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Tilrådning: 
 
Styret vedtar den vedlagte spørreundersøkelsen som grunnlag for fase II av hørinsprosessen i NTNU 
2020/HiST 2020 Eventuell samlokalisering med de kommentarer som framkom i møtet. Styret ber 
administrasjonen om å engasjere bistand fra uavhengig ekstern partner til gjennomgang av den 
presise spørsmålsformuleringen og tilhørende svaralternativer, og bistand til gjennomføring, analyse 
og presentasjon av resultatene fra spørreundersøkelsen.  
 
Styret gir utvalget bestående av Svein Lorentzen, Morten Loktu og Torbjørn Digernes fullmakt til å 
gjøre mindre justeringer i spørreundersøkelsen som måtte bli nødvendig i prosessen fram til 
gjennomføringen. 
 
Styret gir dette utvalget, supplert med en studentrepresentant oppnevnt av studentene, fullmakt til å 
utforme den versjon av spørreundersøkelsen som gå ut til studentene ved NTNU. 
 
 
Bakgrunn 
 
Styret satte i forrige møte ned et utvalg bestående av Svein Lorentzen, Morten Loktu, og Torbjørn 
Digernes, som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til en spørreundersøkelse om som skal gjennomføres 
som fase II høringsprosessen om NTNU 2020/HiST 2020 Eventuell samlokalisering. Utvalget har 
benyttet professor Per Morten Schiefloe som rådgiver i prosessen med å utarbeide skjemaene. 
 
Komiteen har arbeidet med undersøkelsen i flere trinn. Tiden har imidlertid ikke strukket til for å 
komme fram til en helt bearbeidet utgave som utvalget som helhet har behandlet. 
På denne bakgrunn fremmer rektor et forslag som er basert på utvalgets siste utkast, men med noen 
omredigeringer og justeringer. Fordi disse endringene ikke har vært godkjent av utvalgets 
medlemmer, må de derfor stå fritt i forhold disse endringene. 
 
Utvalgets har hatt særlig oppmerksomhet på om det i undersøkelsen skal spørres direkte om 
medarbeidernes holdninger til de alternativene som foreligger. Styret la i sin diskusjon i forrige møte 
vekt på at ansvaret for den endelige beslutningen er styrets, og at den skal tas ut fra styrets 
totalvurdering. Det er derfor viktig at spørreundersøkelsen ikke kan tolkes som en uravstemning om 
alternativene, som skal være førende for styrets vedtak. Utvalget har arbeidet med formuleringer på 
denne spørsmålsstillingen som ikke har denne innretningen. Utvalget har imidlertid ikke innenfor den 
tilgjengelige tid klart å lande på et forslag det er enighet om i utvalget.  
Rektor er av den oppfatning at dette spørsmålet potensielt kan ha en så sterk virkning på styrets 
beslutningsprosess, at han vil tilrå at styret selv forholder seg til om og eventuelt hvordan slike 
spørsmål skal stilles. Utvalget vil i møtet orientere om de formuleringer som har vært drøftet i 
arbeidet. 
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