
Region Midtjylland

Forskningsmidler

Det er let at blive i tvivl om, hvad du må gøre, og hvad du skal 
dokumentere, når du bruger eksterne midler til forskning.

Den tvivl viste sig også i foråret, da Region Midtjylland i tæt 
samarbejde med Aarhus Universitet gennemførte en stor 
undersøgelse af forskningskonti. Desuden har regionsrådet 
vedtaget et regulativ for anvendelse af eksterne midler, som 
præciserer reglerne på området. 

Som yderligere hjælp til forskere og andre er der lavet et 
appendiks til regulativet, som er koordineret med Aarhus 
Universitet. Appendikset beskriver regler om fx habilitet, 
rejser, repræsentation, gaver, indkøb mm.

Nu kan du få en to timers introduktion til både regulativet og 
appendikset. Her vil der blive svar på nogle af de tvivls-
spørgsmål, der kan være om brug af eksternt fi nansierede 
midler.

Informationsmøder om brug af forskningsmidler

1. Velkomst og baggrunden for mødet 
Regionsdirektør Bo Johansen

2. Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler
Samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland
Institutleder Kristjar Skajaa, Institut for Klinisk Medicin

3. Regulativet om anvendelse af eksterne midler
Regnskabschef Jennie Brix Jensen, Koncern Økonomi og 
økonomichef Søren Dørup, Aarhus Universitetshospital

4. Appendiks til regulativet – det der ikke står i regulativet
Regnskabschef Jennie Brix Jensen, Koncern Økonomi og 
personalejurist Nina Skarum, Koncern HR

5. Afslutning
Per Grønbech, økonomidirektør, Koncern Økonomi
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I samarbejde inviterer Region Midtjylland og Aarhus 
Universitet til orienteringsmøde.

Deltagelse er gratis og tilmelding via 
www.rm.plan2learn.dk efter princippet »først til mølle.«
(Der holdes fl ere møder efter behov)

   AarhusAuditorium A, AUH,Skejby 
- mandag den 10. november kl. 16.00-18.00

 Viborg - regionsrådssalen, Tingvej 
- tirsdag den 18. november kl. 16.00-18.00

Forskningsmidler
»Vingave til en kollega 
– det køber jeg for 
forskningspenge.«

… men må jeg?

»Den brugte iPad fra 
forskningsprojektet – 
den kan jeg da beholde.«

… men må jeg?

»Jeg bor på hotel til 
konference - min 
kone sover med.«

… men må hun?


