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Mandat for FoU-styret i SANKS 

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) 
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Formål  

FoU-styret skal ivareta og fremme SANKS’ oppgaver knyttet til forskning og utvikling.  

Målsetting for FoU-styrets virksomhet 

FoU-styrets primære oppgave er å forvalte og tildele de årlige budsjetterte FoU-midlene i tråd 
med SANKS strategiplan, prioriterte mål og utlysning. 
 
FoU-styret skal også gjennom sin virksomhet: 

 Bidra til å utvikle forskningskompetanse innen området psykisk helsevern og rus for 
den samiske befolkning i Norge  

 Bidra til aktuell tjenesteutvikling og fagutvikling 

 Gi faglige råd til ledelsen ved SANKS vedrørende FoU-virksomhet  

 Stimulere til nettverkssamarbeid med andre virksomheter som driver FOU-virksomhet 

FOU-styrets sammensetning 

Styret består av syv medlemmer og syv varamedlemmer. SANKS har et nasjonalt ansvar, og 
styret sammensettes av representanter fra ulike samiske områder, samtidig som bredden i 
praksisfeltet og relevante forskingsmiljø bør være representert.  
 
Fem av styrets medlemmer/varamedlemmer skal ha erfaring og kompetanse innen forskning 
og utviklingsarbeid.  
 
Ett medlem/varamedlem fra SANKS’ brukerutvalg skal representere brukerne.  
 
Forskningsleder ved Finnmarkssykehuset HF skal ha fast plass i FoU-styret.  
 
Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av leder for SANKS for en periode på to år. 
 
Styret konstituerer seg selv.  

Sekretariat. 

FoU-avdelingen har sekretariatsfunksjon for FoU-styret. 
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Klage på FoU-styrets beslutninger 

Klagemuligheten gjelder eventuell saksbehandlingsfeil og/eller myndighetsmisbruk under 
behandling av søknader om FoU-midler. FoU-styrets faglige vurderinger eller skjønn kan ikke 
påklages. Det er kun prosjektleder og ansvarlig institusjon/forskningsansvarlig som kan sende 
inn klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Fristen for å klage er tre uker etter mottatt 
svar på søknaden.  
 
 

Karasjok, 24.08.2017 
 
 

Gunn Heatta 
Leder SANKS 

 


