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Sammendrag 
 

Utredningsgruppen foreslår å etablere fem institutter i det nye Fakultet for økonomi, basert på de 

fem økonomimiljøene som inngår. Gruppen står samlet bak dette innstilte alternativet. De foreslåtte 

instituttene er, alfabetisk: 

 

• Handelshøyskolen ved NTNU 

• Institutt for bærekraftig økonomi og ledelse (Gjøvik) 

• Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse 

• Institutt for internasjonal business (Ålesund) 

• Institutt for samfunnsøkonomi 

 

Utredningsgruppen har lagt vekt på de fordelene en profesjonsorientert instituttstruktur innebærer 

for koordineringen av studieprogrammene. Det legges videre vekt på å videreutvikle miljøer som har 

lyktes med satsninger over lang tid. Horisontale støttestrukturer (faggrupper) foreslås i utredningen 

for å styrke samordningen og forskningssatsninger på tvers av de foreslåtte instituttene. Slike vil 

dessuten kunne ha en viktig kulturbyggende funksjon i det nye fakultetet. 

 

Disiplinorientert versus profesjonsorientert organisering er diskutert, også gjennom høring i 

fagmiljøene. Konklusjonen er en svært klar preferanse for den foreslåtte instituttstrukturen. 

 

I tillegg til den endringen det i seg selv medfører å danne et nytt fakultet ved NTNU, fremhever 

utredningsgruppen at den relative andel av fakultetets faglige tilsatte og studentbefolkning i Gjøvik 

og Ålesund samlet sett er betydelig. Å bygge felles faglig kultur og sterke broer mellom miljøene vil 

kreve en særlig innsats i fakultetets etableringsfase. Utredningsgruppen legger vekt på mulighetene 

lokal instituttledelse i Ålesund og Gjøvik kan ha til utvikling lokalt og i samspill med nærings- og 

arbeidsliv regionalt. 

 

Til sist vil gruppen peke på at det er viktig for hele fakultetet at Trondheimsmiljøene får en 

samlokalisering, gjerne ved Hesthagen slik utredninger har pekt på mulighetene for. Dette vil gjøre at 

utvikling av synergier og felles kultur og identitet kan skyte fart. 
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1. Innledning 
 

Denne utredningen gjelder forslag om instituttstruktur ved det nye Fakultet for økonomi ved NTNU. 

Fakultetet omfatter ved dannelsen fem økonomimiljøer:  

 Institutt for samfunnsøkonomi som omfatter feltene samfunnsøkonomi og finans 

 Handelshøyskolen i Trondheim som omfatter feltene økonomistyring, regnskap, finans, 
samfunnsøkonomi, strategi, markedsføring, innovasjon, organisasjon og ledelse. 

 Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse med feltene økonomi, operasjonsanalyse, 
finans, strategi, innovasjon, entreprenørskap, virksomhetsledelse og HMS 

 Avdeling for internasjonal business med internasjonal business, økonomi, ledelse, 
markedsføring, innovasjon og entreprenørskap 

 Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse med feltene økonomi, ledelse og logistikk 

Det henvises til vedlegg (del A i dokumentet) for en nærmere presentasjon av miljøene.  

 

1.1 Arbeidsgruppas sammensetning  
 
Gruppen har hatt følgende medlemmer:  

 Hans Marius Eikseth - fungerende dekan v/HHiT. (Leder) 

 Torberg Falch - prodekan SVT-fakultetet 

 Tor Busch - professor HHiT  

 Monica Rolfsen - instituttleder IØT  

 Aristidis Kaloudis - professor v/TØL (NTNU i Gjøvik)  

 Dagrun Jensen - fungerende dekan v/AIB (NTNU i Ålesund)  

 Anne Borge Johannesen - instituttleder ISØ 

 Øystein Moen - arbeidstakerrepresentant Tekna  

 Denis Becker - arbeidstakerrepresentant Forskerforbundet 

 Ida Bolsønes – studentrepresentant 

 Sondre Flinstad Harbo – vara studentrepresentant 
Fra Rektors side har prorektor for faglig integrasjon, Helge Klungland (med Arnulf Omdal som 

stedfortreder), vært observatør. Førstekonsulent Roar Brattås (IØT) har bistått arbeidet som 

sekretær. 

 

1.2 Plan og mandat 
 

I bestillingsbrevet av 15.februar heter det: 

«Fakultetene skal utarbeide forslag til instituttstruktur. Styrets vedtak i S-sak 3/2016 skal legges til 

grunn for utredningen. Rektors vedtak iht. fullmakt fra styret om plassering av fagområder i 

fakulteter skal også legges til grunn.  

Det skal fortrinnsvis legges fram alternative forslag til instituttstruktur.»  

Primært legges fram forslag til instituttstruktur som følger av endringer i fakultetenes faglige 

sammensetning etter fusjonen. NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund utreder forslag til organisering av 

sin faglige virksomhet i stedlige institutter, og fagseksjoner under institutter som er lokalisert i 

Trondheim. Der det er hensiktsmessig skal det også foreslås organisering av enheter på nivå under 

institutter (4. nivå). Forslag skal inkludere navn på foreslåtte institutter. 



5 
 

I mandatet er utredningsgruppen bedt om fortrinnsvis å legge fram alternative forslag til 

instituttstruktur. Ettersom fakultetet er helt nytt og består av enheter fra både NTNU og de tre 

høgskolene finnes det svært mange alternative løsninger. Utredningsgruppen har derfor valgt å 

diskutere noen sentrale prinsipper for intern organisering. Derved blir det mulig å skissere en rekke 

alternativer uten å foreta en detaljert presentasjon av hvert alternativ. 

Utredningsgruppen har også lagt til grunn at de alternativer som skal fremlegges må ha en viss støtte 

i fagmiljøene. Dette er spesielt viktig i en fase hvor enheter fra fire institusjoner skal integreres i et 

nytt fakultet. Tre alternativer er derfor sendt på høring i fagmiljøene.  

Ut fra en totalvurdering som både bygger på en prinsipiell diskusjon om intern organisering og 

tilbakemeldinger fra fagmiljøene har utredningsgruppen valg å utrede ett alternativ i detalj. De andre 

alternativene har etter utredningsgruppens vurdering så store svakheter at de ikke bør legges fram 

som  beslutningsgrunnlag. 

 

1.3 Prosess og medvirkning 
 

Gruppen hadde arbeidsmøter den 3.mars, 10.mars samt epost-møte knyttet til tekstinnspill til 

styresak om fakultetsnavn, levert fredag 18.mars. Løypemelding og fakultetsnavn var tema ved 

allmøte ved Handelshøyskolen tirsdag 15.mars, og det har vært gjennomført tilsvarende ved ISØ 

14.april. Etter påske gjennomførte gruppen arbeidsmøter den 31.mars, 18.april, 29.april og 9.mai.  

Et utkast til utredning datert 22.april ble sendt ut til høring ved enhetene, for innspill til arbeidsmøtet 

uken etter. Utkastet inneholdt tre ulike instituttstrukturer for Trondheimsmiljøene, mens alle 

modellene inkluderte egne institutter i Ålesund og Gjøvik. Den ene modellen var en videreføring av 

dagens struktur i Trondheim, den andre modellen var disiplinorientert med 4 institutter i Trondheim, 

og den tredje modellen var en sammenslåing av Institutt for samfunnsøkonomi og Handelshøyskolen. 

I denne prosessen var lederne ved Trondheimsmiljøene invitert inn i hverandres medvirkningsmøter, 

for å fange opp argumentasjon og mottakelse av foreliggende skisser. LOSAM ved HHiT behandlet 

høringsnotatet 27.april, og fakultetsstyret ved HHiT vedtok uttalelse om notatet den 28.april. LOSAM 

ved SVT fikk også høringsnotatet oversendt. Det ble mottatt skriftlige innspill fra studentforeningen 

STØH (ved HHiT), og to faggrupper ved Handelshøyskolen. AIB utarbeidet skriftlig høringsuttalelse, og 

instituttlederne ved ISØ og IØT samt Gjøviks representant oppsummerte tilbakemeldingene fra sine 

ansatte og studenter overfor utredningsgruppen. Studentrepresentanten har hatt kontakt med de 

ulike studentmiljøene i Trondheim, og formidlet tilbakemeldinger derfra. Innspillene lå til grunn for 

revidert utkast som ble drøftet i LOSAM ved SVT-fakultetet i møte 11. mai. 
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2. Strategiske mål for det nye fakultetet 
 

I fusjonsplattformen beskrives de overordnede målsetninger for nye NTNU knyttet til den 

overordnede profil og egenart, herunder: 

«NTNUs faglige bredde og tverrfaglige kompetanse skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling, løse 

sammensatte problemstillinger og øke forståelsen for sammenhengene mellom teknologi, samfunn 

og miljø» (side 2). 

Det nye økonomifakultet har som klar ambisjon å bidra aktivt i forhold til denne målsetningen. For å 

gjøre dette vil vi spesielt peke på betydningen av tett kontakt med eksterne parter, jfr. 

fusjonsplattformen punkt 2.4:  

«NTNU skal være en foretrukket samarbeidspartner for nærings- og industriutvikling nasjonalt og i 

regionene der vi er lokalisert. Vi skal samarbeide med bedrifter som konkurrerer nasjonalt og globalt, 

og bidra til verdiskapning innenfor høyt prioriterte og framtidsrettede samfunnsområder» (side 5).  

I fusjonsplattformen beskrives også spesifikke punkter innen økonomi og teknologiledelse som 

reflekterer naturlige mål for fakultetet:  

 utvikle sin særegne nasjonale profil innenfor økonomi og teknologiledelse og styrke sin 
posisjon som internasjonal forsknings- og utdanningsaktør  

 utvikle sterke disiplinfaglige fagmiljø og utdanninger innen økonomi og utnytte sine gode 
forutsetninger for tverrfaglig samarbeid i hele bredden mellom teknologi, helse, 
samfunnsvitenskap og humaniora  

 utnytte sine gode forutsetninger for utdanning og forskning innen innovasjon, 
entreprenørskap og kommersialisering av teknologi  

 arbeide for en internasjonal akkreditering  
 

Fakultetet vil legge til grunn at den skandinaviske ledelsesmodellen der sentrale punkter er 

samarbeid, medbestemmelse, likeverd, tillit og inkludering er av stor betydning for evnen til 

verdiskaping, innovasjon, løsning av samfunnsutfordringer samt ivaretakelse av bærekraft.  

Fakultet for økonomi skal ha som målsetting å bli blant de beste økonomimiljøene i Norden både når 

det gjelder forskning, utdanning og nyskaping. For å nå dette målet må fakultetet utvikle sin egenart 

og utvikle en tydelig profil med ambisiøse visjoner. Gruppen mener at det må satses offensivt innen 

blant annet følgende områder: 

2.1 Utdanning  
 
Fusjonen gir anledning til å styrke de eksisterende miljøene betydelig gjennom tettere samspill. Vi 
kommer til å tilby sivilingeniørutdanning i industriell økonomi og teknologiledelse, 
siviløkonomutdanning og samfunnsøkonomutdanning, en bredde ingen andre økonomiutdanninger 
har. Målet er at alle skal ha en sterk tilknytning til den teknisk-naturvitenskapelige hovedprofilen. I 
tillegg vil vi ha årsstudium, bachelor- og master-utdanninger i økonomi og ledelse i Ålesund, Gjøvik og 
Trondheim. For å være konkurransedyktige og tiltrekke oss de beste studentene må vi sørge for at 
miljøene har en synlig profil og en tydelig egenart. Våre studenter skal uteksamineres med høy og 
anerkjent kompetanse som gjør dem i stand til å løse sammensatte samfunnsutfordringer. Alle våre 
studieprogram skal være relevante, i betydningen at vi utdanner kandidater som er etterspurt i 
arbeidslivet.  
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Vi ønsker å utvikle følgende: 
• Nyskapende undervisning og nye undervisningsmetoder, inkludert nettbaserte tilbud. 
• Vi skal være i front på forskningsbasert undervisning, også på lavere grad. 
• Videreutvikle de eksisterende studieprogram. Dette kan skje innad i fakultetet, eksempelvis 

ved å inkludere samfunnsøkonomi i Indøk-studiet, ha mer teknologiske problemstillinger inn 
mot siviløkonomi- og samfunnsøkonomistudiene, og ved å utnytte fagressursene bedre enn i 
dag. 

• Utvikle helt nye studieprogram. Det kan være knyttet mot teknologiutdanningen også på 
master og bachelor, nye tema som helseledelse, helseøkonomi, økonomifag relatert til 
næringslivet og utvikling av offentlig sektor.  

• Legge til rette for internasjonale utdanninger innenfor økonomi og teknologiledelse. En 
samlet doktorgradsutdanning. I dag har vi tre separate ph.d.-program, og det vil være 
kvalitetsbyggende, robust og ressurseffektivt å samle det til et felles program for fakultetet.  

• Stimulere til innovasjon og nyskaping så vel i våre egne som i NTNUs studieprogram. IØT 
leverer i dag emner i innovasjon og entreprenørskap til alle sivilingeniørprogram. Ved å samle 
ressurser og satse strategisk kan vi bli den sentrale bidragsyteren til bærekraftig 
verdiskapning, innovasjon og entreprenørskap for det samlede NTNU. 

 

2.2 Forskning og formidling 
 
Den andre hovedaktiviteten for vitenskapelig ansatte ved et universitet er knyttet til 
forskningsaktivitet, herunder publisering, forskningsprosjekter og ph.d-utdanning. Disse elementene 
henger tett sammen. De forskningsinstituttene på NTNU som har høyest antall publiseringspoeng per 
ansatt har også høyest andel eksternfinansiert virksomhet, noe som igjen skaper rom for ph.d- og 
post.doc-stillinger som bidrar til økt publisering. Motsatt gir en høy publiseringsrate både for miljøet 
samlet og for enkeltforskere større mulighet til å nå opp i konkurranse om store prosjekter, både 
nasjonalt og internasjonalt. Økonomifakultetet er allerede involvert i flere SFI og EU-prosjekter, og 
deler av miljøet har en sterk publiseringsrate allerede i dag.  
 

• Det viktigste grepet for å nå opp i internasjonal konkurranse er å utvikle sterke 
forskningsgrupper på tvers av den foreslåtte instituttstrukturen, men som bygger 
forskningsgrupper som både kan være disiplinbaserte og tverrfaglige. Eksempler kan være 
forskningsgrupper for finans, innovasjon, utvikling av offentlig sektor, bærekraftige 
økonomimodeller, sykehusdrift, transport og logistikk eller kommersialisering av fornybar 
energi. Slike forskningsgrupper tildeles ressurser og ansvar og klare mål for å nå opp i 
konkurranse. Her kreves klar prioritering. 

• Videreutvikle samarbeidet med næringsliv og offentlig sektor om forskning og utvikling i alle 
tre regioner og på nasjonalt nivå. Vi har flere store forskningsprosjekter i samarbeid med 
næringslivet på Raufoss og i Ålesund-regionen. Vi har også flere store forskningsprosjekter 
rettet mot utdanning, kommunal- og øvrig offentlig sektor. Dette må styrkes og 
videreutvikles. 

• Incentiver og tilrettelegging for publisering er viktige grep som har vært gjort ved NTNU lenge, 
og som fakultetet må videreutvikle. Vi må erkjenne at nivået er ulikt mellom institusjonene, 
og arbeide med realistiske mål for å øke nivået for hele fakultetet. 

• Interne ph.d.-programmer for faglig ansatte som ikke har doktorgrad i dag og som ønsker å 
oppnå dette. 

• Fakultetet skal gjennom sine ansattes formidling bidra til å gjøre NTNU synlig og være 
premissleverandør i samfunnsdebatt og media. 
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2.3 Etter- og videreutdanning 
 
Fakultet for økonomi bør bygge en egen avdeling for etter- og videreutdanning som dekker bredden 
av fakultetets fagområder. Dette markedet er stort og i vekst, og vi bør være en stor aktør innenfor 
teknologi- og samfunnsledelse rettet mot ledere i industrien, skolesektoren, helsesektoren, 
oljesektoren, og finansnæringen, for å nevne eksempler. I dag har vi tre egne executive mastere; 
Master of Technology Management (IØT sammen med NHH) og Master i Public Administrasjon 
(HHiT), og Master of International Business and Marketing. I tillegg bidrar miljøene i andre program, 
slik som tverrfakultære Master i organisasjon og ledelse (MOL), Prosjektledelse og andre 
samarbeidsprogram. Næringslivet på Raufoss og Ålesund etterspør flere tilbud, og fakultetet må 
imøtekomme slik etterspørsel. 
 

2.4 Innovasjon og nyskaping 
 
Fremtidens NTNU skal være en spydspiss når det gjelder innovasjon, entreprenørskap og 
kommersialisering av teknologi. Et samlet fagmiljø innenfor økonomi og teknologiledelse vil dekke 
alle vesentlige sider for oppstart av ny virksomhet og utvikling innen eksisterende bedrifter. Ved å 
samlokalisere fakultetet i et Innovasjonssenter får man i tillegg synergier når det gjelder nyskaping og 
kommersialisering av teknologi. Tanken i de ulike utredninger om innovasjonssenter som har vært 
foretatt er å samle alle organisasjoner som jobber med nyskaping i samme bygg som fagmiljøene. I 
dag starter Entreprenørskolen ved IØT alene opp mer enn 10 nye bedrifter hvert år. Plassert i 
tilknytning til andre vekstmiljøer, virkemiddelapparat og finansieringskilder med mulighet for gode 
møteplasser kan denne nyskapingstakten mangedobles. Lignende aktivitet bør også legges til rette 
for ved campus Gjøvik og Ålesund.  
 
Vi ser også andre klare muligheter for økt innovasjon og nyskaping utover det rent entreprenørielle. 
Samlet kan våre miljøer utvikle betydelig kompetanse omkring arbeid med nyskaping og 
effektivisering av offentlig sektor, som kan være et stort fremtidig satsningsområde både på 
forsknings- og utdanningssiden. Det er mange initiativ på gang fra regjeringshold og pilotaktiviteter i 
utvalgte offentlige etater og kommuner, i tillegg til produktivitetskommisjonen som ble ledet fra ISØ. 
Økonomifakultetet kan ta en lederrolle på dette området i Norge i fremtiden. 
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3. Organisasjonsprinsipper og vurderingskriterier 
I fusjonsplattformen pekes det på flere mål for fakultetet med blant annet fokus på å styrke 
fakultetets profil, fagmiljøer og internasjonal posisjon. Det er også lagt en sterk føring om at 
fagtilhørighet skal være et hovedprinsipp for den interne organiseringen. Faglig tilhørighet 
representerer i denne sammenheng både tilhørighet til fag og til profesjon. Som grunnlag for 
arbeidet har utredningsgruppen valgt å fastsette noen prinsipper for utvikling av alternative 
organisasjonsformer og et sett med kriterier for å kunne vurdere disse alternativene. 
 

3.1 Organisasjonsprinsipper 
For å kunne utvikle alternative modeller ønsker utredningsgruppen å legge vekt på tre dimensjoner: 

1. Om fakultetet skal ha en disiplin- eller profesjonsorientert struktur 
2. Om det skal etableres horisontale støttestrukturer 
3. Om fagmiljøene ved Gjøvik og Ålesund skal organiseres etter et geografisk prinsipp  

 
En strukturering basert på disse tre spørsmålene bør både gi godt oversikt over alternative former for 
instituttstruktur og samtidig peke på noen viktige avveiinger ved organisering av universiteter. 
 

Disiplin- eller profesjonsorganisering 
I universiteter er det vanlig at instituttene organiseres etter disiplin eller profesjon. En 
disiplinorganisering betyr at stillinger som representerer de samme fagområdene plasseres i samme 
institutt. Et viktig formål er å skape sterke forskningsmiljøer med evne til å gå i dybden i den aktuelle 
disiplinene. Videre gir det et godt grunnlag for å utvikle disiplinbaserte studieprogrammer som har 
sin faglige og pedagogiske forankring i instituttene. I de fem fagmiljøene som går inn i det nye 
fakultetet er det kun Institutt for samfunnsøkonomi som i dag har en disiplinorientert struktur. Her 
har alle vitenskapelige ansatte en samfunnsøkonomisk bakgrunn.  
 
En profesjonsorganisering betyr at stillinger som er rettet mot en angitt profesjonsutdanning 
plasseres i samme institutt. Formålet er at ulike fag skal utvikles og tilpasses den arbeidssituasjonen 
som studentene møter i sin jobbsituasjon. Videre at det utvikles en tverrfaglig forskning som fanger 
opp sentrale problemstillinger i profesjonen. Det er også viktig at studentene får innsikt i de etiske, 
verdimessige og kulturelle særpregene ved egen profesjon. Fire av fagmiljøene som inngår i 
fakultetet har i dag en profesjonsorientert struktur rettet mot (a) økonomisk-administrative fag 
(blant annet siviløkonomutdanning) og (b) industriell økonomi og teknologiledelse 
(sivilingeniørutdanning). Her representerer vitenskapelig ansatte flere fagdisipliner som er nødvendig 
i profesjonsutdanningen. 
 

Horisontale støttestrukturer 
Et universitet skal utføre et komplisert sett av oppgaver og det er sjelden at en enhetlig 
instituttstruktur gir en god nok ramme for en effektiv produksjon. Vi finner derfor ofte flere 
støttestrukturer i organisasjonen – uansett om det benyttes en disiplin- eller profesjonsorientert 
grunnstruktur. Dette gjelder spesielt bruk av ulike former for sentra for å fange opp spesielle 
aktivitetsområder eller horisontale strukturer for å løse oppgaver som det er vanskelig å håndtere i 
instituttene. Selv om ikke utredningsgruppen eksplisitt er bedt om å lage forslag til slike strukturer, er 
de ofte en viktig forutsetning for at en gitt instituttstruktur skal fungere optimalt. De vil derfor 
trekkes inn for å vise at mulige svakheter med instituttstrukturen kan kompenseres gjennom slike 
supplerende strukturer. Det gjelder spesielt bruk av horisontale strukturer – noe som fører til at 
organisasjonen fremstår som en matrise.  En matriseløsning er krevende på den måten at det vil 
finnes både en vertikal og en horisontal ledelse. Samtidig gir den mulighet til å sende ulike 
styringssignaler og den gir mulighet for en annen form for koordinering enn hva som vanligvis finnes i 
en ren vertikal struktur. 
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Organisering etter et geografisk prinsipp 
I fusjonsplattformen legges det vekt på at NTNU skal ha en tydelig politikk for å utvikle aktivitet ved 
campusene i Gjøvik og Ålesund. Utredningsgruppen tolker dette som at det også bør legges vekt på 
geografi som prinsipp for den interne organiseringen av fakultetet. Det betyr i praksis at det må 
åpnes opp for at det kan etableres en organisasjonsenhet med lokal ledelse både i Ålesund og Gjøvik. 
I denne diskusjonen er det to spørsmål som må vurderes – hvilken ledelsesmyndighet skal delegeres 
til lokale ledere i Gjøvik og Ålesund og skal en organisasjonsenhet ved disse campusene legges på 
nivå 3 eller 4.  
 
Når det gjelder ledelsesmyndighet er det hensiktsmessig å skille mellom budsjettansvar, 
personalansvar og faglig ansvar. Budsjettansvaret er spesielt viktig for enhetenes mulighet til å utøve 
strategisk ledelse – spesielt i forhold til regionale behov og interesser. Personalansvaret bør som 
prinsipp alltid legges til nærmeste leder. Det faglige ansvaret kan i prinsippet legges både til en lokal 
leder og til en leder ved campusen i Trondheim. Et viktig spørsmål i denne sammenheng er hvilken 
mulighet lederen har til å utøve faglig ledelse i praksis.  
 
Når det gjelder spørsmålet om en organisasjonsenhet i Gjøvik og Ålesund skal legges på nivå 3 eller 4 
er de tre viktigste kriteriene hvordan dette vil påvirke (a) rammene for økonomistyring av lokale 
enheter, (b) prosesser/kompetanse i ledergruppene på henholdsvis institutt og fakultetsnivå og (c) 
den vertikale og horisontale kommunikasjonen i fakultetet. Valg mellom nivå 3 og 4 har også 
betydning for hvilken status som tildeles fagmiljøene ved Ålesund og Gjøvik – noe som også kan 
tillegges vekt i vurderingen. 
 

3.2 Vurderingskriterier 
For å kunne vurdere de ulike alternativene opp mot hverandre er det nødvendig å fastsette noen 
sentrale kriterier. Her er det viktig å legge vekt på både føringer i fusjonsplattformen, sentrale 
funksjoner i fakultetet og organisasjonsfaglig kriterier knyttet til etablering av organisasjonsenheter. 
Ut fra en samlet vurdering vil utvalget legge vekt på følgende kriterier: 

1. Studiekvalitet 
2. Forskningskvalitet 
3. Arbeidsmiljø 
4. Muligheten for intern styring og samordning 
5. Størrelse/antall institutter 
 

Ut fra det første og andre punktet bør en instituttstruktur gi gode rammebetingelser for 
videreutvikling av studiekvalitet og forskningskvalitet. Det tredje punktet er knyttet til at valg av 
instituttstruktur kan få stor betydning for arbeidsmiljøet til personalet, spesielt i en overgangsfase 
med mye endringer. Det gjelder spesielt i hvor stor grad strukturen tar vare på eksisterende sosiale 
relasjoner og makter å utvikle nye relasjoner mellom vitenskapelig ansatte. Delvis ligger mye av 
organisasjonens kompetanse i det sosiale samspillet som er utviklet over lang tid og delvis er 
identitet, identifikasjon og motivasjon i stor grad knyttet individenes forhold til sitt sosiale miljø.  
 
Ut fra det fjerde punktet er det viktig å finne en instituttstruktur som reduserer styrings- og 
samordningskostnadene. Dette innebærer blant annet at aktiviteter som er gjensidig avhengig av 
hverandre med fordel kan legges til samme institutt. Et komplekst mønster av aktiviteter kan da 
styres av en instituttleder i stedet for å samordnes mellom instituttene. Det femte punktet fanger 
opp behovet for å etablere institutter som er store nok til sikre en god faglige utvikling – både i 
forhold til forskning og undervisning. 
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4. Ulike modeller for instituttstruktur 
 
Ved å kombinere dimensjonene knyttet til disiplin/profesjonsorientering, geografisk organisering og 
horisontale støttestrukturer, fremkommer en rekke ulike modeller for intern organisering av Fakultet 
for økonomi. Utredningsgruppen finner det hensiktsmessig å starte med en diskusjon av 
instituttstruktur ved fagmiljøene i Trondheim. Dette kan så legge viktige premisser for valg av løsning 
ved Gjøvik og Ålesund. Forslag til horisontale støttestrukturer vil fremmes i kapittel 6. 
 

4.1 Intern organisering ved campus Trondheim 
 
Fagmiljøene i Trondheim består i dag av Handelshøyskolen, Institutt for industriell økonomi og 
teknologiledelse og Institutt for samfunnsøkonomi. De to første har en profesjonsorientert struktur, 
mens det siste har en disiplinorientert organisering. Det viktigste spørsmålet er her om det bærende 
prinsipp skal være profesjons- eller disiplinorientering. I praksis betyr dette et valg mellom 
kontinuitet (dagens løsning) og en radikal organisasjonsendring hvor dagens institutter legges ned og 
erstattes av disiplinorienterte institutter. 
 
Fakultet for økonomi er et helt nytt fakultet som skal integrere fagmiljøer fra alle fusjonspartnerne. 
Det står derfor foran en krevende prosess med hensyn til å bygge sterke broer mellom miljøene i 
Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Strategiske planer må utvikles, det må skapes en felles identitet og 
nye personlige relasjoner må bygges. Ambisjonene er høye både med hensyn til utdanning, 
forskning, innovasjon og nyskapning. I denne prosessen er det viktig å ta vare på og forsterke de 
positive holdninger til fusjonen som i dag er tilstede.  
 
Utredningsgruppen er av den formening at en radikal organisasjonsendring med nedleggelse av de to 
største fagmiljøene i Trondheim vil være negativt for denne prosessen. Høringsuttalelsene fra 
fakultetets fagmiljøer, bortsett fra ansatte og studenter ved ISØ, viser at forslaget om 
disiplinorganisering oppleves å være i konflikt med sentrale organisasjonsmessige verdier – noe som 
skaper negative reaksjoner blant vitenskapelig ansatte. Det er en betydelig fare for at en slik endring 
vil bli energitappende og redusere muligheten for å realisere visjonen om et felles økonomimiljø i 
Trondheim. Høringsuttalelsen fra ISØ er positiv til disiplinorganisering, men ser utfordringene med en 
slik endring på kort sikt. 
 

Studiekvalitet 
 
Både en profesjonsorientert og disiplinorientert struktur bør kunne danne et godt grunnlag for 
utvikling av høy studiekvalitet. Det er mer et valg mellom ulike dimensjoner i kvalitetsbegrepet. I 
profesjonsorienterte studieprogram legges det stor vekt på faglig integrasjon, helhet og relevans for 
arbeidsmarkedet, mens disiplinorienterte studieprogram i større grad fremmer faglig fordypning 
innenfor den enkelte disiplin.  
 
Med dagens instituttstruktur vil studentene fortsatt utvikle en sterk identitet knyttet til både institutt 
og studieprogram – enten det gjelder siviløkonomstudenter, sivilingeniørstudenter eller 
samfunnsøkonomistudenter. Dette skaper tette relasjoner mellom studentene og gir dem en sterk 
felles identitet. På den annen side fremmer ikke denne strukturen nødvendigvis en felles 
studentidentitet til økonomifakultetet. Utredningsgruppa mener derfor at tiltak som fremmer en 
felles identitet på tvers av studieprogram må iverksettes, se kapitlene 5.2. og 5.3.  
 
Med denne strukturen blir også profesjonskulturen og profesjonsidentiteten blant vitenskapelige 
ansatte videreført. Det betyr at de vil justere egne fag i forhold til den helheten som ligger i 
profesjonen og de krav som studentene møter i en senere arbeidssituasjon.  
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Her får instituttene et tydelig ansvar for sine studieprogrammer, både med hensyn til faglig innhold, 
pedagogiske prinsipper og oppfølging av studentene. Slik kommer den enkelte student mer i fokus og 
utvikler tettere relasjoner til vitenskapelige ansatte. En omorganisering til en disiplinorientert 
struktur vil innebære at studieprogramkoordineringen helt overføres til fakultetet – noe som kan 
redusere det helhetlige ansvaret for programmene på instituttnivå. Dette kan imidlertid 
kompenseres gjennom studieprogramlederne som rapporterer direkte til dekan. 
Studieprogramlederne vil da etterspørre emner fra instituttene for å utvikle en hensiktsmessig 
emneportefølje. Ettersom denne styringen har en mer administrativ karakter kan den svekke de 
ansattes ansvar for å tilpasse fagene til en profesjonskontekst. Ved universiteter ligger mye av 
studiekvaliteten i det vitenskapelige personalets faglig og pedagogiske kompetanse og deres innsikt i 
den konteksten studentene vil møte i arbeidslivet. 
 
På den andre siden kan en profesjonsorientering redusere muligheten for samarbeid og koordinering 
på tvers av studieprogrammene. Slikt samarbeid er nødvendig for å utnytte den faglige kompetansen 
i fakultetet best mulig (jamfør 5.2).  
 
Forskningskvalitet 
 
Etter utredningsgruppens vurdering kan både en profesjonsorientert og en disiplinorientert struktur 
danne et godt grunnlag for utvikling av høy forskningskvalitet. Dagens instituttstruktur bevarer de 
sterke forskningsmiljøene som allerede er utviklet. Dette er et godt grunnlag for videre utvikling. Det 
gjelder både disiplinorientert og tverrfaglige forskning. Ved Handelshøyskolen er mye av den 
tverrfaglige forskningen rettet mot økonomistyring med innslag fra en rekke fagdisipliner, og ved IØT 
bygger mye av forskningen bro mellom økonomiske, ledelsesmessige og teknologiske fagdisipliner. 
Ved ISØ drives tverrfaglig forskning i samarbeid med andre disiplinmiljøer internt ved NTNU og 
eksternt, som for eksempel innen statsvitenskap og biologi. Denne forskningen har sin bakgrunn i at 
vitenskapelig ansatte fra ulike fagdisipliner møtes jevnlig på interne og eksterne arenaer og finner 
interessante problemstillinger knyttet til felles forskningsprosjekter.  
 
En ren disiplinorientert struktur vil over tid forsterke den disiplinorienterte forskningen. Selv om 
sterke disiplinmiljø kan samarbeide med andre disipliner om tverrfaglig forskning, er det en fare for 
at en disiplinorientert struktur vil svekke den tverrfaglige profesjonsbaserte forskningen. Når 
nærheten til kolleger med en annen faglig bakgrunn reduseres, er det lett for at forskning rettet mot 
problemstillinger i skjæringsfeltet mellom disiplin og profesjon taper terreng. Gjennom 
forskningsbasert undervisning er det viktig at studentene i profesjonsstudier møter vitenskapelig 
ansatte med evne til å knytte sammen ulike disipliner.  
 

Arbeidsmiljø 
 
Effekten på arbeidsmiljøet handler mer om endringsprosess og grad av omorganisering enn valget 
mellom profesjonsorientering og disiplinorientering. Ved videreføring av dagens struktur vil 
arbeidssituasjonen til vitenskapelig ansatte i liten grad påvirkes – derved bevares i stor grad dagens 
arbeidsmiljø. Etablering av en disiplinorientert struktur representerer en radikal endring for 
majoriteten av vitenskapelig ansatte og kan gi store negative effekter. De ansatte har gjennom 
mange år utviklet en sterk verdimessig identifikasjon med egen organisasjon. Dette er både knyttet 
til utvikling av profilerte utdanningsprogrammer og opplevelse av å ha hatt nasjonal og internasjonal 
suksess. Handelshøyskolen og IØT har brukt mye energi på å komme på dagens nivå med svært 
sterke studieprogrammer nasjonalt, og det er skapt en organisasjonskultur og en selvforståelse som 
påvirker både forsknings- og studiekvalitet. En nedleggelse av disse to organisasjonene kan lett tolkes 
som en nedvurdering av det arbeidet som er gjort og oppleves som et stort tap for den enkelte.  
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En slik organisasjonsendring kan derfor skape frustrasjon, redusert motivasjon, tap av energi og 
negative holdninger til fusjonen blant de ansatte. I tillegg til å svekke arbeidsmiljøet kan dette også 
påvirke studiekvalitet og forskningskvalitet.  
 

Muligheten for intern styring og samordning 
 
Ved å videreføre dagens løsning vil alle studieprogrammene fortsatt være forankret på instituttnivå. 
Det betyr at undervisningen i hovedsak kan ivaretas av instituttets vitenskapelige ansatte med 
begrenset behov for samordning med andre institutter. En vertikal styring som bygger på 
instituttlederens autoritet er mer effektiv enn horisontal samordning mellom ulike institutter. En 
utfordring ved denne løsningen er å utnytte stordriftsfordeler til å frigjøre ressurser i det nye 
fakultetet. 
 
I en disiplinorientert struktur må mange av studieprogrammene underlegges dekanen og styres 
gjennom samarbeid mellom dekan og instituttledere. Dette er en vanlig måte å organisere 
profesjonsorienterte studieprogrammer på ved NTNU, men det representerer en mer krevende form 
for styring og samordning enn dagens systemer. Selv om dette kan fremstå som en hensiktsmessig 
organisering på lang sikt, er risikoen for å ødelegge noe som fungerer svært godt så stor at en slik 
endring på kort sikt er lite formålstjenlig.  
 

Størrelse/antall institutter 
 
Ved å videreføre dagens struktur får fakultetet tre institutter i Trondheim med fra 16 til 40 
vitenskapelig ansatte. Dette vurderes av utredningsgruppen å være tilfredsstillende. I en 
disiplinorientert struktur er det mer krevende å finne en inndeling som gir god avgrensning av 
fakultetets fagdisipliner. Skulle man organisert etter disiplin på en fornuftig måte, måtte man 
sannsynligvis etablert seks-syv institutter i Trondheim – det vil si til sammen 8-9 institutter i 
fakultetet. Selv med så mange institutt, ville sammensetningen blitt heterogen for enkelte. 
Størrelsesmessig bør ikke dette by på noen problemer, men det gir relativt høy kompleksitet med 
hensyn til intern samordning. 
 

Oppsummering 
 
Ut fra en totalvurdering foreslår utredningsgruppen at dagens organisering opprettholdes i Fakultet 
for økonomi ved campusen i Trondheim. Det betyr at det etableres tre institutter som viderefører 
aktivitetene ved Handelshøyskolen, IØT og ISØ. Utredningsgruppen har også lagt vekt på at disse tre 
organisasjonene har utviklet hver sine unike særtrekk og skaffet seg en sterk posisjon både nasjonalt 
og internasjonalt. Dette har gitt et godt omdømme som det er viktig å ta vare på – både blant 
potensielle studenter, private og offentlige virksomheter og akademiske samarbeidspartnere. Ved å 
videreføre dagens struktur vil dette omdømmet etter hvert også overføres fakultetet og skape et 
godt grunnlag for å realisere fusjonens overordnede mål. På sikt bør fakultetet vurdere om en annen 
organisering kan være mer hensiktsmessig. 
 

4.2 Intern organisering ved Gjøvik og Ålesund 
 
Når det gjelder fagmiljøene i Gjøvik og Ålesund blir vurderingen om de skal organiseres etter et 
geografisk prinsipp som selvstendige enheter eller bli en integrert del av instituttene i Trondheim. 
Utredningsgruppen er av den formening at det bør legges stor vekt på deres geografisk lokalisering 
og at de derfor bør organiseres som selvstendige enheter. Videre at den lokale lederen både bør ha 
budsjettansvar, faglig ansvar og personalansvar. Dette er viktige forutsetninger for utøvelse av et 
aktivt strategisk lederskap. Det finnes da to alternative løsninger:  
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a) Fagmiljøene organiseres som selvstendige institutter 
b) Fagmiljøene legges under ett av instituttene i Trondheim - noe som betyr at det etableres et 
fjerde nivå i organisasjonen. 

 
Fordelen med alternativ b) er at det gir bedre styring og samordning innenfor fakultetets to 
profesjonsområder. En hierarkisk løsning er mer effektiv enn en horisontal løsning basert på 
forhandlinger mellom institutter. Ulempen med dette alternativet er at det gir et spissere hierarki. 
Det skaper større avstand mellom topp og bunn, dårligere kommunikasjon og mer byråkrati. 
 
Et viktig spørsmål for valg mellom alternativene er hvilke rammer som skal settes for de 
beslutningene som skal fattes ved fagmiljøene i Ålesund og Gjøvik. En organisering på fjerde nivå vil 
sannsynligvis redusere deres mulighet til strategisk utvikling av egen region. Dersom målet er å sikre 
en god utvikling i disse regionene, bør strategiske beslutninger forankres så høyt opp i 
organisasjonen som mulig.  
 
Et annet viktig moment er hvilken kompetanse og hvilke interesser som bør være representert i 
dekanens ledergruppe. Alternativ a) fører til en bredere sammensetning av ledergruppen og tilfører 
gruppen både en spesifikk faglig kompetanse og viktig innsikt i regionale utviklingsbehov i Ålesund og 
Gjøvik. Dette gir et bedre beslutningsgrunnlag og synligjør i større grad hvilket ansvar fakultetet har 
for strategisk utvikling på alle campuser hvor fakultetet er representert. Et siste moment er at status 
som institutt kan skape en mer positiv holdning til fusjonen – noe som kan være av stor betydning for 
det videre arbeidet.  
 
Fagmiljøet ved Gjøvik er i dag organisert som en selvstendig seksjon under Avdeling for teknologi, 

økonomi og ledelse (TØL). Flertallet i fagmiljøet har uttalt at de fortsatt ønsker å være en integrert 

del av TØL samtidig som de er ansatt ved Fakultet for økonomi. Dette innebærer imidlertid at 

budsjettansvar, faglig ansvar og personalansvar fordeles på to fakulteter. Utredningsgruppen 

vurderer dette som en uklar og uprøvd styringsmodell innenfor NTNU-systemet, og som en struktur 

som kan gi uklare faglige og strategiske føringer. Uklarheten går spesielt inn på beslutninger knyttet 

til ansettelsesprosesser og strategisk bemanningsplan, videreutvikling av eksisterende og nye 

utdanningstilbud, fordeling av forskningstid og –midler mm.  

 
Ut fra en totalvurdering vurderer utredningsgruppen derfor at den beste løsningen er at fagmiljøene 
ved Gjøvik og Ålesund organiseres som selvstendige institutter ved Fakultet for økonomi. 
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5. Forslag til intern organisering av fakultetet 
Utredningsgruppen innstiller på å videreføre dagens organisasjonsenheter i det nye fakultetet 
kombinert med etablering av sterke horisontale faggrupper. Organisasjonen fremstår da som en 
matrise – det er en modell som er godt egnet i organisasjoner med kompleks målstruktur. 
 

 
 

5.1 Instituttstruktur 
Innstillingen innebærer at fakultetet vil domineres av en profesjonsorientert struktur hvor de største 
utdanningene er siviløkonomutdanning ved Handelshøyskolen og sivilingeniørutdanning ved IØT. 
Den samme organisering ligger til grunn for fagmiljøene ved Gjøvik og Ålesund. Begge har 
profesjonsutdanninger i økonomisk-administrative fag. Det eneste fagmiljøet som har en 
disiplinorientert struktur er Institutt for samfunnsøkonomi. Fakultetet vil ut fra dette bestå av 
følgende institutter (i alfabetisk orden): 

• Handelshøyskolen ved NTNU 
• Institutt for bærekraftig økonomi og ledelse (Gjøvik) 
• Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse 
• Institutt for internasjonal business (Ålesund) 
• Institutt for samfunnsøkonomi 

 

Handelshøyskolen ved NTNU 
Dette instituttet vil videreføre aktivitetene til den nåværende Handelshøyskolen i Trondheim. 
Hovedaktiviteten er profesjonsutdanning i økonomisk-administrative fag med siviløkonomutdanning 
og ph.d. i økonomistyring som de to sentrale studieprogrammene. Instituttet vil ved oppstarten ha 
40 ansatte i faste vitenskapelige stillinger, 10 ph.d.-stipendiater og 3 vitenskapelige assistenter. 
Bakgrunnen for instituttets navn er at handelshøyskolebegrepet har en høy faglig status både i 
Norge, Sverige og Danmark. De fremste representantene er Handelshøyskolen i Stockholm (etablert i 
1909), Handelshøyskolen i København (1917) og Norges Handelshøyskole (1937). I dag er det etablert 
ni handelshøyskoler i Norge. Seks av disse er knyttet til et universitet – tre på fakultetsnivå og tre på 
instituttnivå. Alle bruker handelshøyskolebegrepet som institusjonstittel. I engelskspråklige land 
brukes begrepene Business School eller School of Management. Fagstruktur og organisering er i 
prinsippet den samme som vi finner i Skandinavia. Utredningsgruppen er derfor av den formening at 
handelshøyskolebegrepet bør videreføres i instituttnavnet. Navnet er sterkt institusjonalisert og 
symboliserer den høyeste utdanningen innenfor økonomiske-administrative fag i Norden. 
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Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse 
Dette instituttet vil videreføre aktivitetene til det nåværende Institutt for industriell økonomi og 
teknologiledelse.  Hovedaktiviteten er utdanning av sivilingeniører med master og ph.d. i industriell 
økonomi og teknologiledelse som de to sentrale utdanningene. I tillegg har instituttet sterkt fokus på 
utdanning i HMS, prosjektledelse og entreprenørskap. Instituttet vil ved oppstarten ha 40 ansatte i 
faste vitenskapelige stillinger og 48 ph.d.-stipendiater. Instituttets navn kan føres tilbake til 1985 og 
har etablert seg som en sterk merkevare både i nasjonal og internasjonal sammenheng. 
Utredningsgruppen mener derfor at navnet bør videreføres i det nye fakultetet. 
 

Institutt for internasjonal business 
Dette instituttet er en del av campus Ålesund og vil videreføre aktiviteten til nåværende Avdeling for 
internasjonal business. Hovedaktiviteten er profesjonsutdanning i økonomisk-administrative fag med 
master i internasjonal business og markedsføring som det sentrale studieprogrammet. I tillegg har 
instituttet sterk faglig fokus på innovasjonsledelse og entreprenørskap. Instituttet vil ved oppstarten 
ha 24 ansatte i faste vitenskapelige stillinger og 4 stipendiater. Instituttets navn kan føres tilbake til 
2004 og symboliserer den profil som har utkrystallisert seg gjennom den faglige utviklingen de senere 
år. Utredningsgruppen mener derfor at navnet bør videreføres i det nye fakultetet. 
 

Institutt for samfunnsøkonomi 
Dette instituttet vil videreføre aktiviteten til nåværende Institutt for samfunnsøkonomi. 
Hovedaktiviteten er utdanning av samfunnsøkonomer med master og ph.d. i samfunnsøkonomi som 
de to sentrale studieprogrammene. I tillegg har instituttet et attraktivt masterprogram i finansiell 
økonomi som det satser på å videreutvikle. Instituttet vil ved oppstarten ha 16 faste vitenskapelig 
stillinger og 10 ph.d.-stipendiater. Instituttets navn er godt innarbeidet både nasjonalt og 
internasjonalt og utredningsgruppen mener derfor at navnet bør videreføres i det nye fakultetet.  
 

Institutt for bærekraftig økonomi og ledelse 
Dette instituttet er en del av campus Gjøvik og vil videreføre aktivitetene i nåværende Seksjon for 
økonomi og ledelse ved Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL). Hovedaktiviteten er 
profesjonsutdanning i økonomisk-administrative fag med bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft 
som det sentrale studieprogrammet. Instituttet vil ved oppstart ha 9 ansatte i faste vitenskapelige 
stillinger og 2 ansatte i 50% midlertidig vitenskapelige stilling. Instituttet har de senere årene profilert 
seg på bærekraftig utvikling – en profil som ønskes forsterket i tiden framover. Utredningsgruppen 
mener at det er viktig at denne profilen også symboliseres i instituttnavnet. 
 

5.2 Horisontale faggrupper 
Et viktig formål med fusjonen er å skape gode synergieffekter. I fusjonsplattformen, og kapittel 2 i 
denne rapporten, pekes det spesielt på at forskningsaktivitetene skal styrkes og at samspillet mellom 
de komplementære økonomimiljøene skal forbedres. For å unngå at videreføring av dagens struktur 
gjør det vanskelig å realisere disse målene innstiller utredningsgruppen på å etablere sterke 
horisontale faggrupper i fakultetet.  
 
Faggrupper er allerede etablert med godt resultat ved flere institutter, og man ønsker å løfte slike 
konstruksjoner til fakultetet som helhet. Det vil skape en arena hvor vitenskapelige ansatte fra alle 
institutter kan møtes for å diskutere felles faglige problemstillinger samtidig som de får muligheten 
til å utvikle personlige relasjoner og nye fagbaserte identiteter. Gjennom dette er det mulig både å 
ivareta et sterkt profesjonsfokus i utdanningen og samtidig utvikle sterke fag- og forskningsmiljøer 
Dette kan blant annet bidra til å forsterke den disiplinorienterte forskningen ved instituttet. 
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Det anbefales at faggruppene legges direkte under dekanen og at det etableres en faglig styring 
rettet mot å realisere fakultetets overordnede mål. Gruppene bør ha egen leder med ansvar for 
faglig samordning og forskningsinitiativ. Det er også viktig at arbeidet i faggruppene stimuleres 
gjennom budsjettmidler, at det gis støtte til instituttovergripende forskningsprosjekter og at det 
settes klare mål om å søke på felles forskningsprosjekter. Selv om antall faggrupper bør avgjøres 
gjennom interne prosesser vil utredningsgruppen peke på at følgende fagområder kan være aktuelle: 
økonomisk styring, finans, HMS, organisasjon og ledelse, innovasjon, markedsføring, strategi, 
metode, finans og samfunnsøkonomi. Generelt er det viktig at faggruppene har god forankring både i 
fakultetsledelsen, instituttledelsen og det vitenskapelige personalet.  
 
For å realisere synergieffekter innenfor utdanning innstiller utredningsgruppen også på å etablere 
horisontale administrative ordninger, som kan gjøre det lettere å overføre undervisningskapasitet 
mellom instituttene uten kompliserte forhandlinger om budsjetter og kostnadsfordelinger.  
 
Det er også viktig at det åpnes opp for at studentene lett kan ta fag ved andre institutter. Derved får 
studentene mulighet til å utnytte valgfriheten i egne studieprogrammer til å utvikle en kompetanse 
som er godt tilpasset deres ønsker om fremtidig karriere. For å effektivisere utdannings-
programmene bør det samtidig foretas en samordning av det samlede kurstilbudet ved fakultetet. 
 

5.3 Samlokalisering i Trondheim og bygging av felles identitet. 
Samlokaliseringen av økonomimiljøene i Trondheim er et helt sentralt grep. Utredningsgruppen 
mener at en fysisk samling av miljøene i seg selv vil gjøre Fakultet for økonomi mer 
konkurransedyktig overfor nye studenter og ansatte. Det vil lette interaksjon mellom vitenskapelig 
ansatte på tvers av instituttene, og dermed forsterke de faglige effektene av den foreslåtte 
horisontale strukturen i organiseringen.  Felles campus og felles identitet i Trondheimsmiljøet er 
viktig for alle våre studenter og ansatte - også i Ålesund og Gjøvik. 
 
Lokalisering i samme bygg, eksempelvis realisert gjennom nybygg på Hesthagen, vil være den beste 
løsningen på sikt. På kort sikt er lokalisering på samme campus (Gløshaugen/Elgsetergate) viktig. 
Dette vil være et betydelig skritt i riktig retning. Slik samling bør derfor utredes snarest. 
 
I tillegg til samlokalisering i Trondheim er det behov for å etablere sosiale og faglige møtearenaer 
med formål å stimulere til uformell faglig kontakt og samarbeid på tvers av institutter og geografiske 
campuser. Slike tiltak er spesielt viktig tidlig i etableringsfasen av det nye fakultetet og slik at 
vitenskapelige og administrativt ansatte blir bedre kjent med hverandre både faglig og sosialt.  
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Vedlegg 
 
A. Presentasjon av fagmiljøene i fakultetet 
 
NTNU Handelshøyskolen 
 
Fagmiljøet har utviklet seg fra starten i 1967, hvor Trondheim økonomiske faghøyskole ble stiftet på 
basis av kveldskursvirksomhet utgått fra Norges handelshøyskole. I 1979 tok skolen navnet 
Trondheim økonomiske høgskole (TØH), som ble et merkenavn de neste tre tiårene. Fra 1994 frem til 
2016 var TØH en del av HiST, og høydepunkter fra historien ellers var opprettelse av 
masterprogrammet i økonomi og ledelse (siviløkonom) i 2002 og doktorgradsprogrammet i 
økonomisk styring i 2012, som gav grunnlag for navnebytte til Handelshøyskolen i Trondheim. 
Dermed var en viktig milepæl som lå i Adolf Øiens testamente og Stiftelsen Den Nordenfjelske 
Handelshøyskole nådd. 
 
I overgangsåret 2016 er Handelshøyskolen i Trondheim (HHiT) et eget fakultet ved NTNU. Den er ikke 
inndelt i institutter, og ledergruppe og organisering ellers bærer preg av at studieprogramledelse har 
prioritet. Likevel er det de senere år etablert horisontale faggrupper (fire i tallet) med 
faggruppeledere og tilhørende mandat som skal stimulere den faglige koordinering og utvikling også 
forskningsmessig. Ledelsen utgjøres av dekan og prodekan, hvor prodekan i tillegg til å lede 
horisontalt gjennom faggruppelederne, sammen med forskningsutvalget har et ansvar for å stimulere 
forskning. 
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NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 
 
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) startet som ulike fagmiljøer innen økonomi 
og ledelse ved tidligere NTH. Forløperen Industriell organisasjon ble etablert under Maskinavdelingen 
i 1949, mens økonomimiljøet ble etablert ved Almenavdelingen nært knyttet til matematikk. Disse 
ble slått sammen til en egen avdeling rundt 1980, og virksomheten besto i å bidra med undervisning i 
økonomi og ledelse for sivilingeniørstudenter ved NTH. I 1985 ble det etablert et eget studieprogram 
for sivilingeniører i industriell økonomi. Ved fusjonen mellom NTH og AVH i 1996 ble IØT etablert 
som et institutt under SVT-fakultetet og på 2000-tallet ble to-årige masterprogram opprettet.  
Fagmiljøet er tverrfaglig sammensatt, den største gruppen har bakgrunn fra industriell økonomi, 
deretter kommer sivilingeniører fra andre disipliner, siviløkonomer, realfagskandidater og noen få 
samfunnsvitere. Instituttet består av 38 faste vitenskapelige ansatte som er organisert i fire 
faggrupper. Omsetningen er på 50 millioner over rammebevilgningen, og 40 millioner fra 
eksternfinansiert forskning.  
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NTNU Avdeling for internasjonal business (Ålesund) 
 
Økonomiutdanningene ved NTNU i Ålesund er en relativt fersk utdanningsaktør. Møre og Romsdal 
Fiskeritekniske høgskole ble etablert og samlokalisert med Ålesund maritime skole i 1983 og i 1984 
ble et årsstudium i Økonomi og ledelse opprettet. Studiet ble på slutten av 90-tallet utvidet til en 
bachelor i Eksportmarkedsføring. I løpet av 2000-tallet kom flere studier i gang: Bachelorstudium i 
internasjonal logistikk (samarbeid med Høgskolen i Molde), Bachelorstudium i innovasjonsledelse og 
entreprenørskap (2005), Bachelor i Økonomi og administrasjon (2006), Bachelorstudium innenfor 
Handels- og serviceledelse (2007) og Masterstudium i Internasjonal business og markedsføring 
(2012). I de senere årene er studiene konsolidert og består nå av ett årsstudium, to bachelorstudium 
og ett masterstudium der faglig fokus fortsatt er rettet mot regionalt behov innenfor 
eksportnæringene. 
 
Avdeling for internasjonal business (AIB) var i mange år en del av teknologimiljøet i Ålesund, men ble 
i 2004 skilt ut som egen avdeling. Fra å være ca. 12-14 årsverk i 2005 har avdelingen i dag om lag 24 
faglige årsverk (derav 9,2 årsverk førstekompetente, og 5,2 med professorkompetanse). Avdelingen 
har et tydelig internasjonalt preg og en stab hvor en tredel består av ti forskjellige nasjonaliteter. 
De fagansatte er organisert i fem faggrupper.  
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NTNU Institutt for Samfunnsøkonomi 
 
Institutt for Samfunnsøkonomi har bachelor- og masterstudier med hovedvekt på samfunnsøkonomi 
og finans. Instituttet har også et PhD-program. I 2015 hadde instituttet omtrent 450 studenter totalt 
på sine studieprogram. Instituttet har 16 faste vitenskapelige stillinger og alle vitenskapelige ansatte 
er samfunnsøkonomer. De ansatte er aktive i det nasjonale og internasjonale forskningsmiljøet og 
har et bredt internasjonalt samarbeid og kontaktnett. Forskningsaktiviteten omfatter blant annet 
offentlig økonomi, utdanningsøkonomi, regionaløkonomi, finansiell økonomi, miljø- og 
ressursøkonomi og politisk økonomi. Forskningen har betydelig samfunnsrelevans: instituttet deltar 
blant annet i et NFR prosjekt som skal gjøre en randomisert kontrollert studie av økt lærertetthet og 
alternative undervisningsmetoder i grunnskolen og et NFR prosjekt som skal benytte norske data til å 
undersøke sammenhengen mellom agglomerasjonseffekter og inntektsfordeling. I tillegg har 
instituttet tidligere hatt en rekke NFR prosjekter i program for offentlig sektor og 
skatteforskningsprogrammet. Et stort antall av instituttets ansatte har bidratt til politikkutforming 
gjennom utredningsoppdrag for offentlige myndigheter og deltakelse og ledelse av 
regjeringsoppnevnte kommisjoner som for eksempel Grønn skattekommisjon og 
Produktivitetskommisjonen.  
 

 
 
   



22 
 

 

NTNU Seksjon for økonomi og ledelse (Gjøvik) 
 
Seksjon for økonomi og ledelse i er i dag organisert under avdeling for Teknologi, 
økonomi og ledelse (TØL) ved NTNU i Gjøvik. Seksjonen har ansvar for to bachelorutdanninger: 
Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft (campus og deltid på nett) og Bachelor i Logistikk, samt 
årstudium i økonomi og ledelse. Mange av fagene i disse utdanningene inngår også i andre 
studieprogram ved NTNU Gjøvik. Seksjonen har gjennom dette et sterkt samarbeid med seksjonene 
innen teknologi og bidrar til en tverrfaglig utvikling av campus. Seksjon for økonomi og ledelse består 
i dag av 7 universitetslektorer (fem i faste 100 % stillinger, en i fast 40% stilling og en i midlertidig 
50% stilling), 3 professorer (hvorav 2 er faste 100 % stillinger og en i 20% stilling) og to midlertidige 
førsteamanuensis stillinger (hhv. 50% og 20%). 

__________________________________________________________________________________ 
  

 


