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RÅD FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET (RSA) - MANDAT OG
SAMMENSETNING
Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar at RSA Nordland og RSA Trøndelag skal ha følgende mandat:




Rådene for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Nordland og Trøndelag skal
styrke Nord universitet sitt samarbeid med arbeidslivet i utviklingen av
universitets studieportefølje. Rådene skal bidra til at utviklingen av
universitetets studieprogram og tilbud innenfor etter- og videreutdanning
(EVU) er tilpasset samfunnets og arbeidslivets behov.
a. RSA skal være en arena for informasjonsutveksling mellom partnerne
b. RSA skal gi rådgivende anbefalinger til ledelsen ved Nord universitet
c. RSA skal gi rådgivende anbefalinger til de regionale kompetanseplanene
som fylkeskommunene har ansvar for
d. RSA skal være en arena som bidrar til studieporteføljens relevans, og
drøfting av EVU-tilbud
Rådene skal utarbeide årlige planer for det enkelte råds virksomhet.

2. RSAene skal ha følgende representanter: NHO (Nordland og Trøndelag), LO
(Nordland og Trøndelag), Nordland og Trøndelag fylkeskommuner,
helseforetakene (Nord og Midt-Norge), Fylkesmannen i Nordland og i Trøndelag,
NAV (Nordland og Trøndelag), vertskommunene for Nord universitets sine
studiesteder i Nordland og Trøndelag, studentparlamentet, rektorat og dekanat
ved Nord universitet.
3. Rektor gis fullmakt til å justere deltakersammensetning i RSAene etter behov og
sørge for at det utarbeides årlige planer for rådets virksomhet.
4. Organiseringen og effekten av RSA-ordningen skal evalueres ved avslutningen av
inneværende styreperiode.

Sammendrag
Forslag til mandat og sammensetning – RSA Nordland og RSA Trøndelag.
Saksframlegg
Bakgrunn
På styremøtet 13. desember 2017 ble det i styresak 148/17 fattet følgende vedtak:
1. Styret vedtar å etablere to Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Nord
universitet, RSA Nordland og RSA Trøndelag.
2. Saken blir satt opp i et senere møte, med de innspill som kom i styremøtet.
Denne saken er en oppfølging av punkt 2 i vedtaket ovenfor og gir et forslag til
sammensetning av RSA Nordland og RSA Trøndelag, samt mandat for RSA, der innspill fra
styremøte i desember er inkludert.
Som beskrevet i saksframlegget i sak 148/17 er de norske universitetene og høgskolene
pålagt å ha etablert Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) som et tiltak for å styrke
relevansen i utdanningsinstitusjonenes faglige virksomhet. Ved fusjonen mellom
Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag ble det etablert
et universitet med et omfattende nærområde eller storregion. Nord universitet har et
spesielt ansvar for et godt samarbeid med samfunns- og arbeidsliv i egen region. I denne
sammenhengen er RSA et viktig virkemiddel. Siden Nord universitet dekker et stort
geografisk område som spenner over to regionale politiske enheter, ble det vedtatt på
styremøtet 13. desember at Nord universitet skulle ha to Råd for samarbeid med
arbeidslivet, RSA Nordland og RSA Trøndelag.
RSA må ha to hovedfokus:



Samarbeid om utvikling av Nord sine gradsstudier og etter- og videreutdanninger (Jf.
St.meld. 44).
Institusjonene skal delta i utformingen av regionale kompetanseplaner (jf.
tildelingsbrevet for 2017). Her kan RSA bidra med innspill.

Deltakere i RSA
Nord universitet utdanner kandidater til både offentlig sektor og privat sektor. I tillegg er
samfunnsoppdraget at Nord universitet skal levere kandidaters som samfunnet trenger.
Begge RSA bør derfor ha deltakere som har oversikt og innsikt i kompetansebehovet i
regionen, i et langsiktig perspektiv.
I tillegg vil det være nyttig å ha med vertskommunene i RSA. Dette for at de skal være godt
kjent med Nord, og kan bidra til Nord sin måloppnåelse.
RSA Nordland
RSA Trøndelag
Privat sektor
NHO
NHO Nordland
NHO Trøndelag
LO
LO Nordland
LO Trøndelag

Offentlig sektor
Fylkeskommunen utdanning
eller fylkesrådmann
Helseforetak
Fylkesmannen
KS
NAV
Studentparlamentet

Nordland fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Helse Nord
Fylkesmannen i Nordland
KS Nordland
NAV Nordland

Helse Midt-Norge
Fylkesmannen i Trøndelag
KS Midt-Norge
NAV Trøndelag

Leder/nesteleder
studentparlamentet

Leder/nesteleder
studentparlamentet

Ordfører i Bodø
Ordfører på Nesna
Ordfører i Rana
Ordfører i Stokmarknes

Ordfører i Namsos
Ordfører i Steinkjer
Ordfører på Levanger
Ordfører på Stjørdal

Rektor, prorektor utdanning
og dekaner

Rektor, prorektor utdanning
og dekaner

Vertskommuner

Deltakere fra Nord

Mandat
Det foreslås at RSA Nordland og RSA Trøndelag får følgende mandat:
 Rådene for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Nordland og Trøndelag skal styrke Nord
universitet sitt samarbeid med arbeidslivet i utviklingen av universitets
studieportefølje.
Rådene skal bidra til at utviklingen av universitetets studieprogram og tilbud innenfor
etter- og videreutdanning (EVU) er tilpasset samfunnets og arbeidslivets behov.
a. RSA skal være en arena for informasjonsutveksling mellom partnerne
b. RSA skal gi rådgivende anbefalinger til ledelsen ved Nord universitet
c. RSA skal gi rådgivende anbefalinger til de regionale kompetanseplanene som
fylkeskommunene har ansvar for
d. RSA skal være en arena som bidrar til studieporteføljens relevans, og drøfting
av EVU-tilbud
Rådene skal utarbeide årlige planer for det enkelte råds virksomhet. Sekretariatfunksjon for
RSAene forankres i universitetets studieavdeling. Det arrangeres RSA-møter som skal gi
grunnlag for innspill til universitetet om utvikling av studieporteføljen, herunder etter- og
videreutdanning. I tillegg gjennomføres det møter med de ulike delregionene i Nordland og
Nord-Trøndelag, for å sikre innspill i den videre utviklingen av våre tilbud.
Studiestedslederne, som universitetet har ved de mindre studiestedene, må spille en sentral
rolle i organisering og gjennomføring av slike møter.

