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Samarbeidsavtale mellom

Alta kommune (AK) og UiT Norges arktiske universitet (UiT)

1. Bakgrunnen for avtalen

Alta har vært vertskap for høyere utdanning og forskning fra 1970-tallet. Fra 2013 ble Høyskolen i
Finnmark en del av UiT. Vertskapskommuneavtalen mellom AK og UiT skal bidra til å videreutvikle et
forpliktende samarbeid hvor partenes roller og kompetanse blir utnyttet til det felles beste. Avtalen
skal legges til grunn for spesifikke samarbeidsprosjekt mellom AK og UiT.

Samarbeidsavtalen bygger på plandokumenter fra AK og UiT, deriblant kommuneplanens
samfunnsdel <(Alta Vil 2015— 2027», universitetets strategiske plan «Drivkraft i nord: Strategi for UiT
mot 2022» og UiTs utviklingsprogram for UiT i Alta.

UiT er et breddeuniversitet som bidrar til kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og
internasjonalt. UiT skal utnytte sin sentrale beliggenhet i nordområdene, faglig bredde, kvalitet og
tverrfaglige fortrinn til å fremme denne virksomheten. Alta og AK er en viktig stedlig ramme om UiTs
virksomhet og den arktiske innrettingen denne har. Ansatte og studenter er rekruttert til og lever i
arktisk klima. Alta er et samfunn hvor urfolk har en tydelig plass med et moderne arbeidsliv som
etterspør høyere utdanning og forskning. Alta er sentrum i en region med store avstander og med
innbyggere fra hele verden. Regionen rundt stiller store krav til Alta og til UiT i Alta. Ansatte og
studenter preger internasjonale og flerkulturelle miljøer i Alta.

AK og UiT har sammenfallende mål og utfyllende aktiviteter, og det er avgjørende for både AK og UiT
at organisasjonene samarbeider for å utøve disse samfunnsoppdragene. AK skal være tjenesteyter,
samfunnsutvikler og en lokal demokratisk arena. UiT skal tilby utdanning og forskning av høy kvalitet,
sikre god tilgang på kompetanse i lokalt og regionalt arbeidsliv og bidra til utvikling av velferd,
verdiskaping og omstilling.

Altas plass i Arktis, som et levende og aktivt samfunn med en storslått natur rundt, danner et viktig
og svært attraktivt grunnlag for rekruttering av studenter og kompetanse til UiT.

2. Målsetninger

Målet med avtalen er å videreutvikle samarbeidet mellom AK og UiT for å styrke de to
organisasjonenes evne til å utøve og utvikle sine samfunnsoppdrag og til å bidra til en gjensidig
positiv utvikling.
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Samarbeidsavtalen har følgende delmål:

- I fellesskap bidra til å videreutvikle og forsterke Altas posisjon som en attraktiv by og
vertskommune, samt UiTs rolle som landsdelens viktigste kompetanseinstitusjon.

- Medvirke til rekruttering av tilstrekkelig og riktig kompetanse til nærings- og arbeidsliv i
kommunen.

- Bidra til å styrke utdanningstilbudet ved UiT i Alta på relevante fagområder for Alta og AK.
- Bidra til å utvikle ny kunnskap som er relevant for AK og kommunesektoren.
- Bidra til å styrke Alta som regionalt senter gjennom felles kompetansebygging knyttet til

regionens utvikling og aktører utenfor Alta sine behov.
- Bidra til økt dialog mellom AK og UiT, inkludert diskusjoner om behov for nye studier ved UiT,

nye studier i Alta og samarbeid i forsknings- og utviklingsprosjekter.

3. Prioriterte samarbeidsområder basert på sammenfallende strategiske
satsinger

Utvikling basert på en framtidsrettet miljø- og klimapolitikk

Partenes satsinger er forankret i AKs kommunedelplan for energi, miljø og klima og i UiTs
prioriteringer av miljø, klima og bærekraftig utvikling i sine strategiske planer. Samarbeidet skal også
bidra til å sette klima- og miljøspørsmål på den lokale dagsorden. I UiTs satsiriger er utvikling av
fornybare energiformer og utvikling av et bærekraftige reiseliv med stor vekt på et holdbart friluftsliv
sentralt. UiT skal også være involvert i den lokale kompetanseklynge laks og i lignende initiativer fra
Altasamfunnet. UiT skal utvikle en bærekraftig drift av campus, hvor AKs utvikling av kollektiv
transport via campus til andre områder i Alta er sentralt.

Samfunns- og byutvikling

Partene skal i fellesskap møte muligheter innen næringsvirksomhet, byutvikling, reiseliv,
digitalisering og folkehelse på en proaktiv og kunnskapsbasert måte som bidrar til et godt og tilpasset
tjenestetilbud til befolkningen. UiT skal bidra til å videreutvikle lokalt arbeidsliv basert på innovasjon
og entreprenørskap i regi av studenter, ansatte og samarbeidsprosjekter med næringslivet, og
partene har felles interesse av at Alta blir en foregangskommune innen utvikling av arbeidsliv og
tjenester. Avtalen skal også bidra til at AK og UiT samarbeider om tiltak som særlig kan ivareta
studentenes behov i bymiljøet. Partene skal ha en særlig oppmerksomhet rettet mot studentenes
helse og helsetilbud.

Samarbeid med utgangspunkt i infrastruktur ved UiT

UiT og AK ser gjensidige gevinster i samarbeid om utvikling og bruk av Visualiseringssenteret for
Arktis (ViA), testsenteret for utvikling av idrettsutøvere og folkehelse og gjennom etableringen av
dagens AKs «jeg bor smart»-demonstrasjonssenter ved UiT. Begge parter vil bidra til at denne
infrastrukturen skal skape næringsutvikling, bedre folkehelse og forbedre kommunale tjenestetilbud.
Ved UiT skal slik infrastruktur forbedre utdanningstilbudene og etablere ny relevant forskning.
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6. Undertegning

Denne avtalen er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt signerte eksemplar.

Alta, 5. mars 2020
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Ordfører Rektor

Alta kommune UiT Norges arktiske universitet
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Utdanning, rekruttering og kompetanse

AK skal bidra til at Alta er, og forblir, en attraktiv studentby. AK og UiT skal i samarbeid legge til rette
for at kommunen og regionen får dekket og utviklet kompetansebehov. Med over 20000 innbyggere
og 20000 sysselsatte er Alta et regionalt senter med et differensiert arbeidsmarked som har behov
for spesialisert kompetanse, og dette skal gjenspeiles i utdanningstilbudene i Alta. AK og UIT skal
arbeide sammen mot bevilgende myndigheter for å sikre god finansiering av eksisterende og nye
studier i Alta. Det er også avgjørende med et bredt samarbeid mellom arbeidslivet i Alta, AK og UiT
med sikte på å legge til rette for at UiT utdanner tilstrekkelig og riktig kompetanse til arbeidslivet. Et
særlig fokus skal være på at utdanninger er tilpasset og bidrar til IKT-baserte endringer i alt
arbeidsliv. Utvikling av, og rekruttering til, IKT-utdanning ved UiT er sentralt, samt at AK bidrar til å gi
studenter muligheter for praksis og «internships» på områder hvor det brukes og utvikles digitale
løsninger. Avtalen skal også bidra til at det nære samarbeidet som er etablert i tilknytning til lærer-,
helse- og andre velferdsutdanninger blir videreutviklet. Dette samarbeidet skal fortsatt ha fokus på
felles prosjekter, og dialog om tilstrekkelig antall praksisplasser tilgjengelig i AR. Videre skal AK og UT
intensivere arbeidet med å rekruttere kandidater til ph.d.-stillinger, inkludert stipendiater finansiert
gjennom forskningsrådets offentlige ph.d.-ordning.

4. Gjennomføring av samarbeidet

Avtalen gjennomgås i to møter per år mellom toppledelsen ved AK og UiT. AR og UiT oppfordrer
videre til tett kontakt mellom de ulike miljøene i de to organisasjonene, samt mellom AR, UiT og
øvrige private og offentlige organisasjoner i Alta. Konkrete samarbeidsprosjekter reguleres gjennom
separate avtaler som bygger på denne samarbeidsavtalen.

En arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra AK og UiT ivaretar samarbeidets løpende
oppgaver. Sekretariatsfunksjon tillegger avdeling for Samfunnsutvikling i Alta kommune og leder for
campusadministrasjonen ved UiT i Alta.

Sekretariatet har ansvaret for at UiT og AR i fellesskap utarbeider forslag til årsplan innen 1.
desember de aktuelle årene. Årsplanen viser tiltakene som skal gjennomføres kommende år. Status
for samarbeidet, initiering av nye samarbeidsområder og årsplanen skal behandles på
toppledermøtet. Dette møtet avholdes mellom 1. desember og 1. februar. Endelig vedtak av årsplan
kan skje på sirkulasjon.

5. Avtateperiode og oppfølgirig

Avtalen gjelder for 5 år fra 5. mars 2020 til 5. mars 2025. Partene kan deretter forlenge og revidere
avtalen. Et slikt ønske varsles i god tid før det årlige møtet partene imellom og behandles i dette
møtet.

Endringer i samarbeidsavtalen kan foreslås når som helst etter forhandlinger mellom partene.
Avtalen kan sies opp av hver av partene med 6 måneders varsel.


