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Samarbeid mellom universitetene og
Helse Nord RHF, organisering, endelig
vedtak

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende organisering av samarbeidet mellom
universitetene og Helse Nord RHF:
a) Ett samarbeidsorgan primært for forskning og innovasjon
b) Ett samarbeidsorgan primært for utdanning
2. Sammensetning av samarbeidsorganene gjøres ut fra de prinsippene som er
beskrevet i denne styresaken og med den konkrete sammensetningen som
Universitetssamarbeidet (USAM) har tilrådd. Ledelse av og sekretariat for
samarbeidsorganene forskning/innovasjon og utdanning ivaretas fast av Helse Nord
RHF.
3. Et eget tildelingsutvalg for tildeling av forskningsmidler i den åpne utlysningen
beholdes, dersom det er nødvendig av habilitetsgrunner. Dette vurderes på nytt, når
den endelige sammensetningen og funksjonen for samarbeidsorganet for forskning
og innovasjon har virket i ett år.
4. Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning avvikles, og kommunesektoren inviteres
inn som observatører i det nye samarbeidsorganet for utdanning.
5. De nye samarbeidsorganene for henholdsvis forskning/innovasjon og utdanning skal
utarbeide forslag til mandat, som forelegges styret i Helse Nord RHF til godkjenning.
6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det inngås nye rammeavtaler med
universitetene i henhold til instruksen fra Helse- og omsorgsdepartementet.
Enstemmig vedtatt.
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