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Oppdater siden (F5) for å få med de siste endringer.

Sakspapirer til styremøtet 28.januar
Det formelle vedtaket og stemmegivningen i NTNUs styre 28.1.2015 (pdf)
Saksnotat om struktur i høyere utdanning - SAKS (docx), 20.1.2015
Tilleggsnotat (docx) 23.1.2015, med referater fra dekanmøte og SESAM (Sentralt
samarbeidsorgan for fagforeningene). Tillegget inneholder også fire vedlegg med
statistiske sammenligninger mellom de fem institusjonene:
Opptakskrav (pdf)
Inntakskvalitet (pdf)
Antall primærsøkere (pdf)
Gjennomstrømming (pdf)

Høringsprosessen ved NTNU (avsluttet 15.januar)
Innspill fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (pdf)
Høgskolen i Gjøvik (pdf)
Høgskolen i Ålesund (pdf)
Høgskolen i Narvik (pdf)

Uttalelser fra interne enheter, organisasjoner og enkeltpersoner
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (pdf) og uttalelsene fra instituttene ved
SVT (pdf)
Det humanistiske fakultet (docx)
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (pdf)
Det medisinske fakultet (docx)
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (docx)
Fakultet for arkitektur og billedkunst (pdf)

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - vedtak (docx) og bakgrunn (d
ocx)
NTNU Vitenskapsmuseet (docx)
Dr.gradsstudentenes interesseorganisasjon - DION (pdf)
Arbeidsmiljøutvalget (pdf)
Fagforeningene (docx)
Studenttinget (pdf)
Hovedverneombudet (docx)
Jon Lamvik, prof. emeritus (docx)

Tidligere behandling av saken i styret
Styresak 42/14 (pdf) 3.desember 2014. Saken har to vedlegg: 1. Brev fra Kunnskapsdpartementet
24.11.2014 hvor de ber om ytterligere strukturavklaring (pdf) og 2. Invitasjon

fra rektor til
fakultetene, de ansattes- og studentenes organisasjoner om å gi innspill til
saken innen 15.januar 2015 (pdf).
Styreseminar 2.desember 2014:
Hør lydopptak av innledningene til rektor Gunnar Bovim og
statssekretær Bjørn Haugstad (YouTube).
Lydopptak av diskusjon og refleksjon (YouTube).

Rektors synspunkter på
strukturdiskusjonen (fra
rektoratets blogg)
Keep up the good work!
(29.1.2015)
Nytt år, tidenes muligheter (7.
1.2015)
Sammen eller alene? Om
SAKS og veien videre (7.11.2
014)
SAKS: Samarbeid,
sammenslåing eller status
quo? (26.8.2014)

Interne meldinger
(Publisert på intranettet "Innsida" og
bare tilgjengelig for NTNUs egne
ansatte og studenter)
Oppfordrer til samling om
fusjonsvedtaket (29.1.2015)
NTNU og tre høyskoler vil slå
seg sammen (28.1.2015)
Saksfremlegget til styret om
mulige fusjoner er klart
(20.1.2015)
SAKS: Fakultetene delte i sitt
syn (16.1.2015)
Tre allmøter om SAKS
fredag og mandag
(12.1.2015)
Åpent møte om SAKS fredag
9.januar (8.1.2015)
SAKS: Videostrømming fra
møte med lederne fra NTNU,
HiST, HiÅ, HiN og HiG
(6.1.2015)
SINTEF-samarbeidet: Status
for "Bedre sammen"prosjektet (18.12.2014)
Styret vil se nærmere på
sammenslåing med flere
høgskoler (3.12.14)
Du kan fortsatt høre
diskusjonen om SAKS og
etikk fra styreseminaret
tirsdag 2. desember (2.12.14)
Følg styrets diskusjoner om
etikk og SAKS direkte tirsdag
ettermiddag (1.12.14)
Ny diskusjon i styret om
fusjon med høgskoler (28.11.
14)
Styret ønsker mer utredning (
5.11.14)
Ingen klar anbefaling om
hvem NTNU bør gifte seg
med (29.10.14)
Dialogmøte i Molde mellom
NTNU og høgskolene i MidtNorge (15.9.14)
Beskriver tre ulike veivalg for
NTNU (29.8.14)
Styret diskuterer mulige
sammenslåinger (26.8.14)

Statssekretær Bjørn Haugstad (t.v.) innledet om bakgrunnen for SAKS på styreseminaret og rektor
Gunnar Bovim (t.h.) ledet diskusjonen etterpå.
Styresak 27/14
departementet

(pdf), 5.november 2014, med det offisielle svaret som NTNU sendte til
6.november 2014 (pdf)

Orienteringssak 20/14 (pdf) 1.oktober 2014. Notat fra rektor med tre vedlegg. 1. Referat fra møte
med flere høyskoler 24.september 2. Momenter om mulig sammenslåing av Høgskolen i Gjøvik og
NTNU 3. Nøkkeltall for utvalgte høyskoler.
Orienteringssak 18/14 (pdf), 28.august 2014. Notat fra rektor med to vedlegg (brevet

fra
kunnskapsministeren under her og to innspill til KD til dialogmøte
17.9.2014). Det tredje vedlegget med interne rapporter til styreseminar fra arbeidsgrupper finnes
her (pdf):
Orienteringssak 15/14 (pdf), 12.juni 2014 (pdf) Brevet med oppdraget fra statsråd Røe Isaksen til
utdanningsinstitusjonene om å gi innspill til den framtidige strukturen i sektoren.
Full oversikt over alle saksdokumenter og vedtak fra NTNUs styre finnes her.

