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Fakultet for arkitektur og billedkunst, Det medisinske fakultet, Det humanistiske
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teknologi, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Vitenskapsmuseet

Kopi til:
Fra:

Rektor

Om mulige sammenslåinger av institusjoner i Universitets-og
høgskolesektoren
Kunnskapsdepartementet har bedt alle institusjoner i Universitets- og høyskolesektoren om å vurdere
mulige sammenslåinger med andre institusjoner, som et bidrag til å løfte kvaliteten på utdanning og
forskning. NTNU sendte svarbrev til Kunnskapsdepartementet 6. november (vedlagt).
I brevet la vi vekt på at de beslutninger som fattes skal bygge opp under vårt mål om at NTNU skal
være internasjonalt fremragende. Som institusjon vil NTNU tenke langs tre akser for å utvikle seg
videre som et internasjonalt fremragende universitet.
 Helhetlig campusutvikling i Trondheim
 Internasjonalt samarbeid
 Samarbeid med instituttsektoren (særlig SINTEF)
I brevet konkluderte vi ikke, men vi sa at vi ønsker å vurdere tre alternativer.
a) NTNU videreutvikles uten sammenslåinger med andre statlige universiteter og høgskoler
b) Sammenslåing Høgskolen i Sør-Trøndelag
c) NTNU som del av et nasjonalt fler-campusuniversitet
Det siste alternativet for sammenslåing er definert som NTNU sammen med Høgskolen i Gjøvik,
Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund. NTNUs styre vedtok i sitt
møte 5. november at departementet måtte avgjøre om dette alternativet skulle vurderes videre.
Departementet har på sin side i brev av 24. november bedt NTNU om å gjøre det. Det er satt en
endelig frist for NTNU til å gi sitt endelige innspill om fremtidig struktur og mulige sammenslåinger
innen utgangen av januar 2015.
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Det er gjort noen foreløpige utredninger i saken tidligere i høst. Dette ble lagt fram overfor NTNUs
styre i sak til møtet 5. november. For å få fram et bredere kunnskapsgrunnlag inviteres nå
fakultetene, VM, arbeidstakerorganisasjonene, AMU, Hovedverneombud og Studenttinget til å
diskutere alternativer for NTNU i en framtidig endret struktur innen UH-sektoren. Vedlagt følger et
opplegg for en slik diskusjon. På grunn av Kunnskapsdepartementets tidsfrister har vi knapp tid. Jeg
ber om at det kan finnes tid og rom for å drøfte så grundig som mulig de viktige problemstillingene
som er satt opp.
Fristen må settes til 15. januar 2015. Innspill sendes til trond.singsaas@ntnu.no
Innspillene som kommer og annen informasjon om prosessen kan finnes her:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/SAKS

Vedlegg.

