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Møtereferat - Regionalt samarbeidsorgan for utdanning forskning og innovasjon 

Dato: 03.02.2021 

Tid: 10:00 – 15:00 

Sted: Teams 

 

Til stede 

Navn Stilling Institusjon Kategori 

Anne Borg Rektor NTNU Leder 2021 

Stig A. Slørdahl Administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF Fast medlem  

Björn Gustafsson Fagdirektør Helse Midt-Norge RHF Fast medlem 

Trond Håvard Eidet HR-sjef Helse Midt-Norge RHF Varamedlem 

Tom Christian Martinsen Viseadministrerende direktør St. Olavs hospital HF Fast medlem 

Gunnar Morken Direktør for forskning, innovasjon og utdanning St. Olavs hospital HF Fast medlem 

Dag Arne Lihaug Hoff Forskningssjef Helse Møre og Romsdal HF Varamedlem 

Paul Georg Skogen Fagsjef Helse Nord-Trøndelag HF Fast medlem 

Toril A. Nagelhus Hernes Prorektor nyskaping NTNU Fast medlem 

Toril Forbord Konst. Dekan NTNU, MH-fakultetet Fast medlem 

Pål Richard Romundstad Prodekan forskning NTNU, MH-fakultetet Fast medlem 

Magnus Steigedal Direktør NTNU Helse Fast medlem 

Ingrid Schjølberg Dekan NTNU, IE-fakultetet Fast medlem 

Randi Bergem Dekan Høgskolene i Molde og Volda Fast medlem 

Snorre Ness Brukerutvalgsleder Regionalt brukerutvalg Fast medlem 

Gøril Ursin Dekan Nord universitet Observatør 

Elin Høien Bergene FoU-sjef Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Observatør 

Ole Johan Borge Avdelingsdirektør Forskningsrådet Observatør  

Erik Eide Seniorrådgiver KS Observatør 

Siv Mørkved Assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF Invitert 

Marit S. Bratlie Innovasjonsrådgiver Helse Midt-Norge RHF Invitert 

Johanne M. Woll Rådgiver / Prosjektøkonom Sekretariatet for SO Invitert 

Trine Holter Rådgiver Sekretariatet for SO Invitert 

Øystein Indergård Seniorkonsulent Sekretariatet for SO Referent 

 

Forfall  

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Anne Katarina Cartfjord HR-direktør Helse Midt-Norge RHF Fast medlem 

Torstein Hole Fagdirektør Helse Møre og Romsdal HF Fast medlem 
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Sak 01/21 Åpning av møtet 

10:00-10:10 – Beslutningssak: Åpning av møtet v/Anne Borg, Rektor NTNU og leder for Samarbeidsorganet i 

2021:  

− presentasjon av fremmøtte 

− godkjenning av referat fra møtet 5. november 2020 

− godkjenning av innkalling til møte 3.februar 2021 

I tillegg til eventueltsakene 1 og 2 [sak 16/21 og 17/21] som ble meldt inn i forkant av møtet og som var 

inkludert i møteinnkallingen til dette møtet, ble det meldt inn to eventueltsaker i møtet: 

- Utredning av organiseringen av Sekretariatet for Samarbeidsorganet, v/ Björn Gustafsson, 

Fagdirektør Helse Midt-Norge RHF 

- Innspill i forbindelse med at Helse Midt-Norge RHF sin strategi utløp i 2020 og ny strategi per i dag 

ikke er på plass, v/ Toril A. Nagelhus Hernes, Prorektor nyskaping, NTNU 

Vedtak:  Samarbeidsorganet godkjenner referat fra møtet 05.november 2020 og innkalling til 

 møtet 3. februar 2021.  

Sak 02/21 Observatørstatus i Samarbeidsorganet - Assisterende Fagdirektør HMN-RHF 

10:10-10:15 – Diskusjons- og beslutningssak: v/Anne Borg, Rektor NTNU. Helse Midt-Norge RHF sendte inn 

en forespørsel om å øke antall medlemmer i Samarbeidsorganet fra HMN-RHF fra 3 til 4 ved å gi 

Assisterende Fagdirektør status som fast medlem i Samarbeidsorganet med observatørstatus. Dette 

begrunnes i at Assisterende Fagdirektør er fast medlem i SUFI for HMN-RHF, SUFI-leder for 2021 og medlem i 

Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet på vegne av HMN-RHF. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet godkjenner forslaget slik det foreligger fra HMN-RHF og øker 

 HMN-RHF’s antall representanter i Samarbeidsorganet fra 3 til 4. HMN-RHF’s 4. 

 representant blir fast medlem med observatørstatus og skal knyttes til stillingen 

 Assisterende Fagdirektør. 

Sak 03/21 Orientering om Samarbeidsorganet og underutvalgene 

10:15-10:25 – Orienteringssak: Björn Gustafsson, Fagdirektør Helse Midt-Norge RHF, orienterte om 

organiseringen av og arbeidet som gjøres i Samarbeidsorganet- og underutvalgene. 

Lenker til mandater:  

- Mandat for Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) 

- Mandat for Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet (AU SO) 

- Mandat for Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning (SUU) 

- Mandat for Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI) 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering 

Sak 04/21 Orientering om oppdragsdokumentene 

10:25-10:45 – Orienteringssak: 

https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat%20for%20Samarbeidsorganet.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat%20for%20AU%20Samarbeidsorganet.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat_Samarbeidsutvalg%20for%20utdanning.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat_Regionalt%20samarbeidsutvalg%20for%20forskning%20og%20innovasjon.pdf
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- Orientering om oppdragsdokumentet fra HOD til Helse Midt-Norge RHF v/ Administrerende direktør 

Stig Slørdahl 

- Orientering om tildelingsbrev fra KD til NTNU v/ Rektor Anne Borg  

- Orientering om tildelingsbrev fra KD til Nord universitet v/ Dekan Gøril Ursin 

- Orientering om tildelingsbrev fra KD til høgskolen i Volda v/ Dekan Randi Bergem 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering 

Sak 05/21 Samarbeidsorganets økonomi 

10:45-10:55 – Orienterings- og beslutningssak: Björn Gustafsson, Fagdirektør Helse Midt-Norge RHF 

presenterte HMN-RHF sitt totale budsjett for forskning og innovasjon. Johanne M. Woll, Rådgiver og 

prosjektøkonom ved Sekretariatet for Samarbeidsorganet, la frem Samarbeidsorganets regnskap for 2020, 

vedtatte budsjett for 2021 og framtidige forpliktelser. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet tar HMN-RHF sitt totale budsjett til orientering og godkjenner 

 Samarbeidsorganets regnskap for 2020 som fremlagt. 

Sak 06/21 Tildeling midler fra HMN-RHF til styrking av kvalitet og relevans i praksisstudier 

10:55-11:00 – Beslutningssak: Trond Håvard Eidet, HR-Sjef v/Helse Midt-Norge RHF og vikarierende leder for 

Samarbeidsutvalg for utdanning [SUU] presenterte SUU sin innstilling av midler til styrking av kvalitet og 

relevans i praksisstudier vedtatt i SUU sitt møte den 18. februar 2021. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet vedtar tildeling av midler til styrking av kvalitet og relevans i 

 praksisstudier i tråd med SUU sitt vedtak i møte 18.01.21. 

Pause 

11:00-11:10 

Sak 07/21 Omfordeling av gjenstående midler etter utlysningen av midler til styrking av 

kvalitet og relevans i praksisstudier 

11:10-11:25 – Diskusjons- og beslutningssak: Trond Håvard Eidet, HR-Sjef v/Helse Midt-Norge RHF og 

vikarierende leder for Samarbeidsutvalg for utdanning [SUU] la frem et forslag vedtatt av SUU i møte 

18.01.21 om omfordeling av gjenstående midler etter utlysningen av midler til styrking av kvalitet og 

relevans i praksisstudier for 2021. 

Mulige årsaker til det lave søknadstallet ble diskutert, og det kom innspill til endringer i innhold og opplegg. 

Det ble konkludert med at dette ble sett på som et «unntaksår» og at man derfor ikke skal gjøre vesentlige 

endringer knyttet til midlene og utlysningen av disse i denne omgang. 

Vedtak:  

- Samarbeidsorganet vedtar å overføre gjenstående midler etter utlysningen av midler til å styrke 

kvalitet og relevans i praksisstudier for 2021 kr. 5 587 533,31 og midler som eventuelt blir tilbakeført 

fra sluttførte prosjekter i 2021, til neste ordinære utlysning høsten 2021 [Utlysningen for 2022] 

- Samarbeidsorganet gir SUU fullmakt til selv å kunne endre/utarbeide/vedta utlysningsteksten til 

utlysningen av midler til å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for 2022. 
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Sak 08/21 Toppfinansiering – Kostnadsrammer, søknadsvilkår og søknadsfrister 

11:25-11:40 – Diskusjonssak: Pål Richard Romundstad, Prodekan forskning MH-fakultetet, NTNU, informerte 

om toppfinansieringsordningen fra Samarbeidsorganet. De siste årene har man sett en vesentlig økning i 

tildelingen av toppfinansiering, og det er per i dag ikke definert en ramme i budsjettet knyttet til 

toppfinansiering. Det foreslås derfor at Samarbeidsorganet tar noen grep i forbindelse med 

toppfinansieringsordningen for å sikre større grad av forutsigbarhet i Samarbeidsorganets økonomi. 

Vedtak: Arbeidsutvalget- og Sekretariatet for Samarbeidsorganet utarbeider et forslag om tak, 

 rammer og søknadsfrister, evt. størrelse på enkelttildelinger for Toppfinansiering fra 

 Samarbeidsorganet. Saken legges frem for SUFI og videre til vedtak i 

 Samarbeidsorganet i møtet 09. juni 2021. 

Lunsj 

11:40-12:10 

Sak 09/21 CAG – Clinical Academic Groups – finansieringsmodell, antall CAG per utlysning 

og utlysningshyppighet 

12:10-12:30 – Diskusjons- og beslutningssak: Björn Gustafsson, Fagdirektør Helse Midt-Norge RHF 

presenterte CAG og spørsmål omkring fremtidig finansieringsmodell, utlysningshyppighet og antall samtidige 

CAG som skal finansieres av Samarbeidsorganet.  

Det er konsensus i Samarbeidsorganet om at CAG er et godt tiltak. Samarbeidsorganet var også enige om AU 

sitt forslag om kravet til egeninnsats fra UH-sektoren i forbindelse med fremtidig finansiering av CAG. Når 

det gjelder spørsmålet om hvor mange samtidige CAG’er Samarbeidsorganet skal finansiere, ble det vurdert 

dithen at dette var et spørsmål som det var for tidlig å ta stilling til, blant annet fordi de første to CAG’ene 

først ble tildelt i 2019 og at man derfor ikke har et stort nok evalueringsgrunnlag til å fatte en slik beslutning. 

Samtidig vurderes antallet potensielle søkermiljøer med «CAG-kvalitet» fremdeles å være svært høyt. 

Vedtak: UH-sektoren forpliktes til å finansiere én av de to stillingene som finansieres i 

 forbindelse med tildeling av CAG, i form av én 3-årig rekrutteringsstilling [ph.d.-

 stilling] etter gjeldende satser. Denne endringen vil gjelde fra og med CAG-

 utlysningen i 2021 for 2022. Ovennevnte forpliktelse må være forankret hos leder med 

 fullmakt i organisasjonen og en bekreftelse på forpliktelsen må vedlegges søknad om 

 CAG. NTNU har et spesielt ansvar for å ivareta denne forpliktelsen. 

Sak 10/21 CAG-utlysning 2021 – Strategiske føringer 

12:30-12:50 – Diskusjons- og beslutningssak: v/ Björn Gustafsson, Fagdirektør Helse Midt-Norge RHF. 

Samarbeidsorganet diskuterte eventuelt ny utlysning av CAG for 2021 og strategiske føringer for denne. 

Diskusjonen førte til følgende vedtak: 

Vedtak:  

- Samarbeidsorganet vedtar utlysning av inntil to nye CAG i 2021, med oppstart fra 2022. 
- CAG-utlysningen videreføres som i fjor, med følgende justeringer: 
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o Den ene av de to rekrutteringsstillingene i CAG skal finansieres av UH-sektoren, jfr. vedtak i 
sak 09/21 

o Det åpnes for å konvertere rekrutteringsstillingen som finansieres av Samarbeidsorganet fra 
3-årig ph.d.-stilling til 3-årig postdoktorstilling [tidligere fra 3.-årig ph.d. til 2.-årig postdok] 

- Samarbeidsorganets CAG-ansvarlig gis fullmakt til å organisere utlysning, evaluering og innstilling i 
tråd med tidligere år og innenfor de rammene som Samarbeidsorganet har gitt. 

 

Sak 11/21 Strategiske føringer fra Samarbeidsorganet – Utlysning av regionale 

forskningsmidler for 2022 

12:50-13:20 – Diskusjons- og beslutningssak: v/ Anne Borg, Rektor NTNU, og leder for Samarbeidsorganet 

2021. Øystein Indergård fra Sekretariatet la frem informasjon, tall og figurer fra utlysningen for 2021 og 

presenterte spørsmål for diskusjon. 

Først ble det diskutert hvordan man skulle løse utfordringen med at ingen prosjekter så langt har nådd opp i 

konkurransen om de øremerkede midlene til forskning på Helseplattformen. Deretter ble dagens 

vurderingskomitesammensetning diskutert. 

Flere peker på at utlysningen blir for smal når det gjelder forskning på og i tilknytning til Helseplattformen, 

og at man bør se på dette. Det ble foreslått at man også burde jobbe for å stimulere relevante fagmiljø til å 

søke på prosjekter tilknyttet Helseplattformen for å få opp søkertallene på Helseplattformprosjekter. 

Når det gjelder vurderingskomitesammensetningene blir det i hovedsak konkludert med at dagens ordning 

er bra. Det påpekes samtidig at det er en utfordring å sørge for en tilstrekkelig bredde i komiteenes 

kunnskapsbase, noe som vurderes å henge sammen med utfordringen man har hatt de senere årene med å 

rekruttere medlemmer til komiteene. 

Vedtak:  

- Komitésammensetningen for utlysningen i 2021 for 2022 skal være tilsvarende utlysningen i 2020 for 

2021. 

- Teksten i utlysningen som omhandler Helseplattformen, skal justeres slik at den favner en større 

bredde enn tidligere, men slik at Helseplattformen står sentralt. Det skal også iverksettes tiltak for å 

stimulere relevante fagmiljø til å søke. Samarbeidsorganet ber Arbeidsutvalget for 

Samarbeidsorganet og SUFI om å utarbeide endelig utlysning av de regionale forskningsmidlene 

basert på innspillene. 

Pause 

13:20-13:30 

Sak 12/21 Forankring av forkastningsgrunner på søknader om Regionale forskningsmidler 

fra Samarbeidsorganet 

13:30-13:45 – Diskusjons- og beslutningssak: Sekretariatet for Samarbeidsorganet v/Øystein Indergård la 

frem Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet sitt forslag til forkastningsgrunner for søknader om Regionale 

forskningsmidler fra Samarbeidsorganet. 
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Flere kommenterte at en slik liste er både bra og nyttig, men at man må passe på så dette ikke fører til at 

man blir i overkant rigid når det gjelder å håndheve søknadsforkastning. Det kommenteres at det vil være et 

ressursspørsmål i hvilken grad man skal tillate ettersendelser/endringer etter søknadsfristens utløp og 

samtidig at likebehandling må ligge bak en slik praksis. Samarbeidsorganet ønsker at SUFI skal jobbe videre 

med listen og gjøre justeringer på bakgrunn av innspillene som kom fram i møtet. 

Vedtak: Samarbeidsorganet ber SUFI om å justere og tydeliggjøre forslaget om forkastning som 

 foreligger fra AU på bakgrunn av det som kom fram av diskusjonen i møtet og 

 utarbeide endelige forkastningsgrunner for søknader om regionale forskningsmidler 

fra  Samarbeidsorganet. 

Sak 13/21 Orientering om tildeling av innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF 

13:45-13:55 – Orienteringssak: Marit S. Bratlie, Innovasjonsrådgiver Helse Midt-Norge RHF, orienterte om 

Helse Midt-Norge sin innovasjonsmiddeltildeling. Totalt fordeler HMN-RHF 18 795 000 kroner og har de siste 

5 årene delt ut ca. 78 millioner kroner. Man skal nå evaluere denne ordningen for å se hvilke effekter/ 

resultater man har fått av satsningen. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

Sak 14/21 Konkretisering av sanksjoner for brudd på avtalevilkår i forbindelse med 

tildeling av forskningsmidler 

13:55-14:10 – Diskusjons- og beslutningssak: Trine Holter, Koordinator Sekretariatet for Samarbeidsorganet, 

la frem Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet sine forslag til sanksjonering for tilfeller hvor avtaler og vilkår 

for prosjekttildelingen ikke er overholdt. 

På bakgrunn av diskusjonen foreslås det at det blir gjennomført internrevisjon av utvalgte prosjekter i de 

største miljøene og eventuelt også som stikkprøver av tilfeldige prosjekter. 

Vedtak:  

- Samarbeidsorganet godkjenner og vedtar retningslinjene i tråd med forslaget fra Arbeidsutvalget for 

Samarbeidsorganet. 

- Samarbeidsorganet ber AU om å lage et forslag til plan for internrevisjon på 10-20 utvalgte 

prosjekter. Eksterne aktører skal leies inn til å gjennomføre dette revisjonsarbeidet. 

Sak 15/21 Orientering fra UH- og HF-ene i regionen 

14:10-14:35 - Orienteringssak: Statusoppdatering fra universitetene, høyskolene og helseforetakene i 

regionen. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 16/21 Eventueltsak 1 

14:35-14:45 - Diskusjons- og beslutningssak: Stillingskrav for varamedlemmer i samarbeidsorganet og 

underutvalg: Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet la frem saken for Samarbeidsorganet. 
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Under diskusjonen kom det inn et forslag til endring om at oppnevning av vara som ikke sitter på ledernivå 

skal være forankret i lederlinjen ved øverste leder. Det var enighet om dette. 

Vedtak:  
 

− Det kan i spesielle tilfelle bli opna for å oppnemne vara som ikkje sitt på leiarnivå, men som fungerer 

som leiarstøtte. Oppnemning av varamedlemmer som ikkje sitt på leiarnivå må være forankra av 

organisasjonens øvste leder og på førehand avklarast med og godkjennast av Arbeidsutvalet for 

Samarbeidsorganet. 

− Mandat for Samarbeidsorganet og underutvala blir lagt fram til revisjon på neste møte i 

Samarbeidsorganet den 9. juni  

Sak 17/21 Eventueltsak 2 

14:45-14:50: Orienteringssak: Bortfall av gaveforsterkningsordningen: Pål Richard Romundstad, Prodekan 

forskning MH-fakultetet, NTNU, orienterer om bortfallet av gaveforsterkningsordningen med virkning fra og 

med 2021 og hvilke konsekvenser dette vil kunne få for NTNU. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 18/21 Eventueltsak 3 

14:50-14:55: Orienteringssak: Utredning om Sekretariatets organisering: Björn Gustafsson, Fagdirektør Helse 

Midt-Norge RHF informerer om at HMN-RHF har satt i gang en utredning om Sekretariatet for 

Samarbeidsorganet burde være direkte underlagt HMN-RHF. En av årsakene til at dette utredes er 

spørsmålet omkring habilitet med tanke på at Sekretariatet slik det er organisert i dag, er knyttet til en av de 

store institusjonene som søker om midler. Samtidig skiller Sekretariatet i Samarbeidsorganet i Midt-Norge 

seg fra de andre regionenes sekretariater, hvor medarbeiderne er ansatt ved RHF-et.  

Utredningsprosessen er i startgropen og saken er fremmet for MH-fakultetet ved NTNU hvor Sekretariatet 

per i dag er knyttet til. HMN-RHF gjennomfører en juridisk vurdering. Det ble ikke fremlagt noen tidsplan for 

utredningen med tanke på når man kan forvente en konklusjon i denne saken. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 19/21 Eventueltsak 4 

14:55-15:00: Orienteringssak: HMN-RHF sin forskningsstrategi. Toril A. Nagelhus Hernes, Prorektor nyskaping 

NTNU, ba HMN-RHF om en oppdatering på status for strategiarbeidet i RHF-et på bakgrunn av at HMN-RHF 

sin strategi for forskning gikk ut i 2020 og at det per dags dato ikke foreligger en ny. Björn Gustafsson, 

Fagdirektør Helse Midt-Norge RHF informerte om at HMN-RHF inntil videre vil videreføre strategien som 

gjaldt t.o.m. 2020, fram til det eventuelt utvikles en ny strategi. Det er enda ikke konkludert med at det skal 

utvikles en ny strategi, eller om forskning og innovasjon innlemmes som deler i Regional utviklingsplan. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 
 

Avslutning av møtet 

15:00: Avslutning av møtet v/Anne Borg, Rektor NTNU. 


