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Forretningsudvalgets møde 8. december – pkt. 11 – Nedlæggelse
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Ændringsforslag til pkt. 11 - Nedlæggelse af Øresund Award - in Health
Stillet af Administrationen:
Indstillingen foreslås suppleret med følgende punkt 4:
4. at bevilge 1 mio. kr. til oprustning af juridisk bistand indenfor forskningskontraktområdet.
Baggrund:
Antallet af forskningssamarbejder har været støt stigende i de seneste år, og det forventes at denne stigning vil fortsætte. Det øgede antal sager skyldes i høj grad, at erhvervslivet og regionens hospitaler er blevet bedre til at samarbejde. For at fastholde
interessen for klinisk forskning i Danmark er det vigtigt, at den juridiske proces med
at understøtte dette samarbejde bliver så smidig og hurtig som mulig, og at der kan leveres juridisk rådgivning på et tilstrækkeligt og tilfredsstillende niveau.
I 2015 er der behandlet i omegnen af 1300 kontrakter, hvilket en fordobling af antal
sager fra 2013. Dette varetages af et juridisk team, som pt. består af seks årsværk. Det
betyder, at hver jurist behandler imellem 170-200 kontrakter per år. Til sammenligning behandler en jurist på KU i gennemsnit 114 kontrakter årligt mens en jurist på
DTU behandler 75.
Administrationen varetager i dag en koncernfælles støttefunktion med juridisk kvalitetssikring, rådgivning og støtte til forskere og ledere, der indgår i samarbejder på
forskningsområdet. Dette er et led i at indfri den politiske målsætning om ekspansive
videnmiljøer og skal samtidig sikre, at regionens ambitioner og målsætninger om øget
samspil og innovation med erhvervslivet kan realiseres på et sikret og konstruktivt juridisk grundlag. Derudover skal funktionen helt konkret sikre, at forskningsaftalerne
lever op til de nationale og regionale regelsæt i forhold til samarbejder med virksomheder om forskning og kliniske forsøg, som regionens forskere er underlagt.
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Konsekvenser
Oprustes den juridiske bistand ikke vil det betyde et forringet serviceniveau. Et forringet serviceniveau vil indebære en forlænget sagsbehandlingstid, hvor der i dag er en
sagsbehandlingstid på ca. 14 dage på kliniske kontrakter, vil sagsbehandlingstiden stige til op imod til 4-6 måneder, som det var tilfældet i 2014. Derudover vil administrationen være nødsaget til at afvise indkomne forespørgsler.
Mangelfuld juridisk bistand på forskningsområdet vil desuden betyde et faldende
forskningsniveau i Region Hovedstaden, da konsekvensen af ikke at kunne levere et
tilstrækkeligt højt serviceniveau er færre henvendelser fra erhvervslivet. Dette vil
medføre færre kliniske studier og dermed færre midler til forskning og forsøg, der bliver udskudt eller aflyst.
Finansielle muligheder ift. oprustningen af den juridiske bistand
Administrationen har, på baggrund af regionsrådets drøftelse af sagen på mødet den
17. november 2015, undersøgt mulige alternative finansielle muligheder til oprustningen af den juridiske bistand. Såfremt midlerne fra Oresund Award ikke bevilliges til
en oprustning af den juridiske bistand vil administrationen foreslå, at oprustningen
sker ved at mindske den samlede forskningspulje, som anvendes til nødvendige støttefunktioner og til uddeling til konkrete forskningsprojekter.
Opmærksomheden henledes på, at der på nuværende tidspunkt allerede er truffet beslutning om følgende besparelser på forskningspuljen:
Besparelser på forskningsfonden, hvor der som udgangspunkt årligt er afsat 25 mio.
kr. (jf. budgetaftalen for 2016)
År

2017
2018 og efterfølgende år

Besparelse i mio. kr.

Beløb til rådighed for uddeling fra forskningsfonden efter besparelse i mio. kr.
6,4
18,6
3,4
21,6
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