Møte i AU Samarbeidsorganet 23.02.18
Til stede (Lync): Henrik Sandbu, Björn Gustafsson og Maria Henningsen
Saker til behandling
Oppfølging etter Samarbeidsorganets møte 29. januar:
Følgende punkter ble notert til oppfølging i AU SO:
- HMN RHF v/Henrik Sandbu ble bedt om å melde inn til NIFU behov om felles rapportering av de
regionale forskningsmidlene i universiteter/høyskoler og helseforetak.
- Strategiseminar til høsten:
o Oppnevning av komite for strategiseminaret: AU SO ber RFU, NTNU og helseforetakene
foreslå en person hver. Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag bes oppnevne
én felles representant (totalt 4 personer i komiteen). Representanten fra St. Olavs skal
være en kliniker med akademisk kompetanse.
o Komiteens mandat, i korte trekk: Arbeidende komite med ansvar for faglig innhold, som
tar imot innspill til temaer fra samarbeidsutvalgene.
Kommende utlysning av regionale forskningsmidler
Innspill til AU SO fra AU FFU: Ønsker en ekstra kategori «flerårig prosjekt» inntil 1,5 mill/år i inntil 3
år, der det er mulighet til å legge inn en vitenskapelig stilling. Dette i tillegg til prosjektmidler
(500 000-1 mill/år), og mulighet for å legge inn søknad om 100 000kr/år til drift i stillingssøknadene.
Konklusjon:
 AU SO foreslår å øke maksimal søknadssum for driftsmidler i stillingssøknader til 200 000 kr/år.
Sekretariatet undersøker praksis i de andre regionene.
 Det skal ikke være tillatt å bruke samme søknad til å søke om stilling og prosjektmidler. Hvis en
stilling krever drift, må gruppeleder søke som en del av et større prosjekt.
Organisering av sekretariatet - orientering
Rådgiverstilling (100 %) er utlyst, intervjuer starter over påske. Stillingen finansieres av MHfakultetet, som også kan bruke personen til andre oppgaver på fakultetet. Fra 2020 vil Midt-Norge
overta sekretariatet for NSG og RHF-enes strategigruppe, som krever minst en stilling. Sekretariatet
sjekker antall år og arbeidsmengde.
Evaluering av første virkeår – innspill fra SUFI 12. februar:
Det har kommet noen innspill om at det er for liten kontakt mellom AU SO og underutvalgene, og at
samarbeidsutvalgene sitter for langt unna der beslutningene tas.
Konklusjon:
Sekretariatet kaller inn til et dialogmøte mellom Henrik Sandbu og forskningssjefene i Helse Møre og
Romsdal, Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs for å avklare behov og ønsker for informasjon og
involvering før og etter AU SO.

