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NOTAT
Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren

Tilråding:
Styret ber rektor om et grunnlag for å vurdere mulige faglige gevinster og faglige utfordringer ved å
slå sammen NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Gjøvik, og
Høgskolen i Ålesund i samarbeid med de andre institusjonene.
Det endelige vedtaket om NTNUs plass i den framtidige strukturen for universiteter og høyskoler i
Norge, jf regjeringens pågående prosess, fattes i et styremøte i slutten av januar 2015.
_________________________________________________________________________________
Bakgrunn
På styremøtet 5. november ble det vedtatt at:
«Styret ved NTNU har drøftet flere mulige løsninger for tettere samarbeid og mulige sammenslåinger
med andre UH-institusjoner, for å møte NTNUs egne utfordringer og ambisjoner, og ut fra nasjonale
hensyn. Før det tas endelige beslutninger, ber styret om videre utredninger av følgende:
NTNU og Høyskolen i Sør-Trøndelag – mulig sammenslåing
Styret ber om at rektor setter i gang et utredningsarbeid i samarbeid med Høyskolen i Sør-Trøndelag
der det skal beskrives mulige faglige gevinster og faglige utfordringer ved å slå sammen
institusjonene. En slik fusjon kan særlig gi muligheter for å realisere strategisk profil innen
utdanningsområdet. Det vil være en forutsetning at finansiering av de to sammenslåtte institusjoner
samlet sett ikke blir svakere enn i dag.
NTNU som del av et nasjonalt fler-campusuniversitet
For å utvikle sin nasjonale rolle, særlig innen teknologi, bør NTNU utvikle tettere samarbeid med
høyskoler og universiteter over hele landet. Ett alternativ kan være en fusjon mellom NTNU og de fire
høyskolene i Gjøvik, Narvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Andre mulige sammenslåinger eller former
for tettere samarbeid med flere høyskoler og universiteter bør utredes videre i et samarbeid med alle
aktuelle institusjoner. Styret forutsetter at Kunnskapsdepartementet tar ansvar for videre utredninger
om faglig kvalitetsutvikling for høyskolene og universitetene på teknologiområdet, i nært samarbeid
med NTNU.
NTNU videreutvikles uten sammenslåinger med andre statlige universiteter og høyskoler
Styret ber om at beslutningsgrunnlaget også inkluderer en modell som ikke innebærer en
sammenslåing med andre statlige universiteter og høyskoler, men som inkluderer pågående
endringsprosesser.»
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Kunnskapsdepartementet har sendt et brev hvor det fremgår at:
På bakgrunn av innspillene fra institusjonene vil Kunnskapsdepartementet be styret ved NTNU om å
vurdere også alternativet med en flercampusmodell, på linje med de to andre alternativene i NTNUs
innspill datert 6.11.2014.»
Brevet er vedlagt.
I en tale på Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte i Bergen onsdag 19. november sa
Kunnskapsministeren at NTNU spiller en nøkkelrolle i den framtidige strukturen i universitets- og
høyskolesektoren. Regjeringen skal fremme en melding til Stortinget om strukturen ved påsketider
2015. Til da ønsker statsråden at så mye som mulig av strukturen i sektoren skal være avklart.
For Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Narvik, finnes det alternative løsninger
til en sammenslåing med NTNU. Kunnskapsministeren ber derfor om at NTNUs styre nå klargjør om
det er reell interesse for å gå videre med en utredning med tanke på en sammenslåing mellom NTNU,
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Gjøvik, og Høgskolen i Ålesund.
Dersom styret ønsker det, setter vi i gang et arbeid i samarbeid med de andre institusjonene om å få
fram et kunnskapsgrunnlag om fordeler og ulemper ved en slik sammenslåing.
I den videre prosessen vil vi legge vekt på å sørge for sterk involvering av egen organisasjon, ansatte
og studenter. Vi vil be fakultetene, studentene og de ansattes organisasjoner om deres innspill til
fordeler og ulemper ved at NTNU enten utvikler seg innenfor nåværende organisatoriske rammer
eller også gjennom sammenslåing med andre institusjoner.
Et utkast til invitasjon fra rektor om innspill er vedlagt. I utkastet settes noen premisser og
forutsetninger for å vurdere om sammenslåinger kan være riktige grep for å utvikle NTNU videre:
• Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) skal være navnet på en sammenslått
institusjon
•

En sammenslått institusjon skal minst ha samme finansieringsgrunnlag som nå

•

En sammenslått institusjon skal fortsatt ha enhetlig og tilsatt ledelse

•

Enhetlig campusløsning for virksomheten som finnes i Trondheim skal være en prioritert
oppgave for en sammenslått institusjon

•

Faglig samarbeid og tettere integrasjon med SINTEF vil være et viktig virkemiddel for
utviklingen av NTNU

•

Kvaliteten av universitetets faglige virksomhet skal også bygge på institusjonelt samarbeid
med utenlandske universiteter

•

Den 5-årige sivilingeniørutdanningen og lektorutdanningen ved NTNU skal opprettholdes i en
sammenslått institusjon

•

Sammenslåing skal gi en samlet faglig gevinst for dagens og framtidas NTNU

•

Det skal tilsvarende gi faglig gevinst for de øvrige institusjonene

•

Forskningskvaliteten, den samlede forskningskapasiteten og utdanningskvaliteten skal styrkes
kvalitativt
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•

Administrative støttetjenester i en sammenslått institusjon skal samordnes og bygge på
hovedlinjene ved dagens NTNU

På møtet vil rektor orientere om utviklingen ved andre institusjoner.

Vedlegg:
Brev fra Kunnskapsdepartementet av 24.11.14
Utkast til rektors invitasjon til fakultetene, de ansattes- og studentenes organisasjoner om innspill
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