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Forskning og kompetanse er de viktigste drivkrefter for nyskaping innen næringsliv og offentlig 

sektor. Her ligger også nøkkelen til regional vekst. Men det forutsetter at vi har robuste 

forskningsmiljøer som ligger i elitedivisjon, og at kompetansen vokser fram i samspill mellom 

akademia, næringsliv og andre samfunnsaktører.  Framtidig norsk verdiskaping trenger både 

erfaringsbasert og kunnskapsbasert kompetanse. 

Flere norske regioner har i dag ikke universitet, men sterke industriklynger med fremragende 

forskningsmiljøer.  Forskningsrådet har nylig gitt Høgskolen i Ålesund den prestisjetunge statusen 

som Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) innen maritime operasjoner. Samtidig fikk SINTEF 

Raufoss Manufacturing AS status som nasjonalt Senter for Forskningsdrevet innovasjon på 

industriproduksjon. Her er Høgskolen i Gjøvik inne som sentral partner.  SFI-sentrene får hver for seg 

rammetilskudd på 200 millioner, fordelt på åtte år.  Det er første gang slike sentre legges utenfor 

våre store universitetsbyer, noe som er en stor anerkjennelse for de forskningsmiljøer som er skapt 

gjennom sterke industriklynger. 

Forskningsrådet legger lista høyt. Det handler om å skape forskningsmiljøer som ligger helt i front i 

internasjonal sammenheng. Raufossmiljøet og Høgskolen i Gjøvik har NTNU og SINTEF på lag, som 

strategiske samarbeidspartnere. Vi mener det her bygges sterke kompetanseallianser av vital 

betydning for framtidig vekst i Innlandet. 

Regjeringen har iverksatt et arbeid for å meisle ut en ny universitetsstruktur. Den har en prioritert 

føring: Kunnskap som motor for nyskaping og regional vekst. Kunnskapsministeren er klar på at 

universiteter og høgskoler spiller en kritisk viktig rolle for fremtidig norsk verdiskaping og 

samfunnsutvikling. Det har han helt rett i. Dersom vår region skal gis ny utviklingskraft, er det svært 

viktig at høgskolen knyttes til de beste kompetanse- og forskningsmiljøene vi har i Norge.  Høgskolen 

i Gjøvik har i den viktige prosessen som nå er iverksatt, vurdert ulike alternativer, landet på NTNU 

som en prioritert partner.  Vi mener det er NTNU som best underbygger vår ambisjon om å skape et 

faglig robust universitetscampus i Gjøvik og Innlandet, med sterk merkevare i nasjonal og 

internasjonal sammenheng. Høgskolene i Ålesund, Narvik og Sør-Trøndelag er også med i denne 

prosessen, og vi ser for oss et nytt, flercampus NTNU, med sterke campus i og utenfor Trondheim. 

Målet er at en sammenslåing skal gi en samlet faglig gevinst for dagens og framtidas NTNU, og en 

tilsvarende gi faglig gevinst for de øvrige institusjonene som går inn. 

Et NTNU med sterke faglige satelitter i flere norske regioner, vil fornye vårt universitetslandskap.  

Strategien handler om å ta grep for å heve ambisjonsnivået både i kunnskapsmiljøene og regionene.  

Den åpner helt nye muligheter for høgskolene, som blir delaktige i en sterk kjede av kunnskap og 

kompetanse. Samtidig vil fremragende forskningsmiljøer innenfor den nye NTNU-strukturen knyttes 

tettere til sterke industriklynger.  Vi ser for oss at de involverte høgskolene utvikles til sterke 

campuser innenfor NTNU, med klart definerte roller i forhold til industriell verdiskaping og offentlig 

sektor. Det forutsetter tett samspill med næringsliv og offentlig sektor i regionene, men også med 



andre høyskoler og forskningsmiljøer som fremmer innovasjon og næringsvekst. Det er spesielt viktig 

for Innlandet, med mange små og mellomstore bedrifter, å få knyttet kunnskapsmiljøene tettere til 

næringslivet, både for å styrke kompetansen i eksisterende virksomheter, men også som grunnlag 

for innovasjon og nyskaping.    

Høgskolens regionale forpliktelser handler om kompetansebygging gjennom forskning og utdanning, 

for å gi våre nærsamfunn og regioner et løft. Gjennom det nye NTNU-fellesskapet har vi muligheter 

til å skape en vinn-vinn-kurs for kompetansevekst og regional utvikling. Men prosessen fram mot en 

ny universitetsstruktur blir krevende, og det er ikke sikkert vi lykkes. Vi håper både regionale- og 

sentrale myndigheter ser de muligheter som ligger i å få NTNU til å satse offensivt i vår region, og 

aktivt bidrar til å skape en god og framtidsrettet løsning for Høgskolen i Gjøvik.  Det vil kunne skape 

en nytt og bedre universitetskart som også inkluderer Innlandet. 


