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Återcertifiering av Regionalt och lokala Vård- och
omsorgcollege Jämtlands län 2018-2023
Ärendebeskrivning
För att vara certifierat Vård- och omsorgscollege krävs att Region Jämtland
Härjedalen och länets kommuner ömsesidigt undertecknar ett Samverkansavtal och
APL avtal (avtal om arbetsplatsförlagt lärande). Avtalen har funnits med sen första
VO-C certifieringen 2010 och sen förnyats vid den föregående återcertifieringen
2013. I avtalen framgår syftet med respektive avtal. Kostnaden som fördelas mellan
huvudmännen är 50% tjänst av regional samordnare och finansieras inom ramen
för ”Överenskommelse Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner gällande
regional samverkan” som beslutades av regionfullmäktige 2018-06-20, § 93.
Inför denna återcertifiering gällande perioden 2018 - 2023 skall avtalen ånyo
undertecknas av respektive part. Bifogade avtal är i stort sett oförändrade i text över
tid, smärre justeringar och tillägg i årets avtal framgår i röd text och innehåller
förtydliganden i ansvar och åtaganden för parterna inom VO-C.
Officiellt beslut om godkänd återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Jämtlands
län, träder ikraft först efter att begärda revideringar från besöksprotokoll, samt
undertecknade avtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner, är
insända till Nationella föreningen för Vård- och omsorgscollege.
Ärendet gäller således att Region Jämtland Härjedalen genom styrelsen fattar ett
beslut kring avtalens giltighet, samt utser adekvat undertecknare av avtalen.
Därefter hanterar regional samordnare VO-C avtalen vidare till respektive kommun
för deras underskrifter, slutligen sänds begärda undertecknade avtal till Nationella
föreningen VO-C.
Samtliga parter kommer att erhålla ett undertecknat ex på varje undertecknat avtal.
Återcertifieringen VO-C och avtalen därtill löper på en certifieringsperiod om 5 år
(2018 – 2023). Överenskommelsen om samverkan mellan Region Jämtland
Härjedalen och länets kommuner har en kortare avtalstid på 3 år (2019 – 2021).
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Finansieringen efter 2021 behöver därför lösas i en ny överenskommelse med
kommunerna. Kostnaden som samfinansieras för VO-C är en 50% tjänst av
Regional samordnare, med fördelningen 70% från kommunerna och 30% från
Region Jämtland Härjedalen.

Regiondirektörens förslag
1. Samverkansavtal Regionalt och lokala Vård- och omsorgscollege Jämtlands län
antas.
2. Regionalt avtal gällande arbetsplatsförlagt lärande inom Vård- och
omsorgscollege i Jämtlands län antas.
3. Regiondirektören får i uppdrag att underteckna avtalen.
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