
Medlemsavtale

Deltakelse i nettverket Studiesenteret.no
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Avtaleparter

Studiesenteret.no (organisasjonsnummer 981 683 560) og Setesdal 
regionråd m/kommunene Bykle, Evje/Hornes, Bygland og Valle

Om Studiesenteret.no

Studiesenteret.no er organisert som et nettverk av medlemmer og partnere. 
Studiesenteret.no har en ikke-kommersiell formålsparagraf. Selskapets formål er å 
utvikle og drive et bredt utdanningstilbud som er spesielt tilpasset og tilrettelagt for 
distriktskommuner i Norge. Dette skjer gjennom interkommunalt/interregionalt 
samarbeid og med utstrakt samarbeid med partnere.

Begreper:

Medlem - Må være offentlig eller halvoffentlig, for eksempel kommuner, 
interkommunale samarbeid, fylkeskommuner, næringshager eller Opus. Antallet 
medlemskommuner regnes ut fra deltakende kommuner i et regionalt samarbeid. 
Vanligvis tegner en kommune Medlemsavtale direkte med Studiesenteret.no. 
Alternativt kan en større enhet/region tegne avtale og for kommuner som ikke 
etablerer eget studiesenter innenfor dette samarbeidet – men bruker ett av de andre i 
regionen/enheten  - regnes da som indirekte medlem og betaler ikke medlemsavgift.

Partner - Høgskoler, universitet og andre tilbudsleverandører.

Studiesenteret.no - Begrepet brukes om selskapet, hele nettverket og om teamet som 
utgjør administrasjonen i selskapet.

Nettverk - Studiesenteret.no er en nettverksorganisasjon, med utstrakt delingskultur.

Setesdal regionråd benevnes videre i denne avtalen som Medlem.

1. Avtalens omfang

Medlemsavtalen omfatter deltakelse i nettverket Studiesenteret.no. Avtalen gjelder 
samarbeid mellom de som til enhver tid er medlemmer i nettverket og 
Studiesenteret.no.  Avtalen omfatter rettigheter og plikter knyttet til utvikling og drift 
av kurs og utdanningstilbud.

Alle medlemmer har like vilkår i Studiesenteret.no.

Medlem sørger for kvalitetsstandard som beskrevet i punkt 2. Ved å holde en slik 
felles kvalitetsstandard overfor brukere/studenter, kan partnere gjennomføre 
studieopplegg på studiesentrene som holder høy faglig og pedagogisk kvalitet. En 
felles kvalitetsstandard omfatter også like priser på kurs og utdanninger.

2. Infrastruktur - lokaliteter
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Medlem skal etablere og drive lokalt studiesenter med tilfredsstillende infrastruktur. 
Minimum:

 Videokonferanse med 1,5 Mbit IP dedikert internettlinje.

 Videokonferanseutstyr til forelesninger og seminar som støtter standardene 
H264 og H329. Utstyret skal ha to monitorer for deling av data og videobilde.

 PC-baserte videokonferansesystem – hvis deltakelse i utdanninger som bruker 
for eksempel NEFSIS (lærerutdanninger), Adobe Connect eller annet er 
påkrevd.

 PC i videokonferanserom med internett-tilknytning.

 MCU-tjeneste (inngår i denne avtalen).

 Oppnevnelse av stedsansvarlig. Oppgaver er beskrevet i punkt 9, første 
stjernepunkt.

 Fasiliteter for studenter og brukere som internett-tilgang, lesesalplass, 
grupperom og pauserom.

Kostadene ved disse punktene dekkes av Medlem.

Omfanget på lokaliteter og teknisk utrustning på det lokale studiesenteret, ut over den 
infrastruktur som er omtalt i foregående avsnitt, tilpasses lokale behov.

3. Innhold i nettverket

Å delta i nettverket vil gi hver enkelt medlem en reell mulighet til å ha et lokalt 
studietilbud med stor bredde, høy kvalitet og lav utviklingskostnad. 

Studiesenteret.no skal:

 Utvikle studietilbud på nivåene studiepoeng, bachelorgrader og mastergrader. 
Studietilbudene framgår på www.studiesenteret.no.

 Utvikle pedagogiske modeller som gjør at studenter og brukere i størst mulig 
grad kan studere på de lokale studiesentra. Heri innbefattet 
seminarorganisering der man bruker videokonferanse for å koble lokale 
grupper opp mot andre studentgrupper/lærere. 

 Utvikle kortere kurs som ikke gir studiepoeng.

 Utvikle seminar.

 Hjelpe hver enkelt stedsansvarlig med støtteverktøy og systemer som gjør det 
enklere og mer rasjonelt å drive et lokalt studiesenter.

 Være et utviklende fellesskap for stedsansvarlige.

 Utvikle strategiske samarbeid med partnere på vegne av medlemmer.
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 Utvikle og drifte kvalitetssystemer som sikrer høy kvalitet og fornøyde 
brukere - og som for partnere resulterer i enklere og mer rasjonell distribusjon 
av studietilbud til medlemmer.

 På vegne av medlemmene utvikle tilbud og prosjekter som er ønskelig løst i en 
større interkommunal og interregional organisering.

 Administrere klasse-enheter i samarbeid med partnere.

 Utvikle og vedlikeholde felles portal www.studiesenteret.no - herunder 
database på kurs/utdanninger og administrasjon av brukere.

 Utvikle og legge tilrette for felles profilering og informasjonsmateriell.

 Være et ressursfellesskap for medlemmer i nettverket som satser på 
kompetanseutvikling som strategi for vekst og utvikling.

 Bidra til at statlige rammebetingelser for lokale studiesentra styrkes vesentlig.

Medlem kan benytte det etablerte nettverket av studiesentra til egne prosjekter/egen 
virksomhet. Medlem kan selv initiere kurs og utdanninger de vil selge i nettverket -
eller i samarbeid med Studiesenteret.no etablere kurs- og utdanningstilbud. Medlem 
har full rett til å drive kurs og utdanninger lokalt, utenom det som er Studiesenteret.no 
sitt tilbud.

Medlem og Studiesenteret.no forplikter seg til å gjensidig arbeide for hverandres 
interesse innenfor kompetanseutviklingsområdet. 

Medlem kan ikke inngå i konkurrerende kompetansenettverk.

4. Økonomi/finansiering

Etablering og drift av lokalt studiesenter finansieres av Medlem. 

Medlem plikter videre å dekke en årlig andel av Studiesenteret.no sine felles 
utviklings- og driftskostnader. Medlems andel er satt til kr. 30 000,- pr halvår med 
forfall februar og juli. 

Pris til bruker/student fastsettes av partner.

Medlem godtgjøres pr halvår pr student (hodepris) for noen av studiene. Satsen for 
dette og hvilke studier det gjelder fastsettes hvert halvår og betales av leverandør 
(høgskole) via Studiesenteret.no

Ved regionale tilslutninger, der flere kommuner går sammen om å etablere 
studiesentra, regnes medlemskontingenten ut fra antallet studiesentra som etableres i 
nettverket. Antallet medlemskommuner regnes ut fra deltakende kommuner i det 
regionale samarbeidet. Ved tilslutning fra Setesdal regionråd og ett studiested  -
betaler altså regionrådet 1 medlemskontigent.
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Nettverket jobber i fellesskap opp mot fylkeskommunal og statlig medfinansiering av 
lokale studiesentra. Medlem forplikter seg til å aktivt delta i partnerskapsdannelsen 
for bedre grunnfinansiering av desentraliserte høgskoletilbud.

5. Framtidig tilknytning/opsjoner

Deltakeren får opsjon til aksjekjøp og medeierskap i Studiesenteret.no. 

1 aksje á kr. 30 000,-.

6. Tvist om tolkning av avtalen

Tvist om forståelse av denne avtalen skal så langt som mulig søkes løst ved 
forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører fram, skal tvist løses ved voldgift. 
Partene oppnevner hver sin representant til voldgiftsnemnd, og en uavhengig 
representant oppnevnes av Ofoten Tingrett.

7. Endringer

Endringer eller tillegg til denne avtalen er kun gyldig når de er skriftlig, undertegnet 
og parafert av begge parter.

8. Oppsigelse av avtalen

Oppsigelsestiden er seks måneder, gjeldende fra påfølgende halvår/termin. Hvis
oppsigelse skjer før 1. juli skal Medlem betale deltakeravgift for neste halvår fram til 
31. desember. Skjer oppsigelse før 31. desember skal Medlem betale medlemsavgift 
fram til 30. juni. 

Studiesenteret.no kan si opp avtalen dersom lokalt studiesenter ikke tilfredsstiller 
kravene i punkt 2 og punkt 3. Hovedårsaken til dette er at nettverket må gi partnerne 
kvalitetssikrede steder for distribusjon av utdanninger og kurs. Styret kan også velge å 
permittere studiesentra og be om at stedene fremmer en plan for nødvendig 
oppjusteringer. 

9. Spesielle forhold

OVERSIKT OVER STEDSANSVARLIGES JOBB

Miljøskaper lokalt - Skape en trivelig ramme for studentene. Være en positiv 
ambassadør for kompetanseutvikling i sin region

Markedsføring lokalt - Markedsføre sitt eget studiested og derigjennom tilbud fra 
Studiesenteret.no. Markedsføre kurstilbud. Kontrollere produktark for hvert enkelt 
kurs.

Kartlegging lokalt - Kartlegge utdanningsbehov for offentlig sektor, privat sektor og 
annen lokal kartlegging.

Ansvar studio (forelesninger og seminar) - Låse opp/stenge for studenter. Testing av 
utstyr. Er lyd og bilde ok. Sikre ”GoToMeeting”. Koke kaffe/te.
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Delta på stedsansvarligmøte.

Ta vare på egne studenter - Registrere interesserte og melde til Studiesenteret.no. 
Bruke databasen for oppfølging av studenter etter at opplæring er gitt. Gi melding til 
studenter om kursstart. Gi melding til studenter om kurset er avlyst. Bruk 
påmeldingsskjema som hver deltager signerer. Lage oppmøteliste av egne studenter. 
Dele ut kursmapper/kursmateriell. Følge opp kurset . "Gode råd som student" 
brosjyre. Avvikle eksamen i samarbeid med Studiesenteret.no og kursleverandør. 
Evalueringsskjema. Videreformidle ros/ris til Studiesenteret.no

10. Avtalens utforming og oppstart

Avtalen løper fra 1.7.2013 - med rett til oppstart av informasjon/markedsføring fra 
dato avtalen er underskrevet. 

Avtalen er utferdiget i to eksemplarer, og avtalepartene beholder hvert sitt 
underskrevne eksemplar.

Sjøvegan 30.1.2013 Sted......... Dato …….

Studiesenteret.no AS Setesdal regionråd

------------------------------------ ---------------------------------------
Lars Utstøl
daglig leder


