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Sak 02/20 

Diskusjon – 

og Videre 

arbeid 

 

1010-1040 

Åpning av møtet, godkjenning av møteinnkalling og referat 
Åpning av møte V/ Pål R Romundstad prodekan forskning, NTNU MH-fakultetet og leder 
for Regionalt infrastrukturutvalg 2020: 
 

• Presentasjon av fremmøtte 

• Presentasjon av Fredrik Bækkerud han er midlertidig i Marianne W Furnes sin 
stilling inntil den blir tilsatt. 

Det var ingen innvendinger mot innkalling og referat 
1 sak ble meldt til eventuelt 
Vedtak: 

• Innkalling og referat ble godkjent 
 
 
 
 
Utkast til oversikt over stor infrastruktur innen helse-FOU i midt Norge. 
Innledning ved Pål Romundstad  
Vedlegg: Kartleggingsdokument for infrastruktur 

 

 

Diskusjonen i gruppa gikk rundt flere punkter: 

• Hvordan oversikten skal gjøres tilgjengelig for forskere og andre. 

• Hvordan skal den holdes oppdatert. 

• Hvilken type infrastruktur bør man ha i regionen. 
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Konklusjon og videre arbeid; 

• Dokumentet formuleres på norsk i tillegg til at det legges inn linker til 

hjemmesiden til den enkelte infrastruktur. Kolonne «tilhørende region» endres til 

å beskrive hvor i regionen infrastrukturen ligger. Fredrik er ansvarlig for å 

oppdatere denne slik at den er klar til neste møte. 

• Oppdatert dokument skal ligge som et notat til møte 07.02 i SO. Ansvarlig: Pål 

• Oversikten skal i neste runde legges inn i en litt enklere layout i 

Helseforskningsportalen. Dette må gjøres i samråd med HEMIT. Fredrik har 

ansvaret for framdriften 

 

Sak 03/20 

Diskusjon 

Utkast til rapporterings mal for infrastruktur som støttes av SO- grunnlag for prioritering  
Kjernefasilitetene ønsker en fast mal for rapportering som sikrer at Samarbeidsorganet 

HMN ved regionalt infrastrukturutvalg får nødvendig informasjon for å vurdere og 

prioritere søknader om videre finansiering fra kjernefasilitetene og annen regional 

infrastruktur. Nytt utkast til årlig rapportering lå ved innkallingen, og var utgangspunkt for 

diskusjonen. Viser til tidligere sak 06/19 

 

Pål Romundstad presenterte rapporten med endringer etter sist møte.  

Videre arbeid; 

• Pål Romundstad, Marianne W. Furnes og Fredrik Bækkerud følger opp 

dokumentet videre og endrer i forhold til innspill som ble gitt i møte.  

• Oppdatert mal legges ut i SharePoint eller lignende løsning til medlemmer av 

Regionalt Infrastrukturutvalg for tilbakemelding. Kort frist.  

• Rapporterings mal legges fram for Samarbeidsutvalget på møte 7 februar. 

Ansvarlig: Pål 

Sak 04/20 

Diskusjon 

 

Forslag til prosess for prioritering og få støtte til infrastruktur fra SO 
Hvordan skal infrastrukturer få midler framover? Samarbeidsorganet ønsker at 

infrastrukturutvalget skal prioritere hva SO skal tildele av strukturelle tiltak 

 

Videre arbeid: 

 

• Utvalget ser dessverre at det ikke blir tid nok til en grundig og god prosess rundt 

evaluering, prioritering og tildeling av midler for 2021. Det er imidlertid viktig at 

infrastrukturene som i dag får midler får beskjed om tildeling for 2021 slik at de får 

en mulighet til å legge budsjett innenfor de nødvendige tidsrammene. 

• Utvalget ønsker derfor å foreslå for SO at for de infrastrukturene der tildeling 

opphører i 2020 får beskjed i løpet av Q1 at de vil motta støtte også for 2021. 

• Utover våren vil det bli hentet inn rapporter etter mal som nevnt i sak 03/20 som 

muliggjør en bedre prosess for tildeling med lenger tidshorisont enn ett år. 

• I SO møte i juni 2020 må det legges fram et forslag til prosess, prioritering og 

tildeling som skal gjelde fra 2022. 

• Notat som beskriver arbeidet i utvalget og med forslag om tildeling for 2021 må 

være ferdig innen 1 februar for at det skal kunne behandles i SO-møte 7. februar. 

Ansvar: Pål, Marianne og Fredrik. 
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Sak 05/20 Møtedatoer 2020 

• 20 april fra 10-14 i Trondheim (ingen deltar på Skype) 

• 30 september fra 10-14 på Skype 

Sak 06/20 Eventuelt 
Møteform 

• 1 møte i året hvor alle skal være fysisk tilstede 

• Resterende møter skal utføres på Skype 
  

Møte avsluttet 13:10  
 

 

 


