Samarbeidsavtale
mellom
Nord universitet
(org.nr. 970 940 243)

og
Salten Regionråd
(org.nr. 992 137 258)

1. PARTENE
1.1. Nord universitet
Nord universitet ble dannet den 1.1.2016 etter fusjon mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i
Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna. Universitetet har sitt hovedkontor i Bodø med avdelinger i
Levanger, Mo i Rana, Namsos, Nesna, Sandnessjøen, Steinkjer, Stjørdal og Vesterålen. Universitetets
kjernevirksomhet er;
- Forskning, undervisning, formidling og innovasjon
Universitetets identitet er basert på de tre profilområdene;
- Blå og grønn vekst
- Innovasjon og entreprenørskap
- Helse, velferd og oppvekst
En viktig del av universitetets profil er å være en betydelig nasjonal leverandør av studier innen
profesjonsfag, etter- og videreutdanning, for eksempel MBA-studier og kompetansegivende kurs i
akvakultur.
Nord universitet har fem fakultet;
- Fakultet for biovitenskap og akvakultur
- Fakultet for samfunnsvitenskap
- Handelshøgskolen Nord
- Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
- Fakultet for sykepleie og helsefag
I ny strategi for Nord universitet fram mot 2020, skal universitetet gjennom aktivt samspill med
samfunns- og næringsliv bidra til å utvikle regionen og nasjonen innen universitetets profil- og ph.d. områder.
1.2. Salten Regionråd
Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål,
Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.
Hovedmålsetningene med samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting
gjennom å:
• samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger
• profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad
• økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon
• medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene
Saltenstrategier 2016 – 2020 er retningsgivende for det regionale utviklingsarbeidet som gjøres i regi
av Salten Regionråd. Visjonen er at sammen gjør vi Salten til en attraktiv vekstregion. Nord
universitet er forankret i Saltenstrategiene gjennom ønsket fremtidsbilde fram mot 2030 og under
fokusområdet «Kunnskapsbasert næringsutvikling».

2. Hovedavtale og underavtaler
Denne avtalen er en overordnet avtale om samarbeid mellom Nord universitet og Salten Regionråd.
Avtalen gjenspeiler at begge parter ønsker å samarbeide om prosjekter og satsinger innen utdanning
og forskning, og andre relevante områder av felles interesse. For konkrete samarbeidsprosjekter skal
det skrives egne underavtaler.
3. Hovedavtalens mål
Å utvikle et faglig og strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig vekst og utvikling, herunder:
-

Å identifisere sentrale behov for utdanning, kompetanse, forskning og utvikling i Salten.
Å ivareta en god dialog mellom partene, og mellom partene og nærings- og
arbeidslivsaktører i Salten.
Å bidra til at befolkningen i Salten skal ha en stabil og langsiktig tilgang til relevante
utdanningstilbud gitt av Nord universitet.
Å utvikle forsknings- og utviklingsprosjekter gjennom samarbeid mellom Nord universitet,
Salten Regionråd og regionalt nærings- og arbeidsliv i Salten, og andre relevante aktører.

4. Samarbeidsområder
Avtalen omfatter følgende samarbeidsområder:
-

Utvikling og gjennomføring av grunn-, etter- og videreutdanning.
Praksisplasser i tilknytning til relevante utdanninger.
Internship
Utredningsoppgaver, samt oppgaveskriving innenfor bachelor- og mastergradsoppgaver.
Forskning, herunder også på større evalueringsarbeid og doktorgradsarbeid.

Partene vil i avtaleperioden arbeide med å konkretisere et prosjekt innenfor følgende områder:
- Rekruttering og etter- og videreutdanning av kommunalt ansatte, herunder mulige
hospiteringsordninger, og/eller delte stillinger mellom universitetet og kommunene.
-

Offentlige PhDer
Det er ønskelig å videreutvikle dette samarbeidet gjennom økt antall kandidater.

-

Velferdsteknologi
Flere av kommunene i Salten er kommet langt i utvikling og iverksetting av velferdsteknologi.
Dette er et område som det er ønskelig å videreutvikle i samarbeid med Nord universitet.

-

Demokratiutvikling
Det er ønskelig å videreutvikle og forsterke satsingen rundt demokratiutvikling i Salten,
gjennom samarbeid med Nord universitet.

-

«Blå» satsing
Salten er en av Norges sterkeste havbruksregioner og man skal jobbe for å utvikle både Nord
universitet, næringen og videregående utdanning innenfor havbruk.

Det skal, i tråd med avtalen, utvikles egne budsjetter for aktivitetene.
5. Samarbeidsforum
For å sikre en positiv utvikling av samarbeidet mellom partene, etableres det et samarbeidsforum
med seks representanter. Partene utpeker selv tre representanter hver som skal representere
partene i forhold til avtalen, og som skal ivareta oppfølging av samarbeidsavtalen. Den annen part
skal til enhver tid gjøres kjent med hvem som representerer den annen part.
Samarbeidsforumet gis følgende mandat:
- Ivareta et godt samarbeidsklima mellom partene.
- Følge opp hovedavtalens mål.
- Ta initiativ til utviklings- og forskingsrelatert arbeid.
- Avklare finansiering, igangsetting og oppfølging av mulige samarbeidsprosjekter.
- Involvere naturlige aktører i de ulike samarbeidsprosjektene.
- Arrangere gjensidige møter for å drøfte fremtidig utvikling og muligheter på overnevnte
områder.
Det skal gjennomføres to årlige kontaktmøter mellom partene med en agenda som er sendt ut
minimum ei uke i forkant av møtene.
Nord universitet innkaller til vårmøte, og Salten Regionråd innkaller til høstmøte.
Sekretariatet for samarbeidsforumet ivaretas av Rektors stab ved Nord universitet og daglig leder i
Salten Regionråd.
6. Økonomi
Denne avtalen medfører ingen økonomiske konsekvenser for partene. Det vil først skje når det
eventuelt etableres underavtaler om å samarbeide med konkrete prosjektet. Økonomiske
konsekvenser må i så fall avtales ved den enkelte avtale.
7. Hovedavtalens varighet
Partene legger til grunn at avtalen skal ha en varighet på to år fra den dagen avtalen er signert av
begge parter.
8. Oppsigelse / reforhandling
Avtalen reforhandles hvert andre år. Hver av partene kan avslutte avtaleforholdet med 3 måneders
varsel.
9. Undertegning og godkjenning
Hovedavtalen er undertegnet i 2 eksemplarer, hvorav avtalepartene beholder hvert sitt eksemplar.
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