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Samarbeidet i UH-nett Vest

Bakgrunn
UH-nett Vest (Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet) ble opprettet 01.01.08 (jf sak
59/07) som et 5-årig samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og
Fjordane, Høgskolen Stord/Haugesund og Universitetet i Bergen. Avtalen om nettverket
finne i vedlegg. Fra april 2009 ble Høgskulen i Volda med i nettverket. Etter en evaluering av
samarbeidet i 2012, vedtok styret for nettverket å forlenge samarbeidsavtalen til 1.8.2013.
Hver institusjon vil avklare sitt forhold til og syn på videreføring av samarbeidet i UH-nett
Vest våren 2013. I det følgende oppsummeres universitets innsats i og relasjon til nettverket.
Om UH-nett Vest
I de årlige rapportene til Kunnskapsdepartementet er det rapportert om samarbeidet i UHnett Vest fra 2008. Tre trekk er gjerne løftet fram. Innholdet i samarbeidet, med samarbeid
om forskning, utdanning og noen andre samarbeidsområder, som bibliotekssamarbeid er
kort oppsummert. Det er videre lagt vekt på at nettverket er karakterisert av at institusjonene
samarbeider om noen oppgaver og innsats, men at de også vektlegger sin egenart og profil.
Fra 2009 har UH-nett Vest mottatt midler fra Kunnskapsdepartementet som såkalte SAKmidler, midler for å fremme samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon mellom institusjoner.
Nettverket har ikke mottatt betydelige SAK-midler, men noe.
UH-nett Vest har et styre som består av rektorene ved de fem institusjonene. Direktørene
møter som observatører. I det daglige er det koordinator som leder arbeidet i samarbeid med
kontaktutvalget, som har representanter fra hver institusjon. Rektor ved UiB er styreleder og
har vært det i hele perioden. Sekretariatet og koordinator er ved UiB. UH-nett Vest har en
lang rekke arbeidsgrupper, der hovedarbeidet utføres. I samarbeidsavtalen fra 2008 er det
fastsatt en nøkkel for økonomisk fordeling mellom institusjonene, med utgangspunkt i
basisbevilgningen fra departementet. Universitetets årlige bidrag er 1 785 000 kroner.
Avtalen som er inngått, er inngått mellom selvstendige institusjoner der hver institusjon
videreutvikler sine ulike særtrekk og fortrinn. Samarbeidet er forankret i fagmiljøene og blant
de ansatte ved institusjonene. Fagmiljøenes oppgave er å ta initiativ til samarbeid, mens
institusjonene skal tilrettelegge for det faglige samarbeidet.
Det er lagt vekt på utdanningssamarbeid med anbefalte studieløp på tvers av institusjonene,
og samarbeid om noen mastergradsprogram. Forskerutdanning og kompetanseutvikling er
gitt større regional utbredelse. Forskningen styrkes ved å danne forskningsnettverk på tvers
av institusjonene og tilrettelegge for prosjektsamarbeid og felles forskningsseminarer.
Lærerutdanning og utdanning innenfor helse- og sosialfeltet har hatt høy prioritert, sammen
med utvikling av forskningsnettverk, felles mastergrader og samarbeid for eksempel om en
forskerskole innenfor musikkvitenskap.
UH-nett Vest har 5 forskningsnettverk som har som mål å fremme forskningssamarbeid
mellom institusjonene i nettverket. Det arrangeres årlig forskerkonferanse med 100 deltakere
fra institusjonene. Her møtes forskere fra forskningsnettverkene og andre inviterte forskere
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for videreutvikling av forskningsnettverkene
knyttet til sosialfagene vektlagt.

og forskningsprosjekter.

I 2012 er forskning

Det er oppnådd arbeidsdeling knyttet til desentralisert lærerutdanning. Samarbeid og
arbeidsdeling knyttet til valgfagene er påbegynt. Oversikten over mastergradsprogrammene
gir bedre oversikt og viser mulighet for mobilitet for studentene. Det er vektlagt å etablere et
samarbeid om etter- og videreutdanning innenfor UH-nett Vest.
Evaluering og videreføring av UH-nett Vest
Til styremøte i UH-nett Vest i januar 2013 ble noen forhold trukket fram som viktige
premisser for diskusjonen om nettverkets framtid. For det første ble det understreket at faglig
samarbeid er den viktigste forutsetningen for nettverket. Økonomiske ressurser skal brukes
til å styrke dette, dette gjelder både for utdanningssamarbeid og forskningssamarbeid.
For det andre vektlegges betydning av forskjeller og mangfold. Det skal vektlegges å
respektere institusjonenes ulike profiler og det skal ligge til grunn for samarbeidet. Det er
viktig å synliggjøre disse ulikhetene i nettverket. Nettverket vil gjøre grundige vurderinger av
om det er aktuelt å invitere andre med i nettverket.
I styremøte 29.01.13 vedtok styret å legge opp til behandling av institusjonenes egne
evalueringer og forslag til videre samarbeid i møte i mars, etter behandling i institusjonenes
egne organer, mens vedtak om eventuell ny avtale planlegges behandlet i mai 2013.
Universitetsdirektørens kommentarer
Samarbeidet i UH-nett Vest vurderes som viktig for å styrke samhandlingen mellom
universitetet og høyskolene på Vestlandet. Med deltakelsen bidrar universitet til en
hensiktsmessig arbeidsdeling med ulike institusjoner innenfor forskning og utdanning.
Universitetet bidrar med betydelige ressurser til nettverket. Nettverkets egne midler og midler
fra departementet er delvis brukt til å forsterke forskningsprosjekter som har fått bevilgninger
eksternt, som til å invitere høyskolemiljø til samarbeid med universitetets forskning. Samtidig
er universitetets forskning og kompetanse innenfor lektorutdanningen viktig for høyskolenes
innsats for å utvikle de nye lærerutdanningene. At universitet etablerer masterprogrammer i
samarbeid med høyskolene, som ellers må gjennom godkjenningsprosedyrer, vurderes også
som viktige bidrag til det samlede utdanningstilbudet på Vestlandet.
Forskjellene mellom høyskolene og universitetet er blitt tydeligere i samarbeidsperioden,
tydeliggjøringen av forskjeller i forskningsinnsats og utdanningstyper vurderes å ha bidratt til
bedre grunnlag for samarbeid. Hver av institusjonene vektlegger egen profil og egenart, men
det er også inntrykket at samarbeidet verdsettes og bidrar til større forståelse. Alle utrykte en
intensjon om å fortsette samarbeidet i styremøtet 29.01.13. Det anbefales at styret slutter
seg til å fornye samarbeidet i UH-nett Vest for en ny femårig periode.
Med dette fremmes følgende forslag til
vedtak:
Styret gir sin tilslutning til videreføring av avtalen om UH-nett Vest.
Universitetsledelsen gis fullmakt til å inngå avtale om dette, innenfor de rammene
av gjeldende avtale gir.
30 01 13 Tore Tungodden
Vedlegg:
Avtale om UH-nett Vest fra 2008
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AVTALE OM
NETTVERKSSAMARBEID
"UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENETTET PÅ VESTLANDET"
Samarbeidspartar
Partane i samarbeidet er: Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen
Stord/Haugesund og Universitetet i Bergen. Andre institusjonar kan slutte seg til
samarbeidet.
Formål
Nettverket skal bidra til å styrke høgare utdanning og forsking ved dei fire institusjonane
gjennom eit forpliktande nettverkssamarbeid. Det skal vere eit samarbeid mellom sjølvstendige
institusjonar der kvar institusjon får høve til å vidareutvikle sine særtrekk og fortrinn.
Organisering
Styret for nettverket består av rektorane ved nettverksinstitusjonane. Styret vel leiar for 2 år om
gongen. Direktør/administrativ leiar ved institusjonane deltek i styremøta.
Budsjett
Nettverket har eit budsjett som blir fordelt på institusjonane i høve til institusjonsbudsjetta året
før budsjettåret. Storleiken på budsjettet blir fastsett av institusjonsstyra i samband med den
årlege budsjettbehandlinga.
4. Varigheit av avtalen
Nettverket blir oppretta med verknad frå 01.01.2008. Samarbeidsavtalen gjeld til og med
31.12.2012. Nettverkssamarbeidet blir evaluert i løpet av 2011, og det blir tatt standpunkt til
vidareføring og eventuell vidareutvikling av samarbeidet i første halvår 2012.
Kvar av partane i samarbeidet kan seie opp avtalen med verknad frå komande årsskifte med 6
månaders frist.
Utfyllande retningslinjer
Nærare retningslinjer for samarbeidet er fastsett i vedlagde utfyllande retningslinjer.
Endringar i avtalen
Endringar i samarbeidsavtalen skal godkjennast av institusjonsstyra etter tilråding frå styret for
nettverket. Styret for nettverket vedtek endringar i utfyllande retningslinjer.
Bergen/Sogndal/Stord, 20. desember 2007
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Vellegg: Utfyllande retningslinjer
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