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2017-04-10
Dnr: RUN

Samarbetsavtal Lärcentra i Jämtland Härjedalen
Bakgrund
Lärcentra i Jämtland Härjedalen är en strategiskt viktig aktör för regionens
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Verksamheten är viktig då det gäller att nå
flera av målen i den Regionala utvecklingsstrategin, framför allt målen Fler i högre utbildning,
Näringslivsanpassade utbildningar samt Livslångt lärande för tillväxt och personlig utveckling.
Detta samarbetsavtal avser regional samordning för Lärcentra i Jämtland Härjedalen. Det
innefattar den verksamhet som bedrivs vid kommunernas lärcentra vars syfte är att för
medborgarna tillhandahålla och utveckla en arena för det livslånga lärandet.
Kommunerna äger och driver sina lokala Lärcentra och samordning sker genom Region
Jämtland Härjedalen, regional utveckling. Samverkan och dialog mellan parterna sker kring
frågor som t ex rör kommunal vuxenutbildning, studie och yrkesvägledning, validering, service
och stöd till studerande och särskilda behov av stödinsatser för vissa studerande.
Parter i detta samarbetsavtal är Region Jämtland Härjedalen och kommunerna Berg, Bräcke,
Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund.
1 Avtalets parter
Region Jämtland Härjedalen org. nr 232100-0214 nedan benämnd regionen och ……….kommun
org. nr ……..nedan benämnd kommunen.
2 Avtalshandlingar
Avtalet består av detta dokument
3 Tjänsteinnehåll
Avtalet innebär att Region Jämtland Härjedalen mot avtalad ersättning tillhandahåller
samordnings- och utvecklingsresurser med uppgift att
- Förbereda, genomföra, leda och följa upp möten med kommunernas Lärcentra. Antal
möten och utformningen av dessa bestäms gemensamt.
- Omvärldsbevakning vad avser regionens behov av kompetensförsörjning och
kompetensutveckling i samverkan med den regionala kompetensplattformen. Analyser
kring kompetens- och utbildningsbehov. Initiera och samordna utbildningsinsatser i
syfte att möta behoven.
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Samordna och driva utvecklingsarbeten inom ramen för vuxnas lärande t ex genom
projekt och genom nätverksarbete med branscher och utbildningsanordnare.
Samordna regional studie- och yrkesvägledning inom lärcentra.
Initiera och samordna samverkan med folkhögskolor, yrkeshögskolan och lärosäten för
fler till högre utbildning.
Stöd till kommunerna vad avser statistikservice för uppföljning och utvärdering av
Yrkesvux och ev. övriga utbildningar inom Komvux. För detta arbete erhåller regionen
särskild ersättning som bestäms mellan parterna varje år senast 1 januari.
Samverkan kring distansoberoende teknik och flexibelt lärande.
Representera Lärcentra i regionen i dialogen med lärosäten för att tillgodose regionens
behov av högre utbildning genom distansoberoende och flexibla kurser och program.
Samordna och följa upp verksamhetsplanering och årliga handlingsprogram för
Lärcentra.

4 Kostnad
Kostnad för samordningsfunktionen 2017 är 850 000 kr och fördelas mellan kommunerna
enligt befolkningsunderlaget 31 december föregående år.
För de särskilda statistiktjänster som kommunerna vill avropa inom ramen för samarbetet
betalas en särskild ersättning som man kommer överens med regionen om varje år före 1
januari avtalsåret.
Fakturering sker helårsvis under första delen av avtalsåret.
5 Avtalstid
Avtalet gäller från 1 januari till 31 december 2017 och förlängs därefter automatiskt med 1 år i
taget såvida inte någon av parterna säger upp avtalet. Uppsägningstiden är 6 månader.
6 Informationsplikt
I det fall en part avser att säga upp avtalet så föreligger informationsplikt gentemot övriga
kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Part ska i god tid före avtalets uppsägning
informera ovanstående om avsikten att säga upp avtalet.
Skälen till informationsplikten är att antalet parter kan förändra förutsättningar och
avgiftsnivåer för övriga ingående avtalspartners.
7 Överlåtelse av avtal
Avtalet får inte överlåtas till annan fysisk eller juridisk person utan motpartens medgivande
8 Omförhandling
Part får begära omförhandling av bestämmelser i upprättat avtal om ändrade förhållanden
uppkommer som väsentligt motverkar parternas gemensamma förutsättningar. Begäran om

3(4)

omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som
åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från skyldighet at fullgöra berörd
avtalsförbindelse.
9 Hävning
Part får häva ingånget avtal om motparten icke fullgör sina åtagande och avtalsbrott är av
väsentlig betydelse.
10 Force majeure
Varje omständighet som part inte kan råda över såsom brand, strömavbrott, krig, mobilisering,
arbetskonflikt och andra händelser som kan definieras som force majeure utgör
befrielsegrunder om de inträffar efter avtalsdagen och avtalets fullgörande därigenom
förhindras. Giltig befrielsegrund föreligger inte vid strejk, blockad, eller annan form av
avtalskonflikt till följd av att part inte fullgjort sina skyldigheter enligt lag eller kollektivavtal,
eller vid händelser som kan hänföras till parternas organisation eller verksamhet såsom
personalbrist, transportförsening, fel eller försening av leverans från leverantör och därmed
jämförliga förhållanden.
11 Tvist
Tvist mellan parterna i anledning av ingånget avtal skall i första hand lösas i samförstånd
mellan parterna. Går inte detta ska tvisten lösas av Östersunds tingsrätt med tillämpning av
svensk rätt.

Ovanstående avtal är upprättat i 2 likalydande exemplar där parterna tagit var sitt.
Ort och datum

Region Jämtland Härjedalen

kommun

___________________________

___________________________
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Fördelning kostnader Lärcentra 2017
Kommun

Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund
Summa

Befolkning i
procent 31
dec 2016
5,5
5,1
7,9
11,5
4,2
9,2
8,6
48,0
100,0

Debiteras kr

46 750
43 350
67 150
97 750
35 700
78 200
73 100
408 000
850 000

