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Del en – bakgrunn, formål og parter 

1. Bakgrunn og strategisk grunnlag for samarbeid  

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har som visjon å være regionalt forankret og internasjonalt 
anerkjent, og som hovedprofil å være et samfunns- og arbeidslivsintegrert universitet som bidrar til en 
bærekraftig samfunnsutvikling.  

NAV har som visjon; «Vi gir mennesker muligheter». Det innebærer mulighet for arbeid, meningsfull 
aktivitet, og inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter. 

Et samarbeid mellom USN, NAV Vestfold og Telemark og NAV Vest-Viken skal fremme partenes 
samfunnsoppdrag og bidra til regional samhandling, en bærekraftig samfunnsutvikling og bygge på FNs 
bærekraftsmål.  
 
USN har som del av høyere utdannings- og forskningssektoren et medansvar for kunnskapspolitikken i 
Norge. De overordnede og langsiktige målene for sektoren skal sikre tilgang til utdanning, høy kvalitet i 
forskning og utdanning og forskning som er relevant for velferd, verdiskapning og omstilling.  
 
USN skal være et entreprenørielt universitet preget av kreative og tverrfaglige arbeidsfellesskap hvor 
målet er å bidra til innovasjon og økt verdiskaping i privat og offentlig sektor. USNs fagmiljøer er 
sammen med fagadministrative avdelinger og de strategiske utviklingsprosjektene USN Profesjon og 
USN Partnerskap, driverne i samarbeidprosjekter. Samarbeidsprosjektene skal bidra til at flere fullfører 
og består høyere utdanning, og går inn i arbeidslivet med relevant kompetanse og kunnskap som 
forebygger utenforskap. 
  
NAV har ansvaret for å gjennomføre arbeidsmarkeds-, pensjons- og velferdspolitikken i Norge. 
De langsiktige og overordnede føringene for Arbeids- og velferdsetaten er: Flere i arbeid, Bedre 
brukermøter og Pålitelig forvaltning. Dette skal NAV oppnå gjennom blant annet å jobbe 
kunnskapsbasert og å være en åpen og samhandlende organisasjon. En av etatens viktigste oppgaver 
er arbeid for å redusere ledighet og utenforskap, og bidra til at utsatte grupper inkluderes i 
arbeidsmarkedet. 
 
Det er særlig viktig for NAV å trappe opp samarbeidet med arbeidsgivere og utdanningssektoren. 
Samarbeid med andre aktører skal legge til rette for bedre koordinerte tjenester. For å sikre brukerne 
tilpassede og gode tjenester skal samarbeid internt i NAV, i partnerskapet med kommunene, med 
sentrale aktører i arbeidslivet, med utdannings- og helsesektoren og andre viktige tjenesteytere 
styrkes.  
 
NAV har strategiske nasjonale samarbeidsavtaler med ulike universitetsmiljøer i Norge, som skal 
utvikle kompetanse for hele etaten. Avtalen mellom USN og NAV supplerer øvrige samarbeidsavtaler 
mellom NAV og universitetssektoren, og vil særlig vektlegge regionale utfordringer, behov og 
muligheter.  
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2. Formålet med samarbeidsavtalen 

Med dette som fundament inngår Universitetet i Sørøst-Norge, NAV Vestfold og Telemark og NAV 
Vest-Viken en strategisk samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er å inngå et langsiktig, forpliktende 
og likeverdig samarbeid om utvikling av kunnskap og kompetanse som møter arbeidslivets behov, 
bidrar til et bedre koordinert tjenestetilbud til regionens innbyggere og sikrer kvalitet og 
gjennomslagskraft i prioriterte prosjekter. 

Partene vil samarbeide om kunnskapsbasert yrkesutøvelse og praksisnær utdanning og forskning slik at 
- Flere kan ta del i høyere utdanning og gjennomføre studieløpene  
- Færre faller ut av arbeidslivet 
- Innbyggere og virksomheter har en kompetanse som gir regionen et konkurransedyktig 

næringsliv 
- Offentlige tjenester er effektive, fremtidsrettede og brukerorienterte   
- Alle ressursene i befolkningen kan tas i bruk, og sårbare grupper som har falt ut av arbeidslivet 

blir inkludert 
- Partene har en kunnskapsbasert praksis og godt koordinerte tjenester som tar utgangspunkt i 

studentenes og brukernes behov 
- Kunnskapsbasen utvikles ved at kunnskap om regionale forhold av betydning for videre 

samarbeid styrkes   
 
Samarbeidet om kunnskaps- og kompetanseutviklingen skal ta utgangspunkt i identifiserte behov, 
bygge på erfaringer fra yrkesfeltet, relevant forskning og gjøres tilgjengelig gjennom erfaringsdeling og 
målrettede formidlingstiltak.  
 

3. Samarbeidets hovedområder 

For å nå de overordnede målsettingene vil samarbeidet rette seg inn mot følgende hovedområder:  

A. Partene vil samarbeide om utvikling av studieprogrammer og etter- og videreutdanningstilbud 
for å bidra til at flere fullfører og består sine studier  

B. Partene vil samarbeide om praksisnær forskning som styrker kunnskapsgrunnlaget for 
utdanning og yrkesutøvelse og samarbeide om utvikling og innovasjon som bidrar til omstilling  

C. Partene vil samarbeide om tiltak som inkluderer sårbare grupper i utdanning og arbeidsliv 

 

4. Parter og kontaktpersoner 
 
Partene i avtalen er: 
 

Universitetet i Sørøst-Norge  
Postboks 235,  
3603 Kongsberg 
Org. nr. 911 770 709 
 

NAV Vestfold og Telemark 
Postboks 2880 Kjørbekk,  
3720 Skien 
Org. nr. 974 241 730 
 

NAV Vest-Viken  
Postboks 1583,  
3007 Drammen 
Org. nr. 974 237 059 
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Kontaktpersoner 
 
Tabellen angir kontaktpersoner i samarbeidet. Formidling av informasjon til en eller flere av de angitte 
kontaktpersoner er å anse som tilstrekkelig orientering i henhold til de aktuelle bestemmelser i 
avtalen. Partene er ansvarlig for til enhver tid å holde kontaktinformasjon oppdatert. Bytte av 
kontaktpersoner medfører ikke endringer i avtalen. 
 

Part/rolle Navn 

Avtale- og samarbeidsansvarlig USN Viserektor Kristian Bogen 

Administrativt ansvarlig USN Prosjektleder Kristin Barstad 

Avtale- og samarbeidsansvarlig NAV Vestfold og Telemark Avdelingsdirektør Trine Utzig 

Samarbeids- og avtalekoordinator NAV Vestfold og Telemark Seniorrådgiver Marion Kaasa 

Avtale- og samarbeidsansvarlig NAV Vest-Viken Avdelingsdirektør Magnar Deila 

Samarbeids- og avtalekoordinator NAV Vest-Viken Seniorrådgiver Torbjørg Mosland 

Raen 

5. Vedlegg og rangordning 
 
Partene legger til grunn at det utarbeides underliggende avtaler som regulerer samarbeidet initiert i 
denne samarbeidsavtalen - både på sektor/fagnivå og på tverrsektorielt/tverrfaglig nivå. 

En liste over eksisterende underliggende avtaler skal oppdateres fortløpende der følgende fremgår: 

A. Avtalens formål 
B. Avtaleparter 
C. Avtalens varighet 
D. Finansiering 
E. Henvisning/referanse til denne avtalen 

 

Del to – spesielle bestemmelser 

6. Beskrivelse av samarbeidet 

Det er partenes intensjon at avtalen skal ramme inn ønsket samarbeid som faller inn under partenes 
kjerneaktiviteter, avgrenset av denne avtalen, og som partene etterspør som følge av avtalen.  

Med utgangspunkt i avtalens formål og målsettinger (jfr. pkt. 2) er partene enige om at 
samarbeidsområdene i avtalen skal forstås i en sektorovergripende og tverrfaglig kontekst, med 
betydelig vekt på fremtidens kompetansebehov. Partene kan etter nærmere avtale invitere inn 
tredjeparter fra offentlig og/eller privat sektor. 

 

7. Organisering og styring av samarbeidet 

A. Det etableres en strategisk styringsgruppe for denne avtalen. Styringsgruppen møtes to ganger 
i året. 
Fra USN:    Kristian Bogen, viserektor  
     Kristin Barstad, prosjektleder 
Fra NAV Vestfold og Telemark:  Terje Tønnessen, direktør   
     Trine Utzig, avdelingsdirektør 
Fra NAV Vest-Viken:   Inger Anne Speilberg, direktør  
     Avdelingsdirektør Magnar Deila  
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Styringsgruppen nedsetter et samarbeidsutvalg som har ansvar for å motivere, og selv ta 
initiativ til konkrete tiltak og samarbeidstiltaprosjekter partene imellom som faller inn under 
avtalens formål og som støtter opp under avtalens hovedområder.  

B. Medlemmer i samarbeidsutvalget  
Fra USN:    Seniorrådgiver Thorvald Abrahamsen 

Rådgiver Ruta Zmuidzinaite 

     Instituttnestleder Else Marie Korsæth 
Fra NAV Vestfold og Telemark:  Seniorrådgiver Marion Kaasa 
     Seniorrådgiver Rolf Langnes 
Fra NAV Vest-Viken:   Seniorrådgiver Torbjørg Mosland Raen 
     Seniorrådgiver Knud Peter Lottrup   

C. Samarbeidsutvalget må prioritere og koordinere partenes innsats i avtaleperioden og 
utarbeide en handlingsplan som årlig revideres og legges fram for styringsgruppen for 
godkjenning.   

D. Nye prosjekter som etableres innenfor de respektive målområder, oppretter egne styrings- og 
driftsmodeller.  

E. Samarbeidsutvalget konstituerer seg og bestemmer selv arbeidsform og møtefrekvens.  
F. Det skal etableres en intern samarbeidsarena der pågående prosjekt synliggjøres og der 

relevante dokument gjøres tilgjengelig. 
 

8. Sammenhengen mellom økonomi og leveranser 

Partenes oppfyllelse av avtalen dekkes gjennom partenes ordinære budsjetter, og/eller ved hjelp av 
ekstern finansiering.  
 

9. Samarbeidets varighet 

Samarbeidsavtalen gjelder i perioden 01.7.2021 fram til 1.7.2025. Senest 6 mnd. før avtalens utløp 
skal partene møtes for å reforhandle avtalen. Nye politiske styringssignal for NAV vil kunne føre til nye 
oppgaver og prioriteringer og USN sin nåværende strategiperiode utløper i 2021. I lys av dette vil 
denne avtalen kunne bli reforhandlet og erstattet av en ny før denne avtalens utløp.  
 

10. Kvalitetssikring og tillatelser  

Partene skal sammen sikre samarbeidets faglige kvalitet. Hver av partene skal sørge for tillatelser og 
samtykker der dette er nødvendig. Personopplysninger som innhentes fra andre kilder til 
gjennomføring av samarbeidet, skal behandles i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene 
i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 15.06.2018 nr. 38 med 
forskrifter. 
 

11. Samarbeidets budsjett, fakturering og regnskap 

Det skal utarbeides egne underliggende prosjektbudsjetter for eksternfinansierte aktiviteter som 
tilkommer som følge av denne samarbeidsavtalen.   
 
Dersom det skulle oppstå behov for samarbeidspartene å fakturere hverandre, skal dette avtales i 
hvert enkelt tilfelle i egne underliggende avtaler til denne samarbeidsavtalen. 
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12. Samarbeidets gjennomføring/fremdrift 

Partene vil utarbeide en handlingsplan, med oppgaver og tidspunkt for gjennomføring 
 

Del tre – generelle bestemmelser 
 

13. Immaterielle rettigheter og bruk av data og resultater 

Hver part får eierskap og rettigheter til de resultater som er frembrakt av egne ansatte, om ikke annet 
er avtalt. Hver part har så lenge samarbeidet varer, rett til vederlagsfri ikke-eksklusiv bruk av andre 
parters resultater når slik bruk er nødvendig for å gjennomføre forpliktelsene i henhold til avtalen. 
Eierskap til resultater frembrakt i fellesskap skal være felles eiendom, og kan benyttes av begge parter. 
Utvidet bruksrett reguleres i en separat avtale, dersom en av partene ønsker en annen fordeling av 
bruksrett. 
 

14. Kommunikasjon 

Partene skal sørge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og sikkerhetskopiering av dokumenter 
og annet materiale av betydning for samarbeidet, herunder e-post og annet elektronisk lagret 
materiale. Partene må samarbeide om kommunikasjon og medieutspill. 
 

15. Endringer i avtalen 

Denne avtalen kan bare endres ved enighet mellom partene. Ønske om endring fremsettes skriftlig for 
alle avtaleparter. Avtalte endringer legges som vedlegg til denne avtalen. 
 

16. Oppsigelse og heving av avtalen 

Avtalen løper til 01.07.2025. En eventuell oppsigelse fremsettes skriftlig med minst 6 mnd. varsel til 
alle avtaleparter.   
 

17. Forhold til andre avtaler 

Skulle samarbeidet føre til et behov for å inngå ytterligere og mer detaljerte avtaler, legges disse ved 
som tillegg til denne avtale. 
 

18. Signatur 

For NAV Vestfold og 

Telemark  

 

_____________________ 

 Terje Tønnessen, direktør 

 

For Universitetet i  

Sørøst-Norge 

 

_____________________ 

Petter Aasen, rektor 

 For NAV Vest-Viken 

 

 

_____________________ 

 Inger Anne Speilberg, direktør 
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Vedlegg – potensielle tiltak 
 

I avtalens punkt 7 står det at  

Styringsgruppen nedsetter et samarbeidsutvalg som har ansvar for å motivere, og selv ta 
initiativ til konkrete tiltak og samarbeidstiltaprosjekter partene imellom som faller inn under 
avtalens formål og som støtter opp under avtalens hovedområder. Samarbeidsutvalget må 
også prioritere og koordinere partenes innsats i avtaleperioden og utarbeide en handlingsplan 
som årlig revideres.    

 

Handlingsplanen bør inneholde tiltak innenfor de tre hovedområdene. Tiltakene kan eksempelvis være 

 

A. Partene vil samarbeide om utvikling av studieprogrammer og etter- og videreutdanningstilbud for 
å bidra til at flere fullfører og består sine studier  

• samarbeide om innhold i studieprogrammer ved USN der det er relevant 
• designe fleksible studier som møter arbeidslivets kompetansebehov i samarbeid med aktuelle 

bedrifter og offentlige etater (USN Fleksibel) 
• videreutvikle samarbeidet om studietilbudet og forskningsfeltet karriereveiledning (NAV, USN 

og Fylkeskommunene) 
• samarbeide om kompetansegivende EVU-tilbud for NAV-ansatte 
• studentene ved USN gis tilgang til NAV som praksisarena etter nærmere avtale 

B. Partene vil samarbeide om praksisnær forskning som styrker kunnskapsgrunnlaget for utdanning 
og yrkesutøvelse, og utvikling og innovasjon som bidrar til omstilling  

• gjennomføre følgeforskning, aksjonsforskning og søke eksternt finansierte 
samarbeidsprosjekter i direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Regionale 
forskningsfond og Forskningsrådet 

• legge til rette for at studenter kan skrive masteroppgaver knyttet til nevnte hovedområder 

• søke offentlig ph.d.-prosjekter og utvikle konsept for delte stillinger 

• utvikle arenaer for kunnskapsdeling, kompetanseheving og modeller for kunnskapsbasert 
praksis 

• bidra til at forsking på relevante områder tar utgangspunkt i brukernes behov  

• utforske muligheter for deling av data/statistikk for utvikling av tjenester, utdanningstilbud og 
forskningsformål 

C. Partene vil samarbeide om tiltak som inkluderer sårbare grupper i utdanning og arbeidsliv 

• utvikle et støtteapparat som gjør at USN, SSN Helse og NAV-veiledere samarbeider om å få 
flere til å fullføre og bestå studieløpet 

• etablere strukturert samarbeid for å støtte studenter i hva det innebærer å studere ved USN  

 

Det er en forventning om at andre aktuelle samarbeidsparter blir involvert i samarbeidet. 


