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Sak 01/19 

 

Åpning av møtet og valg av leder  

 

Møtet ble åpnet. 

Pål R. Romundstad, prodekan forskning NTNU, MH-fakultet ble valgt som leder av 

Regionalt infrastrukturutvalg. 

Leder for utvalget velges blant medlemmene og rulleres hvert år, jf. Mandatet til Regionalt 

infrastrukturutvalg.  

 

 

 

Sak 02/19 

Diskusjon 

Vurdering av mandatet for Regionalt infrastrukturutvalg  

 

Regionalt infrastrukturutvalg gikk gjennom formuleringene i mandatet og uttrykket 

bekymring for dets omfang, som fremstår som bredt og stort. Svært omfattende 

infrastruktur er knyttet til blant annet utdanningsfasilitetene: simuleringsrom, modeller 

mm.  

Regionalt infrastrukturutvalg velger derfor å fraskrive seg ansvaret for kartlegging av 

infrastruktursbehov for utdanning, og vil først og fremst fokusere på fremtidens 

forskningsinfrastruktur.  

Utvalget kommer derfor med et forslag til Samarbeidsorganet om å utvide gruppen eller, 

eventuelt, å etablere et underutvalg som kan fokusere på behov for utdanning. 

 

Det er essensielt å definere prioriteringen knyttet til utstyr og kompetanse, spesielt i 

hverdagen hvor det finnes ulike ståsted regionalt. Regionalt infrastrukturutvalg vil definere 

regional fellesinfrastruktur, samt fokusere på behov til forskningsinfrastruktur som er 

viktig for hele regionen.  

 

Utvalget setter opp en primær plan for å kartlegge dagens infrastruktur av betydning: 

 Hvordan fordeles midlene for strukturelle tiltak fra Samarbeidsorganet i dag? 

 Tilrettelegging av tildeling slik at alle parter får like muligheter for tilgang til 

midlene. 

 Bevisstgjøring om langsiktige finansielle forpliktelser og strategisk prioritering av 

disse. 

 

 

 



Regionalt infrastrukturutvalg 

Sak 03/19 

Diskusjon 

Sak 04/19 

Vurdering av utvidet rapport fra kjernefasiliteter for perioden 2012-2018 

Rapportene er utarbeidet med tanke på at regionalt infrastrukturutvalg kan gi en 

anbefaling til Samarbeidsorganet angående fremtidig basisfinansiering av 

kjernefasilitetene basert på denne informasjonen. 

Rapportene inneholder en grundig beskrivelse av hver kjernefasilitet for perioden 2012-

2018.  

Kjernefasilitetene tilbyr lik tilgang til sin infrastruktur uavhengig av ansettelsessted. 

Driften av fasilitetene finansieres slik (lønn og drift): 

Basisfinansiering fra NTNU (areal, stillinger) + Finansiering fra Samarbeidsorganet + 

Brukerbetaling. 

Det kan opplyses at NTNU og St Olavs Hospital sentralt bevilger lite midler til utstyr og 

vedlikehold av basisfunksjoner. Derfor har finansieringen fra Samarbeidsorganet en 

avgjørende betydning for flere av kjernefasilitetene.  

Det er også ønskelig å få en tidslinje over en lengre periode på disse tildelingene, slik at de 

gir forutsigbarhet og merverdi fra felles aktiviteter til fellesskapet. 

Regionalt infrastrukturutvalg ønsker å skaffe en totaloversikt over finansieringsmodeller, 

og målet er på sikt å vurdere et helhetlig bilde for å danne riktige prioriteringer for 

framtiden.  

Regionalt infrastrukturutvalg ser på nåværende tidspunkt ingen grunnlag for 

omdisponering av finansiering av kjernefasilitetene.  

Eventuelt  
Ingen saker er meldt inn under eventuelt. 

Avslutning av møtet  
Pål R. Romundstad, prodekan forskning NTNU, MH-fakultet, oppsummerte og avsluttet 
møtet.  
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Til stede 

 

 

 

 

 

 

 

Forfall 

Siv Mørkved, assisterende fagdirektør 

Haakon Skogseth, fagsjef 

Pål R. Romundstad, prodekan forskning  

Dag Arne Lihaug Hoff, seksjonsoverlege 

Bodil Landstad, forskningssjef 

Marianne Waldum Furunes, seniorrådgiver 

 

 

Eilin Reinaas, brukerrepresentant 

Helse Midt-Norge RHF  

St. Olavs Hospital HF 

NTNU, MH-fakultetet  

Helse Møre og Romsdal HF 

Helse Nord-Trøndelag HF 

NTNU, MH-fakultetet 
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