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N O T A T 
 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

Om: Videreutvikling av Midt-norsk nettverk (MNN) 

 

 

 

 

Tilråding: 

 

Styret gir rektor fullmakt til å jobbe videre med NTNUs rolle i Midt-norsk nettverk. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Bakgrunn: 
 

Som i andre land går utviklingen i Norge i retning av færre og større institusjoner i høyere utdanning. 

Kunnskapsdepartementet har signalisert at det ser positivt på frivillige sammenslåinger og støtter 

flere av prosessene med såkalte SAK-midler. Dette er et ledd i en mer omfattende politikk for 

samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK), der målet ikke er institusjonssammenslåinger i seg 

selv, men sterkere fagmiljøer og mer profilerte institusjoner. Som et ledd i dette støttes også ulike 

samarbeidsprosjekter på fagnivå, med en forutsetning om at de skal føre til økt grad av konsentrasjon 

og arbeidsdeling.  
 

Både i 2010 og 2011 har Kunnskapsdepartementet bevilget midler til SAK-prosesser. Institusjoner som 

har sammenslåing som mål, har fått størst andel av midlene. Midt-norsk nettverk  (MNN)1 fikk 2 mill. 

kroner i 2010 og 1 mill. kroner i 2011. 

 

MNN er et organ for å løse de utfordringene regionen står overfor gjennom samarbeid, arbeidsdeling og 

konsentrasjon.  Styret i MNN nedsatte i vår en arbeidsgruppe som skulle komme med en anbefaling om 

hvordan MNNs styringsstruktur bør være for å understøtte aktiviteten i nettverket på best mulig måte. 

Arbeidsgruppens mandat forutsatte at anbefalingen skulle bygge på prinsippet om at samarbeidet skjer 

mellom institusjoner som ikke har sammenslåing som mål. Arbeidsgruppens rapport “Forslag til ny 

styringsstruktur for Midtnorsk nettverk” (vedlagt) ble overlevert styret i MNN tidlig i oktober. 

 

Rapporten anbefaler at samarbeidet i MNN i fremtiden bør være mer forpliktende for 

medlemsinstitusjonene, og at medlemsinstitusjonene bør inngå i et mer strukturert samarbeid om dagens 

interesseområder som er helse- og sosialfagene og lærerutdanningene. Samarbeidet gjelder både forskning 

og utdanning. En vurderer nå også muligheter for et samarbeid på biblioteksiden.  

 

 

                                                 
1
 Midt-norsk nettverk (MNN) ble etablert i 2000 og består av NTNU, HiNT, HiST, HiMolde, HiÅlesund, 

HiVolda og DMMH.  
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Rapporten anbefaler videre at et mer forpliktende og strukturert samarbeid bygges på at hver enkelt 

institusjon    

 har avklart den strategiske betydningen av sin deltakelse i MNN  

 har klare mål for samarbeidet  

 forplikter seg økonomisk  

 forankrer arbeidet i MNN i egen organisasjon. 

 

Styret for MNN ber derfor MNNs medlemsinstitusjoner om å ta stilling til: 

 Hvilken strategisk rolle MNN skal spille i fremtiden  

o for egen institusjon  

o for regionen 

 Hvilke målsettinger egen institusjon har for et fremtidig MNN-samarbeid  

 I hvilken grad egen institusjon er villig til å forplikte seg økonomisk for å nå disse 

målsettingene  

 I hvilken grad det iverksetterapparatet som foreslås i rapporten vil egne seg for oppfølging 

av vedtak, iverksetting av tiltak og daglig drift i dialog med alle medlemsinstitusjonene.  
 

 

 

Vedlegg:  
Forslag til ny styringsstruktur for Midtnorsk nettverk. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Midtnorsk 

nettverk. 7. oktober 2011: 
http://www.ntnu.no/mnnett/fileadmin/deltefiler/Forslag_til_styringsstruktur_for_M

idtnorsk_nettverk.pdf 
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