
 
 

 
 
 

Samarbeidsavtale mellom Universell - Nasjonal enhet 
for inkluderende læringsmiljø og NAV 
Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse 

1. Avtalenes parter 
Avtalen er en gjensidig forpliktende avtale mellom Universell - Nasjonal enhet for 
inkluderende læringsmiljø og NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og 
deltakelse. 
 
2. Bakgrunn og formål med avtalen 
Flere studenter med nedsatt funksjonsevne får støtte og tilrettelegging fra NAV til 
gjennomføring av høyere utdanning. Det er derfor behov for 
informasjonsutveksling, faglig utvikling og samarbeid om utfordringer på området. 
 
Regjeringens "Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne"  gir sentrale 
føringer for NAV Kompetansesenter  for tilrettelegging og deltakelse. Et sentralt 
mål er å bidra til at alle under 30 år får et tilrettelagt utdanningsløp. 
 
Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og skal bidra til økt 
tilgjengelighet til høyere utdanning for studenter med nedsatt funksjonsevne. 
 
Samarbeidsavtalen bygger på felles mål om at studenter med nedsatt 
funksjonsevne skal ha et tilrettelagt og inkluderende læringsmiljø. 
 

 
 

3. Målgrupper 
• Studenter med nedsatt funksjonsevne i et utdanningsløp på universitet 

eller høgskole, eller fra høyere utdanning til arbeid. 
• Rådgivere ved høgskoler og universiteter som arbeider med 
• inkluderende læringsmiljø 
• Ansatte ved NAV arbe ids livssentre , NAV hje lpemiddelsentraler, NAV 

arbeidsrådgivning og NAV kontor . 
 
 
 

4. Prioriterte samarbeidsområder 
A. Informasjonsarbeid. 

Samhandling mellom partene om informasjon om muligheter, tiltak, 
rutineendringer, endringer i regelverk, organisering osv. 

 
B. Erfaringsutveksling 

Erfaringsutveksling om tilrettelegging for personer med nedsatt 
Funksjonsevne i høyere utdanning. 



 
 
 
 

 

Partene skal legge til rette for utvikling og innovasjon av tekniske 
løsninger knyttet til læringsmiljøet 

 
C. Samhandlingsrutiner 

Partene forplikter seg til å etablere hensiktsmessige 
samarbeidsrutiner. 

 
 
 
 

5. Varighet, evaluering og oppsigelse 
Avtalen gjelder fra 1.1.2013 til 31. 12.2015. 
 
Avtalen evalueres en gang i året. Hver av partene kan si opp avtalen med en 
skriftlig begrunnelse. 
 

 
 

6. Økonomi 
Samarbeidet mellom partene skal foregå innenfor regelverk og økonomiske 
rammer som til enhver tid gjelder. Dersom prioriterte samarbeidsområder krever 
økonomisk og/eller personalmessige ressurser fra partene, skal dette løses 
mellom partene eventuelt via ekstern finansiering. 
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