FÖRVALTNINGSHÖGSKOLAN

BILAGA 4

FÖRVALTNINGSHÖGSKOLANS RÅD FÖR UTBILDNING OCH
FORSKNING
Rådet för utbildning och forskning är knutet till Förvaltningshögskolan samt ämnet offentlig
förvaltning vid Göteborgs universitet under åren 2019-2024. Det utgör en viktig knutpunkt för
samverkan inom offentlig förvaltning.

SAMMANSÄTTNING
Rådet består av en representant på kommunledningsnivå för varje kommun/region som ingår i
projektet ”Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i
Västsverige” samt två representanter för Förvaltningshögskolan. För varje ledamot skall
finnas två ersättare.
Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Föredragande i Rådet är den som av Förvaltningshögskolan utsetts som projektansvarig.
Denna person skall vara kompetent inom ämnet offentlig förvaltning, och ha god kännedom
om forskning och utbildning inom detsamma.

KOMPETENS
Rådet har som huvuduppgift att främja kvalificerad utbildning och forskning inom ämnet
offentlig förvaltning med särskild inriktning på lokal och regional nivå, samt utveckla
kontakten mellan Förvaltningshögskolan och kommunerna och regionen.
I uppdraget ingår speciellt:
-

att medverka till uppföljning och utvärdering av utbildning och forskning ur ett
samhällsperspektiv;
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-

att diskutera utbildningens och forskningens inriktning ur ett samhällsperspektiv,
särskilt nya forskningsprogram inom ramen för projektet;
att diskutera nya eller förändrade satsningar inom utbildning med speciell inriktning
på vidareutbildningsfrågor och behovet av kompetenshöjande insatser inom
kommunerna och regionen;
att arbeta för växande intresse för offentlig förvaltning och ökad kännedom om
föreliggande projekt;
att dela ut pris för bästa nyttiggörande av forskning i offentlig förvaltning;
att utgöra ett forum för diskussion av för universitetet samt kommunerna och regionen
gemensamma frågor.

ARBETSFORMER
Rådet skall normalt sammanträda två gånger per läsår. Inför det nya verksamhetsåret skall det
kommande året diskuteras. Med nuvarande budgetår bör detta ske i oktober/november. Efter
avslutat verksamhetsår skall det senaste årets verksamhet diskuteras på grundval av en rapport
från Förvaltningshögskolan. Detta sammanträde bör äga rum i april/maj. I anslutning till
rådets ordinarie sammanträden kan seminarier med redovisning och diskussion av aktuell
forskning anordnas.
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