
 

Høringssvar Høring - Innovasjonsstruktur, innovasjonssenter og 

samarbeidspartneres plass på campus 

Akadermikerne ved NTNU finner deler av rapporten som relativt overordnet og generell, 

delvis fremstår den også som uoversiktlig strukturert. Vi vil fokusere våre kommentarer 

rundt de punkter som er presentert på side 10 i rapportens sammendrag: 

NTNUs mål med å delta i etablering av et innovasjonssenter på campus er å styrke 

innovasjonseffekten av forskning og utdanning og i større grad utløse potensial ved 

å omsette kunnskap til nytte i samfunnet. 

Det anbefales at felles innovasjonsinfrastruktur som skal være tilgjengelig for alle 

fagmiljø, studenter og samarbeidspartnere, samles i et innovasjonssenter på campus 

i nær tilknytning til NTNUs egne innovasjonsfaglige miljø. 

AKAD støtter disse formuleringene rundt mål, samling og tilgjengelighet.  

Innovasjonssenteret skal: 

• representere et kraftfullt innovasjonsøkosystem 

• være et nav i utviklingen av innovasjonsdistrikter i regionen 

• lokaliseres i Økonomiklyngen med plassering i Hesthagen. 

• bygges med inntil 30000 kvm i tre byggetrinn, inntil 10000 BTA i første 

byggetrinn, inneholde arealer tilrettelagt for aktiviteter og 

samlingsbasert  undervisning, workshops og konferanser 
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AKAD støtter lokalisering i Hesthagen. Vi kan imidlertid ikke se at planene er konkretisert i 

den grad at en kan konkludere om størrelse i første byggetrinn. Dette vil avhenge av dialog 

og avklaringer ift hvilke eksterne aktører og interne fagmiljø som skal inngå.  

Regionale og nasjonale innovasjonsaktører skal inviteres til å være drivende i 

etableringen av innovasjonssenteret 

Hovedvekten av aktiviteter og arealbruk skal være ekstern. Innovasjonssenteret bør 

derfor finansieres eksternt 

NTNU må gå i dialog med KD og KMD om finansieringsmodeller og disponering av 

tomteareal til formålet 

AKAD støtter en tilnærming der eksterne aktører skal ha en sentral rolle og integreres i 

aktivitet ved NTNU. Vi anser at dette vil være positivt for forskning, utdanning og 

innovasjon. Vi har heller ikke prinsipielle motforestillinger rundt ekstern finansiering eller 

nye tilnærminger til finansieringsmodeller, men vil ønske å se hvordan dette i praksis kan 

gjennomføres med en positiv effekt for de mest berørte fagmiljø ved NTNU.  

NTNUs nasjonale sentre, studentinnovasjon og innovasjonsfaglige miljøer skal 

synliggjøres i innovasjonssenteret som tydelige differensiatorer fra andre nasjonale 

og internasjonale initiativ. 

Areal til vitenskapelig innovasjonsfaglig miljø skal være integrert med 

innovasjonssenteret (Del av 92.000 kvm campussamling til universitetsformål). 

AKAD anser at innovasjonsfaglige miljøer, studentinnovasjon samt relevante vitenskapelig 

miljø vil være avgjørende for vellykket utvikling av et innovasjonssenter. Vår forståelse er 

at begrepene «synliggjøres» samt «integrert med» bør forstås som faktisk fast areal både for 

studenter og vitenskapelig ansatte i samme bygningsmasse.  

for Akademikerne NTNU 

Øystein Moen 


