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Referat fra møte 17. juni 2022 
Til stede: Baard-Christian Schem (Helse Vest), Gottfried Greve (UiB, for Margareth Hagen, deltok fram til 
kl.12), Fredrik Feyling (Helse Stavanger, for Svein Skeie), Clara Beate Gram Gjesdal (Helse Bergen), Petter 
Thornam (Haraldsplass Diakonale Sykehus), Marit Bakke (UiB, for Per Bakke), Haldis Økland Lier (Helse 
Fonna), Merete V. Madland (UiS), Gro Anita Fonnes Flaten (HVL). 
 
Forfall: Merete Hauge (brukerrepresentant), Marit Solheim (Helse Førde), Norman Anderssen (UiB), Ole 
Johan Borge (NFR), Margareth Hagen (UiB), Per Bakke (UiB), Svein Skeie (Helse Stavanger). 
 
Sekretariat: Sølvi Lerfald, Renate Grüner, Torunn Olsnes 

SAK 17/2022  GODKJENNING AV SAKSLISTE OG REFERAT 
Spørsmål om oppfølging av sak i februar vedr. forskningsmidler til mindre foretak, som 
var oppfattet at skulle vært tatt inn i sak 18/2022. Status er at det jobbes med en sak til 
ledermøtet i Helse Vest og at midler til de små foretakene og private ideelle må tas i en 
egen sak, da det er et prinsipp at de frie midlene skal være frie, mens dette må bli en 
strategisk satsing, sannsynligvis gjennom en egen utlysning. Forankring i ledermøtet.   

 
Vedtak:  
Saksliste og referat godkjent med kommentarer som gjengitt over.  

 
SAK 18/2022      RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSPROSESSEN 2022 (MIDLER 2023) 
     

Indikatorene for forskningsproduksjon som danner grunnlaget for forskningsmidler tldelt 
gjennom statsbudsjettet, er ikke helt klare, men det er ikke ventet store endringer. Hvor 
mye midler som tilfaller Helse Vest i 2023 blir først klart i oktober.  
Det ble påpekt at femårsperpektivet man har operert med for klinisk nytte ikke er 
vedtatt noe sted, men fremkommer i en rapport fra 2016 der det henvises til det svenske 
Vetenskapsrådet, som bruker fem år. De andre RHFene bruker «klar vei til klinisk nytte» 
som kriterium. Dette har ikke betydning for skriftlige retningslinjer, men for hva som står 
i komiteens instruks. Det ble tilslutning til å presisere dette for komiteene.  
Det ble stilt spørsmål om en mulig redigeringsfeil i et av dokumentene i saken, og bedt 
om at det sjekkes om ordet «stipendiater» skulle vært rettet til «postdoktorer».  
Det ble videre opplyst at UiB har bestemt seg for å endre sin postdoktorutlysning slik at 
det vil bli mulig å bli tildelt postdoktorstipend ved UiB selv om man allerede har hatt en 
postdoktorperiode ved annen institusjon i regionen. Dette er en tilpasning til praksis i 
andre regioner, og er i tråd med lovteksten. UiB foreslo at det kan vurderes å ta 
tilsvarende formulering inn også i Helse Vest-utlysningen fra neste runde. Det ble 
argumentert for at dette nå er mer aktuelt pga krisen i NFR. Det ble påpekt at RHFet skal 
ikke bygge opp rene akademikere, men at det er i alles interesse å hindre at gode 
forskere forsvinner ut av regionen, og dette kan i tillegg støtte opp om rekruttering til 
delte stillinger. Det ble uttrykt bekymring for at det kan slå uheldig ut for de minste 
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foretakene, men det avhenger av omfanget. Saken bør ses i sammenheng med 
Kunnskapsdepartementet sin Strategi for forskerrekruttering som nå følges opp. Utkast 
til ny forskrift jobbes med og skal være klart før jul. Institusjonene bes følge med når 
høringen blir sendt ut.  
   
Vedtak:  
Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon vedtar utlysningstekst, rammer 
og retningslinjer for fordeling av midler for 2023. 
Sak om postdoktorstillinger tas opp i forbindelse med evalueringen av søknadsprosessen 
2023.  
 

SAK 19/2022      SAMMENSETNING AV VURDERINGSKOMITEER 2022   
 
Det ble stilt spørsmål ved om komiteene kunne hatt en annen sammensetning der man i 
større grad tar inn annen kompetanse, for eksempel teknologi. Det ble påpekt at 
teknologi er en metode , slik at det ikke nødvendigvis er en motsetning mellom 
fagkompetanse og teknologi. Man kan se for seg at dette blir en del av arbeidet med ny 
forsknings- og innovasjonsstrategi. Teknologi kan også bli et tema for en strategisk 
satsning. I forbindelse med evalueringen av den kommende søknadsrunden, kan 
sammensetning av komiteene diskuteres med utgangspunkt i trekk ved søknadene.  
Det ble påpekt at mange søker ut fra en oppfatning om hva en gitt kilde finansierer, slik 
at en evt. endring også vil kreve mobilisering.  

 
Vedtak:  
Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon vedtar sammensetningen av 
komiteene for Helse Vests søkbare forskningsmidler 2023. 
 

 
SAK 20/2022      EKSTERN FINANSIERING – REVIDERTE RETNINGSLINJER 

 
Saken ble lagt frem som oppfølging av sak 13/2022.  
Det ble presisert at det i tabell 1 skal st SUM i nederste rad (ikke 2022).  
EU-søknader er komplekst og avhenger av flere ting enn bare belønningsmidler. Denne 
saken er ikke tenkt som et endelig svar, men et steg på veien. En vridning fra 
Forskningsrådet mot EU er enda mer aktuelt i lys av den økonomiske situasjonen 
Forskningsrådet nå er i. Det ble videre løftet frem et ønske om å samhandle mer om 
eksterne forskningsmidler i regionen og styrke samarbeidet mellom 
sektorene/institusjonene. Dette gjelder ikke minst administrativt, og det er et ønske om 
å finne gode møteplasser. Dersom man klarer å få økt søkertallene til eksterne midler, vil 
det kunne gi åpning for at flere når opp i konkurransen om Helse Vests forskningsmidler. 
Samarbeidsorganet kan eventuelt legge inn føringer rundt dette i  rammer og 
retningslinjer.   
Det er enighet om at nøkkelkompetanse på forskningsrådgiversiden er avgjørende for 
suksess i EU. Det ble videre pekt på at økt suksess i EU vil gi økte belønningsmidler og 
dermed flere midler å dele ut, det vil alle tjene på.  
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Ny sak om ekstern finansiering legges frem høsten 2022, øvrige tiltak for å stimulere til å 
søke eksterne midler kan da drøftes i større detalj.  
 
Vedtak:    

 Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon vedtar vedlagte 
endringer i retningslinjer for insentivmidler for eksterne forskningsmidler med 
virkning fra 2023. 

 Budsjettrammen for insentivmidlene økes til 5 millioner kroner 
 Budsjettrammen for posisjoneringsmidler økes til 2 millioner kroner og satsen for 

partnere i EU-prosjekt økes til 100.000 kroner. Satsen for koordinatorer beholdes 
på 150.000 kroner som i dag. 

 Sekretariatet bes arbeide videre med å videreutvikle kriteriene for 
posisjoneringsmidler for EU og NFR-søknader basert på innspill gitt i møtet. 

 
SAK 21/2022 ORGANISERING AV TEKNOLOGIOVERFØRING VED FORSKNINGSINSTITUSJONER 

 
Innlegg fra Validé og VIS, etterfulgt av diskusjon. Kunnskapsparken ble invitert, men 
hadde ikke anledning til å møte.  
Begge TTOene pekte på behovet for en viss grunnfinansiering, da TTO-funksjonen har 
høy risiko og det ikke er realistisk at denne skal være selvfinansierende. Det er heller ikke 
realistisk at den enkelte institusjon skal besitte TTO-kompetansen internt , og det ble 
pekt på at flere eiere kan gi merverdi. Det er fortsatt behov for kulturbygging blant en 
del av forskerne, flere ser fortsatt innovasjon som merarbeid og en byrde, ikke en 
mulighet der TTOene har en servicefunksjon.  
 
Det ble bemerket at HOD-linjen har ikke vært koblet på arbeidet med NIFUs TTO-
rapport, men at det nå settes i gang prosesser som gjør at også foretakene blir koblet på.  

 
Vedtak: Samarbeidsorganet tar saken til etterretning. 

   
 
SAK 22/2022      O-SAKER 

Hatlen-utvalget 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertutvalg-vil-kutte-kraftig-i-
tellekantene/id2904389/  
Diskusjon om konsekvensene av forslagene: 
- Færre finansieringskategorier for studier. Dette vil være negativt for dyre studium, 

for eksempel medisinstudiene.  
- Publiseringsindikator: Balanse mellom sektorene? Forskningsproduksjon og 

bekymring for konsekvensene for å fortsette å arkivere i Cristin, og i hvilken grad 
man på sikt vil kunne opprettholde nivåinndelingen på tidsskrifter dersom det ikke 
har noe å si for uttelling 
 

Redelighetsutvalgets årsrapport 
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Ønske om dialog mellom RU-ene på de ulike institusjonene i regionen. Dette kan være 
nyttig både fordi noen saker berører flere institusjoner, men også fordi forebygging og 
prinsipielle problemstillinger er aktuelt å jobbe med for alle.  

 
SAK 23/2022  EVENTUELT  
  Ingen saker meldt under eventuelt.  


