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Unik samverkan mellan Fyrbodals 14 kommuner och
Högskolan Väst
I dagarna har alla de 14 kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst enats om att
bygga upp en ny samverkansarena. Det pågår redan en mängd samarbeten och
projekt mellan enskilda, eller flera, kommuner och Högskolan Väst men genom den
nya arenan vill man få en bättre överblick samt skapa en funktionell och över tid
hållbar samverkan. Arenan blir nationellt unik med så många kommuner involverade i
en övergripande formell samverkan med en högskola.

-

Detta är ett typiskt koncept för win-win. Högskolan har mycket att ge kommunerna när det
gäller kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling och vice versa. Samverkansarenan
blir en garanti för att kommunerna inte jobbar parallellt utan istället tillsammans, säger Lasse
Lindén, förbundsdirektör, Fyrbodals kommunalförbund.

Samarbetet ska innefatta såväl utbildning, forskning som utvecklingsprojekt och underlätta framtida
samarbete.
-

För högskolan är detta mycket positivt. Arenan kommer att förenkla vårt arbete gentemot
kommunerna och vi kan säkert lättare hitta synergier och gemensamma projekt där fler
kommuner kan involveras. Tillsammans blir vi en stark enad kraft som kan påverka
utvecklingen i området än mer, säger Kerstin Norén, rektor på Högskolan Väst.

Arbetet med samverkansavtalet blir en tvåstegsraket. Steg ett är ett uppstartsprojekt med start 1
augusti 2015. Under projekttiden ska man arbeta med att bygga upp grunden för en mer långsiktig
organisation med hållbara nätverk och kontaktpersoner i de 14 kommunerna samt från högskolans 4
institutioner. De projektansvariga ska också arbeta med behovsinventering, planering och rekrytering
av verksamhetsledare för den kommande samverkansarenan. Steg två är start av själva
samverkansarenan vilket kommer att ske 1 augusti 2016. Ambitionen är att arbetet ska resultera i ett
mer integrerat arbetssätt och en hållbar struktur för samarbete mellan kommunerna och högskolan.
Samverkan mellan parterna ska bidra till en god samhällsutveckling i Fyrbodal och knyta an till Västra
Götalandsregionens tillväxtstrategi VG2020 samt Fyrbodals därtill kopplade genomförandeplan.
Arbetet ska bedrivas främst inom ett antal olika, gemensamt prioriterade, områden.
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