
 

Møte i AU Samarbeidsorganet 04.12.17 
Til stede: Henrik Sandbu (Lync), Björn Gustafsson, Anne Katarina Cartfjord, Inger Ådnøy Ellingsen og 

Maria Henningsen 

Saker til behandling 

Arbeidsgruppe for lokale avtaler (jf. rammeavtale mellom HMN RHF og universiteter/høyskoler) 
Oppfølging fra forrige møte. Fra SUU er følgende representanter meldt inn: Jon Magnussen, NTNU 
(leder) og Aud-Mai Sandberg, HNT HF. I SUFI ble NTNU v/Pål Romundstad og Toril Hernes og St. 
Olavs v/Haakon Skogseth bedt om å foreslå representanter, foreløpig er ingen meldt inn. For å sikre 
geografisk spredning og representasjon fra høgskolene ber AU SO i stedet Høgskolen i Molde foreslå 
en representant til arbeidsgruppen.  

Oppfølging av strategisk diskusjon i Samarbeidsorganet 1. november 
Under strategisk diskusjon (sak 17/17) ba SO Arbeidsutvalget arbeide videre med regionalt 
infrastrukturutvalg for kartlegging av ressursbruk og behov for infrastruktur, og på grunnlag av dette 
gjøre en strategisk planlegging på kort og lang sikt. Det ble også foreslått et strategiseminar for SO-
ene og underutvalg kommende vår for å gi en retning for arbeidet. Det må bli enighet om 
målsetninger og ambisjoner, og pekes ut kjerneområder regionen skal bli enda bedre på. Eksempler 
kan være Helseplattformen, digitalisering og ny teknologi, også inn i utdanningene, simulering, osv. 
AU SO mener at det bør gjøres en evaluering av tildelingen av forskningsmidlene for å undersøke om 
midlene tildeles i tråd med overordnede føringer og regional strategi, samt hva som kommer ut av 
midlene og om de er nyttig for pasient og tjeneste. Sekretariatet påpeker at evaluering av tildelte 
midler er en tid- og ressurskrevende oppgave som krever økonomisk og analytisk kompetanse.  
Konklusjon: 

 AU SO arbeider frem mot neste møte med et strateginotat som legges frem for SO 29. januar.  

 SUFI bes om å ta arbeidet med infrastrukturutvalg videre.  

 Sekretariatet undersøker hvordan det arbeides strategisk med infrastruktur, samt evaluering av 
tildelte midler opp mot strategiske og politiske føringer, i de øvrige regionene. 

 Sekretariatet undersøker mulige datoer for et strategiseminar for Samarbeidsorganet og 
samarbeidsutvalgene kommende år. 

Evaluering av første virkeår etter ny organisering av Samarbeidsorganet 
AU SO diskuterte evaluering av Samarbeidsorganets første virkeår etter ny organisering. SO vedtok 
evaluering på første møte i 2017, og styret i HMN RHF har gitt samme bestilling (styremøte 
17.oktober). Saken kommer opp på SOs møte 29. januar. Sekretariatet la frem forslag til spørsmål til 
nettbasert spørreundersøkelse og AU ga innspill. Undersøkelsen sendes ut i begynnelsen av januar.  

Dekning av 30 % økonomiressurs ved MH-fakultetet 
AU SO behandlet søknad fra seksjonssjefene for forskning og økonomi v/MH-fakultetet, NTNU, om 
dekning av en 30 % stilling som økonom ved fakultetet. Dette vil totalt utgjøre 205 000 kr i 2018. 
MH-fakultetet har håndtert Samarbeidsorganets økonomi uten kompensasjon siden 2005. På grunn 
av økende etterspørsel etter økonomiske analyser fra styret i HMN RHF og Samarbeidsorganet, samt 
en økt arbeidsbelastning på sekretariatet totalt sett de siste årene, er det behov for en dedikert 
økonomisk ressurs ved fakultetet som har frigjort tid i sin stilling til oppfølgingen av økonomien.  
Konklusjon: 
Sekretariatet oversender det de finner av tidligere dokumentasjon om forvaltningen av 
Samarbeidsorganets økonomi og undersøker hvilke avtaler som er inngått tidligere. Saken følges 
opp i kommende møte. 

Behandling av søknader om endringer i prosjekter 
U. off. Søkere er underrettet om vedtak. 

 


