
 

 
 
AVTALE OM NETTVERKSSAMARBEID MELLOM INSTITUSJONENE I UH-NETT 

VEST 2020-2024 

 
1. Partene  

a. Partene i samarbeidet er: Høgskulen på Vestlandet, Høgskulen i Volda, 
Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.  
b. VID Vitenskapelige Høgskole og NLA Høgskolen er assosierte medlemmer i 
nettverket.  
b. Etter vedtak i styret kan andre akkrediterte utdanningsinstitusjoner slutte seg til 
samarbeidet eller deler av dette (assosierte medlemmer). 
 

2. Formål  
UH-nett Vest skal være et regionalt nettverk som skal bidra til å styrke høyere 
utdanning og forskning ved medlemsinstitusjonene gjennom et forpliktende 
nettverkssamarbeid. Det skal ha et regionalt nedslagsfelt, og være en tydelig drivkraft 
til utvikling i regionene. UH-nett Vest skal: 
• bidra til kunnskapsutvikling i regionene, slik at disse kan møte krav til økt 

konkurranse både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

• samhandle med regionale aktører og utvikle virkemidler som gjør det relevant for 
arbeidslivet i regionene knyttet til utdanning, forskning, forskningsbasert 
innovasjon og livslang læring.   

• styrke kobling til regionalt arbeidsliv. 
• være en pådriver for folkeforskning og legge til rette for dette gjennom regionalt 

samarbeid. 
• videreutvikle og spisse tiltak for samhandling i institusjonene. 

• styrke forskningssamarbeid som bidrar til vekst og utvikling i regionene og 
videreutvikle samarbeid om utdanning og livslang læring.  

 

3. Organisering  
Styret for nettverket består av rektorene ved partene under 1a og en representant fra 
studentrådet i UH-nett Vest. Rektor ved assosierte medlemsinstitusjoner har 
observatørstatus i styret*. Styret velger leder og nestleder for 2 år om gangen. 
Direktør/prorektor/administrativ leder ved institusjonene og koordinator for 
studentrådet har møterett i styremøtene. 
 



4. Budsjett  
Nettverket har et eget budsjett basert på bidrag fra medlemsinstitusjonene og 
eventuelle andre inntekter. Bidragene fra institusjonene beregnes forholdsmessig etter 
deres grunnbevilgning fra Kunnskapsdepartementet. For assosierte medlemmer avtales 
et særlig årsbidrag. Et detaljert budsjett vedtas av styret, tentativt i første styremøte 
hvert år. 
 

5. Varighet av avtalen  
Den nye avtalen varer fra 16.10.2020 til 31.12.2024. Hver av partene i nettverket kan 
si opp avtalen med virkning fra kommende årsskifte med 6 måneders frist. 
 

6. Utfyllende retningslinjer 
Det er gitt utfyllende retningslinjer for samarbeidet i eget vedlegg til denne avtalen.  
 

7. Endringer i avtalen  
Endringer i samarbeidsavtalen skal godkjennes av institusjonene etter forslag fra styret 
i nettverket. Styret for nettverket vedtar endringer i utfyllende retningslinjer.  
 
Bergen, 16. oktober 2020.  
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*Assosierte medlemmer tilkjennes stemmerett i styret i saker som angår aktivitetene i 
nettverket som disse deltar i. 



UTFYLLENDE RETNINGSLINJER TIL AVTALE OM NETTVERKSSAMARBEID 

MELLOM HØGSKULEN PÅ VESTLANDET, HØGSKULEN I VOLDA, UNIVERSITETET 

I AGDER, UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER, SAMT 

ASSOSIERTE MEDLEMMER 

 
 
1. Grunnlag  
De utfyllende retningslinjene er hjemlet i samarbeidsavtalen av 16.10.2020.  
 
Som kriterier for medlemskap i UH-nett Vest legges til grunn at medlemsinstitusjonene i UH-
nett Vest har, og kan ha, ulike typer av relasjoner til universiteter og høgskoler utenfor UH-
nett Vest.  
 
Styret i UH-nett Vest holdes orientert om institusjonsavtaler mellom hver av 
medlemsinstitusjonene og universiteter eller høgskoler utenfor UH-nett Vest. Styret vil ta 
samarbeidet i UH-nett Vest opp til ny vurdering dersom noen av medlemsinstitusjonene 
inngår institusjonsavtaler som: 

• er av samme karakter som samarbeidsavtalen mellom medlemmene av UH-nett Vest. 
• innebærer like forpliktende samarbeid som samarbeidet i UH-nett Vest. 
• på annen måte kan svekke eller være konkurrerende i forhold til samarbeidet i UH-nett 

Vest.  
 
Samarbeidet i UH-nett Vest skal bygges langs tre hovedakser: 
 

• En årlig konferanse med nedslagsfelt i regionene. Konferansen skal være en arena for 
samspill mellom akademia, offentlig sektor og næringslivet, og ta mål av seg til å bli 
en viktig arena for regionalt samarbeid.  

 
• En strategisk lederarena for institusjonene, der regionale saker av felles politisk og 

strategisk betydning kan drøftes.  
 

• En forsknings-, utdannings- og innovasjonsarena som skal utvikle felles prosjekter i 
samarbeid med eksterne aktører i regionene, og der eksternfinansiering skal bidra til 
resultater for utvikling i regionene. Styret avsetter årlige såkornsmidler til denne type 
virksomhet. Det utvikles særskilte retningslinjer for virkemiddelet.  
 
 
 

2. Styret for nettverket 
Styret for nettverket har minst 3 møter i året. Koordinator for nettverket er sekretær for styret. 
Styret skal beslutte i saker av økonomisk karakter. Videre skal styret bruke UH-nett Vest til å 
ta opp selvstendige saker av politisk og strategisk karakter som angår regionene.   
 
3. Samordningsutvalg 
Styret oppretter et samordningsutvalg med en representant fra hver institusjon samt 
koordinator for UH-nett Vest. I tillegg oppnevner studentrådet en representant. Utvalget skal 
behandle søknader om såkornsmidler til forsknings-, utdannings- og innovasjonsprosjekter før 
tildeling vedtas av styret. Videre er samordningsutvalget programkomité for den årlige 



Solstrandkonferansen. Samordningsutvalget har møter i forkant av styremøtene, og ellers ved 
behov.  
 
4. Koordinering av netteverket 
Styret avsetter midler til en prosjektstilling som skal koordinere aktivitetene i nettverket. 
Stillingen inngår i samordningsutvalget, og rapporterer til styret.  
 
4. Studentråd i UH-nett Vest 
UH-nett Vest skal samarbeide med studentdemokratiene, og ha et aktivt studentråd bestående 
av lederne for parlamentet ved den enkelte institusjon som møtes jevnlig. Studentrådet skal ha 
egen koordinator i 20 % stilling som organiserer studentenes aktivitet tilknyttet nettverket. 
 
Studentrådet oppnevner selv representanter til styret og samordningsutvalget.   
 
5. Profilering 
Det øremerkes midler til en kommunikasjonsressurs som skal arbeide med profilering og 
kommunikasjon av UH-nett Vest sin virksomhet. I tillegg øremerkes det et særskilt beløp i de 
årlige budsjettene til profilering av Solstrandkonferansen og synliggjøring av 
prosjektaktivitet.  
 
6. Endringer i retningslinjene 
Styret for nettverket kan gjøre endringer i utfyllende retningslinjer innenfor rammene i 
samarbeidsavtalen. 
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