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Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd,
§ 6-2 nr 7 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer § 2-1 e.
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Parter
Tjenesteavtalen er inngått mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT),
heretter nevnt som kommunen og HNT, i fellesskap nevnt som partene.
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Formål
Hensikten med tjenesteavtalen er å legge til rette for å utvikle felles tiltak for å styrke kunnskap,
kompetanseheving hos helse- og omsorgspersonell, forskning og innovasjon som understøtter
samhandlingsreformens intensjoner.
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Virkeområde
Tjenesteavtalen gjelder helse- og omsorgspersonell og annet personell ansatt hos partene.
for forskning
Tjenesteavtalen gjelder partenes deltakelse i forskernettverk/samarbeidsfora
(innovasjon), oppgave- og ansvarsfordeling, rapporteringssystemer, utdanningsbehov, praksis og
utdanningstilbud.
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Tiltak for samarbeid

om forskning, utdanning,

praksis og læretid

f ot 1/4kning
Partene er enige om:
å etablere samarbeidsfora for forskning,
å bidra til innovasjon mellom aktuelle aktører,
å beskrive hvordan samarbeide om FOU tiltak skal foregå, og å påbegynne arbeidet i løpet
av 2012,
å utarbeide system for anvendelse av forskningsresultater og ny kunnskap
å utvikle og samarbeide om aktuelle forskningsprosjekter,
å definere et felles utviklings- og forskningsprosjekt i løpet av 2012
å evaluere utviklings- og forskningsprosjekter,
å arrangere felles informasjon, forskningsdager mv
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Partene er enig om:
å se utdanningsbehovet i kommunen og HNT i sammenheng,
å sikre at samhandling vektlegges i utdanning,
å ta initiativ til at dagens tre samarbeidsorgan mellom kommunene, HNT og HINT
organiseres til ett samarbeidsorgan, som sikrer representasjon tilsvarende dagens tre
samarbeidsutvalg, samt å ta initiativ til å invitere Nord-Trøndelag fylkeskommune til å delta i
samarbeidsutvalget.
å ta i bruk ny teknologi og nye pedagogiske virkemidler for å sikre tilgang til framtidige
utdanningstilbud i regionen,
å samarbeide om utdanningstilbud og felles etterutdanning, internopplæring og tilbud til
lærlinger,
å utveksle kunnskap om hverandres kompetanseplaner, for å samordne forespørsler til
utdanningsinstitusjonene om aktuelle etter- og videreutdanninger.
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Avvik
Tjenesteavtale 12 Avvik gjelder.
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Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning, 11 Mislighold, 12 Varighet, revisjon og
oppsigelse og 13 Innsending av avtaler til Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen mellom
kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.
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