
 
 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
Høgskolestyret 
Drøfting 
 

 Dato: 24.09.14 

   
Til: Høgskolestyret  
Fra: Rektor  
   
D-sak   
HS-D-03/14 Framtidig struktur i universitets- og 
høgskolesektoren, status og videre prosess 
 
 
 
Jf. Oppdragsbrev fra kunnskapsministeren av 26.05.14, skal alle 
institusjonene i UH-sektoren sende inn endelig innspill til arbeidet med 
framtidig struktur i UH-sektoren arbeid med Strukturmeldingen. 
 
Som utgangspunkt for styrets drøfting av saken vil det innledningsvis bli 
gitt en oppsummering fra dialogmøtet i Molde 17.09.14. 
 
 For øvrig viser rektor til følgende vedlagte dokument: 
 

1. Innspillsnotat i forkant av dialogmøtet 17.09 fra HiST, HiNT, HiVo, 
HiÅ, HiM og NTNU 
 

2. Mandat for faglige arbeidsgrupper ved HiST  
(frist for innsending av rapporter 30.09 – legges fram for styret i forbindelse med 
videre behandling av saken i oktobermøtet ) 

 
3. Invitasjon fra NTNU til rektorer ved institusjoner med ingeniør- og 

teknologiutdanninger. 
 
 

 
***** 
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Arbeidet med strukturmeldingen:                                                                          
Kort notat fra HiST om arbeidet med kunnskapsministerens oppdragsbrev 

HiSTs fire faglige hovedsatsinger er innen teknolog/informatikk, lærerutdanning, helse/sosial og 
økonomi. Gjennom disse faglige satsingene bidrar vi til samfunnets verdiskaping og velferd ved å 
utvikle nyttig kunnskap og utdanne kandidater med framtidsrettet kompetanse. Videre løser vi 
samfunnsmandatet gjennom spredning og praktisk anvendelse av relevant og forskningsbasert 
kunnskap, som blant annet bidrar til innovasjon av prosesser og produkter. HiST har en tett kobling til 
privat og offentlig arbeidsliv.  
  
Essensen i høgskolens arbeid med kunnskapsministerens oppdragsbrev er å vurdere muligheter og 
utfordringer for langsiktig kvalitetsløft innen kjerneoppgavene og gjennom effektiv ressursbruk, ut 
fra 2 alternative veivalg: at dagens faglige virksomhet fortsetter som selvstendig HiST-organisasjon, 
eller om høgskolen bør søke nærmere tilknytning til andre læresteder gjennom reell faglig fusjon. 
Kvalitetsheving vil være det grunnleggende premisset for høgskolens vurderinger. I denne 
sammenhengen vil vi vurdere tilknytningsformer som gir forpliktende samarbeid og muligheter for 
arbeidsdeling som sikrer robuste fagmiljøer og kostnadseffektivitet. Et langsiktig mål for HiST er å 
bidra til mer, bedre og anvendt forskning og til helhetlige utdanningsløp fra bachelor - til ph.d-nivå. 

 
Dialogmøte i Molde 17.09.14 - forslag til strukturspørsmål 

1. Rammer og avgrensninger: I mandatbrevet til ekspertutvalget for finansieringsmodellen har KD 
gitt avgrensninger for arbeidet, blant annet: "Arbeidet skal legge til grunn universitets- og 
høyskoleloven og medfølgende forskrifter ... Det innebærer blant annet videreføring av dagens 
organisasjonsform og tilknytning til staten, ...". Det foreligger ingen tilsvarende rammer eller 
avgrensninger så langt for institusjonenes vurderinger av aktuelle strukturendringer eller mulige 
samarbeidsformer. Det vil være hensiktsmessig for det videre arbeidet dersom vår eier kunne 
gitt noen nærmere avgrensninger. 

 
2. Grunnskolelærerutdanning: Få institusjoner vil kunne tilby mastere i alle sentrale skolefag. Det 

er derfor av interesse å vite  
a) om KD vil stille krav om at alle institusjoner som gir grunnskolelærerutdanning skal ha 

kompetanse og kapasitet til å gi tilbud om master innen alle de sentrale skolefagene, og 
b) om det er fag utover norsk, engelsk og matematikk som skal inngå i begrepet ‘alle sentrale 

skolefag’.  
 

3. Institusjonene i Midt-Norge: På dialogmøtet i Molde regner vi med at både institusjonene og KD 
vil vurdere forholdet til andre aktuelle læresteder i lys av statsrådens oppdragsbrev. Vi imøteser 
gjerne utfordringer og eventuelle føringer fra KD om disse spørsmålene, herunder tema som 
gjelder strukturmodeller basert på fag og/eller geografi. 
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Prosessen ved HiST 
Eksterne kontakter og avklaringer 
Rektor ved HiST har hatt dialog med rektorene på andre læresteder i Midt-Norge i lys av spørsmål og 
utfordringspunkter i kunnskapsministerens oppdragsbrev. Rektor har også hatt en avklaringsrunde 
med den private høgskolen Dronning Mauds Minne. Videre tas det sikte på kontakt mellom parallelle 
faggrupper på NTNU og HiST innen våre felles hovedområder teknologi/informatikk, lærerutdanning, 
helse/sosial og økonomi. Det vil kunne være naturlig at relasjonene til andre læresteder i Midt-Norge 
også gjennomgås. 
  
Internt på HiST 
Arbeidet med oppdragsbrevet har høy prioritet i de ukentlige møtene i høgskolens ledergruppe. Her 
møter også leder av Studentparlamentet. Utover vurderinger av struktur og forholdet til andre 
institusjoner, arbeider vi spesielt med strategisk profil, spissing og prioritering innen høgskolens 4 
faglige hovedsatsinger. 
  
Rektor og styreleder har jevnlige avklaringsrunder, og vil ha kontinuerlig kontakt fram til høgskolens 
innspill sendes Kunnskapsdepartementet. En innledende drøfting ble gjort i styremøte i juni. I møte 
24. september vil styret fortsette drøftingen i lys av signaler og refleksjoner fra fellesmøtet i Molde 
17. september. Utkast til høgskolens endelige innspillsdokument til KD blir styrebehandlet i møte 23. 
oktober. 
 
 
 
Med hilsen  
 

       
 
Kari Kjenndalen 
styreleder  
 

Helge Klungland 
rektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         



Høgskolen i Nord-Trøndelag - 

Framtidig struktur i Universitets- og høyskolesektoren. 

Notat om status i arbeidet og aktuelle endringsmodeller til diskusjon i Molde  
17. september 2014 

Styret i HiNT besluttet i juni 2014 at det skal kjøres en bred og involverende utredningsprosess i 

organisasjonen og i forhold til det eksterne samfunn basert på høgskolens regionale forankring og 

muligheter og utfordringer på lang sikt. Prosessen er organisert gjennom en overordnet 

styringsgruppe og 5 arbeidsgrupper der de sistnevnte er forankret i den faglige og administrative 

organisasjonsstrukturen. Arbeidsgruppene gir innspill til styringsgruppen som utarbeider sluttrapport 

til styret. Styret behandler denne 30. oktober 2014. 

Arbeidet har kommet godt i gang og det utredes, i hht styrets vedtak, ulike modeller for alternativ 

organisering i tillegg til fortsatt selvstendighet. HiNT er en regional høgskole med solid forankring i sin 

nære region. Faglig profil er utviklet innenfor områdene Oppvekst, Helse og Næring. Dette er 

områder som er sammenfallende eller komplementære i forhold til studietilbud ved NTNU, HiST eller 

andre institusjoner i Nord-Norge. Det er derfor interessant for HiNT å se både sørover og nordover 

når ulike modeller skal utredes. Det gjennomføres, eller har vært gjennomført, møter både med 

NTNU, HiST, UiN og UiT. Det har også vært kontakt mot høyskoler i Møre og Romsdal for å avklare 

hvilke alternative løsninger det arbeides med der.  

Styret i HiNT har uttrykt at det er særlig interessant å utrede HiNTs muligheter innenfor et «Midt-

Norsk universitet» bestående av NTNU og HiST. Det legges derfor stor energi i å se på hvilke gevinster 

som kan hentes ut innenfor en slik modell. NTNUs interesse for å utvikle et nasjonalt 

teknologiuniversitet, der HiNT ikke inngår, gjør at vi dessuten vil utrede muligheter som kan finnes i 

en «Nord-Norsk universitetsmodell». 

Problemstillinger eller spørsmål, som vi mener er relevante og interessante å diskutere: 

1. Likhet vs. komplementaritet i faglig profil når større enheter skal bygges. 

2. HiNTs tradisjoner og styrker er knyttet til profesjonsutdanninger med sterk regional 

forankring. Vi ønsker å diskutere hvilken rolle regionale perspektiver og regional forankring 

vil få dersom HiNT fusjonerer med NTNU og HiST, sammenlignet med det å skulle utvikle 

HiNT videre som selvstendig institusjon. 

3. Er et stort Nord-Norsk universitet fra Nord-Trøndelag til Finnmark en reell og troverdig 

konstruksjon? Eventuelt hvorfor er det ikke det? 

4. Foretaksmodellen utredes som en mulig modell for et stort Vestlandsk universitet. Vi ønsker 

å diskutere sterke og svake sider ved en slik modell sammenlignet med satellittmodellen 

basert på integrert eierskap (med university colleges rundt et stort universitet). 

5. Er kunnskapsnasjonen Norge tjent med at høgskolene forsvinner, og at universitetene får et 

samlet ansvar for høyere utdanning? 

6. Er en større arbeidsfordeling og oppgavefordeling mellom høgskoler og universiteter et 

alternativ til fusjoner? 

27.08.2014 

Steinar Nebb 

Rektor 

















Innspill til Kunnskapsdepartementet til dialogmøte

17. september om framtidig struktur i UH-sektoren

Hvordan NTNU arbeider med oppdraget

Styreseminar 27. august: Diskusjon om og avklaring av hvilket innspill NTNU skal gi til møte

med KD 17.september.

Styremøte 5. november: Behandling av sak om endelig innspill fra NTNU til KD.

I NTNUs strategi fram til 2020 Kunnskapfor en bedre verden er det lagt avgjørende vekt på å

bli et internasjonalt fremragende universitet. For å nå målet om høyere kvalitet i forskning

og utdanning må NTNU ha fagmiljøer i verdensklasse. NTNU har muligheter til å nå disse

målene ved å utvikle institusjonen slik den er i dag, men det er også naturlig for NTNU å

vurdere potensialet i nye samarbeidsløsninger med andre institusjoner i UH-sektoren.

NTNU vil vurdere mulige strukturelle tiltak for å heve faglig kvalitet ut fra disse konkrete

alternativene:

Tettere organisatorisk samarbeid og felles organisatoriske løsninger mellom NTNU

og Sintef

Formaliserte samarbeidsavtaler og mulige fusjoner på nasjonalt nivå innen teknologi

Lokal fusjon mellom NTNU og høyskole(r) i Midt-Norge

Samarbeid om utvikling av kvalitet i forskning

Det er i internasjonal konkurranse NTNU kan heve kvaliteten på forskningen. Universitetets

forskningsmiljøer har et løpende samarbeid med norske og internasjonale institusjoner og

fagmiljøer, ikke minst innenfor EUs rammeprogrammer. NTNU ser muligheter i sterkere

strukturelle grep for å utvide slikt samarbeid med andre UH - institusjoner. Særlig innen

teknologi kan en tenke seg organisatorisk fellesskap med fagmiljøer og institusjoner som

driver teknologisk forskning på et høyt internasjonalt nivå. Dette kan skape faglige synergier

som bidrar til en internasjonalt sterkere posisjon for norsk forskning.

Sintef er vår viktigste partner innen forskningen. Ut fra et strategisk perspektiv er et

sterkere og tettere samarbeid mellom NTNU og Sintef den viktigste faktoren for

internasjonalisering og kvalitetsheving av NTNUs forskning på mange fagområder. NTNUs

posisjon i det internasjonale landskapet vil styrkes vesentlig gjennom mer formaliserte

samarbeidsformer med Sintef. Flere organisatoriske og strukturelle tiltak kan være aktuelle.

NTNU ønsker, i forståelse med Kunnskapsdepartementet, å utrede dette nærmere dels

sammen med Sintef og dels også på egen hånd.



Samarbeid om utvikling av forskningsbasert innovasjon og kompetanse

Over mange år har NTNU hatt tette relasjoner med offentlige og private virksomheter

gjennom forskningsprosjekter, relevante studietilbud og gjennom etter- og videreutdanning.

Dette har bidratt til å utvikle norsk næringsliv og offentlig sektor, ikke minst i form av

innovasjon og økt kompetanse.

NTNU, som nasjonalt tyngdepunkt innen teknologisk forskning og utdanning, bør fortsatt

utnytte sine faglige fortrinn gjennom samarbeid med norsk industri, nasjonalt og regionalt.

Det kan blant annet skje gjennom samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner som har

god kompetanse innen teknologisk utdanning og forskning og gode relasjoner til

nærliggende kompetansekrevende industri. Konkret kan dette skje gjennom formaliserte

samarbeidsavtaler, eventuelt fusjoner. Da må NTNUs mandat være tydelig.

Samarbeid om utdanning

Utvikling av et tettere samarbeid mellom NTNU og øvrige teknologiutdanninger i landet vil

kunne øke kvaliteten både innen bachelor-, master- og ph.d.-utdanningen. NTNU, som har

over 70% av masterutdanningen og over 90% av ph.d.- utdanningen innen teknologi, bør ha

et tydelig mandat for dette.

Foruten mulige organisatoriske fusjoner på nasjonalt nivå, vil regionalt samarbeid være

aktuelt for å utvikle kvalitet innen utdanningen. For NTNU vil dette gjelde for mange

fagområder, som lærerutdanning, økonomi og helse. I dag har flere utdanningsinstitusjoner

i vår region utdanningstilbud som delvis overlapper og er i konkurranse med hverandre. Det

er derfor muligheter for styrket kvalitetsutvikling gjennom tettere regionalt samarbeid, både

innen utdanning og forskning.

Det er stor grad av faglig parallellitet mellom institusjonene i Trondheim, og den geografisk

lokaliseringen legger forholdene godt til rette for en sammenslåing mellom Høyskolen i Sør-

Trøndelag og NTNU. Dersom vi også legger kostnadseffektivitet til grunn, vil det kunne

høstes gevinster ved å samordne administrative tjenester og en bedre utnyttelse av

infrastrukturen.

Først og fremst ønsker NTNU å styrke sin nasjonale rolle, med et nasjonalt mandat innenfor

teknologi. Dette gjelder forholdet både til andre UH-institusjoner og til Sintef. Det vil styrke

nasjonen og NTNU med hensyn til kvalitet i forskning, innovasjon, kompetanse og

utdanning.



Arbeidet med strukturspørsmål ved HiST 
 
Mandat for faglige arbeidsgrupper 
Fire arbeidsgrupper ved HiST skal klargjøre viktige forhold som skal beskrives i høgskolens innspill til arbeidet 
med framtidig struktur i UH-sektoren. Arbeidsgruppene skal svare for hvert sitt fagområde: teknologi, 
lærerutdanning, helse/sosial og økonomi. 

Hver arbeidsgruppe bes klargjøre: 
 

Faglige prioriteringer mot 2020 
1. Hvilken profil vil fagområdet utvikle/videreutvikle?  

Hvordan er dette påvirket av valg av posisjon ift NTNU og HiNT? 

2. Hvilke prioriteringer og satsinger vil bli gjort på utdanningsområdet?  
Hvordan er dette påvirket av valg av posisjon ift NTNU og HiNT? 

3. Hvilke prioriteringer og satsinger vil bli gjort på forskningsområdet?  
Hvordan er dette påvirket av valg av posisjon ift NTNU og HiNT? 

 

Faglige ambisjoner mot 2020 
1. Hvilke konkrete mål skal være nådd på utdanningsområdet? 

2. Hvilke konkrete mål skal være nådd på forskningsområdet? 

3. Hvilke konkrete mål skal være nådd på området kunnskapsdeling? 

 
Målgrupper og partnere mot 2020 

1. Hvilke målgrupper og partnere er viktige for å nå målene som er beskrevet? 

 

Vurdering av egne forutsetninger 
1. Vis hvilke forutsetninger fagmiljøet har til å oppnå målene/ambisjonene som er beskrevet gjennom 

beskrivelse av 
a. Styrker 
b. Utfordringer 

 
2. Hvordan kan samarbeid med NTNU og HiNT bidra til å 

a. Videreutvikle styrker? 
b. Håndtere utfordringer på en bedre måte enn HiST greier alene?  

 

Særskilte forhold 
Gruppene bes ta med følgende i sine vurderinger: 

1. Hvordan sørge for tilgang til riktig kompetanse for å løse oppgavene og nå målene som er 
satt? 
 

2. «En divisjon opp» innenfor forskning: Vil dette kreve endringer av ressursfordelingen mellom 
utdanning og forskning? 

3. Hvilke endringer av rammebetingelser vil fremme måloppnåelsen? 
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Rektor Helge Klungland  
Høgskolen i Sør-Trøndelag   

 

  

  

Invitasjon til rektorer ved institusjoner med ingeniør- og 
teknologiutdanninger 
For tiden arbeider alle med å besvare Kunnskapsdepartementets brev av 26.5. i år om innspill til 

fremtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren. Jeg er blitt kontaktet av mange institusjoner i 

den forbindelse. Mange av henvendelsene har dreid seg om ingeniør- og teknologiutdanninger. Med 

bakgrunn i NTNUs rolle som største utdanningsinstitusjon på feltet, inviterer jeg rektorene ved alle 

institusjoner med slike utdanninger til et orienterings- og drøftingsmøte på Lerchendal gård i 

Trondheim onsdag 24. september kl. 16.00 – 19.00.  Bl.a. vil jeg gjerne drøfte hvordan vi skal møte 

SAKS-utfordringene innenfor ingeniør- og teknologifagene. Møtet avsluttes med middag.  

Statssekretær Bjørn Haugstad, Kunnskapsdepartementet, vil delta. 

 

Jeg ber om tilbakemelding til morten.storseth@ntnu.no om hvem som ønsker å delta på møtet og 

middagen innen 19.09. 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

Gunnar Bovim 

 

Vedlegg: 

1 Adresseliste - Invitasjon til rektorer ved institusjoner med teknologiutdanning 
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