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Forslag til vedtak  

1. Styrets vedtak i sak HS-V-33/14 om at NTNU vil være HiSTs naturlige samarbeids- og fusjonspartner 
opprettholdes. Utdanningslandsskapet i Norge er i sterk endring og en samling vil gi oss en styrket 
posisjon i universitets- og høgskolesektoren.  

Sammen vil NTNU og HiST i større grad oppfylle samfunnsoppdraget vi er satt til å utføre innenfor 
forskning, utdanning og kunnskapsspredning. 

HiSTs kvalitet, bredde og størrelse som en storbyhøgskole tilsier at vi på kort sikt kan stå alene. Med 
de endringer vi kan forvente med færre og større UH-institusjoner, vil det posisjons- og 
konkurransemessig på lengre sikt blir mer krevende for HiST å stå alene. 

Styret vedtar derfor å gå inn i en eventuell fusjonsprosess med NTNU, dersom dette blir vedtatt. 

 

2. HiSTs sterke fagmiljøer og kvaliteter må ivaretas og utvikles ved en eventuell fusjon med NTNU og 
eventuelle andre parter. Med utgangspunkt i HiSTs strukturinnspill legges følgende premisser til 
grunn: 

a. En sammenslåing av organisasjoner skal gi faglig gevinst for alle involverte. Beslektede og 
komplementære fagmiljøer skal videreutvikles innenfor forskning og undervisning.  

b. En eventuell fusjon med NTNU og/eller andre partnere skal inkludere alle fagområder ved HiST. 

c. For å sikre godt læringsutbytte for studentene vil HiST vektlegge og ivareta kunnskap om og 
arbeid med utdanningskvalitet og læringsmiljø. 

d. HiSTs profesjonsutdanninger er praksisnære og sterkt forankret i samfunn- og arbeidsliv. Dette er 
en vesentlig dimensjon ved utdanningene som må videreutvikles for å sikre kandidatene både 
teoretisk kunnskap og praksiserfaring. 

e. Med basis i samfunnets etterspørsel og behov skal HiSTs teknologiutdanninger fortsatt ha en 3+2 
struktur (bachelor/master). 

f. HiSTs grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 med ordinær og realfaglig studieretning skal 
opprettholdes og videreutvikles. 
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g. Det skal arbeides videre for en samlet og sentrumsnær 3-campusløsning for våre fagmiljøer. 
Vedtakene om flytting til Øya for Avdeling for helse- og sosialfag og Kalvskinnet for Avdeling for 
lærer- og tolkeutdanning skal iverksettes. 

h. En eventuell fusjon skal gi stordriftsfordeler og bedre ressursutnyttelse gjennom systematisk 
samordning av undervisningslokaler og bruk av laboratorier og utstyr på tvers av tidligere 
institusjonsgrenser. 

i. Institusjonene i UH- sektoren har administrative støttefunksjoner med høy kompetanse og sterke 
fagmiljøer. Administrative støttefunksjoner i en sammenslått institusjon bør bygge på beste 
praksis hentet fra alle organisasjonene. Administrative ressurser og tjenester skal samordnes og 
effektiviseres, blant annet basert på bruk av fellestjenester for sektoren levert av Uninett. 

j. HiST vil påpeke viktigheten av en god modell for styring, organisasjon og ledelse i en ny 
organisasjon. Modellen må ivareta både ansvar/myndighet, representasjon og medbestemmelse.  

3. HiST er blitt bedt av NTNU om å ta stilling til en flercampusmodell med NTNU, HiST og høgskolene i 
Gjøvik, Ålesund og Narvik. Styret mener at den overordnete intensjonen med en fusjon med NTNU, som 
er omfattende underbygget i høgskolens strukturinnspill 31.10.14, vil opprettholdes med en slik 
flercampusløsning.  

Styret vedtar derfor å gå inn i en eventuell fusjonsprosess med NTNU, der flere høgskoler inngår, dersom 
dette blir vedtatt. 

4. Flercampusmodellen er i hovedsak basert på mulighetene for samarbeid og utvikling innenfor 
teknologiområdet. NTNU og høgskolene, som alle har både bredde og forskning og utdanning på 
spesialområder, vil bli et sterkt nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt innen teknologifeltet. 

Flercampusmodellen betyr følgelig bedre muligheter for utvikling av HiSTs utdanning – og 
forskningsvirksomhet innen teknologifeltet, og modellen vil gi enda bedre muligheter for samarbeid med 
andre sterke teknologimiljøer. 

HiSTs 4 hovedsatsinger helse/sosial, økonomi, lærerutdanning og teknologi/informatikk vil fortsatt ligge 
til grunn for høgskolens videre prioriteringer og strategier. En eventuell realisering av 
flercampusmodellen vil ikke endre høgskolens interne prioriteringer mellom de 4 hovedsatsingene. 

5. En sammenslåing som involverer høgskoler med betydelig geografisk avstand vil på områder som 
administrativ støtte og organisering ha større utfordringer enn en sammenslåing med felles campus som 
målsetning. For å videreutvikle en samlet velfungerende campus må det alle essensielle utfordringer 
identifiseres og møtes med omforente organisatoriske og administrative ordninger. 

 

I. Strukturprosessen: mange initiativ, stort utfallsrom, endring 

Ved vårt siste styremøte 28.11.14 var det ennå uavklart hvordan NTNU ville prioritere mellom sine tre 

lanserte veivalg i strukturprosessen: NTNU fortsatt alene, en «liten fusjon» med NTNU og HiST, og for det 

tredje en «stor fusjon» mellom institusjoner som har betydelig teknologisk satsing. Med denne uavklarte 

posisjonen fra NTNUs side fant HiST-styret det nødvendig å ha ekstraordinært styremøte 16.01.15. Jfr. 

bemerkningen i protokollen fra november-møtet: 
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Høgskolestyret besluttet å sette av 16. januar 0900-1200, til ekstraordinært styremøte i forbindelse den 
pågående SAKS-prosessen og invitasjon fra NTNU om HiSTs bidrag til en evt. utredning om 
flercampusmodellen og en evt. sammenslåing mellom NTNU og HiST. 

Denne styresaken blir en videreføring av strukturvedtaket i vårt oktobermøte (HS-V-33/14). NTNU har 
klarstilt sine organisatoriske alternativer, og universitetet har anmodet om at vi vurderer de to alternativene 
som involverer HiST: fusjon HiST og NTNU og flercampusmodellen (fork. FCM). FCM-alternativet består p.t. 
av NTNU, HiST og høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Narvik. Ønsket tilbakemelding til NTNU er 15.01.15. 

Resultatet av styrebehandlingen vår sendes både til Kunnskapsdepartementet og NTNU (til sistnevnte som 
høringssvar på universitets anmodning). Som en videreføring av strukturinnspillet er det viktig at høgskolens 
vedtak og underbyggende begrunnelser kommuniseres til vår eier. Styreleder og rektor skal for øvrig ha et 
møte med politisk ledelse i KD 14.01.15. Det blir muntlig referat fra KD-møtet på styremøtet. 

***** 

En rekke aktiviteter, hendelser og beslutninger er gjennomført den senere tida i samband med 
strukturprosessen, og flere nye er planlagt. I skrivende øyeblikk adderer lista seg opp til følgende: 

Tabell 1: Oversikt over aktiviteter og beslutninger med mulige konsekvenser for HiST 

Hendelser Innhold Konsekvenser for HiST? 

KD, brev 24.11.14 til 
NTNU 

KD ber NTNU å vurdere om flercampusmodellen er 
aktuell å vurdere videre på samme måte som 2 andre 
alternativ. Anmodningen er rettet mot NTNUs 
styremøter 03.12.14.  

KD setter frist til endelig veivalg for NTNU til styrets 
januar møte (28.01.15).  

Ja, hendelsen har direkte 
konsekvenser for vårt videre arbeid. 

NTNU, styreseminar 
02.12.14 

Statssekretær Bjørn Haugstad presiserer at KD ikke 
ønsker å presse på NTNU en løsning som universitetet 
uttrykker de ikke vil ha.  

Omvendt bør vi da kunne slutte at dersom NTNU-
styret vedtar et fusjonsalternativ, vil ventelig dette bli 
adoptert inn i stortingsmeldingen. 

Ja, denne beslutningen fra politisk 
ledelse i KD har direkte konsekvenser 
for HiST (se under). 

NTNU, SM 
(styremøte) 03.12.14 

Styret vedtar at også flercampusmodellen skal 
vurderes på linje med de øvrige to alternativene, som 
styret vedtok i møte 05.11.2014: NTNU fortsatt alene 
eller fusjon HiST+NTNU.   

Konsekvensen av styremøtet er at NTNU-ledelsen 
anmoder de 4 FCM-høgskolene å vurdere NTNUs 3 
strukturalternativer.  

Ja, dette gjelder også HiST, siden 
HiST er en av de 4 involverte 
høgskolene. 

Vurderingen av FCM i denne 
styresaken er både adressert til KD 
og til NTNU (høringssvar). 

HiN, SM 10.12.14 Vedtar denne prioriterte listen over strukturelle 
alternativ:  
1. Fusjon med NTNU m.fl = FCM 
2. Fusjon UiT 
3. Fusjon UiN  

Ja, den formelle bekreftelsen på at 
også HiN i så fall blir fusjonspartner 
med HiST, dersom dette alternativet 
skulle bli aktuelt. 

KD og HiST 14.01.14 Møte mellom statssekretær Bjørn Haugstad/KD og 
styreleder og rektor, HiST. Initiativet er fra høgskolens 
side. Hensikten med møte er å også ha en direkte og 
muntligbasert kontakt med vår eier, slik at vi får en 
dialog om våre standpunkter i en relativt uforutsigbar 
og usikker strukturprosess. 

Ja, dersom spesifikke KD-signaler 
kommer på møtet fra politisk 
ledelse, kan det få konsekvenser for 
den videre drøftingen av 
strukturspørsmålet på HiST, i første 
omgang på vårt styremøte 16.01.15. 
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Hendelser Innhold Konsekvenser for HiST? 

NTNU, SM 28.01.15 På dette styremøtet må NTNU vedta hvilket av de 3 
organisatoriske alternativene NTNU går for.  

Ja, beslutningen har direkte 
konsekvenser for flere, deriblant 
HiST, fordi denne blir adoptert inn i 
stortingsmeldingen. 

Andre hendelser og aktiviteter med mulige konsekvenser for HiST: 

UiS, SM 27.10.14; 
HSH, SM 30.10.14 

Vedtar gjensidig at UiS og HSH er åpne for å drøfte 
fusjon med den andre. 

Ikke direkte konsekvenser, men på 
lang sikt medvirkende. 

KD, brev 04.12.14 til 
HiBV og HiT om HiG 

KD skriver at den raske fusjonsprosessen til 
høgskolene «… ikke utelukker at HiG senere også kan 
inkluderes i prosessen, dersom den samlede 
vurderingen tilsier dette». 

HiG har flercampusmodellen som eneste prioriterte 
alternativ. 

Ja, kan få konsekvenser. Med denne 
bemerkningen åpner KD opp for et 
alternativ som disse 3 høgskolene 
har lansert i sine strukturinnspill (HiG 
også inkludert HiOA). 

HiBV, SM 12.12.14, 
HiT, SM 18.12.14 

Vedtar likelydende intensjonsvedtak om vedtak på 
visse vilkår som adresseres Kunnskapsdepartementet. 

Ikke direkte konsekvenser, men på 
lang sikt medvirkende. 

KD-møte 18.12.14 
med Vestlands-
høgskolene 

Budskapet fra kunnskapsministeren er klart: Bare HiB 
er stor nok til å kunne fortsette alene, dersom 
høgskolen selv vil. De andre Vestlands-høgskolene er 
for små til å fortsette alene. Disse får frist ut januar til 
å peke ut sine fusjonspartnere. 

Ja, kan få konsekvenser:  

 HiÅ er en av disse høgskolene og 
samtidig med i FCM. 

 Andre høgskoler kan vise interesse 
for HiST. Det har HiM allerede 
berørt i et avisintervju.  

KD-møte 09.01.15 
med institusjonene i 
Nord-Norge 

Dette blir samme type møtet som samlingen med 
Vestlands-høgskolene 18.12.14. KD er ikke tilfreds 
med struktursvar fra NN-institusjonene, og tar et møte 
med lærestedene om dette. 

Ja, kan få konsekvenser:  

 HiN er en av NN-institusjonene og 
samtidig med i FCM-gruppen.  

HiÅ, SM 19.01.15 Skal prioritere mellom 2 alternativer: Enten FCM eller 
fusjon med høgskolene i Sogn og Fjordane, Volda og 
Molde. 

Ja, kan få konsekvenser for FCM  
dersom HiÅ vedtar en 
vestnorskbasert fusjon. 

 

Hendelser og beslutninger er mange, og utfallene er relativt sikre noen steder, og uforutsigbare andre 
plasser i landet (Trøndelag, Nord-Norge, Innlandet, Vestlandet). Vi må regne at de mange delprosessene vil 
resultere i at institusjonslandskapet blir kraftig endret i kjølvannet av behandlingen av stortingsmeldingen. 
Sannsynligvis blir det vesentlig færre læresteder og desto flere store institusjoner. Med størrelse kommer 
styrke, tyngde og større institusjonell og sektoriell innflytelse.  

Denne sannsynlige utviklingen er bakgrunnen for punkt 1 i rektors vedtaksforslag. Dersom HiST ikke blir med 
i noen sammenslåingsinitiativer i nær framtid, vil sektoren like fullt bli endret vesentlig. Nye institusjoner får 
større politisk og strategisk oppmerksomhet, HiST får mindre dersom vi går mot langsiktig alenegang. Det er 
ikke gunstige framtidsutsikter, dersom antakelsene over slår til. 

 

 

II. To samlingsalternativer 

Medio januar 2015 foreligger 2 fusjonsalternativer som begge omfatter NTNU og HiST. Vi på HiST har 
allerede utviklet en argumentasjon som i hovedsak treffer begge samlingsscenarier. Det er likevel nødvendig 
med en supplerende beskrivelse og vurdering av det store samlingsalternativet, flercampusmodellen. 
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1. Fusjonsalternativet HiST og NTNU  

HiST gjennomførte en omfattende prosess med å utvikle høgskolens strukturinnspill til KD i fjor høst (sak HS-
V-33/14). HiST-innspillet gir en bred argumentasjon at en NTNU- og HiST-fusjon kan gi klare gevinster faglig- 
og samfunnsmessig for begge parter. Rektor mener derfor at dette dokumentet gir en uttømmende uttalelse 
i forhold til HiST + NTNU - alternativet. For tydelighetens skyld bør dette skriftfestes i vedtaksform. Rektor 
forslår derfor at styret vedtar å gå inn i en eventuell fusjonsprosess med NTNU, dersom dette alternativet 
blir det som NTNU-styret vedtar 28.01.15. 

HiSTs strukturinnspill inneholder enkelte risikovurderinger, men ingen gjennomdiskutert liste med premisser 
for å gå inn i en fusjonsprosess. Dette kan løses ved at styret behandler og vedtar en egen premissliste. Det 
har også NTNU og høgskolene i Ålesund og Gjøvik gjort. Deres premisser har både innslag av 
målformuleringer og momenter som aktualiserer risiko- eller problemfelter. I rektors vedtaksforslag punkt 2 
legges det opp til et tilsvarende sett med premisser. 

2. Fusjonsalternativet flercampusmodellen 

Flercampusmodellen innebærer en fusjon mellom HiST og NTNU, ved siden av en antatt samorganisering 
med høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Narvik. NTNU og HiST er de klart største partnere i FCM-alternativet, og 
begge institusjoner er i samlokalisert i samme by. Rektor mener derfor at den overordnede intensjonen i 
høgskolestyrets vedtak HS-V-33/14 opprettholdes også med FCM-alternativet. 

Flercampusmodellen er i hovedsak basert på mulighetene for samarbeid og utvikling innenfor 
teknologiområdet. NTNU og høgskolene, som alle har både bredde og forskning og utdanning på 
spesialområder, vil bli et sterkt nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt innen teknologifeltet. 

Flercampusmodellen betyr derfor styrket muligheter for utvikling av HiSTs utdanning – og 
forskningsvirksomhet innen teknologifeltet, og modellen vil gi et enda bedre muligheter for samarbeid med 
andre sterke teknologimiljøer. HiSTs 4 hovedsatsinger helse/sosial, økonomi, lærerutdanning og 
teknologi/informatikk vil fortsatt ligge til grunn for høgskolens videre prioriteringer og strategier. En 
eventuell realisering av flercampusmodellen vil ikke endre høgskolens interne prioriteringer mellom de 4 
hovedsatsingene. Det vises til rektors vedtaksforslag punkt 3 – 5. 

Flercampusmodellen vil innebære muligheter for tettere samarbeid mellom bachelorutdanningene på 
teknologi. I tillegg må det forventes at fagmiljøene ved HiST tar et ansvar for utdanningsområder innen 
økonomi og helsefag, som i dag ikke finnes på NTNU. 

En sammenslåing som involverer campuser med betydelig geografisk avstand vil reise en rekke utfordringer 

av organisatorisk, ledelsesmessig og praktisk karakter. For å videreutvikle en samlet velfungerende campus 

må det alle essensielle utfordringer identifiseres og møtes med omforente organisatoriske og administrative 

ordninger. 
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III. Høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Narvik 

Av de tre høgskolene (fork. ‘3H’) har Gjøvik og Narvik flercampusmodellen som førsteprioritet. HiÅ skal i 
styremøte 19.01.15 prioritere mellom sine 2 alternative veivalg, FCM eller en midtnorsk fusjon med 
høgskolene i Sogn og Fjordane, Volda, Ålesund og Molde.  

Høgskolene i Gjøvik og Ålesund har levert uttømmende og gode strukturinnspill til KD i fjor høst, som svar på 
kunnskapsministerens oppdragsbrev til UH-sektoren. På departementets SAKS-portal savnes tilsvarende 
dokument fra Høgskolen i Narvik. Fra HiN er det lagt ut en uttalelse fra høgskolens styremøte 10.12.14, men 
ingen faglig-strategisk belysning som underbygger høgskolens vedtatte fusjonsprioriteringer. Derfor blir 
følgende omtale av de de 3 høgskolene i hovedsak viet Gjøvik og Ålesund. I saksframleggets graf- og 
tallmateriale inkluderes selvsagt HiN.  

Som ledd i kunnskapsinnhentingen for belysning av flercampusmodellen er følgende aktiviteter gjennomført: 

 Ledermøte HiST 05.01.15: Forberedte innlegg fra dekanene om de andre involverte høgskolene i 
flercampusmodellen ut fra problemstillingen «Muligheter og utfordringer for faglig samarbeid 
innenfor eget fagområde». 

 Workshop NTNU 07.01.15 for alle involverte FCM-institusjoner. På dette møte stilte fra HiST 
rektorat, dekanat, studieledere, organisasjonsdirektør, representanter fra 
tjenestemannsorganisasjoner og hovedverneombud. Seminaret bestod av plenumsinnledninger/-
diskusjoner og drøftinger i faggruppene teknologi, IKT, økonomi, helse, lærerutdanning og 
ledelse/organisasjon. – Det blir en muntlig tilbakemelding fra rektor i styremøtet fra arrangementet.  

 IDF-møte ble gjennomført på vanlig måte 15.01.15 

Rektor har utarbeidet et vedlagt tallmateriale/grafer som viser status for de involverte institusjonene. Denne 

empirien ligger som bakgrunn og forutsetning for det som beskrives i den følgende teksten.  Alle tall gjelder 

året 2013, dersom ikke annet er spesifikt markert.  

1. Nøkkeltall og utdanningsporteføljer 

De tre høgskolene har kvantitativt den klart tyngste fagaktiviteten innen teknologi og informatikk. På dette 
feltet har to av høgskolene særskilte faglige spisser nasjonalt. HiG har et svært sterkt informatikk- og 
mediemiljø med 2 ph.d og 3 masterstudier. HiÅ har en anerkjent spiss innenfor havrom (nautikk).  

Alle 3 høgskoler har økonomi. HiÅ har en internasjonal vinkling innenfor dette området. Narviks 
økonomiutdanning er svært liten. Innen helsefag har alle tre høgskoler sykepleie, HiÅ har dessuten 
bioingeniør, mens HiG har radiograf og en nystartet ergoterapiutdanning utover sykepleie. 
 
Tabell 2 nedenfor viser nøkkeltall for ressurser og utdanning visualisert gjennom summen av 3H som 

prosentandeler av HiST (=100%).  Som en ser har de tre høgskolene samlet en ressursbase som tilsvarer 85-

92% av HiSTs ressurser. 

 
  

https://www.regjeringen.no/nb/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/struktur-i-hoyere-utdanning/id2009067/
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Tabell 2: Nøkkeltall som viser størrelsesforholdet mellom HiST og de tre høgskolene HiG, HiÅ og HiN 

 

 

 

De gradsgivende utdanningene ved de tre andre høgskolene viser som forventet et klart tyngdepunkt på 

teknologi og informatikk. Samlet har de 4 FCM-høgskolene om lag 40 bachelorutdanninger innenfor 

teknologi (eksklusive informatikk). Mange av studiene er naturlig nok parallelle innenfor de store 

ingeniørfagene. På master- og Ph.d- nivå viser det samlede høgskoletilbud denne porteføljen: 

 Tabell 3: Master- og Ph.d-tilbud for de 4 høgskolene i flercampusmodellen 

 HiST HiG HiÅ HiN 

Teknologi, master 1 1 3 1 

Teknologi, Ph.d    1 

Informatikk, master 1 3   

Informatikk, Ph.d  2   

Helse/sosial, master 3 3 1  

Økonomi, master 3  1  

Økonomi, Ph.d 1    

 Lærer, master 4    

 

2. Kvalitative styrker og utfordringer 

Som det framgår av det vedlagte tallgrunnlaget framstår HiST som svært sterk på utdanningsområdet med 

høye skårer på sentrale indikatorer i forhold til 3H. Alle de tre høgskolene har ulik, men til dels betydelige 
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utfordringer når det gjelder søkning (stor andel åpne studier) og gjennomføringsgrad på normert tid/frafall. 

Det framgår også av Database for høyere utdanning at en rekke studier og fag har få studenter og svært få 

kandidater. 

Høgskolene i Gjøvik og Narvik er sterke innen publisering, og klart bedre enn HiST totalt sett. Særlig må 

informatikkmiljøet på Gjøvik nevnes, der hver UFF-stilling i 2013 produserer over 1 publikasjonspoeng. 

Høgskolen i Ålesund på sin side ligger noe lavere i samlet publisering/UFF-stilling enn HiST. 

Som HiST har høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Narvik meget tett, godt og konstruktivt samvirke med 

regionens arbeidsliv, noe som framgår i høgskolenes rapport og planer og i strukturinnspillene til KD i fjor 

høst. 

Det er primært høgskolene i Gjøvik og Ålesund som representerer interessante faglige muligheter, sett ut fra 

våre teknologi- og informatikkmiljøer: 

Høgskolen i Gjøvik 

 Informatikk: Informatikkmiljøet på HiG er meget sterkt faglig. Høgskolen leder nasjonal forskerskole 
innen informasjonssikkerhet (COINS), og bygger opp det nasjonale senteret CCIS (Center for Cyber 
and Information Security). 

I dag har vårt informatikkmiljø (AITel) noe samarbeid med Gjøvik i forbindelse med et pågående 

strategisk høgskoleprosjekt (NFR), HyPerCept ved Colour-lab (II-er-stilling). Informatikkmiljøet hos 

oss mener det ligger til rette for interessante samarbeidsmuligheter, og en eventuell 

samorganisering mellom våre informatikkmiljøer kan styrke muligheten for samarbeidsprosjekter.  

Noen aktuelle samarbeidsområder ble identifisert og diskutert på fellesseminaret på NTNU 07.01.15, 

herunder informasjonssikkerhet, spillteknologi, visualisering/3D/fargelab, automatisering og 

robotikk og teknologistøtte til læringsprosesser  

 Samarbeid med en betydelig industriklynge: Høgskolen har et tett samarbeid med den internasjonalt 
orienterte industriklyngen NCE Raufoss, der også SINTEF er representert ved Sintef Raufoss 
Manufacturing. Dette samarbeidet har resultert i tildeling av et Senter for forskningsbasert 
innovasjon (SFI) fra Forskningsrådet (november 2014). 

 Velferdsteknologi: HiG har en interessant velferdsteknologisatsing, og våre helsedekaner har pekt på 
at det kan være interessant å videreutvikle en satsing sammen med Gjøvik. Deres kompetanse på 
simuleringslab har HiST allerede kontakt med. Økt samarbeid her vil være til nytte for HiSTs 
fagmiljøer. 

 

Høgskolen i Ålesund 

 Maritim satsing: Høgskolen har en tydelig faglig spiss innenfor teknologiområdet havrom (nautikk). 
Det er innenfor dette området HiÅ er fått vertsinstitusjonsrollen for det nye Senter for 
forskningsbasert innovasjon (SFI), der NTNU, Marintek AS og Sintef er sentrale partnere. Navnet på 
det nye SFI’et er Marin Operations Center (MOIS). Høgskolen er partner i et annet nytildelt SFI med 
Marintek AS som vertsinstitusjon, SFI Smart Maritime – Norwegian Centre for improved energy-
efficiency and reduced emissions from the maritime sector.  

 Samarbeid med en betydelig industriklynge: HiÅ har et veletablert og viktig samarbeid med den 
maritime industriklyngen på Møre. Møreregionen er base for en unik konsentrasjon av maritime 
bedrifter samt spesialiserte forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Sammen representerer disse den 
maritime klyngen på Møre, som har fått status som Norwegian Centre of Expertise - Maritime på 
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grunn av sin sterke internasjonale posisjon og høye innovasjonstakt. NCE Maritime klyngen består av 
19 rederi, 15 designselskaper, 14 skipsverft og 165 utstyrsleverandører som sysselsetter over 22.000 
personer og har en samlet omsetning på 62 milliarder kroner. Klyngen er blant de svært få komplette 
maritime klynger i verden.  

 Velferdsteknologi: HiÅ har også etablert et prosjekt innen velferdsteknologi – læringsarena, med 
blant annet en demonstrasjonsleilighet for uttesting av utstyr. Høgskolens kompetanse innen 
velferdsteknologi er interessant for HiST, og det er allerede noe samarbeid på området.  

 

Utfyllende vedlegg 

I saksframleggets vedlegg 1A og 1B er det sakset fra strukturinnspillene til høgskolene i Gjøvik og Ålesund, 

som viser egenvurderinger av faglig-strategisk art fra høgskolene selv. 

 

*****  
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Vedlegg 1A: Høgskolen i Gjøvik – litt utfyllende fra høgskolen selv 

Sentrale elementer fra høgskolens strukturinnspill til KD høsten 2014: 

 

Profil og videre faglig spissing 

HiG vil spisse sin aktivitet om noen få framtidsrettede områder:   

 sikkerhet, dvs. cyber-/informasjon-/pasientsikkerhet 

 velferdsteknologi 

 teknologiledelse 

 bærekraftig verdiskaping 

 sterk regional forankring og relevans 
 

HiGs begrunnelse for fusjon med NTNU 

 En fusjon med NTNU underbygger best HiGs visjon og ambisjon for 2020: 
 Denne fusjonen møter best HiGs visjon Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn 
 Mål: Campus Gjøvik skal være universitetscampus 2020 
 Mål: CG skal kunne tilby komplette utdanningsløp fra bachelor til ph.d på kjerneområdene for 

utdanning og forskning 

 Denne fusjonen vil bidra til klart mer robuste og brede fagmiljøer og mulighet til å sette nye satsinger på 
dagsorden, enn hva andre kjente alternativer i dag kan gi (jfr. de 3 andre alternativet veivalgene som 
HiG har listet opp). 

 Denne fusjonen møter HiG’s hovedsatsinger teknologi/informatikk og helseområdet 

 
 

HiGs attraksjon som samarbeidspartner, vurdert av høgskolen selv 

 Institusjonen har god rekruttering og har økt antall søkere hvert år de ni siste årene.  

 Flere fagmiljø har høy forskningsaktivitet, og evne til å hente inn eksternt finansiert 
forskningsprosjekt.  

 Høgskolen leder nasjonal forskerskole innen informasjonssikkerhet (COINS), og bygger opp det 
nasjonale senteret CCIS (Center for Cyber and Information Security).  

 Høgskolens Senter for omsorgsforskning er nasjonal koordinator for omsorgsforskning  

 Nært samarbeid med den internasjonalt orienterte industriklyngen NCE Raufoss, der også SINTEF er 
representert ved Sintef Raufoss Manufacturing. Dette samarbeidet har resultert i tildeling av et 
Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) fra Forskningsrådet (november 2014). 

 Unikt trepartssamarbeid med Høgskolen i Lillehammer og SINTEF Raufoss om offentlig- privat 
samarbeid om innovasjon, med særlig fokus på kommunereform og modernisering i offentlig sektor. 

 Et internasjonalt fagmiljø med ansatte fra 36 nasjoner.   

 

HiGs attraksjon som samarbeidspartner, vurdert av NTNU 

(Kort referat fra fellesmøte mellom HiG og NTNU-ledelsene, referert i høgskolens strukturinnspill.) 

 Relasjonen til industrien på Gjøvik/Raufoss og mulighetene for en styrking av NTNUs evne til 
innovasjon og verdiskaping i den norske vareproduksjonssektoren. Forskningsrådet har høsten 2014 
tildelt  
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 HiGs sterke fagmiljøer i informatikk og informasjonssikkerhet: HiG fargeteknologimiljø er unikt og 
har høy internasjonal standing. Informasjonssikkerhetsmiljøet ved HiG er komplementært til miljøet 
ved NTNU, og har samlet et sterkt partnerkonsortium. Det samlede informasjonssikkerhetsmiljøet i 
den fusjonerte organisasjonen vil ha stor tyngde internasjonalt.  

 En fusjon med HiG vil gi NTNU et tydelig fotfeste på Østlandet.  

Premisser for eventuell fusjonsavtale 

 Fusjonens mål må være å forene og forsterke oppnåelse av fusjonspartenes visjon for 2020. En felles 
faglig plattform uttrykt ved visjon og virksomhetside må beskrives.  

 Fusjonen skal inkludere alle fagområder ved HiG/Campus Gjøvik.  

 Fusjonsavtalen skal beskrive faglige satsinger som styrker Campus Gjøvik og de andre partene 
samlet.  

 Det må etableres en lokal faglig og administrativ ledelse ved Campus Gjøvik som sikrer god 
koordinering mot hovedcampus, god lokal styring og utvikling av relasjonene til samarbeidspartnere.  

 Fusjonsavtalen skal sikre grunnlag for medbestemmelse og representasjon i styre/råd/utvalg for 
ansatte og studenter ved Campus Gjøvik.  
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Vedlegg 1B: Høgskolen i Ålesund – litt utfyllende fra høgskolen selv  

 
Sentrale elementer fra høgskolens strukturinnspill til KD høste 2014: 

 

Faglig profil/spissing 

 Faglig profil innen maritim, marin og helse 

 Spissene er havrom og helse 

 sterk regional forankring og relevans 

 velferdsteknologi: omfattende satsing 

 sterk regional forankring og relevans 
 

 Utvikle en Ph.D-grad i maritime fag i samarbeid med partnere i MARKOM  

 Utvikle/bidra i Ph.D. – grad i helsefag i samarbeid med andre institusjoner  
 

HiÅs begrunnelse for fusjon med NTNU 

En fusjon med NTNU og andre høgskoler vil kunne bidra med kvalitetsutvikling på mange områder: 

 Særlig innenfor teknologi, men også helse 

 Gi sterkere internasjonal posisjon, løfte fagmiljøene 

 Helse: viser til samarbeid om helsesimulering med NTNU 

 Vil løfte forskningsområdet 

 Gi økt status og dermed bedre muligheter for rekruttering av studenter og ansatte 

 Gi god flyt mellom bachelor – og masterutdanninger 
 

 HiÅ kan være døråpner for NTNU-miljøer i forhold til det regionale nærings – og arbeidslivet: mer 
arbeid for phd-studenter etc, styrke næringslivets innovasjonsevne 

 

HiÅs attraksjon som samarbeidspartner, vurdert av høgskolen selv 

 Har en nøkkelrolle å dekke arbeidskraftbehovet i de regionale arbeidsmarkedene 

 Tiltrekker arbeidskraft til regionen fra andre landsdeler og nasjoner 

 Sterk vekst i forskningsprosjekter fra Forskningsrådet 

 Stor økning i søkningen til masterstudiene senere år 

 3 mastere innen ingeniørfag: Produkt – og systemdesign, Skipsdesign og Simulering og visualisering  

 Høy søkning til enkelte bachelorstudier, i første rekke maritime fag (nautikk). 

 Nautikkutdanninger: 20 simulatorer som brukes i grunnutdanninger og EVU 

 Gode labber for ingeniørstudentene 

 Simulering, modellering og visualisering som pedagogisk metode brukes mye innen helsefag, 
maritime fag og marine fag + ingeniørutdanningene. Den maritime klyngen på Møre, jfr. tildeling av 
SFI (Senter for forskningsbasert innovasjon) til HiÅ m flere 

 Sterkt voksende eksternfinansiert aktivitet. Tre randsoneaktiviteter, Møreforskning (18%), 
Høgskolen i Ålesund Maritime Operasjoner (100%), Offshore Simulator Center AS (25%). Rasjonalen 
bak disse etableringene: begrense risiki og styrke fleksibilitet. 

 

HiÅs attraksjon som samarbeidspartner, vurdert utenfra 

 NTNU nevner selv flere steder skriftlig og muntlig NFRs tildeling av nye SFI’er, bl.a. ett der HiÅ er 
vertsinstitusjon, og et der HiÅ er partner. I tillegg – ikke minst – kommer tyngden til den maritime 
bedriftsklyngen på Møre: 



 Høgskolestyret 16.01.2015                                                 HS-V-01/15 Institusjonelle veivalg for HiST 
 

13 
 

 HiÅ er involvert i 2 hele nye Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI), der NTNU, Sintef og Marintek 
AS også er involvert (tildelt november 2014): 

 Marine operations Center (MOIS) 
Vertsinstitusjon: HiÅ  

Partnere: NTNU, Marintek AS, Sintef Fiskeri og Havbruk AS 

 SFI Smart Maritime – Norwegian Centre for improvde energy-efficiency and reduced emissions from 
the maritime sector 

Vertsinstitusjon: Marintek AS 

Partnere: NTNU og HiÅ m.fl.  

 Utvilsomt har den maritime klyngen på Møre en svært viktig rolle i det ovennevnte samarbeidet. 
Møreregionen er base for en unik konsentrasjon av maritime bedrifter samt spesialiserte forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner. Sammen representerer disse den maritime klyngen på Møre, som har fått 
status som Norwegian Centre of Expertise - Maritime på grunn av sin sterke internasjonale posisjon og 
høye innovasjonstakt. NCE Maritime klyngen består av 19 rederi, 15 designselskaper, 14 skipsverft og 
165 utstyrsleverandører som sysselsetter over 22.000 personer og har en samlet omsetning på 62 
milliarder kroner. Klyngen er blant de svært få komplette maritime klynger i verden. (HiÅ: Fra Rapport 
2013. Planer 2014) 

 

Premisser for eventuell fusjonsavtale  

For å underbygge og videreutvikle rollen til HiÅ og Campus Ålesund har i forhold til nærings- og arbeidslivet i 

regionen, er det noen viktige premisser som må være innfridd ved en evt. Fusjon med NTNU: 

 En fusjon skal inkludere alle fagområder ved HiÅ  

 Virksomheten ved HiÅ må ha stedlig ledelse som sikrer koordinering mot hovedcampus, god lokal 
styring og tette relasjoner til eksterne aktører. Hvilket nivå dette skal være på, er ikke vurdert.  

 Det bør utvikles en fusjonsavtale som beskriver faglige satsinger som styrker Campus Ålesund og 
NTNU samlet.  

 Ansatte ved Campus Ålesund sikres grunnlag for medbestemmelse og representasjon i 
styre/råd/utvalg. Om det blir flere høgskoler i en satellittmodell, må det selvsagt komme på plass 
fornuftige løsninger for styrerepresentasjon for de ulike miljøene.  

 Organisering av studentdemokrati og studentrepresentasjon som sikrer studenter ved Campus 
Ålesund innflytelse i organisasjonen.  

 Regionen sikres innflytelse ved representasjon i styret.  

 Organisasjonsmodellen evalueres etter et visst antall år.  
 

***** 
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Alle gjelder 2013 dersom ikke annet er presisert. 

A. NØKKELRESSURSER 

Tabell 1 

 

 

Tabell 2 

 

NTNU HIST HiGjøvik HiNarvik HiÅlesund

Andre BOA 1 017 671 69 457 24 227 24 503 28 449

EU 57 416 640 5 933 - 279

NFR 607 240 10 327 8 497 9 609 4 784

Statsbevilgning 3 962 246 762 714 248 767 184 188 218 307

 -
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Samlede inntekter

Statsbevilgning NFR EU Andre BOA

NTNU HIST HiGjøvik HiNarvik HiÅlesund

Andre BOA 18,0 % 8,2 % 8,4 % 11,2 % 11,3 %

EU 1,0 % 0,1 % 2,1 % 0,0 % 0,1 %

NFR 10,8 % 1,2 % 3,0 % 4,4 % 1,9 %

Statsbevilgning 70,2 % 90,5 % 86,6 % 84,4 % 86,7 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

80,0 %

90,0 %

100,0 %

Finansieringskildens relative andel av samlede økonomiske ressurser 
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Tabell 3 

 

 

Tabell 4 
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Tabell 5 

 

 

Tabell 6 
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Tabell 7 

 

 

Tabell 8 

 

  

NTNU HIST HiGjøvik HiNarvik HiÅlesund

Ansatte totalt 5 029 798 283 194 209

UFF-årsverk 2 967 477 190 124 125

Adm. Årsverk 1 152 214 61 39 56

Øvrige ansatte 910 107 32 31 28

 -
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B. Utdanning 
 

Tabell 9 

 

 

Tabell 10 
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Tabell 11 

 

 

Tabell 12 

 

  

NTNU HiST HiG HiN HiÅ Sum 3H

Registrerte studenter, alle
finansieringsformer

22 935 8 456 3 096 1 582 2 179 6 857

Reg. studenter, bevilgnings(-
egen)finansierte

21 711 7 755 3 024 1 530 2 145 6 699

Eksternfinansierte reg studenter 1 224 701 72 52 34 158
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Tabell 13 

 

 

Tabell 14 

 

HiST HiG HiN HiÅ Sum 3H

Helse-og sosialfag 3 046 1 077 381 597 978

Lærerutdanning 1 513 - - - -

Teknologi og informatikk 2 482 1 690 1 125 784 1 909

Økonomi 1 415 328 73 654 727

Andre - 3 144 147
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Reg. studenter 2013: fordeling på hovedområder
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Helse- og sosialfag 683 199 37 101 337

Lærerutdanning 226 - - - -

Teknologi og informatikk 496 228 172 179 579

Økonomi 272 40 13 73 126
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Totalt 1 678 467 222 380 1 069
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Tabell 15 

 

 

Tabell 16 
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C. FOU 

Tabell 17 
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HiST: Handelshøyskolen

HIN TOTALT

HiN: teknologi

NTNU: medisinske fakultet

NTNU: samfunnsvitenskap og teknologiledelse

NTNU: humanistiske fakultet

HiG: informatikk og medieteknikk

NTNU TOTALT

NTNU: ingeniørvitenskap og teknologi

NTNU: informasjonsteknologi, matematikk og…

NTNU: naturvitenskap og teknologi

Pubpoeng/UFF-stilling: 5H + NTNU med alle fakulteter/avdelinger
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 Vår dato 

03.12.2014 
Vår referanse 

2014/11601/TSI 
Rektor 

 

Deres dato 

 
Deres referanse 

 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 Trondheim 

E-post: Høgskoleringen 1, 

Hovedbygningen 

+47 73 59 80 11 Trond Singsaas 

postmottak@adm.ntnu.no Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47 73 59 80 90 Tlf: +47 73 59 80 60 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Høgskolen i Sør-Trøndelag  
Postboks 2320 

7004 Trondheim  
 

  

  

Innspill til strukturmeldingen 
 

Det vises til brev fra Kunnskapsdepartementet av 24.11.2014. NTNU blir i brevet bedt om å vurdere 

en flercampusmodell med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag, 

Høgskolen i Ålesund. Styret ved NTNU har i sitt møte 03.12.2014 vedtatt at dette organisatoriske 

alternativet vurderes på linje med øvrige alternativer beskrevet i innspill fra NTNU gjennom 

styrevedtak 05.11.2014.  

 

Rektor vil umiddelbart starte opp sitt arbeid med å skaffe et kunnskapsgrunnlag for en slik vurdering. 

NTNUs styre vil behandle saken endelig i møte i slutten av januar 2015.  

 

Det er ønskelig at de 5 institusjonene samarbeider tett om dette. Vi vil derfor invitere til et møte på 

NTNU 07.01.2015 der alle institusjonene deltar med sin ledelse og aktuelle ressurspersoner for å 

belyse aktuelle faglige og andre problemstillinger. Vi kommer tilbake med mer informasjon om kort 

tid. 

 

For sin egen del vil rektor ved NTNU sette i gang en intern drøfting i hele institusjonen om de mange 

spørsmål som en mulig sammenslåing vil reise. Vedlagt følger den invitasjon rektor nå sender ut 

internt ved NTNU, til orientering. 

 

Med hilsen  

 

Ida Munkeby 

organisasjonsdirektør 

 

 

Vedlegg 

 



Til fakultetene, Vitenskapsmuseet, arbeidstakerorganisasjonene, studenttinget, DION

Rektor inviterer til en bred diskusjon om framtidige organisatoriske alternativer for NTNU. 

Bakgrunnen er vedtak i NTNUs styre om mulige sammenslåinger mellom NTNU og andre 

institusjoner i UH-sektoren. 

Det er viktig å strukturere innspill slik at de kan følges opp på en god måte. Vi ber derfor om at 

diskusjonene legges opp ut fra de følgende momentene.

Diskusjonens tre hovedfokus

• Den store sammenslåingen: 

NTNU - Høgskolen i Gjøvik – Høgskolen i Ålesund – Høgskolen i Narvik – Høgskolen i S-T

• Den lille sammenslåingen:

NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag

• Ingen sammenslåing

    

Mål for mulige sammenslåinger

Det legges til grunn noen overordnede mål som trenger mer utdyping og vurdering sett ut fra de

organisatoriske alternativene som foreligger.

• 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 

• Sammenslåinger skal føre til bedre administrative løsninger og større kostnadseffektivitet

Spørsmål til fakultetene og de øvrige

På grunnlag av mål om faglig kvalitetsheving (forskningskvalitet, utdanningskvalitet, omdømme) bes 

det om vurderinger av de tre organisatoriske alternativene. Perspektivene kan være forskjellige: for 

dagens NTNU, for et NTNU sammenslått med høyskoler, og for samfunnet. 

• Hvilke faglige og organisatoriske muligheter og styrker ser vi?

• Hvilken ekstern og intern risiko ser vi?

• Hvilke svakheter og ulemper vurderes hvert av alternativene å ha?



Vurderingene og svarene må gjøres ut fra et 15 – 20 - årig perspektiv. 

Hvert av spørsmålene må besvares for hver av de tre organisatoriske alternativene (se over).

Det kan gjerne gjøres vurderinger for hver enkelt av de aktuelle institusjoner.

Noen faste forutsetninger 

Det er for øvrig noen forutsetninger - i hovedsak basert på tidligere vedtak i NTNUs styre - som ligger 

fast og ikke skal utdypes i den kommende diskusjonen om organisatoriske alternativer for NTNU.

• 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 av den 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

• Administrative støttetjenester i en sammenslått institusjon skal samordnes og bygge på 

hovedlinjene ved dagens NTNU



From: Larsen Ingvild Marheim <Ingvild-Marheim.Larsen@kd.dep.no> 
Sent: 24. november 2014 08:00 
Cc: Postmottak 
Subject: NTNU-strukturavklaring 

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

7491 TRONDHEIM 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 14/2719-      24.11.14 

 

 

 

VEDRØRENDE INNSPILL TIL STRUKTURMELDINGEN 

 

Det vises til innspill fra styrene ved Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og 

Høgskolen i Ålesund, som alle peker på sammenslåing med NTNU til en flercampusmodell 

som et alternativ i gjennomgangen av strukturen i universitets- og høyskolesektoren. 

Departementet har videre merket seg at styret ved NTNU framholder dette som en av tre 

mulige løsninger for NTNU. Styret ved Høgskolen i Narvik har møte 10. desember og vil gi 

sitt innspill etter dette. Sammenslåing med NTNU er framholdt som ett av flere alternativer 

for Høgskolen i Narvik.  

 

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.  

 

Departementet vil understreke at denne presiseringen og ønsket om en vurdering på linje med 

andre alternativer ikke innebærer noen forhåndskonklusjon om løsning for struktur i høyere 

utdanning, men er et ledd i arbeidet med å sikre best mulig beslutningsgrunnlag. Av hensyn til 

nødvendig framdrift ber departementet om en første tilbakemelding etter styremøtet 3. 

desember om styret fremdeles ønsker å vurdere flercampusalternativet, og en endelig 

tilrådning om NTNUs framtidige struktur umiddelbart etter styremøtet 26. januar.  



 

Departementet legger vekt på en tett kontakt i denne prosessen, og viser til avtalt møte 

mellom styret ved NTNU og statssekretær Haugstad 2. desember.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Toril Johansson (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Ingvild Marheim Larsen 

 fagdirektør 

 

 

Kopi: 

Høgskolen i Gjøvik 

Høgskolen i Narvik 

Høgskolen i Sør-Trøndelag 

Høgskolen i Ålesund 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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