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Bakgrunn 
 
Samarbeidsorganet mellom UiB og Helse Vest ble opprettet av styret i Helse Vest RHF 26. 
juni 2002 i medhold av instruks gitt Helse Vest RHF i foretaksmøtet 19. juni 2002 og 
retningslinjer gitt i styringsdokument for Helse Vest RHF. Det ble samtidig fattet vedtak om 
sammensetning og mandat. 
 
Samarbeidsorganet er delegert myndighet til å fordele forskningsmidler avsatt i budsjettet. 
Med hensyn til arbeidet i samarbeidsorganet vises det til styresak 049/03. 
 
Kommentarer 
 
Det er ikke fastsatt utfyllende regler for saksbehandlingen i samarbeidsorganet, herunder 
regler for når organet er vedtaksført, hvorledes avgjørelser treffes mv. Det kan reises spørsmål 
ved om det ikke burde vært utarbeidet et reglement for samarbeidsorganet. Dette spørsmålet 
vil likevel ikke bli tatt opp nå da dette anses å være en naturlig del av den evalueringen av 
organet som skal foretas ved utgangen av 2003.  
 
Det er imidlertid behov for å få etablert en ordning der et mindretall i organet kan bringe en 
avgjørelse inn for en overordnet instans. En slik ankeadgang må for å være rettslig bindende 
besluttes av den delegerende myndighet.  
 
Når en slik ordning skal etableres er det særlig to sentrale problemstillinger det må tas stilling 
til. For det første hvem skal være ankeinstans og for det andre hvor mange medlemmer som 
må til for å kunne bringe saken inn for ankeinstansen. 
 
Når det gjelder spørsmålet om ankeinstans, er det tre alternativer som fremstår som aktuelle. 
Foretaksmøte, styret i Helse Vest eller administrerende direktør i Helse Vest. En ordning med 
mulighet for et mindretall å bringe avgjørelser inn for et overordnet organ, er i realiteten en 
kompetansebegrensning for det organ som er tildelt myndighet.  Det er styret i Helse Vest 
som har gitt samarbeidsorganet dets myndighet til å fordele forskningsmidler, og i denne 
saken vil adm.dir. rå til at styret i Helse Vest blir det organ en eventuell anke kan bringes inn 
for.  
 



 

Ved innføring av en ordning med mindretallsanke, vil det foreligge en viss usikkerhet med 
hensyn til hvorvidt ankeadgangen vil bli brukt i strid med sin hensikt. Det vil således alltid 
være en risiko for at ordningen kan bli misbrukt. For å unngå misbruk og at ordningen skal bli 
unødvendig arbeidsbelastende, foreslås det at mindretallsanke må fremmes av minimum tre 
medlemmer av samarbeidsorganet. 
 
For å unngå usikkerhet med hensyn til hvorvidt et vedtak i samarbeidsorganet hvor det 
fordeles forskningsmidler vil komme til å bli brakt inn for styret i Helse Vest, foreslås det for 
øvrig at eventuell anke fra et kvalifisert mindretall må fremmes i det møtet hvor den aktuelle 
avgjørelse er truffet. 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Vedtak i saker der samarbeidsorganet mellom Universitetet i Bergen og Helse Vest 
foretar fordeling av forskningsmidler kan ankes inn for styret i Helse Vest. 

 
2. Slik anke må fremsettes av 3 eller flere medlemmer. 
 
3. Anken må fremmes i møtet hvor vedtaket er fattet. 
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