STYRET RANGERER NTNU ØVERST
Fra: Høgskolen i Ålesund

I styremøte 19.januar 2015 har Høgskolen i Ålesund vedtatt en rangering av aktuelle
alternativer ved fusjon. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:
1.
Styret mener en sammenslåing vil gjøre Høgskolen i Ålesund bedre i stand til å ivareta de
kravene som i framtida vil bli stilt til kvalitet, effektivitet og robusthet i høyere utdanning og
forskning.
2.
Begge alternativene som er vurdert (styresak HS 58/14), antas å styrke Høgskolen i Ålesund.
Styret vil gjøre følgende rangering:
a.
Fusjon mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og
Høgskolen i Ålesund i en flercampus-modell
b.
Fusjon mellom Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskulen i Sogn og
Fjordane, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Ålesund.
3.
Styret begrunner denne rangeringen med at en fusjon med NTNU i en flercampus-modell gir
best forutsetninger og utløser størst muligheter på lang sikt i forhold til å oppfylle vårt samfunnsoppdrag mht. å:
•
Møte framtidige endringer i kunnskapsbehov i nærings- og arbeidslivet både regionalt og
nasjonalt
•
Videreutvikle Campus Ålesund sine styrker, særpreg og rolle som kompetanse- og
innovasjonsmiljø, og som «Kunnskapsnav i en innovativ region»
•
Oppfylle kravene og forventningene som framtidige studenter ved Campus Ålesund vil ha til  
             læringsutbytte, utdanningskvalitet og jobbmuligheter
•
Styrke kvaliteten i undervisning og forskning, gi økt internasjonalisering og forsterke samar
             beidet med nærings- og arbeidslivet
•
Videreutvikle Campus Ålesund som en attraktiv arbeidsplass, med sterke fagmiljøer og
muligheter for faglig utvikling.
Styret understreker at disse begrunnelsene for å prioritere NTNU-modellen må ivaretas i en eventuell
videre sammenslåingsprosess og i mandatet for den nye institusjonen.
4.
Styret forutsetter, uavhengig av fusjonsalternativ, at det etableres gode organisasjons- og
ledelsesmodeller som gjør at Campus Ålesund kan videreutvikle sin rolle som et særpreget
kunnskaps- og innovasjonsmiljø, og som ivaretar det nære samarbeidet med nærings- og arbeidslivet.
Virksomheten må ha en stedlig faglig og administrativ ledelse som sikrer god faglig utvikling,
tverrfaglig koordinering, tette relasjoner til eksterne aktører, samt god samhandling med andre
campus.
For mer informasjon, ta kontakt med rektor Marianne Synnes:
Telefon + 47 70 16 13 21 / + 47 472 68 858
E-post: marianne.synnes@hials.no
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