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N O T A T 
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Fra: Rektor 
Om: Evaluering av NTNUs tematiske satsingsområder 
 
 
 
 
Tilråding: 
 
1. Styret konstaterer at evalueringen viser at tematiske satsingsområder i hovedtrekkene 

har vært et velegnet strategisk grep. Det er derfor godt grunnlag for å videreføre 
virkemidlet i første omgang for en periode på 5 år (2009 – 2013). Satsingsområdene 
skal evalueres på nytt før utløpet av den nye perioden.  

 
2. Styret forventer i kommende periode at satsingsområdene har sterkere fokus på sin 

strategiske oppgave og arbeider målrettet for å utvikle spisskompetente miljøer og 
frambringe fremragende forskningsresultater.  Videre skal det legges sterkere vekt å 
utvikle internasjonale utdanningstilbud på høyt nivå basert på satsingsområdenes 
kompetanse.  

 
3. Styret konstaterer at evalueringen avdekker behov for å definere mer presist konseptet 

”tematisk satsingsområde”, fastsette klarere mål og suksesskriterier og for å utrede 
nærmere organisering, samlet ressurstildeling og incentiver for de tematiske 
satsingsområdene.  

Styret tar til etterretning prosessen det legges opp til og ber ledelsen legge fram en 
utredning om disse problemstillingene til styremøtet i august.  

 
 
1. Tematiske satsingsområder: Formål og organisering 
I tråd med sitt mandat vedtok NTNU i 1999 å opprette tematiske satsingsområder. Mål-
settingen var at disse skulle bidra til å gjøre NTNU til et internasjonalt ledende universitet 
innenfor hovedprofilen. Dessuten ønsket en gjennom koordinert flerfaglig innsats å bidra til 
løsningen av de kompliserte problemer samfunnet stod ovenfor. Områdene skulle bestå av 
fagmiljø på internasjonalt nivå med gode faglige nettverk, faglig bredde til å håndtere 
kompliserte problemstillinger, og med evne til å skaffe ekstern finansiering. De skulle ha 
betydning for norsk samfunns- og næringsliv. Foruten å fremme internt flerfaglig samarbeid, 
forventet Styret at satsingsområdene skulle utvikle samarbeid med eksterne partnere som 
SINTEF, og posisjonere NTNU gjennom søknad om forskningsmidler og om opprettelse av 
SFI-er og SUP-er.  
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På grunnlag av disse målsettinger og kriterier er det opprettet 6 strategiske områder etter 
intern søknadsbehandling: 
- Energi og miljø 
- Marin og maritim forskning 
- Materialer 
- Medisinsk teknologi 
- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
- Globalisering 
 
Områdene samsvarer godt med nasjonal forskningspolitikk og kan sies å være NTNUs svar på 
de tematiske og teknologiske prioriteringene i norsk forskningspolitikk. Satsingsområdene er 
et av flere strategiske virkemidler NTNU sentralt benytter. De får hver en bevilgning på ca 2 
mill kr pr år over Ramme strategi og omstilling (RSO) til administrasjon, koordinering og 
såmidler. For øvrig forutsettes det at aktiviteten finansieres via eksterne midler og gjennom 
ansattes bruk av egen forskningstid, se for øvrig kap 2.1. og 2.3 i vedlegg.  
 
Områdene er organisert på NTNU-nivå med egne styrer – med interne og eksterne 
representanter – som fungerer som fagstrategiske rådgivnings- og planleggingsorgan. De har 
ledere med ansvar for koordinering og initiering. Noen av lederne er dekaner, andre 
anerkjente forskere innenfor feltet. Administrative koordinatorer avlaster lederne. 
Satsingsområdene er administrativt knyttet til vertsfakultet som håndterer områdenes budsjett, 
regnskap og personalsaker.  
 
2. Evaluering av de tematiske satsingsområdene 
2.1 Formål med evalueringen 
Rektor iverksatte i 2007 en evaluering av NTNUs seks tematiske satsningsområder for å 
vurdere hvorvidt dette er et egnet strategisk virkemiddel og om de organisatoriske og 
finansielle forhold er optimale. I denne prosessen har satsningsområdene blitt utfordret til å 
beskrive merverdien av denne type organisering, hva de har oppnådd og hva som eventuelt 
har fungert mindre bra.  
 
2.2 Prosess 

Valg av kriterier og prosess er resultatet av en grundig diskusjon mellom de tematiske 
satsningsområdene og NTNUs ledelse. For å sikre kvalitet og integritet ble internasjonale 
eksperter benyttet: en strategisk universitetsekspert (Dr Sybille Reichert, Reichert Consulting) 
og to vitenskapelige eksperter pr satsningsområde. De tematiske satsningsområdene og 
rektoratet utarbeidet selvevalueringsrapporter hvor de kommenterer sine resultater/aktiviteter i 
forhold til målbeskrivelsen og hvilke tilpasninger de eventuelt har gjort underveis. 
Hovedspørsmålene i selvevalueringen var knyttet til hvilken merverdi denne organiseringen 
av faglig virksomhet har, områdenes samfunnsrolle, områdenes faglige suksess (evne til å 
tiltrekke seg ekstern finansiering og frembringe spisskompetente miljø), synlighet/profilering, 
og ulike aspekter knyttet til NTNUs studieportefølje og nyskapingsaktiviteter. Ekspertene 
mottok selvevalueringene og annen utfyllende skriftlig informasjon i juni 2007. Som et 
supplement til det skriftlige materialet ble det arrangert et 3 dagers seminar i september hvor 
de internasjonale ekspertene kom til Trondheim for å bli bedre kjent med områdene og med 
hverandre. Ekspertenes rapporter forelå i oktober 2007 og ble gjenstand for diskusjon i en 
rekke interne møter arrangert av satsningsområdene selv.  
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2.3 Noen hovedkonklusjoner 
Ekspertene peker på at strategisk planlegging og bruk av strategiske satsingsområder ikke er 
et særnorsk fenomen. NTNUs satsinger vurderes som en kombinasjon av strategisk prioriterte 
områder med økt konkurranseevne og synlighet som mål på den ene siden og som tverrfaglige 
områder for å fremme samarbeid og kommunisere profil på den andre.  
 
Satsingsområdene har virket mobiliserende, har stimulert til økt tverrfaglighet og til etablering 
av forskergrupper. Områdene har bidratt til gode SFF-/SFI-søknader og søknader om støtte til 
større forskningsprosjekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Panelet kan 
imidlertid ikke se at NTNU har satt inn de ressurser som er nødvendige for at områdene i seg 
selv skal bidra til å realisere NTNUs strategiske ambisjon.  Dessuten har satsingsområdene 
møtt mange av de samme problemene av organisatorisk og administrativ art som andre fler- 
og tverrfaglige tiltak, se nedenfor.  
 
Ekspertpanelet mener NTNU har valgt satsingsområder som er riktige og relevante. Ifølge 
panelet har NTNU satt sammen satsingsområder som både har faglig styrke og som adresserer 
de samfunnsmessige problemstillinger Norge står ovenfor. Det er positivt at de samsvarer 
godt med nasjonalt definerte forskningssatsinger.  
 
Inntrykket er at områdene har noe ulik grad av måloppnåelse og ”modenhet” som strategisk 
grep. Dette kan skyldes at noen primært har interne relasjoner og relasjoner til andre 
forskningsmiljø, mens andre også har naturlige samarbeidspartnere i næringslivet. Områdene 
har dessuten ulik plassering på den politiske dagsorden, noe som har konsekvenser for 
oppmerksomheten og gjennomslaget de har fått.  
 
Konklusjonen fra evalueringen er så positiv at det er godt grunnlag for å anbefale en videre-
føring av tematiske satsingsområder som strategiske virkemiddel. De har fungert samlede og 
stimulert til tverrfaglig samarbeid, god kontakt med næringslivet og til dels også resultert i 
fremragende faglig produksjon. I denne sammenhengen må det også tas høyde for at faglig 
utviklingsarbeid må være langsiktig for å gi resultat. Evalueringen gir heller ikke grunnlag for 
noen omfattende endring i temaene som er valgt.  
 
3. Sentrale problemstillinger i tilknytning til videreføringen 
Til tross for en positiv hovedkonklusjon har evalueringsprosessen avdekket flere problem-
stillinger som bør utredes nærmere for at de tematiske satsingsområdene i større grad tar ut 
sitt potensial og bidrar til å realisere NTNUs ambisjoner.   
 
Konseptet: Før videreføringen bør en klargjøre bedre hva konseptet ”tematisk 
satsingsområde” er. Mulige alternativer, som også kan kombineres, er å betrakte tematiske 
satsinger som:  

- kommunikasjonsplattform som stimulerer til bredt tverrfaglig samarbeid 
- kommunikasjonsplattform som utvikler noen spisskompetente grupper/miljøer 
- strategisk virkemiddel for å bli internasjonalt fremragende i bredden  
 
Det er også et grunnleggende spørsmål hva som er satsingsområdenes virksomhet. Så langt 
har forskning stått i sentrum. Anbefalingene fra ekspertpanelet går i retning av å utvikle 
studietilbud og forskerskoler med utgangspunkt i satsingsområdenes kompetanse.  
 



Side 4 av 5 
 
 

Mål og ambisjon: Evalueringen har påvist en avstand mellom de strategiske ambisjoner og 
målsettinger og realitet. Tilbakemeldingene tyder på at målene også har vært for mange og til 
dels ulne. Det vil være en fordel for satsingsområdenes styrer og ledere og en forutsetning for 
en ny evaluering om områdene fikk tydeligere mål. Aktuelle mål kan være at områdene skal 

- utvikle spisskompetente miljøer 
- frembringe fremragende forskningsresultat 
- skaffe betydelige eksterne midler 
- etablere samarbeid med nærings- og samfunnsliv 
- være forskningspolitisk premissleverandør 
 
Organisatoriske og ressursmessige forhold: Når konsept og målsettinger er tydeligere 
definert, er det grunnlag for å utrede nærmere organisatoriske og ressursmessige forhold.  

- Satsingsområder og linjeorganisasjon: Evalueringen har vist at det er særlig viktig å 
utrede forholdet mellom satsingsområdene og linjeorganisasjonen med sikte på en sterkere 
integrasjon og bedre samspill.  Dette gjelder for eksempel gjensidig involvering i 
strategiutvikling og i utarbeidelse av strategiske bemanningsplaner.  

- Intern organisering: Det er også behov for å vurdere den interne organiseringen av 
satsingsområdene, noe som omfatter rapporteringslinjer, mandat for styrene og andre 
aktører og spørsmålet om hvem som bør lede områdene  

- Ressurstilgang: Ekspertpanelet peker på at satsingsområdene ikke har tilgang på de 
nødvendige ressurser for å bli faglig-strategiske spydspisser. Spørsmålet er om NTNU har 
ressurser til å øke innsatsen, eventuelt hvem som skal bidra og på hvilke kriterier økt 
tildeling skal skje. 

- Samordning: NTNU har også andre store strategiske satsinger som SFF-/SFI-er, FUGE, 
HUNT med mer som gjør dette til et komplisert område. Vil vi være tjent med en sterkere 
grad av samordning av satsingene?   

 
4. Prosess 
Rektor legger opp til følgende utredningsprosess:   
- Februar: Styremøte: Orientering om satsingsområdene, evalueringsprosessen og de 

sentrale problemstillingene. Styret inviteres til å gi et klarsignal for videreføring og helst 
med føring om en sterkere strategisk satsing. Videre ønsker vi at styret skal gi ledelsen et 
oppdrag for den videre utredningen, dvs definere problemstillinger og eventuelle 
målsettinger 

- Februar – juni: Utredning i tråd med Styrets vedtak og føringer: I denne prosessen vil det 
være nødvendig å involvere personer som til sammen dekker ledelse, faglighet og 
administrativ kompetanse:  

- Linjeledelse: Rektor – prorektor – dekaner – dekanmøtet – instituttledere 
- Faglig engasjerte: Satsingsområdenes styrer, ledelse og koordinatorer 
- Staber: Forskning, Økonomi, Organisasjon, Studie 

- August: Styremøte: Presentere utredningen om de spørsmål som er reist i evaluering og 
styrevedtak. Styret fastsetter prinsippene for den forsterkede innsatsen (organisering, 
eventuelt justering av fagområdet som dekkes og føringer for budsjettarbeidet) 

- Desember:  Styremøte: Budsjettfordeling med fremtidig finansiering av satsingsområdene 
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- 01.01.09: Eventuelt revidert organisering og forsterket innsats knyttet til 
satsingsområdene settes i verk. Nødvendige oppnevninger og utpekinger er foretatt 
(styrer, råd og ledelse).  

 
5. Ny evaluering 
Det legges opp til en ny evaluering mot slutten av den foreslåtte perioden, men så tidlig at det 
er mulig å trekke konsekvensene før perioden går ut. Den nye evalueringen bør ta 
utgangspunkt i de mål og suksesskriterier som styret fastsetter. Som en forberedelse må det 
derfor etableres rutiner å registrere relevante opplysninger, det være seg i Frida eller 
økonomisystemer.  
 
Utfallet av en ny evaluering bør være relativ åpen. Åpenheten bør gjelde om tematiske 
satsingsområder generelt skal videreføres som strategisk virkemiddel, om for eksempel noen 
områder skal avsluttes, eventuelt overføres i linjeorganisasjonen eller omdannes til senter.  
 
 
  
 
 
 
 
Vedlegg: 
- Notat av 6.2.2008 evaluering av satsingsområdene 
- Eval. S. Reichert 
- Eval. MedTech 
- Eval. ICT 
- Eval. Materials 
- Eval. Energy 
- Eval. Marine/Maritime 
- Eval. Globalization 
 


