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I  Region Örebro län 

Övergripande samarbetsavtal 

Parter i detta avtal är Region Örebro län (RÖL, organisationsnummer 232100-0164) och Örebro 
universitet (ORU, organisationsnummer 202100-2924), nedan gemensamt benämnda parterna. 
Avtalet utgör en ny övergripande plattform för hur parterna gemensamt avser att samordna 

verksamhet av ömsesidig betydelse. 

Avtalet syftar till att utveckla ett starkt gemensamt regionalt ledarskap och en god samverkan i 

syfte att stärka förutsättningarna för att i gemensamma frågor utveckla forskning, utbildning, 
innovation samt övergripande verka för en positiv samhällsutveckling genom att agera 
gemensamt på såväl den regionala arenan som i nationella och internationella sammanhang. 

§ 1 Bakgrund 

Parterna har sedan ett självständigt lärosäte etablerades 1977 samarbetat där förstatligandet av 
vårdhögskolorna 1995, utvecklingen av professorsprogrammet vid dåvarande Högskolan 
Örebro, universitetsutvecklingen samt den med länets kommuner gemensamma satsningen för 
att etablera läkarutbildningen och den gemensamma medicinska forskningen varit viktiga 

komponenter. Samverkansytor finns inom hela verksamheternas bredd och utvecklas successivt. 

Parterna ser ett behov av att genom detta avtal formalisera en övergripande samverkansstruktur 
som utgår från de erfarenheter och den grundstruktur som etablerats genom det så kallade 
regionala ALF-samverkansavtalet från 2015. 

Region Örebro län har ett övergripande regionalt utvecklingsansvar och är vårdgivare för länets 
hälso- och sjukvård inklusive regionalt och nationellt högspecialiserad vård samt tandvård. 
Region Örebro län och Örebro universitet har ett särskilt gemensamt ansvar för utvecklingen av 
universitetssjukvård. Inom regionorganisationens breda uppdrag ingår till exempel även kultur, 

näringslivsutveckling, kollektivtransport med flera utvecklingsområden inom regionen. 

Örebro universitet är ett lärosäte med stor ämnesbredd inom akademisk utbildning och forskning 
och har ett statligt nationellt uppdrag och ett regionalt uppdrag. Universitetet har sedan sin 

tillkomst kommit att få en allt viktigare betydelse för samhällsutvecklingen i Örebro län. 

§ 2 Syfte 

Detta avtal syftar till att reglera samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län 

inom organisationernas hela verksamhetsbredd och utgöra grunden för såväl strategisk som 
operativ samverkan. 

Samverkansavtalet och samverkansorganisationen ger en struktur för hantering av olika frågor 
och möjliggör en bättre samordning mellan olika sakfrågor. Det blir tydligt hur frågor av 

strategisk karaktär kan lyftas till högre nivå, när så behövs. Samtidigt är det viktigt att bevara en 
enkel och snabb hantering av frågor av enklare art. 

Avgränsningar 

Såväl Örebro universitetet som Region Örebro län samverkar också tillsammans eller var och en 

för sig med länets kommuner, regionens näringsliv, myndigheter och civilsamhället. Denna 
samverkan regleras ej i detta avtal. Parterna ser dock detta avtal som en positiv grund för att 
tillsammans samverka med ovan nämnda organisationer. 
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§ 3 Former för samverkan 

1. Vision, målbild, strategier 
Parterna avser att utveckla gemensamma styrdokument som stöd för sin framtida, konkreta 

samverkan. Sådana dokument kan utarbetas på de olika nivåerna inom den nedan beskrivna 

samverkansstrukturen. 

2. Avtal och gemensamt handlande 

Givet att samverkan mellan parterna förekommer inom en mängd olika områden och i en 

mängd olika former så varierar också behovet av formalisering i avtal och andra 

överenskommelser. 

Under detta övergripande samarbetsavtal finns sedan 2015 en etablerad avtalsstruktur, varav 

regionala ALF-avtal (RALF) har en direkt betydelse för parternas samarbete beträffande 

utbildning, forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård. 

På motsvarande sätt finns idag inom vissa områden gemensamma styrdokument inom frågor 

som rör regional utveckling. Avsikten är att parterna på motsvarande sätt i sitt 

ansvarstagande för regional utveckling omsätter sina gemensamma strategier i särskilda 

samarbetsavtal eller överenskommelser. 

Parternas samordnande arbete kan också ta sig uttryck i gemensamma projekt eller 

koordinerat handlande utan att särskilda avtal härom tecknas. 

§ 4 Samordnad ledning 

Ledningarna för RÖL och ÖU förbinder sig att delta i återkommande överläggningar med en 

frekvens om minst fyra gånger per år. Vid dessa överläggningar utgör parternas ledningar en 

gemensam kommitté för de arbeten parterna bedriver enligt detta avtal — Presidiegruppen. 

Vid Presidiegruppens möten behandlas, utöver allmänna frågor av intresse för båda parter, dels 

frågor rörande parternas strategiska och övergripande samverkan och uppdrag inom utbildning, 

forskning, innovation och klinisk verksamhet inom hälso- och sjukvård, dels motsvarande 

frågor av betydelse för inriktningen av arbetet med regional utveckling. 

Frågor av dessa slag bereds vanligen av Universitetssjukvårdskommitt (USK) respektive 

Regionutvecklingskommitt (RUK) enligt beskrivningen nedan. 

En permanent samordnande grupp som bereder ärenden till både Presidiegrupp och USK/RUK. 

benämns samordningsgrupp 

Ordförandeskapet i Presidiegruppen, USK, RUK och samordningsgruppen växlar mellan 

parterna, vilka i övrigt fortlöpande kommer överens om arbetsformerna i respektive organ. 

Ordförandeskap i övriga grupper kan fördelas enligt särskilt beslut då dessa inrättas. 

Genom detta övergripande samarbetsavtal är parterna beredda att gemensamt utveckla 

arbetsformerna i Presidiegruppen med stöd av förekommande beredningsorgan. 

Under Presidiegruppen och nämnda beredningsorgan (USK/RUK) finns ett antal gemensamma 

grupper för såväl beredning som verkställighet av gemensamma eller samordnade beslut. 

Parterna är överens om att årligen upprätta en förteckning över beredningsorganen med 

angivande av vilka personer från respektive part som deltar. Förteckningen ska årligen 
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redovisas för Presidiegruppen och göras tillgänglig på lämpligt sätt. Sådana grupper kan inrättas 

via beslut i Presidegrupp eller USK/RUK. 

Parterna förbinder sig att samråda inför beslut i viktigare organisatoriska eller andra frågor av 

betydelse för utbildningen eller forskningen inom hälso- och sjukvård eller frågor av betydelse 

för den regionala utvecklingen i eller med anknytning till Örebro län. 

Organ för gemensam beredning 

Nedanstående bild beskriver övergripande de strukturer för gemensam beredning av frågor av 

betydelse för detta avtal som parterna har inrättat eller avser inrätta. 

Berörda 
nämnder 

Universitetsledning 

  

 

Regionstyrelse 

  

Presidiegrupp 

Veten 
skaplig 

bedömar 
grupp 

      

   

Samordningsgrupp 

  

      

 

Universitetssjukverdskommitten 

    

    

Regionutvecklingskommitten 

     

      

  

Beredningsgrupp B 

 

Beredningsgr upp C 
Beredningsgrupp A 

  

   

    

UniversitetssjukvårdskommW 

USK ansvarar för att samverkan sker i enlighet med upprättade avtal mellan RÖL och OU där 

det regionala ALF-avtalet (RALF) utgör det övergripande ramverket. USKs huvuduppdrag är att 

på kort och lång sikt verka för att säkerställa universitetssjukvårdens kompetensförsörjning, 

infrastruktur, processer och resultat. USK samordnar beslut om gemensamma frågor som 

exempelvis årlig budget för ALF-medel och medel ställda till gemensam disposition, 

tillämpning av ALF-avtal, klinisk forskning och utveckling samt universitetssjukvårdsenheter. 

Beslut fattas enligt respektive organisations reglementen och delegationsordningar. 

Region utvecklingskommitté 

RUK ansvarar för att, med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) eller för 

universitetets stratgeiska satsningar utveckla och prioritera gemensamma satsningar och 

övergripande aktiviteter. 

Beredningsgrupper kan inrättas av USK eller RUK inom eget ansvarsområde eller gemensamt 

av USK och RUK för gemensamma områden. Beredningsgrupper sammanställs årligen och 

rapporteras till Presidiegrupp. 
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1. Representation 

Utseende av representation i de olika ledningsorganen sker av respektive part enligt parts egen 

beslutad ordning. I samtliga organ ska parterna företrädas av samma antal företrädare. 

Ordförandeskap ska växla mellan organisationerna avseende Presidiegrupp och USK och RUK 

med intervall som fastställs av presidiegruppen. 

Antal ledamöter i Presidiegrupp, samverkansgrupp, USK och RUK fastställs årligen i en 

överenskommelse mellan rektor och regionstyrelsens ordförande. 

Parterna förbinder sig att - utöver vad som följer av gällande högskoleförfattningar och de 

särskilda avtal parterna ingått eller kommer att ingå inom ramen för parternas samarbete inom 

hälso- och sjukvårdsområdet - när så är lämpligt bereda varandra representation i beredande och 

beslutande organ hos respektive part. 

2. Allmänna villkor för parternas samarbete 

Parterna ska i syfte att underlätta en samverkan på operativ nivå eftersträva en harmonisering av 

de för respektive part från tid till annan internt gällande ekonomiska spelreglerna. 

Parterna ska i samverkansfrågor eftersträva principen om intäkts-/kostnadsneutralitet 

innebärande att ingen till part hörande verksamhet utan särskilt medgivande ska få övervältra 

sina kostnader på den andre eller beröva denne intäkter. Beträffande gemensamt initierade och 

bedrivna projekt delas uppkommande kostnader lika mellan parterna, där annan 

överenskommelse inte träffats. 

§ 5 Tvist 

Meningsskiljaktigheter om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska lösas i samförstånd 

genom förhandlingar. Parterna ska därvid försöka hitta lämpliga former för hanteringen. Om 

meningsmotsättning inte kan lösas av parternas företrädare på operativ nivå ska USK respektive 

RUK ha det övergripande ansvaret för att lösa motsättningen eller annars bereda ärendet för 

överläggning i Presidiegruppen. 

§ 5 Giltighet 

Detta avtal gäller från och med parternas undertecknande och tills vidare. 

§ 6 Övrigt 

För upprätthållande av detta övergripande samarbetsavtal och för den årliga 

uppföljningen och förteckningen enligt § 3.2 ovan ska parterna vardera utse en 

avtalsansvarig kontaktperson. 

§ 7 Ändringar av avtalet 

Ändringar av eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av 

behöriga företrädare för att vara gällande mellan parterna. 
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ohan Schniirer 

Rektor 

Andreas Svahn 

Regionstyrelsens ordförande 

s Region Örebro län 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt. 

Örebro den _ Örebro den  , 9//1 01015 

För Örebro universitet  
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