Ärendenummer: HIG-KOM 2018/115

Samverkansavtal om Regionalt utvecklingscentrum (RucX) vid
Högskolan i Gävle
Parter
Mellan kommuner och Högskolan i Gävle har följande avtal upprättats.

§ 1 Syfte
RucX verksamhet bygger på ett nära och förtroendefullt samarbete mellan likvärdiga parter.
Detta avtal syftar till att skapa ett formaliserat nätverk mellan Högskolan och kommunerna i
regionen för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning. RucX ska
erbjuda en mötesplats för medarbetare inom förskole- och skolverksamhet, lärarutbildare,
skolledare och forskare inom utbildningsvetenskap.

§ 2 Verksamhet
Verksamheten vid RucX ska svara mot de behov som parterna ser i sina verksamheter.
Insatserna kan vara av både kortare och längre karaktär. Av syftesbeskrivningen framgår tre
centrala verksamhetsområden för RucX:
Skolutveckling
Åtgärder i form av kurser och utvecklingsprojekt som svarar mot definierade
utvecklingsbehov inom utbildningsväsendet i regionen. RucX har i sammanhanget en viktig
funktion som informatör, inspiratör och samordnare.

Lärarutbildning
Erbjuda mötesplatser för lärarutbildare på fältet och på Högskolan. Utbildning av lokala
lärarutbildare. I övrigt verka för att utveckla partnerskapet mellan skolväsendet lokalt och
lärarutbildningen. Se separat avtal avseende avtal mellan Högskolan i Gävle och
kommunerna om samverkan inom ramen för lärarprogrammen.

Forskning
Främja kontakterna mellan skolpraktik och forskning, liksom mellan utvecklingsprojekt och
forskning. Inspirera, stimulera och möjliggöra för lärare på fältet samt chefer inom förskola
och skola att ta del av och bedriva praxisnära forskning.
§ 3 Huvudman
Högskolan är RucX organisatoriska och juridiska hemvist. Kansliet är placerat inom
akademin för utbildning och ekonomi (AUE).
§ 4 Organisation och ledning
RucX leds av en styrelse, som till sitt förfogande har ett kansli bestående av:
- Verksamhetssamordnar

- Administratör
Styrelsens ordförande utses av och bland styrelseledamöterna från kommunerna. I styrelsen
representeras Högskolan av akademicheferna, utbildningsledarna för lärarutbildning och
VFU-samordnaren för den verksamhetsförlagda utbildningen. De avtalstecknande
kommunerna har var sin representant och Hälsinglands utbildningsförbund har en
representant. Styrelsen kan adjungera ledamöter med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Rektor fastställer representationen för kommunerna på förslag av skolcheferna i de
kommuner som ingår i RucX nätverk och informeras om förändringar av styrelsens
sammansättning inom mandatperioden. Med skolchef avses förvaltningschef eller
motsvarande för skola och utbildning i en kommun. I fall någon annan representant för
kommun än skolchef föreslås, ska denna ha beslutsbefogenheter med relevans för styrelsens
arbete. Styrelsen utser adjungerade representanter på förslag av berörd
organisation/intressent.
Mandattiden för ledamöterna i styrelsen är två år, om inte mandatet följer befattningen. En
strävan ska vara att inte hela styrelsen byts ut vid samma tillfälle.
§ 5 Sammanträden
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår.

§ 6 Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för:
- Att upprätta verksamhetsplan och aktivitetsplan för verksamheten.
- Att följa upp och utvärdera RucX arbete, som det beskrivs i verksamhetsplan och
aktivitetsplan.

§ 7 Ekonomi
RucX finansieras av sina uppdragsgivare och har inget eget vinstintresse. Kansliet för RucX
finansieras gemensamt av Högskolan och kommunerna.

Högskolan står för kostnaderna för arbetstid för Högskolans ledamöter och kostnader kring
styrelsesammanträden samt säkerställer i övrigt, via akademierna, resurser för samarbetet
med RucX.
Högskolan garanterar finansieringen av RucX organisation och ledning.

Kommunerna står för kostnaderna för arbetstid och resor för sina styrelseledamöter och
representanter i olika organ som styrelsen tillsätter.

Kommunerna avlägger årligen en avgift baserad på en krona och femtio öre per innevånare,
vilket ger tillgång till RucX verksamhet enligt fastställd verksamhetsplan. Kostnader som
uppstår vid skolutvecklingsinsatser därutöver finansieras som uppdragsutbildningar.
Finansiering av särskilda insatser kan även ske genom externa uppdragsgivare som t.ex.
Skolverket.

§ 8 Omförhandling
Part får påkalla omförhandlingar av bestämmelse i detta avtal om ändrade förhållanden ifall
bestämmelsen väsentligt motverkar parternas förutsättningar för samarbetet som de är
uttryckta i detta avtal.

§ 9 Tvist
Oenighet om tolkning och tillämpning av detta avtal skall hänskjutas till överläggningar
mellan parternas ansvariga representanter.
§ 10 Avtal
Detta avtal gäller fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2019-12-31.

Ändring av avtalet föreslås av RucX styrelse till chefen för AUE som föredrar förslaget för
rektor, Högskolan i Gävle.
Kommunerna har sex månaders uppsägningstid.

Medel som inbetalts till RucX under den tid som avtalet varit i kraft skall förbli Högskolan i
Gävles egendom.
§ 11 Exemplar
Detta avtal har upprättats i två original varav parterna har tagit var sitt.
Undertecknas

Gävle den 18 december 2018
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