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Høgskolen i Gjøvik vil aktivt bidra til å skape en utdannings- og forskningsstruktur som på
bærekraftig grunnlag stimulerer til vekst, verdiskaping og næringsutvikling i regionen. Vårt mål er at
dagens høgskole innen 2020 blir universitetscampus med forskning og formidling på et høyt
internasjonalt nivå, der kunnskapsmiljøet fungerer i tett samspill med privat og offentlig sektor, som
partner, aktør og innovatør.
Regjeringen skal i løpet av våren 2015 levere en stortingsmelding om strukturen i det norske
universitet- og høgskolelandskap. Målet er styrket kvalitet i utdanning og forskning. Styret ved
Høgskolen i Gjøvik har i sitt innspill i denne viktige prosessen vurdert ulike alternativer for samarbeid
eller fusjon med andre høgskoler eller universiteter, og etter god dialog med NTNU kommet til at
NTNU framstår som en prioritert partner. Vår begrunnelse ligger i at det er NTNU som best
underbygger høgskolens ambisjon om å skape et faglig robust universitetscampus , med en sterk
merkevare i nasjonal- og internasjonal sammenheng. Imidlertid er det mange usikre faktorer i dette,
bl.a. at NTNU ennå ikke har gitt sitt råd til KD.
Det er mange som mener at Oppland og Innlandet trenger et universitet, med gode og brede
fagmiljøer der det også er mulig å sette nye satsinger på dagsordenen. Rektor Bente Ohnstad og
viserektor Yvonne Fritze ved Høgskolen i Lillehammer argumenterer i en kronikk for fusjon mellom
de to høgskolene i Oppland, av hensyn til «vår regionale forpliktelse og vilje til å stå sammen i en
framtidig struktur». De viser også til etablerte samarbeidsprosjekter innen innovasjon og fornyelse
av offentlig sektor, og mener høyskolene sammen med Sintef Raufoss Manufacturing kan ta en
nasjonal og på sikt internasjonal rolle. Dette er riktig, men denne rollen kan og skal fagmiljøene i
Innlandet også ta hvis HiG går sammen med NTNU.
«Vår regionale forpliktelse» handler om kompetansebygging gjennom forskning og utdanning for å gi
innlandssamfunnet et løft. En forutsetning for å lykkes er at vi evner å ta en nasjonal rolle på vitale
fagområder. HiGs ambisjon er å være en internasjonal anerkjent aktør på informasjonssikkerhet og
medieteknologi, og nasjonalt anerkjent innen innovasjon på omsorgsfeltet, universell utforming,
bærekraftig teknologi og ledelse av teknologibedrifter. Styret mener vi står godt rustet til å møte de
faglige utfordringer som kunnskapsministeren er opptatt av, om å fungere som drivkraft i et
nyskapende næringsliv og som motor for å skape en enda bedre offentlig sektor. Et attraktivt NTNUuniversitetscampus i Gjøvik, med fagområder vi vet samfunnet trenger, kan gi utviklingsmuligheter
for typiske framtidsnæringer både i Oppland og andre deler av landet. Ved å velge denne strategien
vil Gjøvik få en viktig posisjon som universitetsby, og Oppland som universitetsfylke.
Det er krevende å skape en ny universitetsstruktur. I diskusjoner har NTNU og HiG blitt enige om at
en evt. framtidig sammenslåing må tuftes på en felles visjon, hvor NTNU tar en sterkere nasjonal
rolle for å styrke teknologiutdanning og -forskning i Norge. Målet er en styrket internasjonal posisjon
både for utdanning og forskning og sterkere satsing på strategiske områder for norsk arbeidsliv og
industri. Det er en fordel om flere institusjoner enn HiG går inn i NTNU, slik at vi kan danne et
nasjonalt nettverk med tunge forsknings- og fagmiljøer. Vi mener dette er en strategi som kan gi
HiGs gode forskningsmiljøer et nytt mulighetsrom, noe som også vil tilføre næringsliv og offentlig
sektor i Innlandet ny kompetanse og innovasjonskraft.

Høgskolen i Gjøvik vokser raskt, men er fortsatt relativt liten. En fusjon med et stort universitet er
spennende, men også utfordrende. Et godt styringssystem innen en ny flercampus-struktur
forutsetter at de mindre campusene får nødvendig grad av selvstyre og handlingsrom, samtidig som
faglige synergier tas ut. Det er her vi finner nøkkelen til den suksess vi ser, bl.a. på Gjøvik. Vi
erkjenner at det ikke er helt ukomplisert å skape et funksjonelt nettverksbasert universitet nasjonalt.
Erfaringene fra Prosjekt Innlandsuniversitet viser at det heller ikke er enkelt å meisle ut en god
struktur innen en region. Men det er viktig å bygge gode faglige nettverk, og samarbeide om
innovasjon og prosjekter, som bringer våre forskningsmiljøer i front i nasjonal sammenheng.
Styret vil poengtere at Høgskolen i Gjøvik har ambisjoner om å styrke sin rolle som pådriver for
næringsvekst og regional utvikling i Oppland og Innlandet. HiGs plass i en ny struktur ligger i spisset
aktivitet mot noen få områder som er av særdeles stor viktighet for Norges framtid, inkludert
cybersikkerhet, velferdsteknologi, teknologiledelse og bærekraftig verdiskaping. Dette er framtidige
vekstområder. En fusjon med NTNU gir oss nye muligheter til å satse enda sterkere på vitale fagfelt
for vårt samfunn, og skape et attraktivt universitetscampus i Gjøvik som i stor grad vil tilføre
Innlandet ny kompetanse og innovasjonskraft. Strategien handler om å ta grep for å heve
ambisjonsnivået både i kunnskapsmiljøet og regionen.

