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Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret vedtar at HiNT går i forhandlinger med Universitetet i Nordland om etablering
av et nytt universitet i Midt-Norge. Premissene i styresaken skal være førende for
forhandlingene.
2. Styret vedtar fusjon med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna med virkning
fra 01.01.2016 under forutsetning av at forhandlingene fører fram til en fusjonsavtale
som det nye styret kan godkjenne høsten 2015.
3. Styret gir styreleder fullmakt til å etablere forhandlingsutvalg og legge en plan for
forhandlinger sammen med Universitetet i Nordland.

Sammendrag
HiNT har gjennom ett år arbeidet med grunnlaget for fremtidig organisering i ny UHstruktur.
Etter oppfordring fra styret fremmes en sak der forhandlinger om fusjon med
Universitetet i Nordland er utredet og ses opp mot fortsatt selvstendighet. Etter at
Meld. St. 18 (2014-2015) ble behandlet i Stortinget 11. juni, ser vi at den fremtidige
UH-sektoren i løpet av kort tid vil bestå av flere universitet enn høgskoler. Mye tyder
på at de statlige høgskolenes tid er over, og at vi får en mer konsentrert sektor med
langt færre aktører (10 universitet). For HiNT fremstår UiN som et meget godt
alternativ dersom en fusjon bygger på intensjonen om å etablere et nytt universitet i
Midt-Norge.
Slik situasjonen vurderes i dag, basert på dialog med ledelsen ved UiN og mellom
fagmiljø ved begge institusjoner, vil fordelene med en hurtig forhandlingsprosess og
et tidlig fusjonstidspunkt (01.01.2016) ha langt flere fordeler enn ulemper. Det anses
også riktig at det sittende styret beslutter fusjon allerede i møtet 25. juni 2015.

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

Saksutredning. Nytt universitet i Midt-Norge
I saksutredningen settes mulighetene knyttet til å bygge et nytt universitet i Midt-Norge
sammen med UiN opp mot mulighetene HiNT har ved å fortsette alene som høgskole.
Utredningsrapportens analyser, argumenter og konklusjon gir styret et godt
beslutningsgrunnlag. Det vil derfor i stor grad være tilstrekkelig å henvise til rapporten og
høringsuttalelsene når det gjelder faglige, regionale, organisatoriske og økonomiske
vurderinger (på dette tidspunktet) i tilknytning til HiNT og Universitetet i Nordland (UiN) som
fusjonspartnere. Høgskolen i Nesna er ikke vurdert spesifikt på grunn av størrelse og pålegg
fra Kunnskapsdepartementet om å fusjonere med UiN. Saksutredningen gir i tillegg noen
betraktninger og vurderinger i tilknytning til:
1. Overordnede krav/ premisser fra HiNT som grunnlag for fusjonsforhandlinger
2. Tidspunkt for fusjon, dersom styret vedtar fusjonsforhandlinger
3. Om styret ønsker å vedta fusjon i samme møte.
Dette gir grunnlag for, hvis styret ønsker, å fatte vedtak om fusjon, betinget av godkjent
fusjonsplattform, i samme møte.
Bakgrunn.

Mega-trender knyttet til globalisering og internasjonalisering, demografiske endringer
og sentralisering, har gjennom flere år satt universitets- og høgskolesektoren under
press. I tillegg har det internasjonalt vært uttrykt tvil om kvaliteten i deler av norsk
høyere utdanning og forskning. Det vil i årene fremover være behov for omstilling i
norsk næringsliv for å møte en fremtid som ikke kan baseres på inntekter fra olje og
gass som i dag. Vi må dessuten bygge grunnlaget for en økonomi som skal bære
velferdssamfunnet de neste 50 årene. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
satte derfor i mai 2014 i gang en strukturreform i hele UH-sektoren. I slutten av mars
2015 forelå Meld. St. 2014-15 «Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i
universitets- og høyskolesektoren».
Målene med strukturreformen er i bidra til eller å sikre:
1. Utdanning og forskning av høy kvalitet
2. Robuste fagmiljøer
3. God tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet
4. Regional utvikling
5. Verdensledende fagmiljøer
6. Effektiv ressursbruk
Stortingsmeldingen formulerer følgende kriterier for kvalitet og robusthet i UH-sektoren:
1. Årsverk i førstestillinger
2. Søkning
3. Gjennomføring
4. Studentenes tidsbruk
5. Publisering
6. Eksterne forskningsinntekter
7. Størrelse på doktorgradsutdanningene
8. Internasjonal orientering
9. Samspill og samarbeid
Opposisjonspartiene på Stortinget har særlig kritisert Regjeringen for ikke å koble
kvalitetsvurderinger til strukturdebatten. Regjeringen har på sin side varslet et sterkere fokus
på kvalitet og tøffere krav for hele sektoren og at en Stortingsmelding om kvalitet vil bli lagt

fram i 2017. Kunnskapsministeren har vært åpen på at han ønsker en sektor i retning av
Stjernø-utvalgets ambisjon (2007) om å konsentrere hele sektoren i 8-10 universiteter.
Prosessen har vært basert på stor grad av frivillighet der særlig universitetene har vært
drivere. Alle universitet og høgskoler var imidlertid pålagt å melde inn til
Kunnskapsdepartementet minst en modell for alternativ organisering (fusjon) innen
01.11.2014.
Meldingen som ble behandlet i Stortinget 11. juni 2015, beskriver en fremtidig UH-sektor
med flere universitet enn høgskoler, og med høgskoler som relativt sett har en svekket
posisjon i forhold til universitetene.
Mange mener at vi får en UH-sektor som blir betydelig mer sentralisert, og som ikke sikrer
utdanning og forskning av høy kvalitet til hele landet. Høgskolenes regionale posisjon og
rolle, slik den har vært ivaretatt tilbake til 1800-tallet, vil med stor sannsynlighet opphøre eller
bli endret som følge av at universitetene skal overta dette domenet. Dette gir også rom for at
institusjoner kan posisjonere seg for å ta de regionale oppgavene som det fortsatt er behov
for.
HiNT-styrets og ledelsens håndtering av strukturprosessen

For HiNT har viktige milepæler i strukturprosessen det siste året vært:
•
•
•
•

September 2014 (Strategisamlingen i København): Avklaring omkring fusjonsmuligheter
med NTNU. Styret i NTNU hadde vedtatt at HiNT ikke var aktuell fusjonspartner.
Styrevedtak 30.10.14: 3 muligheter for HiNT: Selvstendighet, fusjon med HiST og fusjon
med UiN. HiST gjorde det imidlertid klart at de primært ønsket å fusjonere med NTNU.
Styrevedtak12.02.15: To muligheter for HiNT: Fusjon med UiN og selvstendighet. NTNU
besluttet 28. januar 2015 å fusjonere med HiST og høgskolene i Gjøvik og Ålesund.
Styrevedtak 17.03.15: Utrede grundig UiN-alternativet og avklare grunnlaget for
samarbeidsavtale med NTNU om grunnskolelærerutdanning i tilknytning til videre
selvstendighet.

Styret har ut over dette vært holdt løpende informert om strukturprosessen i de
øvrige styremøter og gjennom utsending av medieklipp.
Internt i HiNT har de ansatte vært sterkt involvert i utredningsarbeidet gjennom 8
arbeidsgrupper. Rapporten bygger i all hovedsak på innspill fra disse
arbeidsgruppene. Rektor har hatt 5 lync-møter fra februar og til juni der hele
organisasjonen har hatt mulighet til å delta. Det har i tillegg vært møter med
avdelinger eller seksjoner enkeltvis. Ledelse og fagmiljø ved HiNT og UiN har hatt
gjensidige besøk og møter. Fagorganisasjonene har fulgt prosessen tett i alle møter i
Sentralt IDF. Studentene har vært involvert gjennom møte med studentrådsledere,
studentråd og via leder i Studentorganisasjonen.
De eksterne prosesser har vært relativt krevende på den måten at mange har ment
mye om i HiNT i løpet av våren. Det har vært gjennomført et 30-talls møter med
samfunnsinstitusjoner og politikere for å forankre de alternativer som styret til enhver
tid har sett på som aktuelle for HiNT. Fylkesrådet valgte i slutten av april å gi HiNT
støtte på at det å etablere et nytt universitet i Midt-Norge sammen med Universitetet i
Nordland kan være en viktig vei å gå. Den samme støtten er i dag på plass i alle
vertskommuner. Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ga i møtet 12. juni
samlet støtte til å skulle søke en framtid sammen med UiN.

Nytt universitet i Midt-Norge – fusjon med Universitetet i Nordland
Både HiNT og UiN har utfordringer dersom de skal stå alene framover. De største
utfordringene ligger utenfor oss selv og handler som tidligere nevnt om mega-trender.
For UiN handler dette bl.a. om svak rekruttering til enkelte utdanninger (eksempelvis
lærerutdanningene). For HiNT er Nord-Trøndelag i ferd med å bli et for begrenset
markedsområde. Å være en tung identitetsmarkør i et begrenset marked kan over
lengre tid i seg selv være begrensende. HiNT mangler dessuten faglige styrker til å
hente ut potensialet i et større marked. Dette kommer til uttrykk gjennom for få
mastertilbud og ikke å ha satset på bygging av PhD-program(mer).
Utredningsrapporten baserer sin konklusjon og tilråding om fusjonsforhandlinger på
flere viktige forhold, bl.a.:


HiNT og UiN har store likhetstrekk når det gjelder fagportefølje og regional forankring.
På andre områder finner vi sterke komplementære trekk ved at UiN eksempelvis har
et tungt fagmiljø innenfor blå sektor/sjømat, og HiNT har et tyngdepunkt innenfor
grønne næringer. Det som skiller institusjonene er først og fremst UiNs sterkere
posisjon gjennom å ha bygd seg til universitet gjennom 10 år, noe som har krevd tung
satsing på forskning.



Likevel er selve grunnlaget for en mulig fusjon mellom HiNT og UiN basert på at
begge institusjoner ikke har fått noen form for pålegg eller styringssignal fra sentrale
myndigheter om å måtte fusjonere. Friheten til å gjøre selvstendige vurderinger og
veivalg for begge institusjoner må derfor kunne sies å være en viktig årsak til at HiNTstyret har sett på UiN som en interessant samarbeidspartner.



Vi ser muligheter for at et nytt universitet bygd på tradisjoner, styrker og fortrinn som
HiNT og UiN enkeltvis representerer i dag, kan ta en større rolle i Midt-Norge enn
HiNT kan klare alene.



HiNT besitter adkomsten til en region som kan være interessant for UiN. HiNTs
posisjon i Midt-Norge er i dag i all hovedsak sentrert i Nord-Trøndelag, men
høgskolen er også en sterk merkevare i resten av Midt-Norge og i resten av landet.
Flere utdanninger rekrutterer derfor nasjonalt. HiNT er den største leverandøren av
fleksible utdanninger regionalt.



Overordnet målsetting med en sammenslutning mellom HiNT og UiN er å skulle
hente ut faglige gevinster, stordriftsfordeler og merverdier for samfunnet. Det vil være
en viktig forutsetning at begge institusjoner styrkes gjennom å bygge en ny institusjon
sammen. På samme måte skal de regionale, nasjonale og internasjonale gevinstene
være større enn institusjonenes enkeltbidrag er i dag. Idéen om et nytt universitet gjør
det realistisk å ha høyere ambisjoner enn hva en ren sammensmelting av to
institusjoner vil gi som resultat.

Fortsatt selvstendighet som statlig høgskole
Styret fattet 12. februar 2015 følgende vedtak:
1. «Fusjon med Universitetet i Nordland vil kunne styrke HiNT faglig, og dette vil bringe
enda et universitet til Midt-Norge. Styret anser dette som en mulighet som skal
utredes nærmere etter initiativ fra begge institusjoner»
2. Styret vurderer HiNTs sterke regionale posisjon i Midt-Norge som et godt
utgangspunkt for å bygge fremtiden videre på selvstendighet.

HiNTs posisjon skapt gjennom lange tradisjoner, viktige samarbeidsavtaler og et
positivt omdømme er i seg selv et argument for å opprettholde selvstendighet. Selv
om HiNT er å betrakte som en middels stor høgskole i dag, vil vi i en ny struktur bli
oppfattet som liten. Gjennom Stortingets behandling av Meld.St. 18 (2014-2015) ser
imidlertid den nye strukturen i UH-sektoren ut til å være lagt.
Finansieringsutvalgets utredning legger opp til levedyktige vilkår også for de små
institusjonene. Samtidig legger modellen opp til en vridning i favør av store
institusjoner gjennom forskning og produksjon.
Å skulle drive i åpen konkurranse med NTNU om lærerutdanning vil på sikt å ikke
være noen god løsning for HiNT. HiNTs mulighet for å fortsette som selvstendig
institusjon anses derfor å avhenge av en samarbeidsavtale med NTNU om
grunnskolelærerutdanningene. Fellesgrader fra NTNU/HiNT vil kunne kompensere
noe for utfordringene som HiNT som høgskole står overfor. NTNU er villig til å inngå
en intensjonsavtale om samarbeid, men en endelig samarbeidsavtale vil tidligst
kunne foreligge mot slutten av året. Usikkerheten med dette er knyttet til
oppgavefordeling, opptak og gjennomføring. HiNTs ambisjon må være at studenter
søker seg til HiNT og får gjennomført 5-årige løp her. Å samarbeide med NTNU der
vi samtidig konkurrerer kan også være en utfordring i seg selv.
Selvstendighet og en ev. kobling til NTNU gjennom samarbeidsavtale, vil kunne sikre
lærerutdanningene langsiktig, men samtidig bidra til at resten av virksomhetsfeltet
lever under mer krevende konkurranseforhold.
HiNTs utfordringer som høgskole vil dessuten komme sterkere til uttrykk på områder som:
 Kompetanse og årsverk i førstestillinger
 Publisering
 Eksterne forskningsinntekter
 Doktorgradsutdanninger
 Internasjonal orientering
Dette er alle områder der kravene legges likt for hele sektoren. HiNT vil ikke lenger
konkurrere med høgskoler om utdanninger som tradisjonelt har vært høgskolene sitt felt. Det
er samtidig knyttet en viss spenning til hvordan universitetene velger å prioritere opp de
profesjonsutdanningene som det her er snakk om.

På den andre siden vil noen hevde at det ligger en risiko i at HiNT mister sin
selvstendighet og at Nord-Trøndelag mister en viktig symbolaktør.
Fusjonsforhandlinger, beslutning om fusjon og tidspunkt for ev. fusjon. Drøfting og
konklusjon

Mye tyder på at vi kommer til å gå fra 8 til 10 universitet i løpet av et års tid.
Høgskolen i Oslo og Akershus og Buskerud, Vestfold, Telemark vil bli de 2 neste.
Premissene i sektoren legges i større grad av universitetene. Få høgskoler, bortsett
fra de vitenskapelige, ser ut til å eksistere fra 2017. Som følge av at mange
høgskoler nå blir universitet, ser vi konturene av en sektor med større mangfold blant
universitetene. Helseutdanninger og lærerutdanning for grunnskolen har så langt i
liten grad vært universitetenes spesialiteter. Samtidig vil det i hovedsak være

universitetene som overtar og organiserer høgskolenes virksomhetsfelt.
I en fremtidig UH-struktur vil HiNT bli en liten aktør (Mld.St.18) dersom vi skal basere
fremtiden på selvstendighet. Dette faller sammen med at vi får strengere krav fra
Kunnskapsdepartementet og NOKUT til alle institusjoner, samt et sterkere fokus på
internasjonalisering, forskning og kompetanse.
Utredningsrapportens kapitel 7 inneholder en anbefaling til styret.
«Etter en helhetlig vurdering av faglige, regionale, organisatoriske og økonomiske
muligheter og utfordringer - i hovedsak basert på innspill og anbefalinger fra
arbeidsgruppene - anbefales styret i HiNT å vedta fusjonsforhandlinger med UiN».
For å få en best mulig og mest mulig effektiv forhandlingsprosess bør det stilles en del
overordnede krav fra HiNT som styret legger som premisser inn i fusjonsforhandlingene.
Det legges til grunn at et nytt universitet i Midt-Norge vil bygge på den akkreditering og
godkjenning som UiN allerede har.
Premisser
Ledelsen i HiNT har diskutert følgende punkter som viktige premisser for etableringen av et
nytt universitet:












Et profesjonsrettet universitet med 11.000 studenter (inkl Høgskolen i Nesna) med
utgangspunkt i UiN, HiNe og HiNT der følgende forhold defineres:
o Faglig profil og et tilstrekkelig markedsgrunnlag
o Ønsket posisjon og definere fortrinn regionalt, nasjonalt og internasjonalt
o Hvordan det nye universitetet skal styrke relevans og kvalitet i utdanning og forskning
o Tilstedeværelse og distribusjon
Et nytt navn, uavhengig av geografi, som virker samlende, identitetsskapende og som
underbygger ønsket posisjon
Det nye universitetet bygges på faglige styrker, infrastruktur (campuser) og nettverk i begge
institusjoner
Profilen tar utgangspunkt i bioøkonomi, innovasjon, oppvekst, helse og velferd - med
regionale, nasjonale og internasjonale ambisjoner
Fakultetsstrukturen i det nye universitetet må gjennomgås med følgende premisser:
o Det etableres fakulteter innenfor lærerutdanning og helsefag der faglig ledelse legges
til HiNT.
o Trafikklærerutdanningen gis mulighet til å velge tilhørighet i den nye
fakultetsstrukturen.
o Næring, Samfunn og Natur har et virksomhetsfelt som det kan være hensiktsmessig å
fordele på flere fakultet i det nye universitetet.
Ingen oppsigelser som følge av fusjonen.
Ledelsesstrukturen i det nye universitetet skal speile satsingen i Midt-Norge både faglig og
administrativt. HiNT gis prorektorfunksjon i det nye universitetet.
I det nye styret for universitetet skal HiNT være sikret ansatterepresentasjon og ha innflytelse
på prosessen for oppnevning av eksterne medlemmer
Å identifisere kulturelle forutsetninger som grunnlag for å bygge en sterk kultur med
utgangspunkt i det nye universitetet.

Forhandlinger mellom institusjonene bør gjennomføres av styreoppnevnte forhandlingsutvalg
i begge institusjoner. Det er viktig at forhandlingene i starten fokuserer på de mest
overordnede spørsmålene.

Det sittende styret kan i tillegg til å vedta fusjonsforhandlinger velge å beslutte
tidspunkt for fusjon.

Styret i HiNT bør derfor i møtet 25. juni 2015 ta stilling til hvilken plan for
fusjonsforhandlinger som skal følges, avhengig av hvilket fusjonstidspunkt som
ønskes lagt til grunn for prosessen.
Det sittende styret kan velge å følge to alternative veier fram mot fusjon mellom HiNT
og UiN:

Modell 1: «Posisjoneringsalternativet. 01.01.2016»

Beslutning om
fusjonsforhandlinger
og fusjon
25.06.2015

Godkjenning av
fusjonsplan
30.10.2015

Fusjonstidspunkt
01.01.2016

Modellen legger opp til at det sittende styret, som har fulgt prosessen helt fram til nå,
også beslutter endelig fusjon mellom HiNT og UiN. Det nye styrets oppgave blir å
godkjenne «bytteforholdet» og fusjonsplattformen som kommer fram gjennom
fusjonsforhandlingene.
Fordeler med denne modellen er at:
1. Omstillingsprosesser bør ikke gå over for lang tid. Dette virker utmattende på
organisasjonen
2. HiNT får mulighet til å påvirke prosessen med tilsetting av ny rektor i det nye
universitetet

3. HiNT får mulighet til å påvirke prosessen omkring høgskolen i Nesna
4. De øvrige fusjonsprosesser i sektoren gjennomføres med virkning fra
01.01.16.
5. Komme raskere i konkurransemessig posisjon. (NTNU og HiST m.fl. er nytt
universitet fra 01.01.16.).
6. Felles studier kan lyses ut gjennom SO (Samordnet opptak) med tanke på oppstart
høsten 2016
7. At det kan hentes ut SAKS-midler allerede i 2015. 11mill. til fordeling i 2015. Ny
tildeling i 2016
8. Det ligger en støtte fra flere eksterne samarbeidsaktører på å gjennomføre en raskest
mulig fusjon (RSA og vertskommuner).
9. Påvirkningsmulighet når det gjelder sammensetning og representasjon i det nye
styret i UiN
10. Det sittende styret tar ansvaret for å ta endelig beslutning om fusjon med UiN eller
ikke.
11. Nye masterkrav for grunnskolelærerutdanningen kan imøtekommes gjennom
akkreditering i UiN i stedet for gjennom søknader til NOKUT.

Modell 2: «Lengre tid til forhandlinger. 01.01.2017»

Beslutning om
fusjonsforhandlinger
25.06.2015

Styrebehandling om
fusjon eller ikke
30.10.2015

Fusjonstidspunkt
01.01.2017

Fordeler med denne modellen er:
1.
2.
3.
4.
5.

Lengre forhandlingsperiode gir bedre rom for involvering (ansatte og studenter)
Organisasjonen får lengre tid til å avklare viktige spørsmål
Bedre tid til å bygge trygghet rundt prosessene som går
Mulighet til å avklare om NTNU-samarbeid reelt er et alternativ
Det nye styret får ansvaret for å ta endelig beslutning om fusjon med UiN eller ikke.

6. Bedre tid til samkjøring av interne systemer.
Det er viktig og nødvendig at studentenes interesser blir ivaretatt underveis i forhandlingene
og i planleggingen av det nye universitetet. Det forutsettes at studentene involveres eller er
representert på en slik måte at de gis innflytelse på utviklingen av et felles studentdemokrati.

Vedlegg 1: Utkast til intensjonsavtale, oversendt NTNU

VEDLEGG 1

Intensjonsavtale
mellom
NTNU og Høgskolen i Nord-Trøndelag
om
Femårig mastergradsutdanning for lærere, rettet mot trinn 1-7 og 510.
Regjeringen innfører femårig mastergradsutdanning for lærere, rettet mot trinn 1-7 og
5-10 fra 2017.
I denne avtalen bekreftes det at NTNU og HiNT har til hensikt å samarbeide om
femårig master grunnskolelærerutdanning fra 2017. Det legges opp til at studenter
som blir tatt opp på 5-årig grunnskolelærerutdanning i HiNT kan fullføre
masterutdanning uten bytte av studiested.
Rammeplanutvalget for masterutdanningen avlegger sin innstilling i november 2015.
Den vil legge føringer for oppbygging og innhold i den nye lærerutdanningen.
Konkrete avtaler om felles mastergrader kan framforhandles først når rammeplanene
er utarbeidet og vedtatt.

Røstad 10.06.2015

…………………………………..
……………………………
Berit J. Kjelstad
Prorektor, NTNU

Steinar Nebb
rektor, HiNT
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1 SAMMENDRAG
Kunnskapsdepartementet (KD) har i Meld. St.18 «Konsentrasjon for kvalitet» Strukturreform i universitet- og høgskolesektoren (UH) synliggjort utfordringer, muligheter
og mål regjeringen har i arbeidet for å sikre sektorens kvalitet og utvikling.
Med bakgrunn i dette har styret i Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) bedt om en utredning
av mulighetene som finnes i en fusjon mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i
Nordland (UiN). Utredningen/rapporten skal danne grunnlag for styrets behandling og
beslutning i saken.

Kunnskapsdepartementet har lagt til grunn et sett kvalitetskriterier som også analyseres i
rapporten: Årsverk i førstestillinger, søking, gjennomføring, studentenes tidsbruk, publisering,
eksterne forskningsinntekter, størrelsen på doktorgradsutdanningene, internasjonal
orientering, samt samspill og samarbeid.

HiNT har gjennomført en bred og involverende prosess i organisasjonen for å fremskaffe et
best mulig beslutningsgrunnlag. Til sammen 8 del-rapporter danner grunnlag for
hovedrapporten.

HiNTs 4 fagavdelinger har vurdert faglige og regionale (samt nasjonale og internasjonale)
muligheter og utfordringer ved en eventuell fusjon mellom UiN og HiNT. Argumentasjonen
og analysene som er gjort av fagmiljøene underbygger at merverdier kan hentes gjennom et
nytt universitet. Noen reservasjoner kommer til uttrykk fra fagmiljøene innenfor
Trafikklærerutdanning og Lærerutdanning når det gjelder egen framtid, men samtlige
delrapporter fra fagavdelingene anbefaler at fusjonsforhandlinger gjennomføres.

NTNU og HiNT kan inngå en intensjonsavtale om samarbeid om 5-årig master i
Grunnskolelærerutdanning. På nåværende tidspunkt kan ikke NTNU garantere for at HiNT får
en avtale som sikrer tilbud om fullverdige mastere i GLU ved HiNT fra 2017.

Arbeidsgruppen som har vurdert bioøkonomi-feltet ser muligheter for faglige gevinster og å ta
en nasjonal posisjon på flere områder, samt ta en internasjonal posisjon innenfor enkelte
nisjer. Gruppen anbefaler derfor fusjonsforhandlinger.
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Arbeidsgruppen fra administrasjonen som har kartlagt administrative forhold og systemer
konkluderer med at disse er av en slik art at man ser for seg at en fusjon er mulig å
gjennomføre. Arbeidsgruppen som har vurdert økonomiske forhold har trukket frem
muligheter og utfordringer ved relevante parametere og finner at både UiN og HiNT fremstår
økonomisk veldrevne og mener at eventuelle fusjonsforhandlinger med UiN blir viktige for
HiNT. Trøndelag Forskning og utvikling har sammen med Nordlandsforskning sett på
demografiske utviklingstendenser for aldersgruppen 19-24 år i Nordland og Nord-Trøndelag,
og basis-scenariet indikerer nedgang i antall ungdommer fra 19 til 25 år.

Selve grunnidéen med en sammenslutning mellom HiNT og UiN er å skulle hente ut faglige
gevinster, stordriftsfordeler og merverdier for samfunnet. Det vil være en viktig forutsetning
at begge institusjoner styrkes gjennom å bygge en ny institusjon sammen. På samme måte
skal de regionale, nasjonale og internasjonale gevinstene være større enn institusjonenes
enkeltbidrag er i dag. Idéen om et nytt universitet legger ambisjonene høyere enn hva en ren
sammensmelting av to institusjoner vil gi som resultat.

Rapportens kapitel 7 inneholder anbefaling til styret, og argumentasjon for denne. Etter en
helhetlig vurdering av faglige, regionale, organisatoriske og økonomiske muligheter og
utfordringer - i hovedsak basert på innspill og anbefalinger fra arbeidsgruppene - anbefales
styret i HiNT å vedta fusjonsforhandlinger med UiN.

4

2 INNLEDNING
Kunnskapsdepartementet har i Meld.St.18 konkretisert regjeringens mål og ambisjoner for
Universitets- og høgskolesektoren. Med et samfunn i rask endring, både globalt, nasjonalt og
regionalt er det et behov for å sikre at UH-sektoren er i stand til ivareta sitt ansvar og rolle på
en optimal måte. Med bakgrunn i ulike nasjonale og sektorinterne analyser (eks
tilstandsrapporten) og vurdering av det globale og nasjonale utfordringsbildet ser regjeringen
det som nødvendig å endre strukturen i UH-sektoren. Ved å samle ressursene på færre, men
sterkere institusjoner mener man å i større grad kunne sikre og styrke kvaliteten på
utdanningen og forskningen. Samtidig er det fokus på å opprettholde og sikre tilgangen på
høyere utdanning over hele landet, der institusjonenes regionale rolle skal videreutvikles.
(Mld.st 18, 2015). Et av de overordnede spørsmål er om dagens struktur i UH-sektoren er
tilpasset ambisjonene om at Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon som bidrar til å løse
både globale og nasjonale kompetansebehov.

Det overordnede målet i strukturprosessen er høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og
forskning. KDs målsetning:
KD tar utgangspunkt i sektorens resultater i
-

Utdanning og forskning av høy kvalitet
Robuste fagmiljøer
God tilgang til utdanning og kompetanse
over hele landet
Regional utvikling
Verdensledende miljøer
Effektiv ressursbruk

utdanning og forskning, vurderer robustheten
i faglige miljø og sektorens kostnadseffektivitet. Man erkjenner at Norge ikke i
tilstrekkelig grad greier å hevde seg på den
internasjonale arenaen. I tillegg uttrykkes det
bekymring for kvaliteten ved en del

institusjoner og utdanninger, som skyldes utfordringer knyttet til rekruttering av fagansatte og
studenter. Noen institusjoner uteksaminerer for få kandidater, forsker og publiserer for lite, i
tillegg til at man har en begrenset evne til å hente inn ekstern finansiering.

På oppdrag fra regjeringen har den enkelte institusjon i UH-sektoren utarbeidet ønsket
strategisk profil 2020 og gitt sine innspill til regjeringen i sitt arbeid med Stortingsmelding 18.
Parallelt har regjeringen invitert sektoren til å gå inn i strategiske prosesser og vurdere
alternative strukturelle løsninger som kan bidra til å nå regjeringens mål.
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Høsten 2014 ble rapporten «HiNTs strategiske posisjon 2020» utarbeidet. Denne dannet
grunnlag som innspill til KDs arbeid med Stortingsmeldingen, samtidig som den tjente som
beslutningsunderlag for styrets behandling av HiNTs mulige scenarier i en UH-struktur med
færre institusjoner.

På bakgrunn av regjeringens oppdrag har flere institusjoner i sektoren på eget initiativ og på
frivillig basis inngått i avklaringsforhandlinger med andre institusjoner. Dette har ført til at det
i løpet av de siste månedene har blitt fattet flere vedtak om fusjoner mellom institusjoner i
sektoren. Disse oppsummeres i Stortingsmelding nr. 18 i tre ulike kategorier:
Kategori 1: Allerede beslutta sammenslåinger
 Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik
 Universitetet i Nordland og Universitetet i Nesna (+ tentativt HiNT)
 NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund
 Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Stord/Haugesund
 Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høsgkolen i Telemark
Kategori 2: Sammenslåinger som vil utredes
 Universitetet i Bergen og Kunst- og designerhøgskolen i Bergen
 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole
 Diakonhjemmets høgskole, Misjonshøgskolen, Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien
Kategori 3: Fremtidig plass avklares på grunnlag av kvalitetskriterier
 Høgskolen i Molde, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i
Oslo og Akershus, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i
Oslo, Norges Handelshøgskole, Norges Idrettshøgskole, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,
Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo

Flere av høgskolene i kategori 3 er nå inne i diskusjoner om mulige fusjonsløsninger.

-

Årsverk i førstestillinger
Søking
Gjennomføring
Studentenes tidsbruk
Publisering
Eksterne forskningsinntekter
Størrelsen på doktorgradsutdanningene
Internasjonal orientering
Samspill og samarbeid

Kvalitetskriterier:
Rapporten tar blant annet utgangspunkt i
Stortingsmelding 18 «Konsentrasjon for
kvalitet» sine mål og kvalitetskriterier.
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2.1

Styrebehandling og beslutningsprosess i HiNT

Styret i HiNT har vært sterkt involvert i denne prosessen og har tatt et stort ansvar for å sikre
at både prosess og beslutninger er blitt tatt på et velfundert materiale. De har valgt å ta
stegvise beslutninger, for å sikre at de til enhver tid har hatt best mulig grunnlag for å ta
tidsriktige beslutninger. I styrets første behandling av saken den 30.10.14 vedtok styret tre
uprioriterte og mulige strategier for HiNT, basert på utredningen «HiNTs strategiske posisjon
2020»:

a) Med basis i høgskolens sterke regionale posisjon kan HiNT forsette som
selvstendig institusjon
b) HiNT høsker en framtidig organisering som sterkt bygger på og understøtter
regionale behov i Midt-Norge. En sammenslutning av HiST og HINT vil kunne være
en god modell for å realisere en slik målsetning
c) Styret ser at en fusjon med UiN vil kunne styrke HiNT faglig, gi unviersitetsstatus og
bidra til et sterkere næringsrettet regional engasjement i Midt-Norge

Det har vært krevende å avstemme interne prosesser og beslutninger opp imot andre UHaktører, da noen aktørers beslutning har hatt stor innvirkning på HiNTs mulige veivalg
(NTNU, 28.1.15). Med bakgrunn i dette sto HiNT pr februar 2015 igjen med to reelle
alternativer for videre utredning; selvstendighet og fusjon med Universitetet i Nordland.

Styret i HiNT vedtok i styremøtet den 12.2.2015:

1. En fusjon med UiN vil kunne styrke HiNT faglig og bringe enda et universitet til Midt-Norge.
Styret anser dette som en mulighet som skal utredes, etter initiativ fra begge institusjoner.
2. Styret vurderer HiNTs sterke regionale posisjon i Midt-Norge som et godt utgangspunkt for
å bygge fremtiden videre på selvstendighet
3. Styrets vedtak meldes inn til Kunnskapsdepartementet som innspill til arbeidet med
Stortingsmelding om kvalitet og struktur i høyere utdanning
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Styrevedtaket den 17.3.2015 konkretiserte nærmere utredningsoppdraget og prosess fram mot
beslutning for fusjonsforhandlinger:

1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag ber om at følgende punkter utredes som
grunnlag for endelig styrebehandling av nyskaping gjennom sammenslåing med
Universitetet i Nordland:





Faglige muligheter og utfordringer
Regionale muligheter og utfordringer
Organisatoriske muligheter og utfordringer
Økonomiske muligheter og utfordringer

2. For å sikre kvalitet og forankring i arbeidet, ber styret om at de ansatte, studentene
og fagforeningene blir involvert i utredningsarbeidet slik det legges opp til i
saksutredningen
4. Selvstendighetsalternativet kan avhenge av samarbeidsavtale med NTNU. Styret
ber om at grunnlag for samarbeid med NTNU om 5-årig grunnskolelærerutdanning
blir utredet parallelt med prosess for nyskaping gjennom sammenslåing med
Universitetet i Nordland
5. Beslutning om fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland fattes av styret den
25.6.2015

3 PROSESS OG GJENNOMFØRING AV UTREDNINGSARBEIDET
Styrevedtaket av 17.3.15 sa «for å sikre kvalitet og forankring i arbeidet, ber styret om at de
ansatte, studentene og fagforeningene blir involvert i utredningsarbeidet slik det legges opp
til i saksutredningen».
Ledelsen har med utgangspunkt i dette gjennomført en bred og involverende
utredningsprosess. Målet har vært å utarbeide en rapport som skal tjene som beslutningsgrunnlag for styret, i sin videre behandling av saken. Styrevedtaket skisserte hvilke områder
som skulle tillegges spesiell vekt:





Faglige muligheter og utfordringer
Regionale muligheter og utfordringer
Organisatoriske muligheter og utfordringer
Økonomiske muligheter og utfordringer

Det er lagt vekt på å sikre god informasjon og kommunikasjon ut mot fagmiljø/ansatte,
studenter og eksterne aktører. På vCampus (internt nettsted) får alle ansatte tilgang til
omfattende informasjon om både den interne prosessen og prosesser på nasjonalt plan. Rektor
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har gjennomført jevnlige informasjonsmøter med alle ansatte på lych, der struktur har vært
tema. I tillegg har det vært utstrakt møteaktivitet mellom ledelsen i HiNT og berørte
samarbeidsaktører som vertskommuner og ordførere, næringslivsaktører, fylkespolitikere,
Universitetet i Nordland, NTNU, stortingsbenken, KD og statsråden. Det har vært viktig å
både forankre og avklare hvorvidt HiNTs valgte strategi får støtte og blir forstått – regionalt,
sentralt og politisk.

Oppstartsamling
(kick-off 25.3.15)
Nettsted etablert
(vCampus

Arbeidsgrupper
på alle avdelinger
- kartlegging
-avd.rapporter

Møter
- interne
- eksterne
- RSA
- Politikere

Avsluttenede
møte
arbeidsgrupper
29.5.15

Høring
gjennomført
12.6.15

Beslutning
Styremøte
25.6.15

Figur 1: Intern utredningsprosess

Ledergruppen i HiNT har vært styringsgruppe for prosessen, med rektor som leder.
Styrevedtaket fra 17.3.15 har vært styringsgruppens oppdrag og mandat. Styringsgruppen har
opprettet arbeidsgrupper og utledet mandat for disse.

Tabell 1: Arbeidsgruppenes sammensetning
Lærerutdanning
Inkl alt. om avtale NTNU

Helsefag

Nærings, samfunn og
natur

Trafikklærer

Egil Solli
Arve Thorshaug
Åshild Karevold
Roar Tromsdal
Ole Petter Vestheim
Ove Voldseth
Administrasjonen
Margrethe M. Solli
Torill Iversen
Shirin Moradi
Marianne T. Hansen
Odd Asbjørn Halseth

Kristin Bratseth
Heidi Haug Fjone
Oddbjørn Johansen
Kari G. Andersen
Lars G. Liljefjell

Joar Nyborg
Robin Munkvold
Berit Vanebo
Tor Kvam
Øystein Rennemo
Tom Kilskar
Blå-grønn
Hanne S. Hansen
Håvard Okkenhaug
Unn Siri Olsen
Reid Hole (UiN)
Jorunn Grande
Hans W. Thorsen
Solrun Moen

Rikke Mo Veie
Ståle Lødemel
Roger Hansen
Elisabeth Suzen

Økonomi
Tomm Sandmoe
Turid Ertsaas
Bjørn Heistad
Stig Andre Mikalsen

Demografi og næring
Trøndelag forskning og
Utvikling og
Nordlandsforskning
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Mandat for arbeidsgruppene
Med utgangspunkt i enhetens/områdets posisjon (styrker og svakheter) utrede muligheter og
utfordringer ved en fusjon med Universitetet i Nordland.
Tabell 2: Mandat
Fagavdelingene

Hva skal utredes

Faglige vurderinger fra avdeling




Lærer
Helsefag
Næring, samfunn og natur



Trafikklærerutdanning

Regionale
(nasjonale og internasjonale)

-

Studietilbud og forskningsaktiviteter
Utdanning- og forskningskvalitet
Kompetanse
Kartlegge nettverk
Internasjonalisering
Innovasjon og entreprenørskap
Hvordan trekkes studentene inn i fagutviklingen

-

Marked (studentrekruttering/EVU-arbeid mm)
Samfunnskontakt og relasjoner, nettverk
Konkurranseposisjon
Studentfornøydhet

Blå-grønn

Hva skal utredes

Bioøkonomisatsing ved et nytt
universitetet

Belyse mulighetene som finnes for et nytt universitet
innen blå- og grønn sektor.

Lærerutdanning

Hva skal utredes

Master GLU sammen med NTNU

Selvstendighetsalternativet kan avhenge av
samarbeidsavtale med NTNU. Styret ber om at
grunnlaget for samarbeid med NTNU om 5-årig
grunnskolelærerutdanning blir utredet parallelt med
prosess for nyskaping gjennom sammenslåing med
Universitetet i Nordland

Administrativ

Hva skal utredes

Organisatoriske og administrative
forhold

-

Økonomi

Hva skal utredes

Økonomiske

-

Sammenligning av administrative støttesystemer ved
HiNT og UIN

Studie- og forskningsproduksjon (budsjettfinansiert,
eksternfinansiert)
Lønnsomhetsanalyser
Budsjettkalkuler og langtidsbudsjett
Synergieffekter av sammenslutning (faglig og adm.)

TFoU+Nordlandsforskning

Hva skal utredes

For å synliggjøre de regionale
demografiske og nærings-strukturelle
utviklingstrekkene i Nordland og TFoU
og Nordlandsforskning gjennomført en
analyse på oppdrag fra HiNT og UiN.

-

Utviklingen i ungdomskullene neste 20 år i Nordland,
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
Hva finnes av kunnskap om behov for høyere
utdanning innen ulike yrkesgrupper?
Hva finnes av kunnskap om behovet for etter- og
videretutdanning i årene framover?
Utvikling av næringsstrukturer i Nordland, NordTrøndelag og Sør-Trøndelag?
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I tillegg til disse formaliserte prosessene har det vært gjennomført flere møter mellom
ledelsen i UiN og HiNT. Ledere i administrasjonen på flere nivå har ellers hatt kontakt og
møter med tilsvarende miljø ved UiN. Organisasjonene er blitt holdt orientert og involvert
gjennom jevnlige lyncmøter gjennomført av rektor, samt dialog i IDF-møter.

4 CAMPUSSTRUKTUR, ORGANISERING OG LEDELSE
Dette kapitlet gir en kortfattet oversikt over organisatoriske og ledelsesmessige forhold ved
begge institusjonene. Bakgrunnen for at dette synliggjøres er for å skaffe oss et bilde av
organisatoriske muligheter og utfordringer som vil ligge i å skulle forene institusjonene i en
fusjonert organisasjon.

Campusstruktur
Begge institusjoner har i dag spredt campusstruktur.
Universitetet i Nordland har sin hovedaktivitet og campus i
Bodø. I tillegg har de studiesteder i Vesterålen og Mo i Rana.
I en fusjonert struktur med HiNE fra 1.1.16 vil også campus
på Nesna inngå som en av UiNs campuser. UiN betjener 45
kommuner i Nordland, sammen med Høgskolen i Harstad og
Narvik. Nordland har totalt ca. 240.000 innbyggere. Troms
og Finnmark til sammen ca. 230.000.

Høgskolen i Nord- Trøndelag har 4 studiesteder; Stjørdal,
Levanger, Steinkjer og Namsos. Forretningsadressen er
Steinkjer. Den største campus er på Levanger. Høgskolen
i Nord-Trøndelag betjener 23 kommuner. NordTrøndelag har ca. 135.000 innbyggere. Sør-Trøndelag har
ca. 306.000 innbygger, herav Trondheim 185.000.
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Organisering og ledelse
Styret i UiN er institusjonenes øverste beslutningsorgan. En sentral målsetting er å styrke den
nasjonale kunnskapsallmenningen og sikre en regional fordeling av kompetanse og
kunnskapsutvikling. Universitetet består av fire fakulteter som har det faglige ansvaret for
hvert sitt doktorgradsprogram.
UiN har tilsatt rektor og ekstern styreleder.
Det sittende styret er prolongert og vil
byttes ut ved årsskifte. Rektor er tilsatt på
åremål og ny rektor vil tilsettes fra
årssiftet. Prorektor og viserektor er utpekt
av rektor og vil derfor avgå fra sine
roller/stillinger samtidig som rektor.
Universitetet i Nordland har
faktulteststruktur med fire fakultet.
Fakultetene ledes av dekan. Alle dekanene
er tilsatt på åremål og kan i teorien gå ut fra sine lederroller fra årsskiftet. Direktør og assisterende direktør er fast ansatt. UiN er organisert med en fellesadministrasjon og administrative
enheter på fakultetene. Hvert fakultet har fakultetsdirketør. I tillegg er det tilsatte direktører i
administrative enheter i fellesadministrasjonen.
Styret i HiNT er institusjonenes øveste beslutningsorgan. Med visjonen «Nærhet til kunnskap» ønsker
styret å synliggjøre viktigheten av HiNTs regionale
rolle og god studentoppfølging. Styret i HiNT har
jobbet strategisk med profilsatsing og fremhevet tre
faglige satsingsområder; oppvekst, helse og næring.
HiNT har tilsatt rektor og ekstern styreleder. Det
sittende byttes ut den 1.8.15. Rektor er tilsatt på
åremål og sittende rektor er retilsatt fra 1.8.15. Sittende prorektor går av og stillingen er utlyst.
Høgskolen i Nord-Trøndelag er organisert med fire avdelinger, men har en beslutning om at
avdeling for trafikk skal sammenslås med en av de andre avdelingene så snart strukturprosessen for HiNT er avklart. Avdelingene ledes av dekan. Alle dekanene er tilsatt på
åremål, men har ulikt tiltredelses- og fratredelsestidspunkt. Direktør er fast ansatt. HiNT er
organisert med en fellesadministrasjon inndelt i seksjoner. Disse ledes av seksjonssjefer.
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5 PRESENTASJON AV DATA OG ARBEIDSGRUPPENES
ANBEFALINGER
5.1

Innledning

De avdelingsvise rapportene er i sin helhet vedlagt denne rapporten (vedlegg 1-7). I dette
kapitelet vil vi synliggjøre hovedtrekkene som fremkommer i avdelingsrapportene, men
anbefaler leseren å gjøre seg kjent med underlagsmaterialet i avdelingsrapportene, da disse er
mer nyanserte. Fagavdelingene har vektlagt fokus på de faglige og regionale forholdene (ihht
mandat), mens de andre arbeidsgruppene har kartlagt organisatoriske og økonomiske forhold.
For å få utdypet framtidige utdanningsbehov og utviklingsforventninger for næringsstruktur i
Nordland og Nord-Trøndelag, har TFoU og Nordlandsforskning utarbeidet en rapport
(vedlegg 8) som også vedlegges. Tre av fire fagavdelinger har hatt fysiske møter med
fagmiljø ved UiN. De administrative gruppene/arbeidet har vært gjennomført via møter, lync
og mail. Den enkeltes arbeidsgruppe anbefaling synliggjøres i dette kapitelet.

5.2

Lærerutdanningen

Arbeidsgruppen har utredet muligheter og utfordringer som grunnlag for endelig
styrebehandling av en nyskaping gjennom sammenslåing med UiN. De har dessverre ikke
lyktes i å få gjennomført et fysisk møte med UiN. Gruppa har hatt et lærerutdanningsperspektiv på arbeidet og bygd på sin utredning som ble gjennomført høsten 2014. De
synliggjør overordnede og sentrale krav og føringer som sterkt styrende for utdanningens
framtid, uavhengig av strukturprosessen (fordypning i matematikk, engelsk og norsk, 5-årig
masterutdanning, økte opptakskrav i matematikk, opptrapping EVU for lærer).
Arbeidsgruppen har også foretatt en vurdering av selvstendighetsalternativet i sin utredning.

Arbeidsgruppen er tydelig på en del forutsetninger som må legges til grunn ved en eventuell
fusjon med UiN, blant annet det forhold at HiNT og UiN er to likeverdige institusjoner som
sammen skal etablere et nytt universitet. Det må i den sammenheng avklares hvorvidt dette
innebærer krav om ny akkreditering av NOKUT. Se øvrige forutsetninger i avdelingsens egen
rapport (vedlegg 1).

Nedenfor gis en tabellarisk oppsummering av de faglige mulighetene og utfordringene
lærerutdanningen ser i en fusjonert modell med UiN.
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Tabell 3: Lærerutdanningens vurdering av muligheter og utfordringer
Muligheter

Utfordringer

 Universitetsstatus kan bedre rekrutteringen
 Større geografisk nedslagsfelt og
rekrutteringsområde
 Universitetsstatus sikrer muligheten for
selvakkreditering og derigjennom sikrer kravet om å
oppfylle 5-årig master
 Publikasjonsmengde og «riktig» forskningsinnretning
som tilfredsstiller masterkravene blir enklere å få på
plass
 En bredere studieportefølje
 Tilbud om lengere løp (master og PhD)
 Stort sammenfall mellom HiNTs og UiNs portefølje
på lærerutdanning. Dette kan bidra til å forsterke
fagmiljøene på begge institusjoner
 Begge institusjoner har erfaring fra digitale prosjekter
(fleksible studier) rettet mot lærerutdanning
 HiNTs tunge og lange tradisjon innen praktiskestetiske fag kan bli profilbærere i et nytt universitet
 Sammenfall mellom lulesamisk og sørsamisk
 Lærerutdanning har FoU-produksjon over
gjennomsnittet i sektoren
 Bidrag fra begge institusjoners profesjonsforskning
vil kunne styrke lærerutdanningen og øke tyngde/
kvalitet i forskning og undervisning en ny institusjon
 Øker mulighetene for å hevde oss internasjonalt og
for akkvisisjon av eksterne forskningsmidler
 UiN har høyere kompetansenivå enn HiNT
 Senter for praktisk kunnskap høy kompetanse
 Større fagmijø vil kunne gi positive effekter gjennom
samarbeid som ikke begrenses av
institusjonsbarrierer
 Vil kunne bidra til økt omfang og deltakelse i
forskningsprosjekter og forskningssamarbeid
 Nye og tverrfaglige miljø vil kunne bli etablert, slik at
man samlet ivaretar samfunnets behov
 Større fagmiljø kan øke innovasjonsevnen
 Bruk av lync i utdanninger kan komme UiN og andre
fagmiljø til gode
 Større fagmiljø kan bidra til økt formidling
 Etablerer en «Stor-region»
 Vekst i Blå sektor vil øke behovet for
profesjonsutøvere (lærer/helse) i regionen
 Fler-campusstruktur i begge fylker, understøtter
regional og distriktsvennlig profil.
 En tilpasning av studieporteføljen

 Fremtidig rekruttering av studenter. Studentenes
preferanser og atferd. I tillegg kompetansekrav
GLU og jobbmuligheter
 UiN har lavere rekruttering til lærer enn HiNT
 Storbyeffekten – vil et større NTNU gi oss større
utfordringer framover
 Geografiske avstander kan utfordre muligheten til
faglig samarbeid, nærhet og benytte kompetanse
på tvers. Effekten på kvaliteten er dermed usikker
 Kan føre til ressurskrevende opprettholdelse av
tilbud med lav rekruttering på et sted på bekostning av mulighetene for å understøtte et tilbud
med et høyt behovsgrunnlag på et annet sted
 Intern arbeidsdeling vil kunne true fagmiljø på
HiNT (Levanger). Dette igjen kan føre til
svekkelse av EVU-tilbudet
 Profesjonsrelevant FoU med stor grad av
tverrfaglighet kan svekkes i en ny institusjon.
Regional nærhet og samarbeid kan fragmenteres,
inkl praksisfeltet
 Grunnlaget for styring av praksis som FoU-arena
kan svekkes
 Fagmiljøet ved UiN er lite og består av mange
små fagmiljø
 Førstekompetanseandelen vil samlet reduseres
ved en fusjon
 Avdelingens styrke som tydelig regional og
nasjonal formidler kan utfordres i ny institusjon
 Omstillings og endringsmuligheten kan endres
ved å bli større. I dag er lærerutdanningen meget
fleksibel
 Forankring i to fylker/landsdeler
 Kostnader og tidsbruk knyttet til reiser
 Muligheter for fysiske treffpunkter blir reduserte
 Nærhet til ledelsen kan bli utfordrende
 Regionale profiler i Nordland og Nord-Trøndelag
må jobbes sammen
 HiNT/lærer er tradisjonelt sørvendt med
samarbeidslinjer mot NTNU og HiST
 Samarbeid mot div aktører på fylkesnivå kan bli
krevende, eks praksisskolene
 Fremtidig campusstruktur kan bli utfordrende
 Endring av studieporteføljen og tilbud kan få
konsekvenser for ansatte
 Fusjoner og fusjonsarbeid er kostbart

Med bakgrunn i den usikkerhet som er knyttet til fordeler/ulemper ved en fusjon med
UiN, mener gruppa at det bør gjennomføres fusjonsforhandlinger mellom HiNT og UiN,
for i størst mulig grad å avklare usikkerhetsmomenter. Dette for å legge et faglig og
strategisk grunnlag for en endelig beslutning. De understreker samtidig at selvstendighet
vil kunne være et reelt alternativ hvis man ikke lykkes å finne tilstrekkelige gevinster i
fusjonsforhandlingene.
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5.3

Helsefag

Avdeling helsefag har hatt besøk fra UiN, Samfunnsvitenskapelig fakultet og
Profesjonshøgskolen og har skaffet seg god kunnskap om UiN. De har i sitt arbeid funnet en
viss grad av sammenfall av utdanninger, samtidig som de poengterer interessant
komplementaritet på andre områder. I tillegg har institusjonene sammenfall av
flercampusorganisering, regionalt fokus og distriktsprofil. Både UiN og HiNT har en
forskningsprofil som støtter opp under praksisnær forksning og utvikling. Begge
institusjonene administrerer og «eier» flere kunnskaps- og forskningsmiljø/sentre.
Tabell 4: Helsefags vurdering av muligheter og utfordringer
Muligheter

Utfordringer

 En sterk og stor sykepleierutdanning med et relativ
solid fag- og forskningsutviklingsmiljø
 Tilby studenter et bredere studietilbud innenfor
masterutdanninger i sykepleie og sosialfag, samt PhD.
 Tilby flere mastere; psykisk helsearbeid, klinisk
sykepleie, spesialsykepleie, samfunnsvitenskap,sosialt
arbeid og ev master i folkehelsearbeid
 Disse masterutdanningene kan danne grunnlag for å
tenke nytt i framtid mot en PhD i folkehelsearbeid
 Begge institusjoner får et større
studentrekrutteringsgrunnlag
 Universitetsstatus gir muligheter til å opprette nye
masterutdanninger (eks folkehelse)
 Andre muligheter for tilgang på praksisplasser. Bruke
praksisplasser mer fleksibelt i f9orhold til studentenes
ønsker, bosted og muligheter til veiledning
 Begge institusjoner får et bredere kompetansemiljø,
både i utdanning og forskning.
 Et større forskningsmiljø og vekstmuligheter
 HiNT kan lære av hvordan UiN har økt sin andel
ansatte med forskerkompetanse.
 Sammenfallende forskningsprofil mellom helsefag
HiNT og Senter for velferdsinnovasjon ved UiN
 Utnytte vernepleierutdanningen sitt potensiale
nordover og barnevernspedagog/sosionomutdanningen sørover
 Utvikle bedre kunnskap om bruk av digitale verktøy.
 Lære av hverandre, eksempelvis utvikle nye måter å
drive simulering på
 Øke og styrke samarbeid mellom helsefagsmiljøene/
profesj.utdanningene og forskningsinstituttene
(Nordlandsforskning, TFoU og SOF Midt)
 Økt tilgang på forskere som kan øke muligheter for å
få tilgang på Horizon 2020
 Målrettet arbeid vil muliggjøre å kunne konkurrere
nasjonalt og internasjonalt
 Bedre sikre utdannings- og forskningskvalitet
 Mulig økt tverrprofesjonell samarbeidslæring– i tråd
med samspillsmeldinga.
 Mulig felles profil med fokus på velferdsinnovasjon

 Utfordrende å få til god spissing av både
utdanning og forskningsmiljø innenfor helse. De
andre helse- og sosialfaglige utdanningene blir
små i forhold til en relativt massiv
sykepleierutdanning. Alle utdanningene innen
helse- og sosialfag må ivaretas
 Campusstrukturen kan gi utfordringer for
tverrprofesjonell samarbeidslæring
 Et større universitet/institusjon kan svekke nærhet
mellom fagansatt og student.
 Faglig spissing kan redusere muligheten til bred
oppfølging.
 Geografi kan føre til at fagansatte måtte
undervise på ulike campus. Reisetid.
 Mulig uklart faglig fokus på EVU ved en eventuell
fusjon hvis man ikke gjør en grundig jobb med
faglig forankring
 Fleksibel bruk av emner (universitetsstruktur) kan
redusere fagenes egenart
 Å samkjøre fag og studieplaner mellom
institusjonene kan bli utfordrende
 Nedslagsfelt og «marked» må avklares mellom
konkurrerende universitet og høgskoler, eks
grenseoppganger vedrørende praksisplasser
 Uklart hvorvidt man har etablerte robuste
forskningsmiljø.
 «Når krybben er tom, bites hestene». Utfordringer
vedr strategiske prioriteringer i et eventuelt nytt
universitet
 Kulturforskjeller mellom det å være høgskole og å
være universitet
 Opprettholdelse av etablerte nettverk må få
oppmerksomhet!
 HiNT må heve sin førstekompetanseandel for å
oppfylle krav på 50 %.
 Økt andel førstekompetanse må rettes mot
fagområder som støtter opp under utdannings- og
forskningsprofil
 Energikrevende og potensielt en trussel for
ansatte uten førstekompetanse
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 Nærhet til HUNT kan utnyttes av flere
 Større mulighet for å rigge oss med en mer robust
forskningsadministrasjon
 Større komp.miljøer innen relevante områder
 Større rekrutteringsområde
 Samlet sett større nettverk med flere valgmuligheter
 Større internasjonalt nettverk - flere valgmuligheter
 Vekstpotensiale for farmasiutdanning, økt rekruttering
 Vernepleieutdanningen kan tilbys (tidligere Harstad)
 Vil kunne tilby barnevernspedagogutdanning i NordTrøndelag (Namsos)
 Universitetsstatus trekker studenter
 Spredt campusstruktur sikrer distriktene
 Begge institusjoner kan flercampusstruktur
 Etablere et nytt fakultet for helse og sosialfag
(sykepleie, reseptar, barnevern, sosionom og
vernepleie)

 Samkjøring av nettverk kan gå på bekostning av
eksternt nettverksarbeid
 Ressurskrevende
 Større avstand mellom ansatte og ledelse
 Mulig økt byråkratisering
 Kan bli konkurranser mellom campus der vi har
sammenfall på tilbud
 Geografiske avstander kan gi organisatoriske
utfordringer. Campusstrukturen må «fredes» i en
periode for å skape ro
 Splittelse av eksisterende fagmiljø
 Ulike arbeidsvilkår er utfordrende

Arbeidsgruppen oppsummerer at HiNT vil kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag, både som
selvstendig institusjon og fusjonert med UiN. Med bakgrunn i framtidens kvalitetskrav
som fremgår i Meld.St.18 mener arbeidsgruppen at fusjonsforhandlinger er å
foretrekke. Selvstendighetsalternativet vil bli utfordrende på sikt, spesielt med tanke på
hvordan sektorens framtidige struktur ser ut til å bli med noen store universiteter og få
høgskoler.

5.4

Næring, samfunn og natur

Arbeidsgruppen har gjennom sitt besøk ved UiN (primært FSV og Handelshøgskolen) og
utstrakt dialog, gjennomført en grundig vurdering av de faglige mulighetene som ligger i en
framtidig fusjon. Arbeidsgruppen har gjennomført sitt arbeid i hovedsak med fokus på
muligheter. Dette begrunner de i at utfordringene i størst mulig grad handler om HiNT og
UiNs egen evne til å ta ut potensialet som ligger i mulighetene. I en ev fusjon må man derfor
ha en klar målsetting om å realisere mulighetene og ikke «fortsette som før på hvert sitt sted».

Tabell 5: Næring, samfunn og naturs vurdering av muligheter og utfordringer
Muligheter
 Store muligheter basert på både sammenfall og
komplementaritet i studieporteføljen
- Stort sammenfall på lavere grad
- Mer komplementaritet på høyere grad
 Spesielt gjelder dette innenfor:
- Ledelsesfag
- Organisasjonsfag
- Sosiologi

Utfordringer
 Det nye universitetets evne til å ta ut og realisere
det potensiale som ligger i mulighetene
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- Økonomiske fag
- Entreprenørskap
Samlet solid grunnplattform på lavere grad
- For eksempel sosiologi hvor UiN har alle grader
og HiNT har årsstudie og fordypning.
Godt tilbud til våre studenter (og ansatte) som ønsker
studier på høyere grad (master- og doktorgrad)
- Flere MsC / Siviløkonom
- Flere MBA
- PhD i bedriftsøkonomi
- PhD i sosiologi
Potensial for utvikling av nye studietilbud,
eksempelvis:
- PhD i ledelse
Studieporteføljer med komplementaritet gir
markedsmuligheter. Med et større naturlig geografisk
nedslagsområde øker antall potensielle studenter.
Campusstruktur og digitale medier kan bidra til å
realisere dette markedet.
Muligheter for samarbeid og utvikling av nye studier,
eksempelvis innenfor fagområdene
- Husdyrfag (HiNT) og Dyrepleie (UiN)
- Mastervei for våre «grønne» studenter
- Mulitimedieteknologi (HiNT) og Journalistikk (UiN)
- Multimedieteknologi og Informasjonssystemer/
Digitale medier (nå HiNe)
Samlet har HiNT og UiN en komplementær
kompetanse som gjør oss godt rustet til å gi det blå
sektor (havbruk) har behov
Visualisering (TV, film, animasjon) inn i
havbruksutdanningene/-næringa
Simulering. Aktuelt med samarbeid om helsefag
Samarbeid IKT for lærere (HiNT) og Fleksibel læring
(Forskningsgruppe UiN)
HiNT og UiN vil kunne gi hverandre drahjelp på hver
sine områder
- UiN vil kunne lære av HiNTs resultater på
studiegjennomføring og studenttilfredshet
- HiNT vil kunne øke både omfang og kvalitet på sin
forskning ved å lære av UiN
Øker muligheter for å i større grad hente ut potensialet
som ligger innen både forsknings- og
utdanningsområdet
Gjensidig faglig styrking gjennom samarbeid
- Stor grad av jevnbyrdighet (størrelse og delvis
kompetanse)
- Større og sterkere samlet fagstab og kompetanse
- Større og sterkere faglig nettverk
- Bruk av fagfolk «på tvers»
Tydeligere forskningssatsing gir «løft»
- NSN-fagstaben har generelt allerede høy
formalkompetanse
- Samlet har vi økt forutsetning for å komme i
posisjon i forhold til større prosjekter
- Bedret støttestruktur for stipendiater
Betydelig marked for et nytt universitet «midt i Norge»
- Nye markeder «på tvers» både for ordinære
studier og EVU

 Flere studier (Husdyrfag, utmark-/naturforvaltning,
MMT, SPO og geografi) har ingen direkte
parallelle studier i UiN (Både mulighet og
utfordring!)

 Har vi ressursene som skal til for å være med i
utviklingen av en satsing på blå sektor slik at vi
blir reell faglig partner?

 Lite samarbeid å bygge på fra før. Vi har
tradisjonelt vært sørvendt og nettverkene er
sterkest mot Trondheim. Fungerende og
produserende nettverk tar tid å bygge opp
 Kulturforskjeller kan være en utfordring
 Vi (HiNT) må opprioritere forskning (på
bekostning av undervisning?)
 Vi (HiNT) må i større grad gjøre oss
konkurransedyktig på midler fra NFR og EU.
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-

Økt attraktivitet med «universitetsstempel på
vitnemålet» (både studenter og ansatte)
- Potensiale for økt studentrekruttering
- Ytterligere evne til å rekruttere studenter fra et
nasjonalt (og internasjonalt?) marked
- Stort distribusjonsnett gjennom samlet
campusstruktur
 Lange avstander og geografi ...
- … er også et fortrinn med tanke på
studentrekruttering der vi har sammenfallende
studieportefølje
- … opplevdes mindre belastende enn fryktet!
(Erfaring fra besøket)

 Lange avstander og geografi …
- kan være en ledelsesmessig utfordring
- kan vanskeliggjøre utvikling av samarbeid og
nettverk

Det er kartlagt et betydelig potensiale for samarbeid, utvikling, kvalitetsforbedring og mulig
vekst. Dette sammen med en tydelig positiv vilje til og ønske om samarbeid mellom partene
gjør det attraktivt, spennende og lystbetont å gå videre i prosessen.
Arbeidsgruppen gir sin klare anbefaling om å gå videre i fusjonsforhandlinger med UiN
med mål om å skape et nytt universitet i Midt-Norge. Arbeidsgruppen mener at disse
forhandlingene må gjennomføres nå for å unngå «strategisk vakum».

5.5

Trafikklærer

Avdeling for trafikklærerutdanning har besøkt utvalgte fagmiljø ved UiN for å skaffe seg et
best mulig vurderingsgrunnlag. De har gjennomført møter med fagmiljø innen områdene
samfunnssikkerhet og kriseledelse, transportøkonomi og ved Senter for praktisk kunnskap.
Ved alle disse fagmiljøene ser avdelingen mulighet for et fremtidig faglig samarbeid innen
utdanning og/eller FoU.

Avdelingen sier i sin utredning at de i et evt. samarbeid med UiN ønsker å utrede muligheten
for en skreddersydd ‘gjennomgående’ utdanning for trafikklærere; fra høgskolekandidat/
bachelorgrad til master i samfunnssikkerhet og kriseledelse. Dette er et tilbud som også finnes
i dag, men en bedre samordning av utdanningene kan gi trafikklærere et utdanningsløp opp til
mastergrad der det gjennomgående fokuset er (trafikk)sikkerhet. Avdelingen ser også
muligheter for selv å kunne bidra/tilby et masteremne i trafikksikkerhet.
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Tabell 6: Trafikklærers vurdering av muligheter og utfordringer
Muligheter

Utfordringer

 Mulighet for samarbeid med fagmiljøene innen
samfunnssikkerhet og kriseledelse, praktisk kunnskap
og transportøkonomi
 Etablere et bredere fagmiljø med profil innen
samfunnssikkerhet, trafikksikkerhet, kriseberedskap,
‘blålys’ mm.
 Utrede muligheter for gjennomgående utdanning for
trafikklærere fra kandidat/bachelor til mastergrad med
fokus på (trafikk)sikkerhet
 Tilby flere relevante erfaringsbaserte mastere; praktisk
kunnskap og samfunnssikkerhet og kriseledelse
 Master i praktisk kunnskap kan danne grunnlag for
PhD innen samme tema
 UiN har erfaring og tradisjon for etablering av ulike
sentre
 Opprettelsen av Nasjonalt trafikkfaglig
kompetansesenter er mulig uavhengig av om HiNT
fusjonerer med UiN
 Universitetsstatus kan føre til økt studentrekruttering
 Universitetsstatus gir muligheter til å opprette nye
masterutdanninger (eks. en ny master innen
trafikksikkerhet eller lignende)
 Begge institusjoner får et bredere kompetansemiljø
innen sikkerhet og sikkerhetstenkning, både innen
utdanning og forskning.
 Et større forskningsmiljø med vekstmuligheter innenfor
relevante fagområder
 Samarbeid om forskning med fagmiljøet i praktisk
kunnskap
 Samarbeide og lære av hverandre innen simulatorbruk
 Økt tilgang på forskere som kan samarbeide med
avdelingen
 Større kompetansemiljøer innen fagområder som har
potensiale for samarbeid
 Potensiale for samarbeid med Politihøgskolen som er
samlokalisert med UiN
 Campus Stjørdal vil få økt betydning

 Større institusjon kan gi mindre fleksibilitet; HiNTs
kjennetegn om å ‘snu seg raskt’ må ikke berøres
 Lang avstand mellom HiNT og UiN, reisetiden
mellom campusene en utfordring
 Et større universitet kan svekke nærhet mellom
fagansatt og student.
 Ingen etablerte samarbeidsrelasjoner med UiN fra
før
 HiNTs planer om opprettelse av Nasjonalt
trafikkfaglig kompetansesenter må ikke bli
skadelidende i en evt. fusjon
 Uklart hvorvidt avstanden vil forhindre samarbeid
mellom institusjonene – vil det reelt gi mer
robuste fagmiljø?
 Større kamp om strategiske prioriteringer i et nytt
universitet når to regioner er involvert
 Utdanningene blir nedprioritert fordi forskning må
få større fokus
 Kulturforskjeller mellom det å være høgskole og å
være universitet: Hva betyr det for et fagmiljø
med lav førstekompetanse fra før? Blir fagmiljøet
nedprioritert eller satset på?
 Avdelingens etablerte nettverk mot fagmiljø i
Trondheim og Oslo må gis prioritet og
opprettholdes
 Samarbeidsrelasjonen til Vegdirektoratet må
opprettholdes
 Førstekompetanseandel må heves for å oppfylle
kravene i et universitet. Avdelingen har lav
førstekompetanse fra før
 Fortsatt bygging av kjernekompetanse må gis
prioritet.
 Større avstand mellom ansatte og ledelse

Med bakgrunn i den usikkerhet som er knyttet til fordeler/ ulemper ved en fusjon med
UIN, mener gruppa at det bør gjennomføres fusjonsforhandlinger mellom HiNT og UiN,
for i størst mulig grad å avklare usikkerhetsmomenter. Dette for å legge et faglig og
strategisk grunnlag for en endelig beslutning. Det må være et klart premiss for HiNT at
fortsatt selvstendighet er et reelt, mulig utfall etter eventuelle fusjonsforhandlinger med
Universitetet i Nordland.
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5.6

Bioøkonomi

Arbeidsgruppen har konsentrert sitt arbeid til å omhandle de faglige- og regionale, nasjonal og
internasjonale mulighetene. I sitt arbeid ønsker gruppen å kunne identifisere nye fagområder
som kan utvikles i et fellesskap mellom fagmiljøene ved UiN (fortrinnsvis Biovitenskap) og
HiNT (landbruk, utmark, geografi og farmasi). Arbeidsgruppen har identifisert tre
temaområder (optimaliseing av primærproduksjon, fôrproduksjon fra land og hav og
forvaltning av kystsonen), der UiN og HiNT kan komplementere hverandre og sammen skape
ny kompetanse som det er behov for nasjonalt og for noen områder også internasjonalt.
Tabell 7: Bioøkonomis vurdering av muligheter og utfordringer
Muligheter
 Vi har tre viktige biobaserte verdikjeder i både Nordland og Trøndelag. Sjømat, jordbruk og
skogbruk. Fisk og treprodukter er de to viktigste eksportartikler fra Nord-Trøndelag
 Nordland og Trøndelag disponerer tilsammen 50 % av kystlinjen og står for 30 % av
lakseproduksjonen i Norge på nåværende tidspukt. Det er en målsetning om en fem-dobling av
sjømat produksjonen i Norge innen 2050
 Tre- og fiberprodukter er svært viktige for Trøndelag, som er den eneste regionen med
fullstendige verdikjeder for treprodukter. Avvirkning i Norge er nå 2 mill m3 og det er laget en
strategi for å øke den opp mot 15 mill m 3. Trøndelag og Nordland har store deler av disse
ressursene
 Det er tverpolitisk støtte for å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten, og det er satt
et mål om 1% økning pr år frem til 2030. Nord-Trøndelag har besluttet at økningen her bør være
på 1,5% pr år
 Skal disse næringene vokse i tråd med nasjonale forventninger og innenfor bærekraftige rammer
trengs det svært mye ny kunnskap. I tillegg må vi bidra til å utvikle nye produkter og tjenester
basert på biologiske materiale, f. eks hjelpestoffer og fôr fra marine arter
 Fagmiljøene ved UiN og HiNT komplementerer hverandre godt, slik at vi i lag kan bygge et nytt
bioøkonomimiljø, som kan supplere andre nasjonale biovitenskapelige kunnskapmiljø.
 Vi har avdekket en lang liste med noen konkrete og noen mer fremtidsrettede utviklingsområder.
Vi har forsøkt å presentere dette innen tre områder
 Optimalisering innen primærproduksjonen. Vi tror at produksjonsenheter fra sjømatnæringa
og jordbruksnæringa gjensidig kan lære mye av hverandre innen driftsoptimalisering og
bedriftsøkonomi. På gårdsbruk og bedrifter som har samme produksjon ses det svært store
variasjoner i driftsresultat. Analyser viser ofte at dette i stor grad kan tilskrives ulik ledelse og
management. Vi tror vi kan lære på tvers av næringene for at begge kan få til optimalisert drift og
management. Dyreatferd og –velferd er et fagområde som er blitt utviklet godt for tradisjonelle
husdyr, mens det er gjort svært lite for fisk. Ernæring og identifisering av nyttige bakterier er et
annet fellesfaglig område som nå er i startfasen.
 Fôrproduksjon fra hav og land inkludert cellulosen fra tre. Det er behov for økt
matproduksjon og vi forventer at det blir større krav til selvforsyning. Da må vi bruke de beste
landbruksarealer til menneskemat og sannsynligvis ta kysten i bruk til dyrking av fôr til fisk og
husdyr. Skal vi i Norge være selvforsynt med protein og essensiell næringsstoffer er det
nødvendig å bruke marine arter til fôrproduksjon. Det må også utvikles kunnskap om hvordan vi
kan utnytte cellulosen i trevirket som energi til flere husdyr. Vi tenker også på muligheten for å
identifisere og foredle hjelpestoffer fra marine arter til medisin, kosmetikk og mat.
 Forvaltning av kystsonen. Vi må utnytte kunnskap fra forvaltning av landressurser til å bidra til
kystsoneutvikling. Det er store biologiske ressurser i kystsonen, som ikke er kartlagt.
Modellutvikling er svært komplisert, fordi både topografi, geologi, strømforhold og temperatur er
noen av parameterne som påvirker de biologiske ressursene. Siden vi ser en fremtid der
kystressursene må utnyttes mer vil det bli større behov for plan og ressursøkonomisering og
konfolikthåndtering.
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En kort arbeidsinnsats har avdekket mange utviklingsområder innen bioøkonomien, der UiN
og HiNT sammen kan ta en viktig posisjon som supplerer de andre biovitenskapelige
kunnskapsmiljøene i Norge. Innen enkelte nisjer/ områder ser vi også at vi kan utvikle en
anerkjent internasjonal posisjon. Vi kan sammen bidra med utvikling av den kompetansen
som trengs for at biobaserte næringer skal kunne vokse og bli bærekraftige. Fagmiljøene
komplementerer hverandre på en god måte og det er positiv holdning og vilje til faglig
samarbeid.

På grunnlag av faglige gevinster innen en bioøkonomisatsing, kan vi anbefale at styret
for HiNT beslutter å gå i fusjonsforhandlinger med UiN.

5.7

Lærerutdanning og avtale med NTNU

Regjeringen har meldt at de fra 2017 vil innføre strengere krav til institusjoner som skal tilby
og gjennomføre lærerutdanning i Norge. Dette for å bedre sikre kvaliteten i utdanningen.
Institusjonene må kunne tilby master i to fag (norsk, matte, engelsk eller samisk). Samtidig vil
karakterkravet i matematikk økes til fire allerede fra høsten 2015.

Avdeling for lærerutdanning har lang tradisjon for samarbeid om mastere, tilpasset ALU/GLU
med NTNU både innen spesialpedagogikk og fagdidaktiske mastere i fremmedspråk og
estetiske fag. Mastrene er utviklet gjennom samarbeid i Midtnorsk nettverk for
lærerutdanning. NTNU «eier» disse mastrene, noe som betyr at de har eksamensretten og rett
til vitnemål. HiNT har slik sett hatt en relativt beskjeden rolle i gjennomføringen av studiene.
Ut i fra signalene fra KD og statsråd, er dette ikke tilfredsstillende for at en institusjon skal
kunne tilby GLU etter 2017. Her er signalene at framtidige GLU-mastere må være av typen
«Joint degree» - altså at mastrene er reelle fellesgrader.

Etter møter mellom rektorene ved NTNU og HiNT, samt møter mellom dekanene ved
lærerutdanningsavdelingene ved HiST og HiNT, er det enighet om at NTNU og HiNT skal
inngå en intensjonsavtale om samarbeid om 5-årig master GLU. Detaljene i avtalen er på dette
tidspunktet ikke klare, men vil være på plass i løpet av høsten. Vi er derfor på nåværende
tidspunkt ikke sikret muligheten til å en avtale som sikrer at HiNT får tilbudt mastere på
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GLU. NTNU ønsker å bygge en avtale på modellen for ny Grunnskolelærerutdanning, som er
meldt å være klar fra rammeplanutvalget november 2016.

Hvis NTNU åpner for en avtale for «Joint degree», vil denne kunne sikre HiNTs framtidige
tilbud om mastere på GLU fra 2017. På nåværende tidspunkt kan ikke NTNU garantere
for at HiNT får en avtale som sikrer tilbud om fullverdige mastere i GLU fra 2017.

5.8

Administrative og organisatoriske

Arbeidsgruppene som har vurdert organisering ser at en fusjon vil gi konsekvenser for den
faglige og administrative organiseringen, uten at de på nåværende tidspunkt kan angi
hvordan. Når det gjelder de administrative tjenestene understrekes viktigheten av å
opprettholde en fortsatt stor grad av nærhet mellom de administrative støttetjenestene og
fagavdelingene. Dette for å opprettholde kvaliteten. Det er fra tidligere utarbeidet en oversikt
som viser hvilke funksjoner som må være knyttet til studiestedet, hvilke som kan løses på
institusjonsnivå og hvilke oppgaver som kan løses regionalt evt. nasjonalt
Arbeidsgruppa har funnet at institusjonene i stor grad har like administrative støttesystem
(infrastruktur og datasystemer). Det betyr at en fusjon mellom HiNT og UIN, på dette
området, har et godt utgangspunkt. De understreker at en fusjonsprosess vil legge beslag på
både økonomiske – og personalressurser og kan anta at kvaliteten på tjenestene kan bli
opplevd som dårligere i omstillingsperioden. For å sikre daglig drift og minimere for denne
risikoen anbefaler de å bruke tilstrekkelig tid på en ev fusjonsprosess.
I pkt. 4 ser vi at institusjonene har lik ledelsesform og begge spredt campusstruktur. Det er en
viss risiko knyttet til at store deler av dagens ledelse ved UiN kan skiftes ut ved årsskifte. I
tillegg er vi på nåveærende tidspunkt ikke kjent med om fusjon mellom HiNE og UiN vil få
noen organisatoriske kosekvenser fra 1.1.16.
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Tabell 8: Administrasjonens vurdering av muligheter og utfordringer
Muligheter

Utfordringer

 Stort sammenfall administrative systemer er et godt
utgangspunkt
 Det pågår – uavhengig av strukturarbeidet – regional
og nasjonal samordning av arbeidsprosesser, spesielt
innenfor IKT-støttede oppgaver.
 Mange tjenesteområder i administrasjonen forutsetter
fysisk nærhet til studenter og fagansatte for å oppnå
ønsket kvalitet. Dette vil gjelde også etter en evt.
fusjon.
 Enkeltoppgaver som i dag løses på institusjonsnivå
kan løses felles. Institusjonene må bli enige om
hvordan fellesoppgavene skal løses og fordeles. Frigitt
arbeidstid kan brukes til å forbedre/utvikle andre
prioriterte tjenesteområder.
 Forutsatt organisering, hente ut
effektiviseringsgevinster
 En større administrasjon øker muligheten for økt grad
av spesialisering, noe som kan bidra til å øke
kvaliteten
 Økt samlet tilgang og omfang på spisskompetanse kan
styrke kvaliteten i tjenestene (eks internasjonalisering)
 En fusjon kan medføre at ansatte kan søke seg over til
nye oppgaver
 Lik styringsstruktur, med tilsatt rektor og ekstern
styreleder
 Begge institusjoner har spredt campusstruktur og
kultur for å organisere seg i forhold til dette
 Erfaringsdeling som bidrar til kvalitetsheving

 For å sikre tilstrekkelig kvalitet på daglig drift
parallelt med en fusjonsprosess, kreves ekstra
personalmessige og økonomiske ressurser. Det
viser også forskning.
 Oppbygging av ny administrativ organisasjon er
ressurskrevende.
 Infrastruktur og samkjøring av datasystemer tar
tid og er ressurskrevende.
 Samkjøring av avtaleverk, retningslinjer og
interne prosedyrer er nødvendig og tidkrevende.
 Prosessen med regional og nasjonal samordning
av arbeidsprosesser, spesielt innenfor IKTstøttede oppgaver kan gi utfordringer parallelt
med en fusjonsprosess.
 HiNTs satsing på digitalisering kan bli svekket i
en fusjonsprosess som vil kreve mye ressurser
på annen samordning.
 Mange tjenesteområder i administrasjonen
forutsetter fysisk nærhet til studenter og
fagansatte for å oppnå ønsket kvalitet. Denne
kvaliteten kan bli utfordret i en fusjon.
 Har lite samarbeid innenfor adm. mellom
institusjonene pr nå - starte med «blanke ark».
 Lang avstand geografisk – mer bruk av reisetid,
utfordrer «nærhets-verdien».
 Må opprettholde allerede etablerte samarbeidsavtaler med andre inst. i sektoren parallelt.
 UiN har både felles- og fakultetsadministrasjon,
mens HiNT har kun fellesadministrasjon
 Stor del av ledelsen ved UiN skiftes ut ved 1.1.16

Arbeidsgruppen oppsummerer at de administrative forholdene og systemene er av en
slik art at man ser for seg at en fusjon er mulig å gjennomføre, så lenge man i
fusjonsperioden opprettholder stort fokus på drift og kvalitet i leveransene.

5.9

Økonomiske

Arbeidsgruppen har valgt å trekke fram, presentere og sette sammen relevante parametere fra
Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. I gruppens
rapport peker man på ulike muligheter og utfordringer med bakgrunn i presenterte parametere.

Dataene peker på mange områder i retning av at både HiNT og UiN er veldrevne. Herunder
god økonomi, god økonomistyring, god kompetanse og mange felles administrative systemer
som kan gjøre en fusjonsgjennomføring enklere. Vi ser ut fra ulikheter i resultater at begge vil
kunne hente ut bedre praksis fra den andre. På noen områder i forhold til de fra KD bebudede
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nye kvalitetsparametere, ser vi at UiN ligger godt foran HiNT. Dette gjelder områder som
internasjonalt samarbeid og uthenting av midler fra Norges Forskningsråd og EUprogrammene. Svaret på om en fusjon er fornuftig, og etableringen av en ny samlende
organisasjon er det riktige for HiNT vil ligge i hvorvidt den nye organisasjonen klarer å hente
ut faglige synergier, ta vare på å utvikle kompetansen hos medarbeiderne, etablere god
kvalitet og effektivitet i administrasjonen og tiltrekke seg flere studenter gjennom de arenaer
og studier den viderefører og etablerer.
Tabell 9: Økonomis vurdering av muligheter og utfordringer
Muligheter










Ev økt rekruttering vil gi økt studiepoengproduksjon
Faglig samarbeid og felles utnyttelse av ressurser
Stordriftsfordeler
Unngår smådriftsulemper
Fleksibel bruk av campusstruktur
Tilgang til kompetanse og ressurser innen havbruk!
Tilgang til nye markeder
Reduserte leder og styrekostnader
Gjennom fusjon vil UIN kunne bidra til bedre
måloppnåelse på kvalitetskriterier
 HiNT og UIN er ikke veldig ulike i volumparametre,
men ved et ev. fusjoneringstidspunkt vil UIN/HINe’s
samlede volum være vesentlig større enn HiNT’s.
 Rimeligere innkjøp grunnet omfang
 SAK-midler til fusjonsutredning og prosess

Utfordringer
 Kan bli høye fusjonskostnader over lang tid
 Geografi og avstander gir reisekostnader
 Utfordrende å oppnå økonomiske fortrinn av
samarbeid grunnet avstander
 Større enheter krever mer administrasjon, mer
kontrollsystemer
 Utfordrende å oppnå økonomiske fortrinn av
samarbeid grunnet avstander
 Multifunksjonelle organisasjoner, kan ikke bare ta
hensyn til kostnadseffektivitet
 Større grad av byråkratisering
 Negative konsekvenser for den innovative evnen
 Stordriftsulemper
 Mer dobbeltarbeid
 Mer spesialisering
 HiNT og UIN ikke veldig ulike i volumparametere,
men ved et ev. fusjoneringstidspunkt vil
UIN/HINe’s samlede volum være vesentlig større
enn HiNT’s.

Eventuelle fusjonsforhandlinger blir viktige for HiNT. I den forbindelse peker rapporten
på at ved volumbetraktninger, snittbetraktninger og datasammenstillinger må også ses i
sammenheng med at UiN vil ha større «volum» etter en fusjon med HiNE ved kommende
årsskifte.

5.10 Oppsummering av arbeidsgruppenes arbeid og innspill
Arbeidsgruppene har gjort et grundig arbeid i å vurdere mulighetene og utfordringene som
ligger i en fusjon mellom UiN og HiNT.

Alle arbeidsgruppene anbefaler at institusjonene går i fusjonsforhandlinger. Dette med
bakgrunn i at noen arbeidsgrupper ser store muligheter i en fusjon, mens andre fremhever at
man på nåværende tidspunkt ikke er i stand til å vurdere hvorvidt en fusjon vil bidra til å
styrke HiNT på lang sikt. Dette forventes å fremkomme nærmere i fusjonsforhandlinger.
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5.11 Øvrig dokumentasjon og KDs kvalitetskriterier
KDs kvalitetskriterier som fremgår i stortingsmeldingen legges til grunn for å vurdere
kvaliteten i UH-sektoren framover, uansett størrelse eller status. Det er derfor viktig å avklare
hvorvidt HiNT blir styrket/svekket ved en fusjon med UiN – da sett opp mot disse kriteriene.
Årsverk i førstestillinger
Stillingsnivå er et uttrykk for formelt kompetansenivå blant fagpersonalet. Antall og andel
årsverk i førstestillinger (førsteamanuensis, førstelektor, dosent og professor) er indikatorer på
fagmiljøets størrelse og kompetanse. Innføringen av mastergrad i lærerutdanningene
innebærer at minst halvparten av fagpersonalet tilknyttet lærerutdanningen må ha
førstekompetanse. (ref. Meld.St.18).

Studietilsynsforskriften §7-3:
Minst 50 prosent av årsverkene knyttet
til studiet skal utgjøres av tilsatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av
disse skal det være personer med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale
delene av studiet. For de ulike sykluser
gjelder i tillegg:

HiNT har nylig gjennomført en kartlegging av egen
kompetansebeholdning sett opp i mot de utfordringene
som er skissert i stortingsmeldingen. Fra
studietilsynsforskriften §7-3 trede ledd fremgår følgende
krav til førstestillingskompetanse:

a) For første syklus skal minst 20
prosent av det samlede fagmiljøet
være ansatte med
førstestillingskompetanse
b) For andre syklus (masterstudier)
skal minst 10 prosent av det
samlede fagmiljøet være
professorer eller dosenter og
ytterligere 40 prosent være ansatte
med førstestillingskompetanse.

Det presiseres at kravet til førstekompetanse tilknyttet
første og andre syklus omfatter «det samlede
fagmiljøet», altså både tilsatte i hovedstilling og andre
ansatte/engasjerte.

HiNT har i dag ca. 39 % tilsatte i førstestillinger på

fagavdelingene og har en målsetning om nå 50 % innen 2020. Det er 10 faste tilsatte som er i
doktorgradsløp og vil oppnå førstekompetanse innen 2020. 34 personer som nå er tilsatt i
førstestillinger er over 62 år. Det antas at de fleste av de slutter innen 2020. Enkelte
studieleder- og fagområder har en kritisk aldersutfordring de nærmeste årene. For å nå mål om
50 % førstekompetanse innen 2020 er det nødvendig med en tung strategisk satsing for å
bygge, mobilisere og rekruttere kompetanse.

I figurene nedenfor synliggjøres den enkelte avdelings kompetansebeholdning på
førstekompetansenivå pr 2014. Rød søyle angir totalt for avdelingen.

25

Helsefag

Næring, samfunn og natur

100%

100%

100%

67%

50%37%

28%

60%

59%

50%

31%

72%
47%

0%

0%

Trafikklærerutdanning

Lærerutdanning
100%

100%
50%

60%

34%

53%
27%

56%

24%

50%

0%

11%
0%
Trafikklærerutdanning

Figur 2: Avdelingens kompetansebeholdning/førstekompetanse

Sammenstilles dette med data hentet fra UiN ser vi at de i 2013 hadde en andel på ca. 64 %,
mot HiNT sin andel på samme tidspunkt ca 37 %. Gjennomsnittet sektoren ligger på omkring
50 %.

Antall årsverk i førstestillinger
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Figur 3: Institusjoners kompetansebeholdning/førstekompetanse sett mot ny institusjon
Figuren viser en sammenligning mellom UiA (Agder), UIS (Stavanger),
UiT (Tromsø) og HiNT, HiNT og UiN. «Det nye» som i tabellen kalles UiNNT (HiNT, UiN
og HiNE) viser størrelsen sammenlignet med tre andre universitet i nytt «landskap».
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Søking og rekruttering
Søkertall sier noe om utdanningens attraktivitet og studiestedenes grunnlag for robuste
utdanningsmiljøer. I dag har en del institusjoner problemer med å rekruttere tilstrekkelig med
studenter til samme studium, noe som taler for at fagene bør konsolideres og tilbys av færre
institusjoner (ref. Meld.St.18).
Aldri før har det vært flere studenter i verden enn i dag (200 millioner i 2012), og andelen
mobile internasjonale studenter er økende. Høyere utdanning er blitt en viktig “handelsvare”
der man ser at institusjoner både nasjonalt og internasjonalt konkurrerer om studentene og de
“kloke hodene”. Flere internasjonale velrennomerte institusjoner har åpnet tilgangen til sine
studier og tilbud gjennom det som kalles for Massive Open Online Courses (MOOCs). Dette
endrer naturlig nok den internasjonale konkurranse og innebærer konsekvenser for høyere
utdanning i Norge (Mld.St. 18). Kunnskap og kompetanse er vurdert som en nasjons viktigste
aktivum for vekst og utvikling. Dette har også ført til at man i Norge har hatt stort fokus på å
utvikle og tilrettelegge for utdanning til alle. Den internasjonale konkurransen om
utviklingskraft og “de gode hodene” har forsterket seg og viktigheten av å etablere og
opprettholde utdanningsinstitusjoner har fått forøket kraft.
For å imøtekomme økt etterspørsel
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Figur 4: Studentfordeling

HiNE

UiN

behov. Dette igjen har ført til at vi
har fått en økt konkurranse om

studentene, spesielt innenfor noen fagområder. (Mld. St.18, 2015). Høgskolen i NordTrøndelag har de siste årene hatt en vekst, men opplever en viss grad av stagnasjon.
Universitetet i Nordland har etter overgang til å bli universitet opplevd en økning av søkingen
til institusjonen. Begge institusjoner hadde god økning i sine søkertall for 2015 (SO), på
henholdsvis 12 og 19 prosent. I figuren over har vi synliggjort hvordan fordelingen er mellom
HiNT, UiN og HiNE. I figuren 5 har vi framstilt hvordan det nye UH-landskapet kan bli etter
de kjente fusjonsbeslutninger og diskusjoner som er igangsatt (hht Mld.St.18). Ved å slå
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sammen HiNT, HiNE og UiN vil det nye universitetet fortsatt være det minste universitetet i
Norge (ntatt NMBU), men er forholdsvis lik stor som Universitetet i Agder. Vi opererer i
figurene med antall studenter.

Figur 5: Nytt UH-landskap

Vi har gått bak hovedtallene for «Det midtnorske universitetet» og sett på hvordan ulike
utdanninger og fagmiljø sin posisjon i et nytt «UH-landskap». ( UiN februar 2015).

ØK/AD
UiT Norges arktiske universitet,…
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Hedmark
Universitetet i Stavanger/ Høgskolen…
Universitetet i Agder
Det midtnorske universitet
Høgskolen i Buskerud og Vestfold med…
Norges teknisk-naturvitenskapelige…
Norges handelshøyskole
Handelshøyskolen BI
0

5000

10000

15000

20000

Figur 6: Økonomi og administrative fag
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Som det fremgår av figur 6 vil «det nye universitetet» få det femtes største miljøet innen
økonomi og adminsitasjonsfag på landsbasis, med BI som den klart største.
Nednefor er en oversikt over posisjonen for sykepleie og helsefag får i et nytt UH-landsskap.
I denne sammenstillingen er ikke vernepleie inkludert, da de fremkommer under sosialfag (fig
7). Som vi ser blir sykepleieutdanningen Norges femte største i en fusjonert modell.
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Høgskolen i Molde, Vitenskapelig…
Høyskolen Diakonova
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Østfold
Lovisenberg diakonale høgskole
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Hedmark
Universitetet i Agder
Diakonhjemmet høgskole
UiT Norges arktiske universitet,…
Det midtnorske universitet
Universitetet i Stavanger/ Høgskolen…
Høgskolen i Buskerud og Vestfold…
Norges teknisk-naturvitenskapelige…
Høgskolen i Oslo og Akershus
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Figur 7: Sykepleie/helsefag

Grunnskolelærerutdanning 1-7 er i nytt «landskap» sjette størst i landet, forholdsvis like stor
som Universitetet i Agder.

GLU 1-7
Høgskolen i Volda
NLA Høgskolen
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Østfold
Universitetet i Stavanger/ Høgskolen…
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Hedmark
Det midtnorske universitet
Universitetet i Agder
Norges teknisk-naturvitenskapelige…
Høgskolen i Buskerud og Vestfold/…
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Oslo og Akershus
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Figur 8: GLU 1-7

29

Grunnskolelærerutdanning 5 - 10 er i nytt «landskap» femte størst i landet og av
universitetene den nest største.

GLU 5-10
Samisk høgskole
UiT Norges arktiske universitet,…
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Volda
NLA Høgskolen
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Hedmark
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger/ Høgskolen…
Det midtnorske universitet
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud og Vestfold…
Høgskolen i Oslo og Akershus
Norges teknisk-naturvitenskapelige…
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Figur 9: GLU 5-10

Sosialfag består i denne figuren av sosialfag, barnevern og vernepleie. Det er litt utfordrende å
skulle gjøre nøyaktige sammenligninger mellom institusjonene for dette fagområdet, men med
bruk av disse fagkombinasjonene får det «nye universitetet» det sjuende største fagmiljøet i
landet.

Sosialfag (BV/SOS/VP)
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig…
Universitetet i Agder
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Østfold
Det midtnorske universitet
Universitetet i Stavanger/ Høgskolen…
Høyskolen Diakonova
UiT Norges arktiske universitet,…
Høgskolen i Lillehammer
Norges teknisk-naturvitenskapelige…
Høgskolen i Oslo og Akershus
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Figur 10: Sosialfag – samlet barnevern, sosionom, vernepleie
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Innenfor fagområdet Samfunnsvitenskap vil det «nye universitetet» få det sjette største
fagmiljøet i landet.

Samfunnsvitenskap
Høgskolen i Volda
Det teologiske menighetsfakultet
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig…
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Norges miljø- og biovitenskapelige…
Universitetet i Stavanger/ Høgskolen…
Høgskolen i Oslo og Akershus
Universitetet i Agder
Høgskolen i Buskerud og Vestfold/…
Det midtnorske universitet
Høgskolen i Lillehammer
UiT Norges arktiske universitet,…
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Norges teknisk-naturvitenskapelige…
0
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Figur 11: Samfunnsvitenskap

Det er kun 3 institusjoner som tilbyr fiskerifag og «det nye universitetet» blir nest størst når vi
sammenligner oss med NTNU og UiT.

Oppdrett/sjømat/bioøkonomi
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (inkludert fusjonspartnere)
Det midtnorske universitet
UiT Norges arktiske universitet,
Høgskolen i Narvik og Høgskolen i…
0
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150

200

250

Figur 12: Bioøkonomi
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Kvalifiserte førstevalgssøkere pr studieplass og opptakspoeng er kriterium som angir
studiestedets/ utdanningens attraktivitet. I figurene synliggjøres utvikling for opptakspoeng
ved de tre institusjonene HiNT,
HiNE og UiN – for de siste 4

Opptakspoeng, primærsøkere per
studieplass
42
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årene. I figur 14 fremkommer
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antall søkere pr studieplass for
2014.
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Figur 13: Opptakspoeng

Figur 14: Førstevalgssøkere pr studieplass

Gjennomføring
Tall på studentenes gjennomføring og frafall er nyttig for å se hvorvidt institusjonene lykkes
med å få studentene gjennom

Gjennomstrømming - studiepoeng
pr student

studiene. Gjennomføring er
imidlertid ingen entydig indikator
for kvalitet, i og med at

75

institusjonene kan ha ulike krav til

65

hva studentene må kunne for å
55

bestå. (Meld.St.18).
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Både HiNT og UiN har nylig vært
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bidragsytere og informanter i
Riksrevisjonens undersøkelse av
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studiegjennomføringen i høyere utdanning. HiNT har sammenlignbart med andre institusjoner
en forholdsvis høy gjennomstrømming. Universitetet i Nordland er i tillegg til å ha betydelig
lavere gjennomstrømming enn HiNT, det universitetet i landet med lavest gjennomføring
(figur 16).

Riksrevisjonen konkluderer i sin rapport at UH-sektoren i Norge i alt for liten grad oppfyller
og når de mål og forventninger som er satt av KD innenfor dette området. Hvorvidt en fusjon
mellom UiN og HiNT vil bidra til å styrke en fusjonert institusjon på lengere sikt er usikkert,
men man kan se at UiN vil kunne gjøre nytte av HiNTs rutiner, organisering og erfaring på
dette området. Samtidig bør man i en ev fusjonsprosess ha oppmerksomhet på dette området
slik at fusjonsarbeidet ikke går ut over studentene og kvaliteten (jfr pkt. 5.8).

Figur 16: Studiegjennomføring i høyere utdanning (Kilde: Riksrevisjonens undersøkelse av
studiegjennomføringen i høyere utdanning)
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Studentenes tidsbruk
Forskning viser at krav til studentene og studentenes tidsbruk er blant faktorene som best
forutsetter studentenes læring. Studentenes tidsbruk er derfor en indikator som sier noe om
utdanningskvaliteten. (Meld.St.18).

Figur 17 er hentet fra et
analysemateriale der også
Universitetet i Agder og
Stavanger inngår. Som det
framgår bruker studentene
ved HiNT betydelig mer
tid på GLU 5-10 enn de
andre institusjonene.

Figur 17: Studentenes tidsbruk
Publisering
En av de vanligste indikatorene for forskningskvalitet er vitenskapelig publisering. Det er et
uttrykk for omfanget av den vitenskapelige virksomheten. CRIStin gir en komplett oversikt
over den vitenskapelige publiseringen. Her vurderes totalt antall publiseringspoeng ved
institusjonene og i de ulike fagmiljøene, publiseringspoeng per faglig stilling og om det
publiseres i internasjonale kanaler. (Meld.St.18).
I figur 18 fremgår det at UiN

Publikasjonspoeng per UFF

har den klart beste uttellingen
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på denne indikatoren,

0,8

sammenlignet med både HiNT
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og HiNE. Oversikten viser

0,4

ikke tall fra 2014 for HiNE og

0,2

HiNT, men vi er kjent med at
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HiNT har hatt en liten
nedgang for 2014.

Figur 18: Publikasjonspoeng
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Ser vi på publikasjonspoeng pr førstestilling

Publikasjonspoeng per
førstestilling

finner vi et annet resultat, der HiNT har en
positiv utvikling, mens UiN ligger lavere.
Også her har vi ikke fått med tall i tabellen
for HiNT og HiNE, men er kjent med at
HiNTs resultat for 2014 er litt lavere enn for
2013.
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Figur 19: Publikasjon pr førstestilling
Eksterne forskningsinntekter
Bevilgninger fra Forskningsrådet og EU viser i hvilken grad fagmiljøene når opp i
konkurransen om forskningsmidler og er således en sentral indikator på kvalitet. Det er et mål
for regjeringen at norske universiteter og høyskoler skal hevde seg i konkurransen om midler
fra Horisont 2020. For å nå målet må alle institusjoner ha sterke fagmiljøer som kan nå opp i
konkurransen. (Meld.St.18).

Figur 20 viser at både HiNT og
UiN forholdsvis høgt og
stigende nivå. Veksten fra 2012nivå til 2014-nivå er spesielt
verdt å merke seg for både HiNT
og UiN.

Figur 20: BOA-inntekter utenom EF og NFR
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Figur 22: EU-tildeling
Figur 21: NRF-tildeling
Tildelingen fra Norsk Forskningsråd og EU tildeling gir også en indikasjon på institusjonens
evne til å nå opp i konkurransen om forskningsmidlene. Her ser vi en stor forskjell mellom
UiN og HiNT, der HiNT ligger på et jevnt lavt nivå i utvalgte tidsintervall.

Størrelse på doktorgradsutdanningene
Det er viktig for kvaliteten på doktorgradsutdanningene at de er av en viss størrelse og er
forankret i solide fagmiljøer. Både antall doktorgradsstudenter og antall avlagte doktorgrader
innenfor de ulike doktorgradsprogrammene tas med i vurderingene. (Meld.St.18). HiNT og
HiNe har ikke egen doktorgradsutdanning, men har stidpendiater som tar sin doktorgrad ved
gradsgivende institusjoner. HiNT har overvekt av stipendiater som tar graden ved NTNU,
men også ved CBS, UiN, NMBU, SLU og andre. En sammenstilling av totalt antall
stipendiatstillinger ved alle tre institusjoner gir et inntrykk av omfanget på dr gradsutdanning,
men ikke alle går via PhD programmene til UiN.
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Figur 23: Antall stipendiater i nytt universitet
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Internasjonal orientering
For at norsk høyere utdanning og forskning skal kunne utvikle seg, må universiteter og
høyskoler være aktive deltakere i det internasjonale kunnskapssamfunnet. Aktuelle
indikatorer for internasjonal orientering er internasjonalt samarbeid i forma av felles
forskningsprosjekter og sampubliseringer, felles utdanningsprogrammer og studentutveksling.
(Meld.St.18).
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Figur 24: Internasjonal sampublisering

Samspill med samfunnet
Samarbeidet mellom universiteter og høyskoler og arbeids- og næringsliv er avgjørende for å
utdanne gode kandidater og oppnå forkningsresultater som skal bidra til økt innovasjon og
omstillingsevne. Indikatorer er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) og antall
kommersialiseringer, som viser institusjonens samhandling med og relevans for aktører i
samfunnet, og omfang av etter- og videreutdanning. (ref. Meld.St.18).

Tabelellen viser fordelingen
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Figur 25: BOA-inntekt
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Denne figuren viser det økonmiske resultatet institusjonen har hatt av sin BOA-aktivitet. Her
ser vi at UiN har en negativ

Resultat av oppdragsfinansiert
aktivitet

utvikling, mens HiNT har hatt
en fin økning.

4 000
3 000
2 000
1 000
0
2011

2012
HiNT

2013
HiNE

2014
UiN

Figur 26: Resultat BOA

5.12 Demografisk utvikling
Den enkelte avdeling har i sine rapporter vurdert rekruttering sett fra avdelingsnivå.
Trøndelag Forskning og utvikling har sammen med Nordlandsforskning sett på de
demografiske utviklingstendenser for aldersgruppen 19-24 år i Nordland og Nord-Trøndelag.
De har benyttet 3 ulike scenariosett i sin analyse og vi ser av figuren nedenfor at antallet
ungdommer i aldersgruppen 19 – 24 år ser ut til å bli redusert innenfor alle de tre scenariene.

Figur27: Framskriving av antall personer i Nordland fram til 2035, tre
I basisfremskrivingen for Nordland vil antallet ungdommer i gruppen fra 19 til 24 år gå ned
fra knapt 20 000 i 2015 til vel 15 000 i 2035, noe som vil være en betydelig svekkelse av
rekrutterings- og kompetansegrunnlaget for å skape regional vekst i fylket. I det mest
optimistiske scenariet (basert på 2012-data) vil man kunne få en reduksjon mot utgangen av
perioden på ca 1000 personer, og forskjellene minker fra 2024 og utover.
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Figur 28: Framskriving av antall personer i Nord-Trøndelag fram til 2035
For Nord-Trøndelag vil ungdomsgruppen 19 – 24 år i basisscenariet bli redusert fra 11 000 til
ca. 9 000 i løpet av perioden. Dersom vi benytter flyttetall fra 2006 i stedet, vil befolkningen
bli redusert med ca 300 personer mindre, mens en utvikling ut fra 2012-data gir tilnærmet
ingen endring i antall ungdommer i fylket.

Figur 29: Framskriving av antall personer i Sør-Trøndelag fram til 2035
For Sør-Trøndelag gir en framskriving basert på 2013-tall en nedgang på nesten 4 500 personer,
mens bruk av de historiske flyttetallene fra 2006 og 2012 gir en oppgang på ca. 3 100 og 6 000
ungdommer i denne aldersgruppen.
Samlet viser disse beregningene at Nordland og Nord-Trøndelag ser ut til å kunne forvente en
nedgang i ungdomskullene de nærmeste årene dersom man legger basisscenariet til grunn. I
Sør-Trøndelag ser utviklingen ut til å gå motsatt, noe som kan henge sammen med at man i
fylket har det største utdanningsmiljøet innenfor teknologi- og naturvitenskap. (TFoU/
Nordlandsforskning).
Studentmassen er i endring. En større andel studenter er voksne og har forpliktelser ved siden
av studiene. Det blir mer og mer vanlig å jobbe ved siden av studiene eller studere ved siden
av jobben. Det økende mangfoldet i studentmassen medfører endrede krav til tilgjengelig
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utdanning. Samtidig vil andelen av befolkningen i «typisk studiealder» stige og stabilisere seg
omkring 2,5 prosent over dagens nivå i løpet av den kommende femtenårsperioden, noe som
kan medføre økt press på høyere utdanningsinstitusjoner. Det er stor forskjell mellom
landsdelene, der man ser en nedgang i Nord-Norge og økning i Oslo og Akershus i samme
periode. Den demografiske utviklingen skaper forskjellige forutsetninger for universiteter og
høyskoler i ulike deler av landet.

5.13 Regionale samarbeidsaktører og premissgivere
En viktig forutsetning for at man skal lykkes med en fusjon er å sikre at man i framtiden
ivaretar sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Å bidra til regional utvikling ble tidligere
særlig vektlagt i høyskolenes mandat. Universiteter og høyskoler møtes i dag med like
forventninger om profilering og bidrag til regional utvikling. Samarbeid med lokalt og
regionalt samfunns- og arbeidsliv er derfor sentralt i samfunnsoppdraget til alle institusjoner.
Samtidig skal utdanningen og forskningen være av høy kvalitet. I en universitets- og
høyskolesektor med færre institusjoner må institusjonene samarbeide slik at alle regionene har
tilgang på gode kandidater og kompetanse på ulike nivåer. En viktig forutsetning for at
institusjonene skal være attraktive kunnskapsleverandører for omgivelsene, er at de har et tett
samarbeid med samfunnsaktører og offentlige og private virksomheter. Institusjonens rolle
som regional kunnskapsaktør i samspill med det omliggende samfunnet, er viktig for å sikre
og styrke relevansen i forskningen og utdanningene (Mld.St.18). Kontakt og utveksling
mellom akademia og arbeids- og næringsliv kan stimulere til nyskaping og nytenkning.

For å skaffe seg mest mulig kunnskap om samarbeidsaktørers holdning og ønsker omkring
HiNTs framtidige strategi knyttet til struktur, er det lagt ned et omfattende og systematisk
arbeid rettet ut mot denne gruppen. I vedlegg 9 synliggjøres en del av gjennomførte aktiviteter
og møter der strukturprosessen i UH-sektoren har stått på agendaen.
Debatten i media har vært synlig både nasjonalt og regionalt, og de mulige strukturendringene
har fått stor oppmerksomhet. I Nord-Trøndelag har det vært en skepsis til styrets ønske om å
vurdere fusjon og samarbeid med Universitetet i Nordland. I hovedsak har skepsisen bunnet i
det unaturlige i å «gå nordover», men mest knyttet til at man har ønsket seg et rent trøndersk
samarbeid gjennom fusjon med NTNU og HiST. Etter styrevedtak i NTNU den 28.1.15 ble
det tydelig for alle parter at et slikt samarbeid ikke blir mulig og samarbeidsaktørene har i
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større grad forståelse for at HiNT ønsker å få utredet mulighetene for å fusjonere med UiN.
Man ser utfordringen i å bli en liten aktør i et fremtidslandskap bestående i hovedsak av
universiteter. Samtidig er det forståelse for at HiNT må sikre å sin rett til å opprettholde tilbud
om lærerutdanning. Kvalitetskravene i stortingsmeldingen tydeliggjør behovet for å styrke seg
på flere områder, og at man muligens er avhengig av å fusjonere med andre aktører.

Den politiske opposisjonen i NT har tidlig uttrykt et ønske om å samle de trønderske
utdanningsinstitusjonene i Trøndelag og NTNU. De har forståelse for at dette nå ikke kan
gjennomføres og gir tilslutning til HiNTs valg om å nærmere utrede mulighetene som ligger i
en fusjon med UiN.

6 OPPSUMMERTE INNSPILL OG VURDERINGER
I dette kapitlet vil det tas en kortfattet og overordnet vurdering av mulighetene og
utfordringene knyttet til de fire områdene som fremkom i styrevedtaket av 17.3.15: faglig,
regional, organisatorisk og økonomisk. KDs kvalitetskriterier løftes inn i drøftingen under
disse fire områdene.

6.1

Faglig

Studietilbud og forskningsaktiviteter. Utdannings- og forskningskvalitet
I delrapportene fra fagavdelingene fremgår en stor grad av sammenfall og komplementaritet i
studieporteføljen mellom HiNT og UiN. Noen avdelinger ser større faglige gevinster og
muligheter ved en fusjon enn andre. Totalt sett vurderes mulighetene som fremkommer fra
avdelingene å være så store at det er både nødvendig og interessant å se nærmere på dette i
fusjonsforhandlinger. Noen fagmiljø i HiNT er såpass sterke og store at de må vurderes få en
tydelig rolle/profil i et eventuelt nytt universitet. HiNT har i dag sterkere fagmiljø og store og
sterke utdanninger innen både lærerutdanning og helsefag, enn det UiN har. For øvrig viser
forskning og erfaring at det kan være mer krevende å fusjonera like institusjonar/utdanningar
sammenlignet med komplementære institusjoner/utdanninger.
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En del av det faglige utviklingspotensialet må ellers ses opp mot nye markeder og muligheter
som ligger i skjæringspunktet mellom fagmiljø – eller i utviling av eksisternede miljø. Et
eksempel er innenfor blå sektor/biøkonomi.

Utfordringene som trekkes fram er knyttet blant annet til geografi/avstander og mulighetene
for aktivt og fysisk samarbeid mellom fagmiljøene. Å bli en større institusjon vil også kunne
sette begrenseninger for muligheten til å kunne «snu seg raskt» og opprettholde stor
fleksibilitet.

Universitetet i Nordland har hatt stort fokus på forskning og har sterke forskermiljø i de fleste
fagmiljø, dog ikke like tydelig innenfor lærerutdanning. Dette vil HiNT kunne dra veksler på,
men må samtidig forberede seg på et krav om utvikling av egen fagkompetanse/nivå.
Analysene av KDs kvalitetskriterier viser at UiN har bedre resultat på flere av indikatorene
som er rettet mot forksningsarbeidet, mens HiNT skårer best på indikatorer knyttet til
undervisning. Forholdene ligger således til rette for at man i fellesskap skal kunne styrke
begge institusjoner på disse områdene.

Kompetanse
Et av KDs kvalitetskriterier er årsverk i førstestillinger. HiNT har i dag en andel som er
betydelig lavere enn UiN og må jobbe systematisk og målrettet for å på sikt oppnå en andel på
50 %. Som det også fremgår under pkt 5.11 har noen avdelinger i HiNT større utfordringer
enn andre. Grunnskolelærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen, sykepleieutdanningen
og trafikklærerutdanningen er de fagområder som har størst utfordringer.

Regjeringens krav om å tilby masterutdanning på GLU innenfor 2 fag er spesielt utfordrende
og kravene er synliggjort i Studietilsynsforskriften (pkt. 5.11). Disse vil kunne bli meget
krevende å imøtekomme hvis man ikke inngår fusjon med en akkreditert institusjon eller
inngår samarbeidsavtaler som sikrer dette. Universitetene har selv muligheten til å akkreditere
studier og vil kunne opprette de nødvendige mastertilbud der man innehar fagekspertisen.
Universitet i Nordland har i dag denne kompetansen på plass. Statsråden bekrefter i møte den
2. juni at ved en fusjon mellom UiN og HiNT, vil HiNT omfattes av UiNs akkreditering og
man må altså ikke søke om ny akkreditering for etablering av det nye universitetet.
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NOKUT vil åpne for overgangsordninger for fusjonerte institusjoner, slik at man får
tilstrekkelig nok tid for å sikre at komptanseindikatoren blir ivaretatt (ref. NOKUTkonferanse).

Nettverk
Pr i dag har de fleste fagmiljø og avdelinger ved HiNT sine nettverk «sørover». Flere
avdelinger har lange tradisjoner knyttet til samarbeid med både NTNU og HiST. Ellers er
nettverkene knyttet opp mot regionale og nasjonale samarbeidsaktører innenfor både næring
og offentlig forvaltning. Ved en fusjon med UiN vil allerede etablerte nettverk opprettholdes,
men vi ser også muligheten for å knytte nye kontakter og etablere nye viktige nettverk,
spesielt rettet mot blå sektor. Det kan bli utfordrende å greie bearbeide et stort og omfattende
kontaktnett, men det blir viktig å prioritere og opprettholde gode og strategisk etablerte
nettverk, både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Internasjonalisering
UiN har i dag et større omfang av internasjonale nettverk og samarbeidsparter enn HiNT, noe
som også er synlig i utvekslingsaktivitet ved UiN. HiNT har jobbet systematisk for å øke
denne aktiviteten og har lykkes med noen tiltak. Både HiNT og UiNs ansatte har flere faglige
nettverk som kan utnyttes gjensidig og til sammen gi endre bedre tilgang til internasjonale
forskningsaktivitet. Når det gjelder studentutveskling vil det apparatet som UiN har bygget
opp kunne bli en god modell for et felles administrativ støttesystem for studentutveksling. Vi
ser også at fremtidige felles internasjonale masterutdanninger vil gjøre det lettere å trekke
internasjonale studenter til oss, noe som er vanskeligere med overvekt av norske
bachelorprogrammer. Samling av ressurser innen internasjonalisering vil gjøre det lettere for
det nye universitet å nå fremtidige forventinger til U&H.

Innovasjon og entreprenørskap
UiN har PhD utdanning innen entreprenørskap og dermed mye fagkompetanse innen
fagområdet. HiNT har et i større prosjekt satt seg mål om at alle studier har læringsutbytte
innen innovasjon, relatert til fagområdet og at alle skal kunne velge opplegg innen
entreprenørskap. Arbeidslivet har behov for at alle kan bidra i innovasjonsprosesser,
uavhengig av yrke. Vi mener denne satsingen og erfaringene HiNT har gjort, vil være
nyttige for alle studenter ved det nye universitet.
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Trekke studentene inn i fagutviklingen (studiemedvirkning)
HiNT har et godt og velfungerende kvalitetsystem, som også vektlegger studentmedvirkning
på en god måte. Både gjennom «Utvalg for utdanningskvalitet» og «Læringsmiljøutvalget» i
HiNT sikres studenenes involvering.

6.2

Regionalt

Marked (Studentrekruttering/EVU-arbeid)
Både HiNT og UiN har for 2015 stor økning i sine søkertall i samordnet opptak (SO), ref pkt.
5.11, figur 4. Interessen og søkingen er varierende mellom både avdelinger og utdanninger.
Studieporteføljen ved den enkelte institusjon er utviklet med bakgrunn i regionale- og
nasjonale behov. Vi vet at søkere til SO endrer sine preferanser helt fram til studiestart, og at
konkurransen om studentene har blitt skjerpet. En del av utdanningene er institusjonene
påkrevd å tilby, til tross for lav søking (eks. sør- og lulesamisk). Det vil være både riktig og
viktig å jevnlig analysere studieporteføljen, slik at den tilpasses eksternt behov opp mot intern
kapasitet.

Erfaringer fra andre fusjoner har vist at det å bli en del av et universitet, har ført til økt søking
og interesse. Dette var også synlig ved UiN i 2011. HiNT har gjennom de siste årene opplevd
redusert vekst i studenttallet. Et utvidet markedsområde, universitetsstatus, økt tilgjengelighet
og relevans i studieporteføljen forventes å bidra til økt rekruttering for begge institusjoner.
Samtidig ser vi at markedspotensialet i Midt-Norge samlet sett er stort. HiNTs lokalisering på
Stjørdal er spesielt interessant i forhold til EVU-markedet regionalt og nasjonalt. Ved en
raskere endring i behovene for spesialisert kompetanse, samt økte krav til kompetanse, blir det
viktig å etablere et tilpasningsdyktig utdanningssystem som svarer på arbeidslivets behov og
etterspørsel (TFoU/Nordlandsforskning).

De siste års trender viser at ungdommen/studenter i større grad trekkes mot storbyer. HiNTs
nærhet til Trondhiem kan i større grad utnyttes enn i dag. HiNTs campus på Stjørdal har i så
måte ha en strategisk plassering, både i forhold til nærhet til Trondheim og flyplass.
Man ser allerede at institusjoner og fagmiljø, i ny struktur, er begynt å posisjonere seg i
kampen om studentene. Et eksempel er nye NTNUs satsing og profil rettet mot
profesjonsutdanning. I dialogen med UiN om mulig fusjon er det viktig å utrede en plan for å
sikre seg konkurransemessig.
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Samtidig ser man store muligheter innenfor blå sektor. Nord-Trøndelag fylkeskommune har i
sitt Regionale utviklingsprogram (RUP 2015) et mål om å øke matproduksjonen med 30 %
innen 2030. I RUP 2014 synliggjøres spesielt mulighetene innenfor oppdrett og
videreforedling av laks, og de sterke miljøene og bedriftsstruktur som er å finne i NordTrøndelag (RUP 2014). Det å være konkurransedyktig i et internasjonalt marked er
utfordrende. Å bidra til å utnytte det potensialet som finnes i denne næringen er meget
interessant for både HiNT og UiN. HiNT har i dag begrenset kompetanse knyttet til denne
næringen, men ser store muligheter gjennom satsing på forskning og utdanning rettet mot
dette markedet. For å ha muligheten til dette vil en fusjon med UiN ha avgjørende betydning.
Gjennom en fremtidsrettet og strategisk satsing vil man kunne sikre seg en nasjonal posisjon
innenfor dette markedsområdet, som på sikt vil bidra til økt samfunnsnytte gjennom økt
produksjon, vekst og eksport. Et ytterligere potensiale ligger i møtet mellom HiNTs grønne
utdanninger og UiNs styrker innenfor sjømat og satsing innenefor bioøkonomi.
Folketallet i Nord-Trøndelag øker, men man har lavere befolkningsveskt enn
landsgjennomsnittet. Samtidig ser vi at ungdomskullene i både Nord-Trøndelag og Nordland
går nedover i 20-årsperiode (TFOU og Nordlandsforskning). Positiv utvikling i næringslivet
gjør at rekruttering av kompetent arbeidskraft med høgere utdanning er en utfordring. Det vil
derfor være av betydning at HiNT/UiN framover definerer satsnings- og markedsområder som
i større grad kan rekruttere nasjonalt og som korresponderer med de regionale
satsningesområder, eks. innenfor blå sektor.

Samtidig viser undersøkelser at tilpasset og tilrettelagte geografiske EVU-tilbud bidrar til å
øke kompetansenivået og bosettingen desentralt. En slik regional og desentral profil blir viktig
å opprettholde i et eventuelt nytt universitet. (TFOU/Nordlandsforskning)

Samfunnskontakt og relasjoner/nettverk
Både UiN og HiNT har store nettverk, både regionalt og nasjonalt. Den regionale
forankringen er for både HiNT og UiN viktig og det vil i et ev. famtidig samarbeid være
viktig å opprettholde dette. En større geografisk «region», som strekker seg over to fylker
nevnes fra arbeidsgruppene som utfordrende i forhold til profil og tradisjonell opplevelse av
regionalt «eierskap». Dagens samarbeidsavtaler mellom institusjonene og regionale
samfunnsaktører og RSA (råd for samarbeid med arbeidslivet) er av stor betydning for
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institusjonene og må opprettholdes. For HiNT har også Partnerskap Namdal/ytre Namdal en
sentral rolle, og må i en ev satsing innenfor blå sektor gis utvidet oppmerksomhet.

UiN har større andel internasjonale relasjoner enn det HiNT har i dag. Dette er relasjoner og
nettverk som i stor grad kan relateres til et universitets krav knyttet til internasjonalt
samarbeid og satsing. For HiNT og samarbeidende institusjoner vil det ligge nasjonale- og
internasjonale vekstmuligheter gjennom samarbeide med et universitet.

Konkurranseposisjon
Som det framgår under pkt 4, så opererer HiNT og UiN i dag i regioner som samlet har i
underkant av 400.000 innbyggere. I Sør-Trøndelag er det ca. 306.000 innbyggere. HiNT
rekrutterer i dag ca. 50 % av sine studenter fra egen region, men har også en stor andel fra
Sør-Trøndelag (24 %). Det tredje største rekrutteringsområdet er Nordland.

Nærheten til Sør-Trøndelag og Trondheim er dermed et stort og viktig marked for det nye
universitetet. Sammenlignet med andre institusjoner i det «nye landskapet» vil et fusjonert
HiNT og UiN samlet sett få en sterkere posisjon enn om de skulle fortsette som selvstendige
institusjoner. Man vil dog fortsatt være det minste universitetet (forutenom NMBU), men vil
innenfor en del av fagområdene få en betydelig forsterket posisjon i det nasjonale landskapet
(eks. økonomi, administrasjon og ledelse, sykepleie, GLU, samfunnsvitenskap og
oppdrett/sjømat/bioøkonomi).

Kunnskapen og kunnskapsbehovet har ingen «fylkesgrenser», og studentene velger studier ut
fra andre faktorer enn kun geografi. Det vil derfor bli viktig å posisjonere seg med en tydelig
profil som synliggjør våre framtidige konkurransefortrinn, i et nytt UH-landskap. Det betyr at
en fusjonert institusjon mellom HiNT og UiN i større grad vil ha muligheter til å rekruttere
nasjonalt til flere av våre studier.
Studentfornøydhet
Studiebarometeret viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved
norske høyskoler og universiteter. Resultatene fra siste undersøkelse viser at studentene ved
HiNT er mer fornøyd enn gjennomsnittet i sektoren, når de blir bedt om å vurdere «alt – i alt
fornøyd med studiekvaliteten». Nye universiteter får dårligst score på denne indikatoren.
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6.3

Organisatorisk og administrativt

Institusjonene har i dag lik styringsform med tilsatt rektor og ekstern styreleder. Intern faglig
organisering er ulik, og vil ved en fusjon måtte tilpasse seg UiNs fakultetsstruktur, som er
typisk for universitetene. Samtidig ser vi mulighetene for at nåværende fakultetsstruktur ved
UiN må gjennomgås og endres, i henhold til ev ny profil for det nye universitetet.
Profesjonsutdanningene innenfor lærer og helsefag bør kunne vurderes som egne fakultet lagt
til Midt-Norge.

Den administative organiseringen er til dels lik og vil kunne tilpasses forholdsvis enkelt. I
den sammenheng er det viktig å sikre at fagavdelingene får god administrativ støtte også i en
fusjonert modell. Man kan se at HiNT har en «flatere» og enklere struktur enn hva UiN i dag
har.

Begge institusjoner har en desentral campusstruktur, som igjen betyr at man er «tett på
regionen». Vi velger å se på campusene som «distribusjonsarena» for det nye universitetet.
Det ligger store fordeler i at begge institusjoner er vant til å forholde seg til en desentral
struktur, og har dermed effektive arbeidsmåter og samarbeidsformer som er til fordel ved en
ev fusjon. Samtidig må man ha oppmerksomhet mot å hente ut ytterligere effektivsering i en
slik struktur. Marked og rekruttering vil derfor være av stor betydning.

Vi må være oppmerksom på at det kan ligge utfordringer i å utvikle en effektiv administrasjon
der man tradisjonelt ikke har hatt samarbeid over geografiske avstander. HiNTs positive
erfaringer kan være et godt utgangspunkt for å utvikle et godt administrativt samspill mellom
HiNT og UiNs administrative funksjoner. Viktigheten med å opprettholde nærheten mellom
fag og administrasjon trekkes tydelig fram som et suksesskriterie. Man bør ha ambisjoner
over tid om å effektivisere de administrative systemene og ressursene, og derigjennom hente
ut stordriftsfordeler, både faglig og resurssmessig.

Kulturene i en høgskole og universitet kan forventes å være ulike. Man oppsummerer
allikevel at kjemien institusjonene imellom så langt er meget god, og at dette også styrker
muligheten for at man skal kunne lykkes i en eventuell fusjon.
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6.4

Økonomisk

Stortingsmelding 18 konkluderer med at hovedtrekkene i dagens finansieringssystem skal
videreføres. Over tid skal den resultatbaserte andelen av finansieringen øke. Fra statsråden er
det signalisert at de enkeltes institusjoners finanisering vil videreføres inn i en ny fusjonert
institusjon, slik at man ikke vil oppleve en strammere økonomi/finansiering i fusjonerte
institusjoner.

I denne utredningen er det ikke gjennomført eksakte økonomiske fremskrivinger knyttet til
studie- og forskningsproduksjon, lønnsomhetsanalyser eller økonomiske synergieffekter. Man
vil derfor ikke kunne trekke noen klare konklusjoner knyttet til det økonomiske
vekstpotensialet eller et framtidig kostnadsbilde. Vurderer man signalene som ligger i
stortingsmelding 18, vil institusjonenes basisøkonomi opprettholdes. Økt vektlegging av den
resultatbaserte andelen vil bety at produksjonsresultater (gjennomstrømming) vil få større
økonomisk betydning.
Begge institusjoner (HiNT og UiN) har god økonomi og god økonomistyring, samt gode
styrings- og kontrollsystemer. Ved begge institusjoner foreligger det planer for
campusutbygging/tilpasning. Dette vil kunne påvirke kostnadssiden på lengere sikt. Ellers må
begge institusjoner opprettholde fokus på eksternaktiviteten, for å øke både omsetning og
resultat på BOA.

I langtidsplanene for både Nordland og Nord-Trøndelag har begge fylkene med en framtidig
næringsmessig veskt og utvikling. Blant annet er denne veksten knyttet til sjømat og grønn
sektor. TFoU og Nordlandsforskning understerker i sin rapport et solid grunnlag for å hevde
at tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en viktig forutsetning for langsiktig verdiskaping. I
tillegg forventes en økt etterspørsel etter mer spesialisert kompetanse. En vekst i næringslivet
vil gi en etterspørselsvekst for kompetanse, og en vekst i kompetanseproduksjon vil bidra til
vekst i næringslivet. Vekstpotensialet for et nytt universitet avhenger i stor grad av både
regional og nasjonal vekst.

En fusjon vil koste, uten at man på nåværende tidspunkt kan angi eksakt omfang. En fusjon
handler om å ta en kostnad som har til hensikt å gi avkastning på lengere sikt. Det handler
blant annet om å bygge kompetanse som er nødvendig for framtiden. De utfordringer som
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ligger til lærerutdanningen og de kostnadene dette innebærer må uansett tas lokalt av alle
institusjoner. Dette vil i en ev fusjon ikke bli nødvendig for HiNT.

SAKS-midlene skal bidra til å kompensere for deler av fusjonskostnadene. Regjeringen har
bevilget 75 millioner i SAKS-midler i 2015, som de vil prioritere til institsjoner som vedtar
fusjon/sammenslåing. Statsråden har signalisert muligheten for å få tildelinger fra SAKSpotten i 2015 for UiN og HiNT, forutsatt at man gjør et forpliktende vedtak om fusjon.

Mulighetene for og forventningene om regional offentlig støtte til en slik satsing er også
trukket fram, da en slik etablering vil ha stor betydning for vekstmulighetene i begge fylker.

7 NYTT UNIVERSITET OG ANBEFALING
I en fremtidig UH-struktur vil HiNT bli en liten aktør (Mld.St.18). Megatrender og den
politisk styrte strukturprosessen som nåværende regjering satte i gang for ca ett år siden, er i
ferd med å begrense mulighetene for videre selvstendighet vesentlig for HiNT. Vi kan
allerede nå at det i løpet av 1-2 år vil være flere universitet enn statlige høgskoler i Norge.
Studentene er premissgiverne for HiNTs fremtidige organisasjonsmodell. Å være høgskole
med en lavere status enn universitetene vil på sikt være en dårlig løsning. Dersom styret
kommer til at dette vil være tungtveiende for det veivalg som skal gjøres, ser vi muligheter for
at et nytt universitet, bygd på tradisjoner, styrker og fortrinn som HiNT og UiN enkeltvis
representerer i dag, kan ta en større rolle i Midt-Norge enn HiNT kan klare alene.

Rapporten baseres på en relativt grundig gjennomgang av institusjonelle styrker og svakheter
relatert til markedsmessige behov og muligheter. Argumentasjonen og analysene som er gjort
av fagmiljøene og administrasjonen underbygger at merverdier kan hentes gjennom et nytt
universitet. Noen reservasjoner kommer til uttrykk fra fagmiljøene innenfor
Trafikklærerutdanning og Lærerutdanning når det gjelder egen framtid, men samtlige
delrapporter anbefaler at fusjonsforhandlinger gjennomføres. Grunnlagsdata fra
Nordlandsforskning og TFoU bekrefter at rekrutteringsgrunnlag og etterspørsel fra næringsog arbeidslivet er til stede i Midt-Norge for å tilby relevante grunnutdanninger og spesialiserte
utdanninger i mange år framover.
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Å skulle drive i åpen konkurranse med NTNU vil på sikt å ikke være noen god løsning for
HiNT. HiNTs mulighet for å fortsette som selvstendig institusjon anses derfor å avhenge av
en samarbeidsavtale med NTNU om grunnskolelærerutdanningene. Fellesgrader fra
NTNU/HiNT vil kunne kompensere noe for utfordringene som HiNT som høgskole står
overfor. NTNU er villig til å inngå en intensjonsavtale om samarbeid allerede om sommeren,
men en endelig samarbeidsavtale vil tidligst kunne foreligge mot slutten av året. Usikkerheten
med dette er å få tilstrekkelig og tidlig nok kunnskap om spørsmål knyttet til innhold i den
nye grunnskolelærerutdanningen, oppgavefordeling, opptak og gjennomføring. HiNTs
ambisjon må være at studenter søker seg til HiNT og får gjennomført 5-årige løp her. Å
samarbeide med NTNU der vi samtidig konkurrerer kan også være en utfordring i seg selv.

HiNT og UiN har store likhetstrekk når det gjelder fagportefølje og regional forankring. På
andre områder finner vi sterke komplementære trekk ved at UiN eksempelvis har et tungt
fagmiljø innenfor blå sektor/sjømat, og HiNT har et tyngdepunkt innenfor grønne næringer.
Det som skiller institusjonene er først og fremst UiNs sterkere posisjon gjennom å ha bygd
seg til universitet gjennom 10 år.

Mulighetene som ligger i å tenke nytt rundt etablering av et nytt universitet er basert på at
HiNT og UiN ikke har fått noen form for pålegg eller styringssignal fra sentrale myndigheter
om å måtte fusjonere. Friheten til å gjøre selvstendige vurderinger og veivalg for begge
institusjoner må derfor kunne sies å være en viktig årsak til at HiNT-styret har sett på UiN
som en interessant samarbeidspartner.

Begge institusjoner har utfordringer. De største utfordringene ligger utenfor oss selv og
handler om mega-trender som globalisering og internasjonalisering, demografiske endringer
og sentralisering, som setter U&H-sektoren under press. For UiN handler dette bl.a. om svak
rekruttering til enkelte utdanninger (eksempelvis lærerutdanningene). For HiNT er NordTrøndelag i ferd med å bli et for begrenset markedsområde. Å være en tung identitetsmarkør i
et begrenset marked over lengre tid kan i seg selv være begrensende. HiNT mangler dessuten
faglige styrker til å hente ut potensialet i et større marked. Dette kommer til uttrykk gjennom
for få mastertilbud og ikke å ha satset på bygging av PhD-programmer.

HiNT besitter imidlertid adkomsten til en region som kan være interessant for UiN. HiNTs
posisjon i Midt-Norge er i dag i all hovedsak sentrert i Nord-Trøndelag, men høgskolen er
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også en sterk merkevare i resten av Midt-Norge og i resten av landet. Flere utdanninger
rekrutterer derfor nasjonalt. HiNT er den største leverandøren av fleksible utdanninger
regionalt.

Selve grunnidéen med en sammenslutning mellom HiNT og UiN er å skulle hente ut faglige
gevinster, stordriftsfordeler og merverdier for samfunnet. Det vil være en viktig forutsetning
at begge institusjoner styrkes gjennom å bygge en ny institusjon sammen. På samme måte
skal de regionale, nasjonale og internasjonale gevinstene være større enn institusjonenes
enkeltbidrag er i dag. Idéen om et nytt universitet legger ambisjonene høyere enn hva en ren
sammensmelting av to institusjoner vil gi som resultat.

Viktige faktorer å ta stilling til når et nytt universitet skal utredes vil være:


Et nytt navn som virker samlende, identitetsskapende og som underbygger ønsket
posisjon



Definere en faglig profil og et tilstrekkelig markedsgrunnlag



Beskrive ønsket posisjon og definere fortrinn regionalt, nasjonalt og internasjonalt



Styrke relevans og kvalitet i utdanning og forskning



Sette høye mål for faglig robusthet/ kompetanse



Definere tilstedeværelse og distribusjon



Identifisere kulturelle forutsetninger som grunnlag for å bygge en sterk kultur med
utgangspunkt i det nye universitetet

Det legges til grunn at et nytt universitet i Midt-Norge vil bygge på den akkreditering og
godkjenning som UiN allerede har. Forhandlinger mellom institusjonene må gjennomføres av
styreoppnevnte forhandlingsutvalg i begge institusjoner. Det er viktig at forhandlingene i
starten fokuserer på de mest overordnede spørsmålene.

Foreløpige tanker om en ny universitetsmodell kan være:


Et profesjonsrettet universitet med 11.000 studenter (inkl Høgskolen i Nesna)



Det nye universitetet bygges på faglige styrker, infrastruktur (campuser) og nettverk i
begge institusjoner



Profilen tar utgangspunkt i bioøkonomi, innovasjon, oppvekst og velferd - med
regionale, nasjonale og internasjonale ambisjoner



Fakultetsansvaret innenfor lærerutdanning og helsefag legges til HiNT
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HiNTs tilstedeværelse på Stjørdal kan gi det nye universitetet komparative fortrinn i
tilknytning til posisjonering og satsing i Midt-Norge, nasjonalt og internasjonalt. Dette
gjelder både grunnutdanninger, EVU og FoU.

De faglige, regionale, organisatoriske og økonomiske muligheter og utfordringer som ligger i
en eventuell fusjon mellom HiNT og UiN er i rapporten forsøkt beskrevet mest mulig
utfyllende. Etter en helhetlig vurdering av disse faktorene, i hovedsak basert på innspill
og anbefalinger fra arbeidsgruppene, anbefales styret i HiNT å vedta
fusjonsforhandlinger med UiN.
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1

Oppsummering og anbefaling

Arbeidsgruppa på Avdeling for lærerutdanning har utredet muligheter og utfordringer som
grunnlag for endelig styrebehandling av en nyskaping gjennom sammenslåing med
Universitetet i Nordland, med utgangspunkt i det foreliggende mandatet. Gruppa har hatt et
lærerutdanningsperspektiv på dette arbeidet. Gruppa har bygd på arbeidet som ble
gjennomført høsten 2014, knyttet til prosessen forut for HiNTs innspill til
Kunnskapsdepartementet. Innføring av master for GLU fra 2017 er et viktig premiss for
gruppas vurderinger og konklusjon.
Gruppa har videre lagt til grunn at muligheter og utfordringer må ses i sammenheng med de
mål en ønsker å oppnå, og de tiltak og forutsetninger som bygger opp under måloppnåelse.
Gruppa har derfor hatt forståelse av samfunnsoppdraget som utgangspunkt, noe som har
konsekvenser for hvordan gruppa formulerer forutsetninger som må være oppfylt, og for
gruppas vurdering av muligheter og utfordringer.
Med bakgrunn i den usikkerhet som er knyttet til fordeler/ ulemper ved en fusjon med
UIN, mener gruppa at det bør gjennomføres fusjonsforhandlinger mellom HiNT og UiN,
for i størst mulig grad å avklare usikkerhetsmomenter. Dette for å legge et faglig og
strategisk grunnlag for en endelig beslutning.
Det må være et klart premiss for HiNT at fortsatt selvstendighet er et reelt, mulig utfall
etter eventuelle fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland.

1.1 Selvstendighetsalternativet
Lærerutdanningen ved HiNT har en lang tradisjon på å imøtekomme og tilfredsstille
samfunnsoppdraget (jfr. kap 5) som vi er gitt. Det er gruppas oppfatning at dette
samfunnsoppdraget kan ivaretas gjennom selvstendighetsalternativet, under forutsetning av
en tung strategisk satsing fra HiNT og avdelingen for å bygge kompetanse som
imøtekommer kravene til i første rekke master i GLU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategiske tilsettinger.
Intern kompetanseheving.
Tilførsel av PHD-stipendiater i prioriterte fag.
Benytte kompetanse på tvers i HiNT.
Langsiktig strategisk satsing på GLU i HiNT.
Forpliktende samarbeidsavtaler om master GLU med et universitet (NTNU – eller
Universitetet i Nordland). Avdelingen og HiNT må i fellesskap arbeide for å få dette på
plass.
Flere fagmiljø ved avdelingen har kompetanse og/ eller er nær kompetansekravet for
å kunne tilby master GLU i faget. Det må sikres at fagkompetansen i disse miljøene
ivaretas, og at det er økonomi til å reise master i prioriterte fag.
Prioritering av skolefag som skal tilbys (antall og dybde) ved GLU.
Forsterket arbeid med rekruttering og gjennomstrømming i alle våre studier.
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1.2 Sammenslåingsalternativet
De viktigste utfordringene med sammenslåingsalternativet er knyttet til geografiske
avstander, og til plassering av faglige og administrative styringsorganer. Samtidig er det
usikkerhet med hensyn til villighet til å satse tungt på profesjonsutdanningene i et nytt
universitet, og hvilke faglige synergier dette alternativet vil tilføre HiNTs lærerutdanning. Det
er også usikkerhet knyttet til konsekvensene av at institusjonene har stor grad av likhet, noe
som kan medføre konkurranse om tilbud. Eventuelle effekter på rekruttering (studenter/
fagkompetanse) er det også krevende å si noe sikkert om. Usikkerhetene må veies opp mot
mulighetene knyttet til master på GLU, og tilfredsstillelse av 1. kompetansekravet fra
NOKUT, samt mulighetene for å utvikle Levanger som et kraftsentrum i lærerutdanning (i vid
forstand) i et nytt universitet.
Gruppa mener at følgende forutsetninger må være oppfylt for at en etablering av et nytt
universitet, gjennom en nyskaping sammen med Universitetet i Nordland, skal være et
alternativ for Avdeling for Lærerutdanning:
Avdeling for lærerutdanning forutsetter at HiNT og UiN er to likeverdige institusjoner
som sammen skal etablere et nytt universitet.
Vi oppfatter det som sentralt at det så snart som mulig blir avklart om vår forutsetning
om to likeverdige institusjoner, som sammen skal etablere et nytt universitet,
innebærer krav om akkreditering av det nye universitetet fra NOKUT.
Et nytt universitet må:
a. Sikre en tydelig satsing på profesjonsutdanningene generelt og
lærerutdanning spesielt.
b. Sikre og bedre kvaliteten ved alle nåværende og framtidige utdanninger og
tilhørende FoU, som i dag er knyttet til Avdeling for lærerutdanning.
c. Sikre at lærerutdanning organiseres som et eget fakultet, og at den
overordnete styringen av fakultetet legges til Levanger.
d. Sikre at lærerutdanningens regionale forankring, posisjon og autonomi
videreføres og styrkes.
e. Sikre at studenter og tilsatte ved studiested Levanger har kvalitet i-, og nærhet
til de administrative tjenester på minst samme nivå som i dag.
f. Sikre master i GLU 1-7 og 5-10 ved nåværende Avdeling for lærerutdanning.
Dette innebefatter å videreføre komplette og attraktive grunnutdanninger med
tilhørende fagmiljø.
Når alle fakta om de to alternativene er utredet, bør styret ha et tilstrekkelig grunnlag for
beslutning og valg av alternativ.
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2.

Bakgrunn

2.1

Styrets vedtak – mandat for arbeidet

Styret i HiNT gjorde vedtak i sak 20/15(V):
1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag ber om at følgende punkter utredes som
grunnlag for endelig styrebehandling av nyskaping gjennom sammenslåing med
Universitetet i Nordland:
 Faglige muligheter og utfordringer


Regionale muligheter og utfordringer



Organisatoriske muligheter og utfordringer



Økonomiske muligheter og utfordringer

2. For å sikre kvalitet og forankring i arbeidet, ber styret om at de ansatte, studentene og
fagforeningene blir involvert i utredningsarbeidet slik det legges opp til i saksutredningen.
3. Selvstendighetsalternativet kan avhenge av samarbeidsavtale med NTNU. Styret ber
om at grunnlaget for samarbeid med NTNU om 5-årig grunnskolelærerutdanning blir
utredet parallelt med prosess for nyskaping gjennom sammenslåing med Universitet i
Nordland.
4. Beslutning om fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland fattes av styret den
25.6.15.
Det ble gjennomført et LYNC-møte onsdag 25. mars(oppstartsmøte) for å avklare mandatet
for arbeidsgruppene, samt se nærmere på tidsplanen for arbeidet.
Mandatet for arbeidsgruppene var på strategisk grunnlag og som grunnlag for endelig
styrebehandling av nyskaping gjennom sammenslåing med Universitetet i Nordland å utrede:
Faglige muligheter og utfordringer
Regionale muligheter og utfordringer
Organisatoriske muligheter og utfordringer
Økonomiske muligheter og utfordringer
Det ble foretatt en presisering (i oppstartsmøtet) av de fire områdene, der «Faglige
muligheter/ utfordringer» ble presisert til å omfatte:
1. Studietilbud og forskningsaktiviteter
2. Utdannings- og forskningskvalitet
3. Kompetanse
4. Kartlegge nettverk
5. Internasjonalisering
6. Innovasjon og entreprenørskap
7. Hvordan trekkes studentene inn i fagutviklingen? (Studentmedvirkning)
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2.2

Gruppas arbeid

Sammensetningen av arbeidsgruppa på Avdeling for lærerutdanning framgår av oversikten
nedenfor:
Dekan

Leder gruppas arbeid

Egil Solli

Studieleder

Arve Thorshaug

Studieleder

Åshild Karevold/Terje Rønning

Ansatterepresentant

Utpekt / valgt av IDF

Roar Tromsdal

Ansatterepresentant

Utpekt / valgt av IDF

Ole Petter Vestheim

Saksbehandler
dekan

Sekretær for gruppas
arbeid

Ove Voldseth

Saken er drøftet i de ukentlige møtene i ledergruppa ved Avdeling for lærerutdanning, og
ledergruppa har gitt innspill til arbeidet.
Arbeidsgruppa har hatt flere møter i løpet av perioden.
Arbeidet ble innledet med det nevnte oppstartmøtet på LYNC 25. mars.
Det første møtet i arbeidsgruppa fant sted 13. april og hadde som utgangspunkt en
gjennomgang av oppdraget og mandatet med tanke på å konkretisere det slik at det blir
relevant for avdelingens virksomhet og for å sikre framdrift og gjennomførbarhet i arbeidet.
Gruppa har tatt flere initiativ med sikte på å få i stand et besøk og fysisk møte med
lærerutdanningen ved UiN i Bodø. Dette lyktes ikke. Det ble deretter tatt initiativ for å få
gjennomført et LYNC-møte mellom gruppa og representanter for ledelsen ved
lærerutdanningen i UiN. Dette LYNC-møtet ble gjennomført 20. mai.

3.

Generelt om muligheter og utfordringer, mål og forutsetninger

Det er gruppas syn at muligheter og utfordringer må ses i sammenheng med de mål en
ønsker å oppnå og de tiltak og forutsetninger som bygger opp under måloppnåelse. En
mulighet blir på denne bakgrunn noe som bidrar til å fremme måloppnåelse, mens en
utfordring er noe som kan bidra til det motsatte.
Det er videre gruppas syn at muligheter og utfordringer gir uttrykk for noe som kan
skje(potensiale), men at det knytter seg visse forutsetninger som må være oppfylt før en
mulighet blir en realitet og før utfordringen inntreffer.
Målene for Avdeling for lærerutdanning og hvilke tiltak og forutsetninger vi mener må ligge til
grunn, blir derfor viktige utgangspunkt for drøfting av muligheter og utfordringer.
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4.

Kravet om master GLU.

Regjeringens varsel om innføring av master for GLU fra 2017 er viktig for våre vurderinger og
konklusjonen fra Avdeling for lærerutdanning.
Regjeringen innfører femårig mastergradsutdanning for grunnskolelærere, rettet mot trinn 1-7
og 5-10 fra 2017. Kunnskapsdepartementet lanserte 30. september 2014 strategien for et
lærerløft som er varslet i regjeringsplattformen. Dette er noen av grepene regjeringen vil
benytte for å realisere sin visjon om kunnskapsskolen:
 Alle elever skal møte en lærer med fordypning i matematikk, engelsk og norsk


5-årig masterutdanning for lærerstudenter



Økte opptakskrav fra 3 til 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene



Ytterligere opptrapping av videreutdanning for lærere

5.

Om lærerutdanningen i HiNTs samfunnsoppdrag

Et viktig utgangspunkt for gruppas arbeid nå har vært det arbeidet som ble gjennomført i en
tilsvarende gruppe ved avdelingen høsten 2014, i forbindelse med arbeidet med HiNTs
rapport og innspill til Kunnskapsdepartementet. Arbeidet i høst resulterte i en rapport fra
Avdeling for lærerutdanning.
Dette betyr at gruppa legger til grunn følgende som utgangspunkt knyttet til
samfunnsoppdrag:







Vår region vil fortsatt ha behov for en utdanningsinstitusjon som utdanner
kunnskapsrike og reflekterte studenter som gjør en forskjell, og bidrar til
kunnskapsutvikling og nyskapingsprosesser i samhandling med arbeidsliv og
praksisfelt.
Vår region vil fortsatt ha behov for profesjonsutdanninger og EVU innenfor området
oppvekst.
Det vil fortsatt være et behov for å ivareta det nasjonale ansvaret for høyere
utdanning innenfor sørsamisk språk og kultur.
Nærhet til alle studenter og tilstedeværelse i regionen er viktig for å ivareta
samfunnsoppdraget og sikre regionens kompetansebehov.
Nært samarbeid med oppvekstsektoren i regionen er viktig for å oppfylle det
regionale samfunnsoppdraget til avdelingen.

Det er gruppas oppfatning at dette samfunnsoppdraget må ivaretas gjennom en
organisering som sikrer og bedrer kvaliteten ved alle lærerutdanninger og tilhørende
FoU, som i dag er lokalisert i Levanger. Vi har derfor valgt å vurdere muligheter og
utfordringer også ved selvstendighetsalternativet, jfr. styrevedtakets pkt 3.

6.

Selvstendighetsalternativet.

I 2014 var det 175 år siden Klæbu seminar ble opprettet. Dette var forløperen til
lærerutdanningen i HiNT og i Levanger, og er slik sett grunnlaget for dagens Avdeling for
lærerutdanning. HiNT har altså en lang selvstendig lærerutdanningstradisjon som fram til i
dag har stått svært godt og solid på egne bein.
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6.1 Muligheter
Mulighetene for Avdeling for lærerutdanning i et alternativ der HiNT utvikles som
selvstendig institusjon er knyttet til at avdelingen gjennom stor grad av fleksibilitet og
strategisk ressursstyring vil kunne tilpasse seg nasjonale, regionale og lokale behov i
en god dialog med omverdenen. Mulighetene er knyttet til følgende særtrekk ved
avdelingen:
Avdelingen vil kunne bidra i å ivareta regionens behov for integrerte og helhetlige
profesjonsutdanninger innenfor hele oppvekstspennet og innenfor alle undervisningsfagene i
skolen.
Avdelingens lange historie og satsing på praktisk-estetiske fag gjennom faglærerutdanning i
musikk, faglærerutdanning i kroppsøving og master i kroppsøving og idrettsvitenskap. Disse
faglig sterke miljøene, sammen med skuespillerutdanningen som en rein kunstfaglig
utdanning, gjør at avdelingen har studier med nasjonal og delvis internasjonal
oppmerksomhet.
Avdelingens utgangspunkt i et attraktivt, krevende og stimulerende studie- og læringsmiljø,
preget av nærhet til studenten, og med tett og god oppfølging gjennom hele studieløpet, har
gitt god utdanningskvalitet, god gjennomstrømming og fornøyde studenter, og er et godt
utgangspunkt for videreutvikling.
Gjennom etter- og videreutdannings-satsningene (EVU), særlig innen Kompetanse for
kvalitet og Ungdomstrinnsatsningen, har avdelingen markert seg tungt og positivt regionalt,
noe som er et godt utgangspunkt for videre utvikling, særlig tatt i betraktning regjeringens
bebudete kraftsatsing på EVU for lærere.
Også innen barnehageområdet er avdelingen aktiv innen EVU, og leverer etterspurt og
relevant kompetanseheving i regionen. Dette er en oppgave og rolle som vil styrkes i
framtiden og som vi vil håndtere svært godt som selvstendig institusjon.
Avdelingen har et svært godt og nært samarbeid med praksisfeltet, noe som er en
forutsetning for gode grunnutdanninger og EVU. Dette kan styrkes og videreutvikles
ytterligere med HiNT som egen institusjon i og med at tilstedeværelse i regionen (både
utdanninger og faglig ledelse) er en forutsetning for samarbeidet.
Den digitale satsingen både innen grunnutdanning og EVU vil kunne videreutvikles.
Mulighetene for Avdeling for lærerutdanning i et alternativ der HiNT utvikles som selvstendig
institusjon er knyttet til vår tradisjon innenfor profesjonsrelevant FoU, med stor grad av
tverrfaglighet. Også på FoU-området ligger det et godt fundament for utvikling i det regionale
fokuset som avdelingen har, og den nærhet som avdelingen har til regionale
samarbeidspartnere, inklusive praksisfeltet. Dette danner grunnlag for styrking og
videreutvikling av praksis som FoU-arena, og vår rolle som regional kunnskapsleverandør.
Mulighetene for Avdeling for lærerutdanning i et alternativ der HiNT utvikles som selvstendig
institusjon er knyttet til avdelingens styrke som en tydelig regional og nasjonal formidler av
både utdanning og forskning, og som en aktiv deltaker i samfunnsdebatten.
Avdelingen preges av fleksibilitet og omstillingsevne. Avdelingen vektlegger innovasjon i
utdanningene og i avdelingen, og avdelingen ligger i front i HiNT når det gjelder å tilby
fleksible utdanninger. Folkehelse som overordnet profilområde innarbeides i utdanningene
og synliggjøres, der det er naturlig.
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6.2 Utfordringer
Utfordringene for Avdeling for lærerutdanning i et alternativ der HiNT utvikles som
selvstendig institusjon, er i første rekke knyttet til bebudet innføring av master for
GLU i 2017. Hovedutfordringene er:


Kompetansekravet for å etablere master (min 50% 1.stilling for de som skal
undervise på master. I første omgang i to av fagene; Norsk, matte, engelsk,
samisk).



Rekruttering og gjennomstrømming til/ i masteren.



Karakterkravet 4 i matematikk for GLU (dersom det innføres).



Makter vi en publikasjonsmengde og «riktig» forskningsinnretning som
tilfredsstiller masterkravene?

Avdelingen har enkelte små fagmiljø, som vil være sårbare i forhold til disiplin- og
mastertenking - særlig i grunnskolelærerutdanningen. Det vil være usikkert om vi klarer å
tilby utdanning i alle fag dersom rekrutteringen ikke øker.
Avdelingen/institusjonen vil kunne bli mindre synlig i en ny struktur med færre og større
enheter, noe som kan gi større utfordringer med å rekruttere gode studenter og høgt
kompetente fagansatte.
Dersom økonomistrømmen endres betydelig til fordel for de store institusjonene, vil dette
kunne gi strammere økonomiske vilkår for avdelingen. Dette kan gå utover vår studiekvalitet,
og satsningen på digitale utdanninger som avdelingen er inne i, vil kunne bli utfordrende.
Selv om avdelingen produserer FoU (publikasjonspoeng) som er over snittet i sektoren per
ansatt, har avdelingen flere fagmiljø som er små og med lav FoU-produksjon. Dette kan
være krevende i en situasjon der kravet til forskning innen alle utdanninger og fagområder er
økende.
Hvis HiNT utvikles som selvstendig institusjon kan dette gjøre avdelingen mindre synlig i
FoU-sammenheng og bidra til at det blir krevende å rekruttere inn ny FoU-kompetanse på
fagsiden. Dette kan ha konsekvenser for omfang, tyngde/kvalitet i forskningen, mulighetene
for å hevde oss internasjonalt/ranking og for akkvisisjon av eksterne forskningsmidler. Det
kan bli usikkert om avdelingen makter å levere FoU både i det omfang og av den
tyngde/kvalitet som trengs for at vi skal ivareta våre oppgaver inne formidling og innovasjon.
Selvstendighetsalternativet kan altså bli utfordrende for HiNT og Avdeling for lærerutdanning.
Usikkerheten knyttet til dette alternativet gjelder spesielt HiNTs mulighet for å prioritere den
satsningen som per i dag kreves for å bygge master i GLU. Å velge
selvstendighetsalternativet vil måtte bygge på en del forutsetninger:
Tiltak for å møte løse utfordringene:
Ut fra de politiske signalene per i dag, må det derfor prioriteres en tung strategisk satsing fra
HiNT og avdelingen for å bygge kompetanse i to av fagene norsk, matematikk, engelsk eller
samisk som imøtekommer kravene for master i disse fagene. Konkret;
•
•
•

Strategiske tilsettinger.
Intern kompetanseheving.
Tilførsel av PHD-stipendiater i prioriterte fag.
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•
•
•

•

•
•

Benytte kompetanse på tvers i HiNT. Kan det være nødvendig å se på ordningen
med avdelingstilhørighet og/ eller avdelingsstruktur?
Langsiktig strategisk satsing på GLU i HiNT.
Forpliktende samarbeidsavtaler med et universitet (NTNU – eller Universitetet i
Nordland) i form av fellesgrader kan være en løsning. Avdelingen og HiNT må i
fellesskap arbeide for å få dette på plass.
Flere fagmiljø ved avdelingen har kompetanse og/ eller er nær kompetansekravet for
å kunne tilby master GLU i faget. Det må sikres at fagkompetansen i disse miljøene
ivaretas, og at det er økonomi til å reise master i prioriterte fag.
Prioritering av skolefag som skal tilbys (antall og dybde) ved GLU.
Forsterket arbeid med rekruttering og gjennomstrømming i alle våre studier.

6.3 Samarbeidsavtale med NTNU om master GLU
Avdeling for lærerutdanning har lang tradisjon for samarbeid om mastere, tilpasset
ALU/GLU, med NTNU. Dette er både inn spesialpedagogikk og fagdidaktiske mastere i
fremmedspråk og estetiske fag. Mastrene har blitt utviklet på grunnlag av bl.a. samarbeidet i
Midtnorsk nettverk for lærerutdanning. Utfordringene med disse mastrene er at det er NTNU
som «eier» mastrene, og som dermed har eksamensretten og rett til vitnemål. HiNT har slik
sett hatt en relativt beskjeden rolle i gjennomføringen av studiene. Ut ifra signalene fra KD og
statsråd er ikke dette tilfredsstillende for at en institusjon skal kunne tilby GLU etter 2017.
Her er signalene at framtidige GLU-mastere må være av typen «Joint degree» - altså at
mastrene er reelle fellesgrader.
Etter møter mellom rektorene ved NTNU og HiNT, samt møter mellom dekanene ved
lærerutdanningsavdelingene ved HiST og HiNT, er det enighet om at NTNU og HiNT skal
inngå en intensjonsavtale om samarbeid om 5-årig master GLU. Bakgrunnen for at det er en
intensjonsavtale i denne omgangen, er at NTNU ønsker å bygge en avtale på modellen for
ny Grunnskolelærerutdanning som skal være klar fra rammeplanutvalget i november 2016.
Det er sentralt at en avtale med NTNU om master GLU sikrer og styrker kvaliteten i en
framtidig GLU-master ved HiNT.

7.
Etablering av et nytt universitet gjennom en sammenslåing
med Universitetet i Nordland
Avdeling for lærerutdanning legger til grunn noen forutsetninger som må være ivaretatt for at
en etablering av et nytt universitet gjennom en nyskaping sammen med Universitetet i
Nordland skal være et alternativ for avdelingen:
Avdeling for lærerutdanning forutsetter at HiNT og UiN er to likeverdige institusjoner
som sammen skal etablere et nytt universitet.
Vi oppfatter det som sentralt at det så snart som mulig blir avklart om vår forutsetning
om to likeverdige institusjoner, som sammen skal etablere et nytt universitet,
innebærer krav om akkreditering av det nye universitetet fra NOKUT.
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Et nytt universitet må:
a. Sikre en tydelig satsing på profesjonsutdanningene generelt og lærerutdanning
spesielt.
b. Sikre og bedre kvaliteten ved alle nåværende og framtidige utdanninger og tilhørende
FoU, som i dag er knyttet til Avdeling for lærerutdanning.
c. Sikre at lærerutdanning organiseres som et eget fakultet, og at den overordnete
styringen av fakultetet legges til Levanger.
d. Sikre at lærerutdanningens regionale forankring, posisjon og autonomi videreføres og
styrkes.
e. Sikre at studenter og tilsatte ved studiested Levanger har kvalitet i-, og nærhet til de
administrative tjenester på minst samme nivå som i dag.
f. Sikre master i GLU 1-7 og 5-10 ved nåværende Avdeling for lærerutdanning. Dette
innebefatter å videreføre komplette og attraktive grunnutdanninger med tilhørende
fagmiljø.

7.1 Generelt om å lykkes med fusjoner
Litteratur som oppsummerer erfaringer fra ulike typer sammenslåinger nevner (i utdrag);


Sammenslåinger mellom institusjoner av ujevne størrelser har fungert best.



Omvendt; sammenslåinger mellom jevnstore institusjoner har skapt mange
utfordringer og har fungert dårligst.



De mest vellykkede eksempler på velfungerende, sammenslåtte institusjoner finner
man når flere mindre institusjoner slår seg sammen med en stor.



Sammenslåinger som har hatt økning av utdannings- og forskningskvalitet som
hovedmotivasjon har fungert bedre enn sammenslåinger som har hatt andre
motivasjonsgrunner (f. eks. besparelser)

Hvilke konklusjoner en skal trekke på denne bakgrunn i forhold til det foreliggende alternativ,
kan nok diskuteres. Men det er på sin plass å understreke den forutsetning som gruppa
pekte på over, og som forutsetter at HiNT og UiN er to likeverdige institusjoner som sammen
skal etablere et nytt universitet.
Siden det aktuelle alternativet dreier seg om institusjoner som er lokalisert i lang avstand fra
hverandre, er det relevant å peke på hvilke fordeler og ulemper det har om institusjoner er
samlokalisert eller geografisk spredt. Svein Møthe peker i sin rapport «Fusjoner i høyere
utdanning, Rapporter fra Høgskolen i Buskerud nr. 82», på at geografisk nærhet teller ved
fusjoner. Jo nærmere to institusjoner er lokalisert fysisk, jo større er sjansen for en vellykket
fusjon.
Vellykket i denne sammenheng kan vi knytte til begrepet (faglig) synergi. Med faglig synergi
forstår vi i denne sammenheng den mereffekt eller merverdi som oppnås gjennom en fusjon
ved at to/flere institusjoner samlet kan oppnå bedre prosesskvalitet/bedre og mer effektiv
oppgaveløsning, bedre innholdskvalitet/styrket faglig nivå og bedre resultatkvalitet, enn de vil
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kunne oppnå hver for seg innenfor de faglige kjerneoppgavene; utdanning, forskning,
utvikling og innovasjon og samfunnsansvar og formidling.
Det er viktig å holde fast på dette når en skal vurdere muligheter/utfordringer. Det er altså
mer-verdiene som følge av en eventuell nyskaping som er målestokken, og som mulighetene
og utfordringene skal ses i lys av.
Faglige synergier kan realiseres på to måter. Synergier kan for det første oppnås gjennom
forsterkning, der identiske fagmiljøer/utdanningsprogram gjennom en fusjon blir større og
faglig mer solide. For det andre kan synergier realiseres gjennom komplementaritet, der
fagmiljø og utdanningsportefølje blir styrket gjennom større faglig bredde; det enkelte
fagmiljø kan få flere bein å stå på.
Det kan synes som at det er synergier gjennom forsterkning som er mest aktuelt å drøfte i
forhold til lærerutdanningene ved de to institusjonene, og vi ser nærmere på dette under
avsnittet faglige muligheter og utfordringer.
Det at en institusjon og et fagmiljø blir større, gir alene ingen garanti for økt kvalitet. En
fusjon vil imidlertid kunne legge til rette for bedre strukturkvalitet gjennom mer solide fagmiljø
og økt strategisk handlingsrom på institusjonsnivå. Faglige synergier forutsetter at dette
handlingsrommet utnyttes gjennom god og effektiv faglig og strategisk ledelse på ulike nivå i
organisasjonen.
Møthe trekker også en forsiktig konklusjon om at samlokaliserte institusjoner (altså nærhet i
geografi) kan ha bedre muligheter for å få ut faglige gevinster enn nettverksinstitusjoner
under den forutsetning at også andre betingelser enn samlokalisering er tilstede.
Dette knytter an til det poenget vi pekte på tidligere om sammenhengen mellom
muligheter/utfordringer som noe som potensielt kan skje og forutsetninger som noe som
bidrar til at muligheter realiseres evt ikke.
Noen av disse forutsetningene vil være påvirkbare og vil kunne identifiseres og tas stilling til
gjennom den prosessen som en nyskaping vil måtte innebære. Andre vil i mindre grad være
påvirkbare, men også de vil en måtte tilpasse seg i prosessen.
Eksempel: Organisatoriske forhold, campusstruktur, geografi, studenters adferd(rekruttering).
Skal en nyskaping være vellykket, må den 1) gi et grunnlag for potensielle synergier
(faglige og andre) 2) som kan realiseres gjennom at det strategiske handlingsrommet
utvides og 3) dette handlingsrommet må faktisk realiseres (og dermed potensialene
utløses) gjennom god, faglig og administrativ strategisk styring og ledelse.
Tidsaspektet bidrar til å komplisere dette ytterligere (kortsiktige vs. langsiktige
effekter).

7.2 Informasjonsgrunnlaget
Målene for Avdeling for lærerutdanning, og hvilke tiltak og forutsetninger vi mener må ligge til
grunn, blir derfor viktige utgangspunkt for vår drøfting av muligheter og utfordringer.
Vi har gjort en vurdering av muligheter og utfordringer med utgangspunkt våre(HiNT/LÆRs)
målsettinger, og med utgangspunkt i kjennskap til egne styrker og svakheter. I stor grad er
dette basert på det arbeidet som ble gjennomført i høst.
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Gruppa har hatt liten tilsvarende informasjon om lærerutdanningen ved UiN. Dette er en
betydelig svakhet ved grunnlaget for gruppas arbeid. Vi kjenner ikke lærerutdanningen ved
UiNs fortolkning av eget samfunnsmandat, dens profil og heller ikke dens målsettinger
knyttet til en eventuell nyskaping sammen med HiNT. Vi har også begrenset informasjon
som kan belyse styrker og svakheter ved lærerutdanningen i UiN.
Det siste henger sammen med at lærerutdanningen ved UiN er en del av
Profesjonshøgskolen, og tilgjengelige data om Profesjonshøgskolens virksomhet skiller ikke
mellom de utdanningene som dette fakultetet har ansvar for på en slik måte at en får
sammenlignbare data om lærerutdanningene ved UiN og HiNT.
Lærerutdanningen i HiNT har et erfaringsgrunnlag fra samarbeid med UiN som er for
begrenset til at gode vurderinger av muligheter og utfordringer kan bygge på dette.
Gruppa hadde et LYNC-møte med representanter fra lærerutdanningen ved UiN, 20. mai.
Møtet ga ikke vesentlig ny informasjon.
I det følgende har gruppa gjort rede for sin vurdering av muligheter og utfordringer på de fire
områdene som mandatet omfatter. Gruppa har valgt å begrense ytterligere detaljering til å
omfatte de sju underpunktene under faglige muligheter og utfordringer som ble presisert i
oppstartsmøtet.
Begrensningene i informasjon om lærerutdanningen ved UiN vil måtte bety at vurderingene
er forbundet med usikkerhet.
Samlet sett er det gruppas oppfatning at å skulle vurdere mulighetene og utfordringene for
lærerutdanningen knyttet til nyskaping gjennom sammenslåing med Universitetet i Nordland
er forbundet med stor usikkerhet. Nettopp denne usikkerheten velger vi å legge vekt på når
vi skal formulere vår anbefaling, jfr. også våre betraktninger foran om muligheter og
utfordringer som noe som kan skje(potensiale), under visse forutsetninger.

7.3 Faglige muligheter og utfordringer
Innledningsvis ønsker vi å fremme noen generelle betraktninger om profil og rekruttering.
UiN har en mange profesjonsutdanninger og en regional profil som harmonerer med HiNTs
profil. Når det gjelder lærerutdanning, har vi ikke god nok kjennskap til lærerutdanningene i
UiN til å si noe om graden av sammenfall i profil mellom de to lærerutdanningene.
Nærhet til praksisfeltet et viktig profilområde for lærerutdanningen ved HiNT, noe som vil
kunne bli i utfordret i en ny modell.
Et av de viktigste usikkerhetsmomentene er framtidig rekruttering av studenter.
Rekrutteringen henger sammen med framtidige studenters preferanser og atferd, og
særtrekkene ved framtidas tilbud av utdanninger. Flere forhold som må antas å innvirke på
studentatferden er under endring, noe som gjør bildet uforutsigbart. Vi tenker da på
strukturendringene, som vil innvirke på endringer i hvor de ulike tilbud finnes, og ikke minst
endre status fra høgskole til universitet for en del institusjoners vedkommende. Videre; krav
til master /GLU og endringer i kompetansekrav(inntakskvalitet). Betydningen av nærhet til en
storby er kjent fra tidligere og må antas fortsatt å ha betydning. I tillegg kommer en noe
større usikkerhet i arbeidsmarkedet generelt (jobb-muligheter og framtidig sysselsetting).
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Lærerutdanningen i en ny institusjon vil kunne få et større rekrutteringsområde. Men, om
dette samlet vil kunne medføre større rekruttering enn alternativet med å videreføre
selvstendighetsalternativet er usikkert. Lærerutdanningene ved HiNT har ikke en tung
rekruttering fra Nordland i dag, både HiNT og UiN rekrutterer primært fra sine respektive
fylker til lærerutdanningene. For HiNT er dessuten Sør-Trøndelag et viktig
rekrutteringsområde. HiNTs lærerutdanninger ser ut til å lykkes bedre med rekruttering enn
det UiN gjør, sett på bakgrunn av tilgjengelige data, inklusive de siste tall fra SO.
De viktigste momentene er nok at universitetsstatus vil kunne slå positivt ut på rekruttering,
og at det å ha status som universitet (som betyr at institusjonen er selvakkrediterende) vil
kunne gjøre det lettere å få etablert tilbud om mastere på GLU i Nord-Trøndelag.
Det at en institusjon både kan tilby en bred studieportefølje og i tillegg kan tilby lengre løp
(master og PhD), vil kunne slå positivt ut på rekruttering.
Samtidig er det slik at storbyeffekten har vært der og vil nok være der også framover, og vi
vet ikke hva etableringen av det nye NTNU vil bety for rekrutteringen til lærerutdanningene i
Midt-Norge.

7.3.1 Studietilbud og forskningsaktiviteter
Det kan synes som om studieportefølje og utdanningstilbud innenfor lærerutdanning ved UiN
har stort sammenfall med porteføljen til HiNTs lærerutdanning.
Dette betyr at en i stor grad har de samme fagmiljø, og en modell med sammenslåing vil
gjøre disse miljøene større i antall. I lys av de innledende betraktninger om synergier, er det
derfor en variant av synergi gjennom forsterkning som kan være mulig gjennom en
nyskaping med UiN.
Utfordringene er knyttet til det å skape og opprettholde forsterkede fagmiljø under de
geografiske(avstander)- og organisatoriske(flercampusmodell) forutsetningene som gjelder.
Effekten på kvaliteten i utdanningene er derfor usikker, da geografien kan begrense
mulighetene til utnytte fagekspertise på tvers og innad i fagmiljø. For lærerutdanningen vil
dette kunne bety ressurskrevende opprettholdelse av tilbud med dårlig rekruttering på ett
sted/område på bekostning av mulighetene for å understøtte et tilbud med et høyt
behovsgrunnlag på et annet område
UiN er et universitet, noe som innebærer flere tilbud på master- og PhD.-nivå. Dette vil kunne
gi en positiv kvalitetseffekt for en ny institusjon. I en ny institusjon vil altså studentene kunne
få flere og lengre utdanningsløp (helt opp til PhD-nivå).
Begge institusjoner har erfaring fra digitale prosjekter rettet mot lærerutdanning, som i
felleskap vil kunne styrke en ny institusjon.
HiNT har en lang og tung tradisjon innen praktisk- estetiske fag (faglærerutdanningene i
musikk og kroppsøving, master kroppsøving og idrettsvitenskap, friluftsliv, kunst og
håndverk, mat og helse) og nå kunstfag gjennom skuespillerutdanningen. Dette er
utdanninger og fagområder som en ny enhet vil kunne profilere seg tungt på.
På det samiske området kan det være muligheter fordi UiN har ansvar for lulesamisk, mens
HiNT har et nasjonalt ansvar for sørsamisk.
UiN kan i kraft av å være universitet akkreditere master GLU selv.
Vi omtaler Forskning og utvikling(FoU) under pkt 7.3.2.
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7.3.2 Utdannings- og forskningskvalitet
Innen lærerutdanningene tilbys i stor grad de samme utdanningene. Hvis en ny modell skulle
bety større grad av intern arbeidsdeling, vil dette kunne true fagmiljø på Levanger. Dette vil
gjøre muligheten for å tilby attraktive grunnutdanninger ved Røstad mindre, og muligheten
for å tilby EVU i alle fag lokalt blir svekket.
Avdeling for lærerutdanning har en lang tradisjon og kultur som kan bli brutt i en ny modell.
FoU-produksjonen i Avdeling for lærerutdanning (målt publikasjonspoeng) er over snittet i
sektoren per ansatt. Vi kan ikke med sikkerhet si at større fagmiljø vil gi ytterligere merverdi i
samlet FoU-produksjon.
I en ny institusjon vil masterutdanning på GLU være enklere å få på plass i og med at
universitetene er selvakkrediterende. Lærerutdanningen og fagmiljøet vil i en sammenslått
modell lettere kunne imøtekomme KDs masterkrav. Publikasjonsmengde og «riktig»
forskningsinnretning som tilfredsstiller masterkravene vil kunne bli enklere å få på plass, på
plass.
Gruppa ser imidlertid utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen av dette, i lys av
avstander og NOKUTs krav om tilknytning av ansatte med topp-/førstestillingskompetanse til
det konkrete studiet (master i GLU).
Bidrag fra begge institusjoners profesjonsforskning vil kunne styrke lærerutdanningen i en ny
institusjon. Samlet kan dette gjøre lærerutdanningen mer synlig i FoU sammenheng og bidra
til at det blir lettere å rekruttere inn ny FoU-kompetanse på fagsiden.
Dette kan ha positive konsekvenser for omfang, tyngde/kvalitet både i forskning og
undervisning, for mulighetene for å hevde oss internasjonalt/ranking og for akkvisisjon av
eksterne forskningsmidler.
Vår tradisjon innenfor profesjonsrelevant FoU, med stor grad av tverrfaglighet kan bli svekket
i en modell med nyskaping sammen med Universitetet i Nordland.
Dette kan medføre at FoU-området som et godt fundament for utvikling av det regionale
fokuset som avdelingen har, og den nærhet som avdelingen har til regionale
samarbeidspartnere, inklusive praksisfeltet kan bli utfordret.
Grunnlaget for styrking og videreutvikling av praksis som FoU-arena, og vår rolle som
regional kunnskapsleverandør kan svekkes.

7.3.3 Kompetanse
Det er gjort en kartlegging av kompetansen og størrelsen på fagmiljøene i
lærerutdanningsmiljøet ved UIN (se vedlegg 1). Dette viser at lærerutdanningsmiljøet ved
UIN er relativt lite, og har mange små fagmiljø, sammenlignet med Avdeling for
lærerutdanning i HiNT. Kompetansenivået er imidlertid noe høyere ved enkelte utdanninger/
fagmiljø enn hos oss, men også ved UiN kan det se ut til at andelen toppkompetanse er lav.
Dette kan kanskje veies noe opp av Senter for praktisk kunnskap, som har 20 årsverk med 5
professorat og 3 førsteamanuensisstillinger. Senteret er imidlertid ikke spesifikt
lærerutdanningsrettet.
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Ved en eventuell fusjon vil førstekompetanseandelen samlet gå ned i de sentrale
fagene; norsk, engelsk og matematikk, med utgangspunkt i det foreliggende
tallmaterialet. Se vedlegg.
Gruppa ser som nevnt tidligere utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen i bruk
av kompetanse på tvers av studiestedene. Dette i lys av avstander og NOKUTs krav om
tilknytning av ansatte med topp-/førstestillingskompetanse til det konkrete studiet (master i
GLU).
En nyskaping mellom HiNT og UiN vil kunne legge grunnlag for større fagmiljø. Fagmiljøene
blir større og dette kan gi positive effekter gjennom samarbeid som ikke begrenses av
institusjonsbarrierer.
Denne kompetansen og konsentrasjon, vil kunne bidra til å øke omfanget av og deltakelsen i
forskningsprosjekter og forskningssamarbeid.
Rekruttering av høgt kompetente fagtilsatte kan bli enklere.
Nye og tverrfaglige miljø/grupper vil kunne bli etablert, slik at man samlet ivaretar
samfunnets behov for utdanning og FoU.

7.3.4 Kartlegge nettverk
Vi har ikke hatt mulighet til å foreta denne kartleggingen. Vi har grunn til å tro at for ansatte
ved lærerutdanningen ved HiNT er nettverkene best utbygd og ivaretatt mot fagmiljøene i
NTNU og HiST.

7.3.5 Internasjonalisering
På området internasjonalisering har Lærerutdanningen ved HiNT lagt ned et viktig
utviklingsarbeid gjennom etablering av Internasjonalt semester. Avdelingen har god utvikling
de siste årene gjennom utveksling av studenter og ansatte. Skuespillerutdanningen har et
utstrakt internasjonalt samarbeid.
Vi har ingen kjennskap til målsettinger eller status når det gjelder internasjonalisering ved
lærerutdanningen ved UiN. Muligheter og utfordringer er derfor ikke drøftet nærmere.

7.3.6 Innovasjon og entreprenørskap
Å samle fagmiljøene til større enheter kan bidra til å øke innovasjonsevnen. Samtidig er vi
kjent med at små fagmiljø også kan levere svært innovativt arbeid.
HiNT/LÆRs rolle som innovativ aktør på distribusjon av utdanning via Lync, kan være et
fortinn i en nyskaping sammen med Universitetet i Nordland da det vil være flere
utdanninger, fag og fagmiljø å spille på.
Hvis større fagmiljø også gir økt FoU-produksjon, øker muligheten for å formidle relevant
FoU og ny kunnskap både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Avdelingens styrke som en tydelig regional og nasjonal formidler av både utdanning og
forskning, og som en aktiv deltaker i samfunnsdebatten kan utfordres i en ny modell, dersom
sentralstyringen får for stor makt.
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Avdelingen har en størrelse og en lokal styring og styringsform som gjør den fleksibel og
omstillingsdyktig, noe som ikke er en selvfølge i en ny modell med store enheter.
Avdelingens vektlegging av innovasjon i utdanningene og i avdelingen, og det at avdelingen
ligger i front i HiNT når det gjelder å tilby fleksible utdanninger, kan få liten forståelse og
dermed rom for videreutvikling.

7.3.7 Hvordan trekkes studentene inn i fagutviklingen? (Studentmedvirkning)
HiNT har et godt og velfungerende kvalitetssystem, godkjent av NOKUT, som forutsettes
videreført i et eventuelt framtidig universitet. Systemet ivaretar studentmedvirkning på en
framifrå måte.
Vi har ingen kjennskap til hvordan dette ivaretas ved lærerutdanningen i UiN.

7.4

Regionale muligheter og utfordringer

Det er mange like, regionale og næringsmessige utfordringer i Nord-Trøndelag og Nordland,
men også forskjeller mellom regionene og deres næringsstruktur. En sammenslåing vil
kunne bidra til at man utvider Midt-Norge og Nordland til å bli en storregion.
Samtidig er det slik at Nordland og Nord-Trøndelag i dag tilhører to forskjellige landsdeler
med befolkninger med ulik identitet og opplevelse av hvor og hva de hører til.
Det forventes vekst i kystnær næringsaktivitet langs kystlinjen for Nordland og NordTrøndelag. Det å bidra til å sikre kommunene i dette området en god tilgang på
profesjonsutøvere, vil være viktig forutsetning for vekst på andre områder (grunnleggende
infrastruktur). Et midtnorsk profesjonsuniversitet, der lærerutdanning er ett viktig
profilelement, vil kunne tilby profesjonsutdanninger som er av stor betydning for regionen.
Nordland fylke har ca. 240.000 innbyggere og utgjør et betydelig større fylke enn NordTrøndelag, befolkningsmessig. Avstandene og kommunikasjonene er lengre og krevende i
Nordland enn i Nord-Trøndelag og en region sammenslått av de to fylkene vil naturlig nok
skape lengre avstander mellom ytterpunktene og gjøre kommunikasjon mer krevende.
Ett element i dette vil være kostnader og tidsbruk knyttet til reising. Bruk av digitale verktøy
vil i noen grad kunne motvirke dette, men spesielt i en fase der en skal etablere en ny
organisasjon, vi det måtte finne sted omfattende og ressurskrevende reise/møtevirksomhet.
Også i en eventuell framtidig driftssituasjon vil geografi/avstand være en utfordring, både når
det gjelder kostander/ressursbruk og avstand til beslutningstakere, dersom styring og ledelse
sentraliseres.
Både UiN og HiNT har en sterk regional profil opp mot «sine» respektive nåværende fylker,
slik sett er det sammenfall i hvordan institusjonene oppfatter sitt samfunnsmandat.
HiNT og Avdeling for lærerutdanning er sørvendt. Vi har tradisjon for omfattende samarbeid
med HiST og NTNU både i form av masteravtaler, arbeidsdeling, utveksling av fagfolk,
utdanning- og forskningssamarbeid, sensursamarbeid, NAFOL + all aktivitet som skjer under
paraplyen av MNN og MNL. Et tilsvarende samarbeid eksisterer ikke nordover.
Forholdet til institusjonenes respektive samarbeidspartnere i «sine» fylker
(kommunene/skoleeierne, rektorer/praksisskoler/fylkeskommunale myndigheter, fylkesmenn,
forskningsinstitusjoner osv.) kan bli krevende. Aktører i Nord-Trøndelag har tradisjonelt sin
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primære og nære tilknytning til Høgskolen i Nord-Trøndelag, framfor andre UH-institusjoner.
En meget viktig samarbeidsaktør for Avdeling for lærerutdanning er
praksisskolene(praksisfeltet). Forholdet til praksisfeltet kan bli en utfordring hvis avstandene
blir for store. Profilområdet «nærhet» vil i en slik modell kunne bli utfordret, avhengig av
hvordan man organiserer tilbudene og en eventuell ny institusjon.

7.5

Organisatoriske muligheter og utfordringer

Avdeling for lærerutdanning har ikke bred erfaring fra nært, faglig samarbeid med
lærerutdanningen i UiN.
Lærerutdanningen ved HiNT er organisert som en avdeling med studielederområder for de
ulike (lærer-)utdanningene. Vi kjenner lite til hvordan lærerutdanningen er organisert ved
UiN, bortsett fra at den er en del av Profesjonshøgskolen(fakultet). Ulikheter i organisering
kan føre til at synergier og gevinster kan være utfordrende å oppnå.
Dette betyr at en eventuell nyskaping vil måtte omfatte prosesser knyttet til både
organisering og kulturbygging. Dette kan representere både muligheter og utfordringer.
Vi legger til grunn at styring og ledelse av lærerutdanningen legges til Levanger, noe annet
vil være krevende for framtidig lærerutdanningstilbud i Trøndelag. Følgende utfordringer kan
oppstå på sikt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mindre fokus på regional rolle og ansvar.
Mindre autonomi.
Mindre fleksibilitet og omstillingsevne, for eksempel evnen til å tilby skreddersydd
EVU.
HiNT har relativt god basisfinansiering. En trussel kan være en økonomisk utarming
her.
Mindre fokus på undervisning (universitetstenking).
Svekket kontakt og samarbeid med praksisfeltet.
Sentralisering av utdanningene.
Campusstrukturen utfordres.
Vil skuespillerutdanningen, med de prioriteringer som kreves for å opprettholde nivå
og kvalitet, ha en langsiktig plass i et slikt alternativ?

Både HiNT og UiN har i dag flercampusmodeller, noe som også understøtter et likhetspunkt
om en regional og distriktsvennlig profil. Men det kan være en usikkerhet knyttet til dette,
som også kan ha betydning for framtidig rekruttering: Hvilken campusstruktur skal en
eventuell framtidig institusjon ha og hvilke utdanninger skal tilbys hvor?
Store avstander mellom campusene vil kunne være utfordrende for å etablere gode og
velfungerende studentdemokrati.

7.6

Økonomiske muligheter og utfordringer

En ny institusjon vil måtte ta utgangspunkt i et gitt strukturelt grunnlag (en gitt
campusstruktur, en gitt, samlet studieportefølje, en gitt gruppe ansatte med gitt kompetanse,
og en gitt stedstilknytning). Dette kan representere utfordringer som vil kunne begrense
mulighetene for fleksibel ressursallokering rettet mot de riktige prioriteringene framover.
Dette vil kunne omfatte:
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Tilpasning av studieporteføljen; hva skal tilbys?
Hvor/hvordan skal porteføljen tilbys?
Behov for ansatte, antall og med hvilken kompetanse, og på hvilke studiesteder?
Hvordan skal tilbudene gis – inklusive vurdering av campusstruktur.

For lærerutdanningen vil dette kunne bety ressurskrevende opprettholdelse av tilbud med
dårlig rekruttering på ett sted/område på bekostning av mulighetene for å understøtte et
tilbud med et høyt behovsgrunnlag på et annet område.
All erfaring tilsier at en eventuell sammenslåingsprosess vil medføre høye kostnader og stor
ressursbruk.
Det ligger en mulig utfordring i dette at store organisasjoner kan bidra til økt behov for
administrasjon og koordinering, noe som kan føre til økt byråkratisering og administrative
kostnader.
Dersom en lykkes i å skape stabile synergier knyttet til rekruttering, vil dette kunne slå
positivt ut for studiepoengproduksjon og dermed også ha budsjettmessige gevinster.

8.

Konklusjon.

Arbeidsgruppa på Avdeling for lærerutdanning har utredet muligheter og utfordringer som
grunnlag for endelig styrebehandling av en nyskaping gjennom sammenslåing med
Universitetet i Nordland, med utgangspunkt i det foreliggende mandatet. Gruppa har hatt et
lærerutdanningsperspektiv på dette arbeidet. Gruppa har bygd på arbeidet som ble
gjennomført høsten 2014, knyttet til prosessen forut for HiNTs innspill til
Kunnskapsdepartementet. Innføring av master for GLU fra 2017 er et viktig premiss for
gruppas vurderinger og konklusjon.
Gruppa har videre lagt til grunn at muligheter og utfordringer må ses i sammenheng med de
mål en ønsker å oppnå, og de tiltak og forutsetninger som bygger opp under måloppnåelse.
Gruppa har derfor hatt forståelse av samfunnsoppdraget som utgangspunkt, noe som har
konsekvenser for hvordan gruppa formulerer forutsetninger som må være oppfylt, og for
gruppas vurdering av muligheter og utfordringer.
Med bakgrunn i den usikkerhet som er knyttet til fordeler/ ulemper ved en fusjon med
UIN, mener gruppa at det bør gjennomføres fusjonsforhandlinger mellom HiNT og UiN,
for i størst mulig grad å avklare usikkerhetsmomenter. Dette for å legge et faglig og
strategisk grunnlag for en endelig beslutning.
Det må være et klart premiss for HiNT at fortsatt selvstendighet er et reelt, mulig utfall
etter eventuelle fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland.

8.1 Selvstendighetsalternativet
Lærerutdanningen ved HiNT har en lang tradisjon på å imøtekomme og tilfredsstille
samfunnsoppdraget (jfr. kap 5) som vi er gitt. Det er gruppas oppfatning at dette
samfunnsoppdraget fortsatt kan ivaretas gjennom selvstendighetsalternativet, under
forutsetning av en tung strategisk satsing fra HiNT og avdelingen for å bygge kompetanse
som imøtekommer kravene til i første rekke master i GLU:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategiske tilsettinger.
Intern kompetanseheving.
Tilførsel av PHD-stipendiater i prioriterte fag.
Benytte kompetanse på tvers i HiNT.
Langsiktig strategisk satsing på GLU i HiNT.
Forpliktende samarbeidsavtaler om master GLU med et universitet (NTNU – eller
Universitetet i Nordland). Avdelingen og HiNT må i fellesskap arbeide for å få dette på
plass.
Flere fagmiljø ved avdelingen har kompetanse og/ eller er nær kompetansekravet for
å kunne tilby master GLU i faget. Det må sikres at fagkompetansen i disse miljøene
ivaretas, og at det er økonomi til å reise master i prioriterte fag.
Prioritering av skolefag som skal tilbys (antall og dybde) ved GLU.
Forsterket arbeid med rekruttering og gjennomstrømming i alle våre studier.

8.2 Sammenslåingsalternativet
De viktigste utfordringene med sammenslåingsalternativet er knyttet til geografiske
avstander, og til plassering av faglige og administrative styringsorganer. Samtidig er det
usikkerhet med hensyn til villighet til å satse tungt på profesjonsutdanningene i et nytt
universitet, og hvilke faglige synergier dette alternativet vil tilføre HiNTs lærerutdanning. Det
er også usikkerhet knyttet til konsekvensene av at institusjonene har stor grad av likhet, noe
som kan medføre konkurranse om tilbud. Eventuelle effekter på rekruttering (studenter/
fagkompetanse) er det også krevende å si noe om. Usikkerhetene må veies opp mot
mulighetene knyttet til master på GLU, og tilfredsstillelse av 1. kompetansekravet fra
NOKUT, samt mulighetene for å utvikle Levanger som et kraftsentrum i lærerutdanning (i vid
forstand) i et nytt universitet.
Gruppa mener at følgende forutsetninger må være oppfylt for at en etablering av et nytt
universitet, gjennom en nyskaping sammen med Universitetet i Nordland, skal være et
alternativ for Avdeling for Lærerutdanning:
Avdeling for lærerutdanning forutsetter at HiNT og UiN er to likeverdige institusjoner
som sammen skal etablere et nytt universitet.
Vi oppfatter det som sentralt at det så snart som mulig blir avklart om vår forutsetning
om to likeverdige institusjoner, som sammen skal etablere et nytt universitet,
innebærer krav om akkreditering av det nye universitetet fra NOKUT.
Et nytt universitet må:
a. Sikre en tydelig satsing på profesjonsutdanningene generelt og
lærerutdanning spesielt.
b. Sikre og bedre kvaliteten ved alle nåværende og framtidige utdanninger og
tilhørende FoU, som i dag er knyttet til Avdeling for lærerutdanning.
c. Sikre at lærerutdanning organiseres som et eget fakultet, og at den
overordnete styringen av fakultetet legges til Levanger.
d. Sikre at lærerutdanningens regionale forankring, posisjon og autonomi
videreføres og styrkes.
e. Sikre at studenter og tilsatte ved studiested Levanger har kvalitet i-, og nærhet
til de administrative tjenester på minst samme nivå som i dag.
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f.

Sikre master i GLU 1-7 og 5-10 ved nåværende Avdeling for lærerutdanning.
Dette innebefatter å videreføre komplette og attraktive grunnutdanninger med
tilhørende fagmiljø.

Når alle fakta om de to alternativene er utredet, bør styret ha et tilstrekkelig grunnlag for
beslutning og valg av alternativ.
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Vedlegg 1. Oversikt over vitenskapelige stillinger knyttet til lærerutdanning ved UIN

Verdier

UFF stillinger

GLU

BLU

PPU

Idrett og
friluftsliv

Master

totalt

1 stillinger

13,1

3,75

1,75

7,3

6,5

32,4

andre uff

11,9

9,9

2,4

1

3,4

28,6

Totalsum

25

13,65

4,15

8,3

9,9

61

52 %

27 %

42 %

88 %

66 %

53 %

Andel 1 stillinger

Fagområde

Stilling

Drama
Drama
Totalt
Engelsk

Universitetslektor

Engelsk
Totalt
GLU

Førsteamanuensis
Universitetslektor

Summer
av GLU

Summer
av BLU

0,3

0,7

0,3

0,7

Summer
av
Master

Summer
av PPU

Summer
av Idrett
og
friluftsliv

1,5
0,5

1,5
0,5

2

2

Studieleder

GLU Totalt
Idrett

Idrett Totalt
Kunst og
håndverk

Førsteamanuensis
Førstelektor
Professor II
Universitetslektor

Førsteamanuensis

1

Universitetslektor

1

Kunst og håndverk Totalt
Logopedi

Logopedi
Totalt
Mat og
helse
Mat og
helse Totalt
Matematikk

0,6

3
1
1
2,9

0,6

7,9

2

Dosent
Professor
Professor II
Universitetslektor

1
0,5
0,2
1
2,7

Universitetslektor

Førsteamanuensis

1

1

1

1

1,3
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0,7

Universitetslektor
Matematikk
Totalt
Musikk

Musikk
Totalt
Naturfag
Naturfag
Totalt
Norsk

Førsteamanuensis
Professor
Universitetslektor

Førsteamanuensis
Universitetslektor

Førstelektor
Universitetslektor

Norsk Totalt
Pedagogikk

Dosent
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis II
Førstelektor
Høgsk-/øvingslærer
Professor
Universitetslektor

Pedagogikk
Totalt
Praksisleder Høgsk-/øvingslærer
Høgskolelærer/øvingslær
er
Praksisleder
Totalt
RLE
Førsteamanuensis
Professor
RLE Totalt
Samfunnsfa
g
Samfunnsfa
g Totalt
Samisk
Samisk
Totalt
(tom)

1,8

0,2

3,1

0,9

0,25

0,25

0,6

0,6

0,85

0,85

2
1,4

0,6

3,4

0,6

1,7
2,5

0,3
1

4,2

1,3

1,3
2,05
1

0,5

0,25

0,7
1

1

0,2
2,2
0,2

3
1,8

4,2

1,4

6,15

6,4

2,65

5,6

1
1
1

1
0,8

1
1

Førsteamanuensis

0,8
0,5

0,5

0,5

0,5

13,65

4,15
61

Førsteamanuensis
Universitetslektor

Visedekan

(tom) Totalt
Sum
Totalsum

25
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8,3

9,9

Rapport

Arbeidsdokument – utredning UiN
Avdeling Helsefag

Arbeidsdokument til rapport fra avdeling helsefag
Avdeling for Helsefag ved HiNT består av sykepleierutdanning, farmasiutdanning og
vernepleierutdanning, samt Master i psykisk helsearbeid og etter og videreutdanning.
HiNT avdeling for helsefag sitt samfunnsoppdrag er både lokalt, regionalt og nasjonalt. På
lokalt/regionalt nivå omfatter dette blant annet å levere utdanning og forskning av høy
kvalitet og relevans innenfor helse- og sosialfagområdet til kommuner og helseforetak i
Nord-Trøndelag. Som en av de viktigste forutsetninger for å oppfylle det regionale
samfunnsoppdraget er den tette tilknytningen til arbeidsfeltet som HiNTs flercampusløsning
muliggjør. Avdelingen tilbyr også utdanning som skal bidra til å oppfylle vårt nasjonale
samfunnsoppdrag; bachelorutdanningen i farmasi er en av tre slike utdanningstilbud i Norge.
Avdelingens hovedprofil er «Hjemmet og lokalsamfunnet som arena for helse- og
sosialarbeid». Dette understøtter vårt regionale fokus, og behovet for samhandling og dialog
med arbeidsfeltet.
Avdelingens intensjon med dette dokumentet er å beskrive de faglige muligheter og
utfordringer en eventuell fusjon med Universitetet i Nordland (UiN) kan medføre.
Hovedoppdraget for arbeidsgruppa har vært å beskrive i kap 1: Faglige muligheter og
utfordringer, men andre temaer kan også berøres der det er hensiktsmessig.
Dokumentet er bygd opp med en innledning før de ulike muligheter og utfordringer
beskrives i underpunktene 1.1 – 2.1. I kapitlene 2.2 og videre er det beskrevet viktige
momenter i relevante underpunkter. De kapitler og punkter som ikke er vurdert av
arbeidsgruppa, har grå farge.
Arbeidsgruppa i avdeling for helsefag har bestått av:
Ansattrepresentant Kari G. Andresen
Ansattrepresentant Oddbjørn Johansen
Studieleder Heidi Haug Fjone
Rådgiver/Saksbehandler for dekan Lars Gunnar Liljefjell
Dekan Kristin Bratseth
Arbeidsgruppa har gjennomført tre kortere møter samt ett heldagsmøte. I tillegg er det
gjennomført felles avdelingsmøte med utredningsrapporten som tema. Det var her mulighet
for spørsmål, kommentarer og innspill fra ansatte. Det har også vært åpent for innspill fra
ansatte via epost og på vCampus. Utredningsrapporten ble behandlet i IDF Helsefag i møte
22.05.15. Mandag 27.04.15 mottok avdelingen besøk fra Samfunnsvitenskapelig fakultet og
Profesjonshøgskolen ved Universitetet i Nordland. Tema var blant annet muligheter og
utfordringer knyttet til en evt fusjon mellom institusjonene.
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1. Faglige muligheter og utfordringer
Innledning
HiNT og UiN har sammenfallende studietilbud på sykepleierutdanning. Psykisk helsearbeid
tilbys på masternivå i HiNT, og som årsstudium i UiN. Innenfor BSV (barnevern, sosionom,
vernepleie) har HiNT vernepleierutdanning, UiN har sosionom- og
barnevernspedagogutdanning. HiNT har i tillegg bachelorutdanning i farmasi. Når det gjelder
resterende EVU, er disse både komplementære og sammenfallende.
Begge institusjonene har flercampusorganisering. Den spredte strukturen er med på å
understøtte og sikre kommunene i Nordland og Nord-Trøndelag god tilgang på kvalifisert
helse- og sosialfaglig personell. Stortingsmelding nr 18 (2014 – 2015) og signaler fra
Kunnskapsdepartementet er tydelig på at strukturmeldingen ikke handler om nedlegging av
studiesteder. En videreføring av en flercampusorganisering er en forutsetning for å sikre god
tilgang til nødvendig helse- og sosialfaglig personell for hele regionen. Undersøkelser viser at
studenter i større grad velger å arbeide der de har tatt sin utdanning.
En sentral del av samfunnsoppdraget er å utdanne helsepersonell med kunnskapsbasert
praksis i fokus, til sykehus og kommuner i regionen. Studenter skal ha forskningsbasert
undervisning og følges tett opp gjennom studiet. Den geografiske nærheten og samarbeidet
som er etablert med praksisfeltet er viktig for å kunne gi praksisstudier av god kvalitet.
Forskningstradisjonen innenfor profesjonsfagene har vært svak, både for HiNT og UiN. Begge
institusjonene har en forskningsprofil som støtter opp under praksisnær forskning og
utvikling.
Begge institusjonene administrerer kunnskaps- og forskningsmiljø. Senter for
omsorgsforskning Midt-Norge og Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg administreres
av HiNT avdeling helsefag. Universitetet i Nordland ved Samfunnsvitenskapelig fakultet
drifter Senter for velferdsinnovasjon.
Begge institusjonene har på hver sin kant etablerte nettverk og samarbeidsavtaler. Disse
nettverkene representerer forpliktende avtaler, både innenfor utdanning, forskning og
internasjonalisering.
De siste års reformer innenfor helse- og sosialtjenesten vil kreve nye arbeidsmåter. Selv om
mye av ansvaret for tjenestene innen helse- og sosialområdet nå er overført til kommunen,
vil en ikke kunne overføre arbeidsmåten eller kompetansen på samme måte. Nye oppgaver i
kommunal sektor vil kreve nye arbeidsmåter, disse må utvikles i og av arbeidsfeltet i
samarbeid med forskningsinstitusjoner. Stortingsmelding 7 (2014 – 2015) «Langtidsplan for
forskning og høyere utdanning» peker på behovet for økt samarbeid mellom
utdanningsinstiusjonene og praksis-/arbeidsfeltet. Det vil også være naturlig, og i tråd med
Stortingsmelding nr. 13 «Utdanning for velferd», at studentene i større grad skal trekkes med
både når det gjelder utvikling av studiet og i forsknings- og utviklingsarbeid.
Andelen ansatte med førstekompetanse i helsefagavdelinga ligger i dag på 33%. Det er et
uttalt mål for HiNT og avdelingen å heve denne andelen til 50%. Dette må i avdelingen skje
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både gjennom nyrekruttering og kompetanseheving hos egne ansatte. Det å legge til rette
for stipendiater, opprykk og rekruttering av førstekompetente er ressurskrevende og må
balanseres opp mot å til enhver tid sikre tilgjengelig kompetanse på fagområdene det
undervises i.
HiNT avdeling for helsefag har egen koordinator for internasjonalisering, og antall utreisende
studenter øker årlig. Det er noe mer utfordrende å rekruttere innreisende studenter, og selv
om det er økning i lærerutveksling, har vi et potensiale for økning også der. Utvekslingen av
studenter er størst fra sykepleierutdanninga. Avdelinga har bilaterale avtaler i alle
verdensdeler bortsett fra Asia. Undervisning foregår i liten grad på engelsk, bortsett fra
emnet Global nursing på sykepleierutdanninga. En del engelsk litteratur brukes i alle
utdanningene. Program for innreisende studenter skal prioriteres ved HiNT og er
understreket i virksomhetsplanen for internasjonalt arbeid.
I fortsettelsen av dette kapitelet vil vi under de enkelte punktene synliggjøre hvilke
muligheter og utfordringer en eventuell fusjon med UiN kan innebære.

1.1 Studietilbud og forskningsaktiviteter
Muligheter:












En sterk og stor sykepleierutdanning vil kunne bidra med et relativ solid fag- og
forskningsutviklingsmiljø
HiNT kan tilby sine studenter et bredere studietilbud innenfor masterutdanninger i
sykepleie og sosialfag, samt legge til rette for at de kan ta PhD internt. UiN vil kunne
tilby master i psykisk helsearbeid i tillegg til de masterutdanninger de har i dag.
Master i klinisk sykepleie og master i spesialsykepleie, samt samfunnsvitenskapelig
master og master i sosialt arbeid vil være åpne for studenter fra vår avdeling
HiNTs master i psykisk helsearbeid, og en evt master i folkehelsearbeid vil være med
å supplere UiN sitt tilbud om mastergradsutdanninger og visa versa. Disse
masterutdanningene kan danne grunnlag for å tenke nytt i framtid mot en PhD i
folkehelsearbeid
Begge institusjoner får et større studentrekrutteringsgrunnlag til utdanninger som
ikke finnes ved den andre institusjonen
Universitetsstatus gir muligheter til å opprette nye masterutdanninger (eks
folkehelse)
Andre muligheter for tilgang på praksisplasser. Bruke praksisplasser mer fleksibelt i
forhold til studentenes ønsker, bosted og våre muligheter til veiledning
Begge institusjoner får et bredere kompetansemiljø å spille på, både i utdanning og
forskning. HiNT får tilgang på større forskningsmiljø, og kan lære av hvordan UiN har
gått fra høgskole til universitet gjennom bl.a å ha økt sin andel ansatte med
forskerkompetanse. Mulighet for å utvikle større og mer robuste forskningsmiljø.
Sammenfallende forskningsprofil mellom helsefag HiNT og Senter for
velferdsinnovasjon* ved UiN
Utnytte vernepleierutdanningen sitt potensiale nordover og barnevernspedagog/sosionomutdanningen sørover
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Utvikle bedre kunnskap om bruk av digitale verktøy.
Lære av hverandre, eksempelvis utvikle nye måter å drive simulering på
Øke og styrke samarbeid mellom helsefagsmiljøene/profesjonsutdanningene og
forskningsinstituttene (Nordlandsforskning, TFoU og Senter for omsorgsforskning
Midt)

*Senter for velferdsinnovasjon
Senter for velferdsinnovasjon skal være et fyrtårn innen forskning på og utvikling av velferdsinnovasjon.
Hovedmålet for senteret er å bidra til utvikling av ny praksis og nye tjenester til det beste for brukerne og
samfunnet. Senteret er etablert, ledes og driftes av Fakultet for Samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland.
Aktive samarbeidspartnere er Profesjonshøgskolen, Handelshøgskolen (begge Universitetet i Nordland) og
Nordlandsforskning. Senteret skal tilrettelegge, utvikle, delta i og gjennomføre innovasjonsprosjekter særlig
rettet mot offentlig sektor. Senter for velferdsinnovasjon vil legge særlig vekt på tett relasjon med praksisfeltet.

Utfordringer:
 En relativ stor og massiv sykepleierutdanning og en rekke mindre andre helse- og
sosialfaglige utdanninger. Det kan være en utfordring å få til en god spissing av både
utdanning og forskningsmiljø innenfor helse. De andre helse- og sosialfaglige
utdanningene vil være mindre aktører i forhold til en relativt massiv
sykepleierutdanning. I en evt fusjonsprosess er det viktig at interessene til alle
utdanningene innen helse- og sosialfag ivaretas
 I og med at sykepleierutdanningene vil ligge spredd over flere campus vil dette gi
utfordringer i forhold til tverrprofesjonell samarbeidslæring dersom det ikke finnes
relevante utdanninger å samarbeide med på samme campus
 Et større universitet/institusjon vil kunne være utfordrende for å sikre nærhet mellom
fagansatt og student. Som foreleser/veileder vil en måtte «spisse» seg på fagområde,
som betyr at fagansatte ikke nødvendigvis vil ha samme oppfølging av studentene
som i dag. Geografi og avstander kan også bidra til at fagansatte måtte undervise på
ulike campus. En del av tiden som i dag brukes til faglig oppfølging, kan måtte
benyttes på reising
 Det kan bli et uklart faglig fokus på EVU ved en eventuell fusjon dersom man ikke gjør
en grundig jobb med faglig forankring. Det bør ikke undervurderes at UiN har fokus i
den enkelte bachelorutdanning og bygger sine mastergradsutdanninger direkte på
BSV- utdanningene (master i sosialt arbeid), og på sykepleie (master i klinisk
sykepleie, og master i spesialsykepleie), mens HiNTs prinsipp har vært at EVU skulle
tilbys tverrfaglig. Argumentasjonen for tverrfaglige etter og videreutdanninger har
vært å ta hensyn til hvor høgskolen er lokalisert - i et område av landet der ikke alle
faggrupper finnes i alle kommuner, men at det skal være mulighet for alle faggrupper
å kunne få tatt ei videreutdanning uten å reise ut av regionen
 Fleksibel bruk av emner (universitetsstruktur) kan redusere fagenes egenart
 Å samkjøre fag og studieplaner mellom institusjonene kan bli utfordrende
 Nedslagsfelt og «marked» må avklares mellom konkurrerende universitet og
høgskoler, herunder eksempelvis grenseoppganger vedrørende praksisplasser spesielt
innenfor sykepleier- og vernepleierutdanning
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1.2 Utdannings- og forskningskvalitet
Muligheter:











HiNT helsefag kan få bedre tilgang på forskere som kan øke muligheter for å få
tilgang på Horizon 2020-midler/andre EU-midler. Gitt de rette forutsetninger,
eksempelvis større forskningsnettverk og forskningsmiljø, vil man kunne bli en
foretrukket samarbeidspartner i større forskningsprosjekter
Hvis man igangsetter et målrettet arbeid for faglig- og forskningsmessig å
videreutvikle profesjonsstudiene, vil man over tid kunne konkurrere nasjonalt og
internasjonalt
For begge institusjonene vil større tilgang på kompetansemiljøer vil kunne bidra til
sikring av utdannings- og forskningskvalitet
Økt mulighet for samarbeid mellom utdanningene vil kunne bidra til mer
tverrprofesjonell samarbeidslæring og felles innholdsdel – i tråd med
samspillsmeldinga.
Mulig å lage en ny felles profil som har fokus på velferdsinnovasjon og utvikling av ny
praksis og nye tjenester til det beste for brukere/samfunnet, som kombinerer
utvikling både innenfor utdanning og forskningsfeltet. Profilen bør baseres på å
videreutvikle det begge institusjonene er gode på i dag.
Nærhet til HUNT kan utnyttes av flere
Større mulighet for å rigge oss med en mer robust forskningsadministrasjon

Utfordringer:






HiNT har pr i dag ikke etablerte robuste forskningsmiljø. Det er uklart i hvilken grad
dette er på plass ved UiN
«Når krybba er tom, bites hestene». Utfordringer vedr strategiske prioriteringer i et
eventuelt nytt universitet
Geografi vil også her kunne gi de samme utfordringer som tidligere nevnt under pkt.
1.1. Kan utfordre dagens kvalitetsstempel knyttet til «nærhet».
Kulturforskjeller mellom det å være høgskole og å være universitet
Opprettholdelse av etablerte nettverk må få oppmerksomhet!

1.3 Kompetanse
Muligheter:



Større tilgang på kompetansemiljøer innenfor relevante områder, både når det
gjelder utdanning og forskning
Større rekrutteringsområde når det gjelder kompetanse

Utfordringer:



HiNT må heve sin førstekompetanseandel for å oppfylle krav på 50 %.
Økt andel førstekompetanse må rettes inn mot de fagområder som støtter opp under
utdannings- og forskningsprofil
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Energikrevende og potensielt en trussel for ansatte uten førstekompetanse å gjøre
tiltak for raskt å heve omfanget på førstestillingskompetanse.

1.4 Kartlegging av nettverk
Mye av HiNTs nettverk i dag går sørover. Dette er ikke etablert i en konkurranse i forhold til
en utvikling av et nettverk nordover, men kommer av naturlig kontakt mellom tidligere
kollegaer eller geografisk nærhet. Det er viktig å ivareta eksisterende nettverk og samarbeid
både om utdanning og forskning også gjennom en eventuelt fusjon. Spesielt gjelder dette
samarbeidet med NTNU om master i farmasi og samarbeid vedrørende HUNT. Slike
samarbeid må ikke blir mindre, men få økt oppmerksomhet i en fusjonsprosess. Her blir det
viktig å se på en eventuelt ny institusjons samlede fagkompetanse og ressurser for å styrke
samhandling med våre eksisterende samarbeidspartnere. Likeledes gir en eventuelt fusjon
oss mulighet til å delta i de nettverk som UiN har etablert. Helsefagavdelinga deltar aktivt i
regionale samarbeidsfora hvor felles utfordringer innen utdanning og forskning diskuteres,
noe som vil være viktig også i framtida.
Mulighet: Samlet sett større nettverk med flere valgmuligheter
Utfordring: Det vil gå med mye ressurser til å samkjøre de to institusjonene. Dette kan gå på
bekostning av ressurser til eksternt nettverksarbeid

1.5 Internasjonalisering
Det kan se ut som UiN har et solid internasjonalt nettverk også innen helse- og
sosialområdet, og de tar imot studenter fra mange land. Videre tilbys det ved UIN en rekke
internasjonale kurs eller undervisningsmoduler på engelsk som kan være aktuelle for de
samarbeidsinstitusjoner vi i dag har Både HiNT og UiN har relativt få samarbeidsavtaler med
utenlandske universitet/høgskoler om student/lærerutveksling, UiN færre enn HiNT. En fusjon med
UiN kan styrke de to institusjonenes internasjonale nettverk. Studentene fra HiNT og UiN har
samarbeidet og gjort seg kjent med et kursprogram for å gjøre systematiske kliniske
undersøkelser og vurdering (SKUV) i helsetjenesten. Dette kartleggingssystemet er innført i
mange land og beskriver noe av den kompetansen hos sykepleiere både i
kommunehelsetjeneste og sykehus som vurderes som nødvendig for å møte framtidens
utfordringer. Fagansatte ved sykepleierutdanningen i HiNT samarbeider med UiN om videre
opplæring i SKUV (Health Assessment and Physical Examination). Dette samarbeidet som så
vidt er startet, vil trolig ha gode vilkår i fortsettelsen ved en mulig fusjon.
Mulighet: Samlet sett større internasjonalt nettverk med flere valgmuligheter
Utfordring: Det vil gå med mye ressurser til å samkjøre de to institusjonene. Dette kan gå på
bekostning av ressurser til internasjonalisering
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1.6 Innovasjon og entreprenørskap
Muligheter:
Under punkt 1.1 har avdelingen pekt på Senter for velferdsinnovasjon ved UiN og de
mulighetene dette gir for avdelingen til å øke fokuset på praksisnær forskning og utvikling.
Med bakgrunn i senterets profil og flere av de FoU prosjektene som foregår i
helsefagavdelinga pr i dag, ligger det godt til rette for i større grad å se muligheter for
kompetanseheving og nytenkning innenfor det helse og sosialfaglige området. En eventuelt
fusjon mellom UiN og HiNT vil representere en solid samarbeidspartner i så måte. Samtidig
vil vårt geografiske område dekke alle former for kommunestrukturer som finnes i landet, alt
fra små kommuner til større bykommuner.
Utfordringer:
Større avstand mellom ledelse og ansatte kan vanskeliggjøre kontakten og handlekraften inn
mot samarbeidspartnere. Større organisasjon kan bety større grad av byråkratisering. Viktig i
denne sammenhengen blir å se på hvordan vi kan organiseres for å opprettholde nødvendig
nærhet (med «omgivelsene») – for utvikling og hvordan vi skal jobbe med omgivelsene våre
for å fylle vår regionale rolle
1.7 Hvordan trekkes studentene inn i fagutviklingen (studentmedvirkning)
Studentene deltar i ulike grupper, råd og utvalg, eksempelvis Utvalg for utdanningskvalitet
og Læringsmiljøutvalget.

2. Regionale /nasjonale/internasjonale muligheter og utfordringer
2.1 Marked (Studentrekruttering/EVU-arbeid mm)
Studentrekruttering kan bli utfordrende i framtida i et fylke hvor antall ungdommer
reduseres.
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Hentet fra NTFK`s økonomistrategi 2015 – 2018, s. 4
Reduksjon i antall 16-18 åringer (Antall personer pr 1. januar)
Vi legger til grunn slik utvikling i antall 16-18 år i perioden 2012-30: (prognose MMMM fra SSB pr. 20.
juni 2012):

Antallet 16-18 åringer i Nord-Trøndelag vil, ifølge prognosen fra SSB, reduseres med omkring
500 personer i perioden 2014 til 2021. Fra 2021 til 2030 vil antall 16-18 åringer øke med om
lag 360 personer. Prognosen blir mer usikker jo lengre fram i tid den går.
Med færre ungdommer å rekruttere blant, må høgskolen arbeide aktivt for å fortsatt være et
attraktivt sted å studere. I studiebarometret 2014 ligger utdanningene i avdelingen på eller
over landsgjennomsnittet på grad av fornøydhet totalt sett. Dette er bra, men vi må
fortsette en bred og aktiv rekrutteringsjobb. Dette innebærer også å tenke alternativt i
forhold til rekruttering av studenter som er over 26 år, og være fleksible i måten vi tilbyr
studier på.
Muligheter:








Når det gjelder bachelorutdanningene vil regionen Nord-Trøndelag og Nordland være
godt dekket når det gjelder sykepleierutdanning. Farmasiutdanningen er pr i dag
allerede et tilbud som har hele landet som marked. Hvilke muligheter som ligger å
tilby farmasiutdanning på deltid i Nordland må utredes videre. Dette er blant annet
avhengig av om hvor langt prosessen 3+2 har kommet i Tromsø og farmasi sitt
samarbeid med NTNU for å videreutvikle masteren i farmasi.
Når det gjelder vernepleierutdanning har Høyskolen i Harstad i flere år tilbudt
vernepleierutdanning i Bodø, Mo i Rana og på Nesna. Disse utdanningene har gått på
deltid over fire år og har hatt god søkning. Dette gjelder spesielt
vernepleierutdanningen i Bodø. Det må avklares hvem som i fremtiden skal ha ansvar
for at Nordland får dekt sitt behov for vernepleiere. Det ligger mulighet i at dette
skjer fra HiNT og at vernepleierutdanningen tilbyr denne utdanningen i nedslagsfeltet
for UiN.
Fra flere kommuner og fylkesmannen i Nord-Trøndelag har det vært rettet spørsmål
om HiNT har mulighet til å tilby barnevernspedagogutdanning i Nord-Trøndelag. Det
er mangel på kvalifiserte folk innen barneverntjenestene i nordre del av NordTrøndelag. Ved en fusjon med Universitetet i Nordland vil en se for seg at en kan tilby
sosialfaglige utdanninger i Namdalen med utgangspunkt i Campus Namsos. Dette vil
være med på å imøtekomme praksisfeltets behov for faglært arbeidskraft samtidig
som en ville ha et enda bedre grunnlag for tverrprofesjonell samarbeidslæring ved
campus Namsos.
I punkt 1 Innledning er det synliggjort hvordan studietilbudene ved de to
institusjonene delvis er sammenfallene og delvis utfyller hverandre. Dette vil etter
avdelingens mening kunne ha god effekt i forhold til å sikre rekruttering av studenter.

Utfordring:
 Relatert til siste kulepunkt under muligheter: rekrutteringen vil kun kunne økes til
studier som er komplementære, for øvrig vil man evt komme i konkurransesituasjon
mellom ulike campus.
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2.2 Samfunnskontakt og relasjoner, nettverk
2.3 Konkurranseposisjon
Muligheter:
Hist vil gå til NTNU og på den måten vil deres studier få universitetsstatus. Dette kan virke
negativt i forhold til HiNT både når det gjelder studentrekruttering og rekruttering av
fagansatte. Ut fra avdelingens mening kan en fusjon med UiN demme opp for en slik mulig
effekt av andres fusjoner.

2.4 Studentfornøydhet

3. Organisatoriske muligheter og utfordringer
3.1 Distribusjon (campusstruktur)
Muligheter:



Flere undersøkelser viser at en spredd campusstruktur sikrer distriktene god tilgang til
fagfolk.
UiN har utdanninger på flere campus i dag. Det vil trolig være en fordel for HiNT at
ledere og ansatte er vant til å arbeide fra flercampusmodell, dersom en fusjon blir
aktuell.

Utfordringer:




En av de store utfordringene ved en eventuell fusjon med UIN, er den spredte
campusstrukturen over stor geografisk avstand. Helsefagutdanningene vil bli spredd
på flere campus enn i dag, og kan fremstå som fragmenterte og ikke få den faglige
slagkraften som et stort fagmiljø ville utgjøre.
Utdanninger på flere campus vil også gi organisatoriske utfordringer i å lede og drive
helsefagutdanningene optimalt effektivitet. En fusjon vil nødvendigvis skape en del
uro i organisasjonen. En slik uro vil kunne forsterkes hvis en samtidig går inn for å
sentralisere deler av virksomheten ved den nye institusjonen. Derfor mener helsefag,
som et absolutt krav, at campusstrukturen må «fredes» i en periode etter at en
eventuelt fusjon er inngått. Eksempelvis kan er forutsetning i fusjonsforhandlingene
være at alle fire studiesteder i HiNT skal opprettholdes minimum i 5 (10?) år.

3.2 Organisering intern
Muligheter:
 Ved en fusjon mellom UiN og HiNT må en se nærmere på fakultetsstrukturen og
hensiktsmessig organisering. Profesjonshøyskolen slik den nå fremstår vil bli et stort
og bredt faglig «fakultet» som samlet sett vil romme de to største
utdanningsretningene (lærer og helsefag). En bør vurdere å dele denne i to og lage et
fakultet for helse og sosialfag som rommer sykepleie, reseptar, barnevern, sosionom
og vernepleie. Et slik fakultet vil kunne bli et slagkraftig miljø og kunne bli en sentral
aktør inn mot utviklingen av velferdsyrkene. Et slik fakultet vil også kunne utvikles for
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å imøtekomme de utfordringene som blir løftet fram i Stortingsmelding nr 13 (20112012).
Utfordringer:
 En fusjon kan innebærer at framtidig organisering av helsefagavdelingen i
HiNT/fakultetene i UiN må endres (hvilke utdanninger hører hjemme hvor). Man kan
se for seg at man kan få en splittelse av dagens helsefagmiljø (sykepleie, vernepleie,
farmasi, master i psykisk helsearbeid og EVU) på potensielt tre ulike fakultet:
Vernepleierutdanning til samfunnsvitenskapelig fakultet, sykepleierutdanning til
dagens profesjonshøgskole og farmasi til fakultet for bioteknologi og akvakultur. EVU
og master psykisk helse kan med sin tverrfaglige tilnærming knyttes til
profesjonshøgskolen eller samfunnsvitenskapelig fakultet. Ingen av løsningene er
uproblematisk. Er det ønskelig med en fragmentering av helsefagavdelingen inn i en
evt fusjon? Alternativt kan man se for seg en nyorganisering av UiN i et fakultet for
lærerutdanning og ett fakultet for helse og sosialfaglig utdanning. Dette vil i så fall
innebære en oppsplitting av to fakultet ved UiN, noe som vil være en utfordring i evt
fusjonsforhandlinger.
 Arbeidsvilkår for undervisning- og forskerstillinger: Det er fra UiN sin side opplyst om
at de ulike fakultetene hadde ulike arbeidsvilkår og bestemmelser vedr. del av
arbeidstid til forsknings og utvikling i sine stillinger. Ved en evt. fusjon vil tidligere
ansatte ved HiNT representere nok en modell. Det vil være en utfordring at ansatte i
samme organisasjon med samme kompetanse har ulike arbeidsvilkår.
3.3 Ledelse

3.4 Andre forutsetninger som bør være på plass før beslutning?








Er sammenslåing det riktige tiltaket for å oppfylle kravene om kvalitet og relevans i
utdanning og forskning?
HiNT skal beholde sin nåværende campusstruktur i minimum 10 år. Dette begrunnes
blant annet ut fra betydningen av geografisk nærhet for kunnskapsspredning,
forskning og innovasjon, jfr det regionale samfunnsoppdraget
Det må prioriteres økonomisk at helsefagavdelinga kan øke sin andel
førstekompetanse til 50%
Arbeidsvilkår for forskning og undervisning i de ulike fakultetene må avklares. Dette
gjelder enten helsefag splittes på ulike fakultet, eller man omorganiserer
eksisterende fakultet ved UiN. Det må unngås at ansatte i nye fakultet og på samme
campus har ulike arbeidsvilkår. Det må foretas en kritisk gjennomgang av de to
institusjonenes samlede organisering.
Det må sikres at det er mulig at faglig ledelse på fakultetsnivå kan være lokalisert ved
HiNT- dvs at det ikke bare blir administrative koordinatorer utenom Bodø
I en ny organisasjon må det sikres at styresammensetningen har en likevekt i
representanter fra institusjonene
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4. Økonomiske muligheter og utfordringer
4.1 Studie- og forskningsproduksjon (budsjettfinansiert, eksternfinansiert)
4.2 Lønnsomhetsanalyser
4.3 Budsjettkalkyler og langtidsbudsjett
4.4 Synergieffekter av sammenslutning (faglig og administrativ)
Ved en fusjon mellom UiN og HiNT vil muligens den største synergieffekten kunne ligge i
forhold til forskning og utviklingsarbeid. Vi stiller oss tvilende til at en vil få noen
effektivitetsgevinst når det gjelder undervisning i de første årene. Men en ser ikke bort fra at
en i fremtiden, blant annet ved økt bruk av teknologi, kan dra ut en synergieffekt av en fusjon
også på dette området. Faglig sett vil en kunne hente ut bedre kvalifiserte forelesere på
spesielle områder, og en må kunne regne med at undervisningen både vil kunne være mer
forskningsorientert og praksisorientert. Dette under forutsetning av fokuset på praksisnær
forskning og utvikling blir holdt og videreutviklet av den nye organisasjonen i tråd med det
som fremgår av institusjonenes satsingsområder i dag.

Oppsummering
Uansett organisering skal HiNT og avdeling for helsefag oppfylle samfunnsoppdraget. En
eventuell fusjon skal medføre faglig styrking og økt kvalitet og relevans, samt mer robusthet
(jfr strukturmeldinga). Alternativet til fusjon er i dag å bestå som selvstendig høgskole. Begge
muligheter er relevante på kort sikt, men det er usikkerhet rundt om HiNT på lengre sikt kan
oppfylle alle kriteriene for kvalitet og robusthet som er beskrevet i St.meld 18
(Strukturmeldinga):










Årsverk i førstestillinger
Søkning
Gjennomføring
Studentenes tidsbruk
Publisering
Eksterne forskningsinntekter
Størrelse på doktorgradsutdanningene
Internasjonal orientering
Samspill og samarbeid

En fusjon med UiN kan positivt påvirke våre muligheter til å svare opp kriteriene. Men vi vet
også at en fusjonsprosess vil medføre stor ressursbruk og mye energi over flere år. Det er i
denne utredningen skissert både muligheter og utfordringer med en eventuell fusjon med
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UiN. Flere forutsetninger må være på plass dersom vi skal kunne lykkes med en fusjon,
samtidig som samfunnsoppdraget vårt og kriteriene for kvalitet og robusthet skal oppfylles.
Forutsetninger som nevnt i pkt 3.4, må etter helsefagavdelingas mening ligge til grunn for
eventuelle fusjonsforhandlinger:








Er sammenslåing det riktige tiltaket for å oppfylle kravene om kvalitet og relevans i
utdanning og forskning?
HiNT skal beholde sin nåværende campusstruktur i minimum 10 år. Dette begrunnes
blant annet ut fra betydningen av geografisk nærhet for kunnskapsspredning,
forskning og innovasjon, jfr det regionale samfunnsoppdraget
Det må prioriteres økonomisk at helsefagavdelinga kan øke sin andel
førstekompetanse til 50%
Arbeidsvilkår for forskning og undervisning i de ulike fakultetene må avklares. Dette
gjelder enten helsefag splittes på ulike fakultet, eller man omorganiserer
eksisterende fakultet ved UiN. Det må unngås at ansatte i nye fakultet og på samme
campus har ulike arbeidsvilkår. Det må foretas en kritisk gjennomgang av de to
institusjonenes samlede organisering.
Det må sikres at det er mulig at faglig ledelse på fakultetsnivå kan være lokalisert ved
HiNT- dvs at det ikke bare blir administrative koordinatorer utenom Bodø
I en ny organisasjon må det sikres at styresammensetningen har en likevekt i
representanter fra institusjonene

Med bakgrunn i muligheten for å oppfylle kriteriene for kvalitet og robusthet, spesielt
innenfor forskning, ser vi at fusjonsforhandlinger med UiN vil være å foretrekke.
Selvstendighetsalternativet vil bli utfordrende på sikt, spesielt med tanke på hvordan
sektorens framtidige struktur på dette tidspunkt ser ut til å bli; med flere store universiteter
og få høgskoler.
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Nytt universitet i Midt-Norge?
(Fusjon HiNT + UiN?)

Utredning
Avdeling for næring, samfunn og natur
Utkast pr. 03.06.2015

1. Innledning
1.1 Kort om avdelingens fagportefølje
Avdeling NSN har studietilbud og FoU-aktivitet innenfor følgende fagområder:
 Økonomi og administrasjon, regnskap, revisjon
 Sosiologi
 Organisasjon og ledelse
 Utmarks- og naturforvaltning
 Husdyrfag
 Geografi, geografiske informasjonssystemer
 Spill- og opplevelsesteknologi
 Multimedieteknologi
 Pedagogisk bruk av IKT
1.2 Mandat
Det er gitt følgende mandat for arbeidet:
På strategisk grunnlag og som grunnlag for endelig styrebehandling av nyskaping
gjennom sammenslåing med Universitetet i Nordland utrede:
 Faglige muligheter og utfordringer
1. Studietilbud og forskningsaktiviteter
2. Utdannings- og forskningskvalitet
3. Kompetanse
4. Kartlegge nettverk
5. Internasjonalisering
6. Innovasjon og entreprenørskap
7. Hvordan trekkes studentene inn i fagutviklingen? (studentmedvirkning)
 Regionale muligheter og utfordringer
1. Marked (Studentrekruttering / EVU-arbeid m.m.)
2. Samfunnskontakt og relasjoner, nettverk
3. Konkurranseposisjon
4. Studentfornøydhet
 (Organisatoriske muligheter og utfordringer)
 (Økonomiske muligheter og utfordringer)
1.3 Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppa har bestått av:
 Tor Kvam, dosent, ansattrepresentant
 Øystein Rennemo, førsteamanuensis, ansattrepresentant
 Berit Vannebo, førsteamanuensis, ansattrepresentant
 Joar Nyborg, dekan
 Robin Munkvold, studieleder
 Tom Kilskar, rådgiver

- 2 -

1.4 Arbeidsprosessen
Arbeidsgruppa har gjennomført flere møter, både som satte møter og via lync.
I oppstartmøtet ble det tatt tak i den utredningen som ble gjort i tilsvarende
arbeidsgruppe høsten 2014 som grunnlag for styresak og innspill til KDs strukturprosess i
UH-sektoren. Momenter fra denne utredningen ble deretter bearbeidet i arbeidsgruppa,
supplert med nye momenter og organisert i en tabell slik:
Faglige fordeler og
muligheter

Moment …

Analytiske kommentarer
(ressurser, økonomi,
nettverk, organisatoriske
...)
Kommentar til momentet
…

Følelsesmessige,
relasjonelle og kulturelle
kommentarer
Kommentar til momentet
…

Denne tabellen har fungert som vårt arbeidsdokument gjennom hele prosessen.
Som en del av arbeidet ble det planlagt og gjennomført et besøk til UiN. I forkant av
dette besøket ble det gitt informasjon om den pågående prosessen og ansatte ble
oppfordret til å delta sammen med arbeidsgruppa (allmøte 15. april og fredagsinfo 24.
april). Til sammen reiste en delegasjon på 17 personer fra avdelingen oppover til Bodø til
et særdeles matnyttig og positivt møte med UiN den 11. mai. Hovedhensikten med
besøket var at fagansatte fra oss fikk møte fagansatte ved UiN i temagrupper/workshops
på «fagnivå». Alle deltakere på turen fikk deretter anledning til å gi innspill,
kommentarer og tanker. Disse innspillene ble deretter tatt inn i arbeidsdokumentet
(tabellen) uten noen form for «sensur».
Arbeidsdokumentet (tabellen) følger denne utredningen som vedlegg 1.
Den 19. mai ble det gjennomført et informasjonsmøte på lync for alle ansatte på
avdelingen hvor status i dette utredningsarbeidet var hovedsaken. I møtet ble det
orientert om at arbeidsdokumentet var gjort tilgjengelig for alle på avdelingens
prosjektrom på vCampus og at men ønsket innspill til saken. For å sikre at samme
informasjon også skulle nå de som ikke hadde anledning til å delta på lync-møtet ble det
like etter møtet sendt en epost til alle ansatte med lenke til arbeidsdokumentet og
oppfordring om å gi innspill.
De innspill som kom inn etter dette følger denne utredningen som vedlegg 2.
I det etterfølgende i denne utredningen har vi trukket ut essensen fra vårt eget
arbeidsdokument og mottatte innspill, samt inntrykk som er kommet opp gjennom
denne prosessen. Så langt det er mulig følger dette malen gitt i mandatet.
Selv om det i mandatet ikke eksplisitt er bedt om en konklusjon og anbefaling har vi valgt
å gjøre dette. Vi tillater derfor allerede innledningsvis i utredningen å komme med vår
klare anbefaling om å gå videre i fusjonsforhandlinger med UiN med mål om å skape et
nytt universitet i Midt-Norge.

- 3 -

2. Faglige muligheter og utfordringer
Under dette punktet er det først og fremst fokusert på muligheter. Når det gjelder
utfordringer er trolig det viktigste vår egen evne til å ta ut potensialet som ligger i
mulighetene. I en eventuell fusjon må vi derfor ha en klar målsetting om å realisere
mulighetene og ikke «fortsette som før på hvert vårt sted».
2.1 Studietilbud og forskningsaktiviteter
Vi velger å se studietilbud og forskningsaktiviteter under ett basert på den forutsetning
at forskningen skal understøtte studiene.
Samlet sett ser vi store muligheter basert på både sammenfall og komplementaritet i
studieporteføljen. Først og fremst gjelder dette innenfor fagområdene ledelse,
organisasjonsfag, sosiologi, økonomi og entreprenørskap. På lavere grad er det mange
sammenfallende studietilbud, mens det på høyere grad er mer komplementaritet (i den
grad vi har studier på dette nivå). Samlet gir dette en solid grunnplattform på lavere grad
og et godt tilbud til studenter som ønsker å gå videre på master- og doktorgradsstudier
(gjelder også egne ansatte). Og ikke minst potensiale for utvikling av nye studietilbud,
eksempelvis PhD i ledelse.
Når det gjelder øvrige deler av vår studieportefølje er det i større grad komplementaritet,
men med potensiale for samarbeid og utvikling av nye studier. Eksempelvis nevnes:
Husdyrfag – Dyrepleie og Multimedieteknologi – Journalistikk
2.2 Utdannings- og forskningskvalitet
Når det gjelder utdanningskvalitet får HiNT bra tilbakemelding på dette på våre
fagområder. Her har vi kanskje noe å tilføre UiN i et eventuelt samarbeid? Dette gjelder
også våre få men gode studier på masternivå.
Det er først og fremst når det gjelder forskningskvalitet og mangel på studier på høyere
nivå vi har noe å strekke oss etter. Selv om vi på mange fagområder har solid
formalkompetanse i staben evner vi ikke å ta ut potensialet på alle fagområder. For å
bruke et bilde er vår FoU-aktivitet relativt U-tung. Ved en eventuell fusjon vil
universitetstilnærmingen være disiplinerende for forskningsinnsatsen og vi kan hente ut
god drahjelp.
2.3 Kompetanse
Fagstaben i NSN har generelt høy formalkompetanse og på avdelingsnivå har 60%
førstekompetanse. Selv om det generelle bildet er bra er imidlertid kompetansen noen
skjevt fordelt mellom de enkelte fagområdene. Noen fagområder krever derfor spesiell
oppmerksomhet framover uansett fusjon eller ikke. På andre fagområder «matcher» vi
langt på vei UiN når det gjelder formalkompetanse. NSN og våre beslektede fagmiljøer i
UiN har en fin blanding av både sammenfallende og komplementær kompetanse.
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Uansett vil en eventuell fusjon styrke våre fagområder ved at vi samlet framstår med en
sterkere og mer komplett fagstab/kompetanse. Vi får derigjennom bedre forutsetninger
og «større muskler» for å bygge gode forskningsmiljø og en solid studieportefølje. I dette
ligger også retten til selv å akkreditere studier på høyere grad.
2.4 Kartlegging av nettverk
Tradisjonelt er våre nettverk sørvendt. Siden vår avdeling er mangslungen fagmessig
eksisterer pr. i dag mange og forskjellige nettverk. Når det gjelder nasjonale
utdanningsinstitusjoner nevnes bla. NTNU, HiST, NMBU og HiHm. Ved en eventuell fusjon
med UiN vil det åpne seg tilgang til nye nettverk, uten at dette trenger å gå på
bekostning av eksisterende sørvendte nettverk. På samme måte kan næringsspesifikke
nettverk (f.eks. TINE og Nortura for landbruksfagene) utvides geografisk og styrkes.
2.5 Internasjonalisering
Ikke særskilt vurdert
2.6 Innovasjon og entreprenørskap
Både NSN og UiN har fagmiljøer innenfor området. Det er liten tvil om at det sterkeste
fagmiljøet er ved UiN, mens vi har også noen få, men dedikerte fagpersoner på området.
Avdelingen har lagt vekt på å integrere I&E i utdanningene og vi mener selv vi lykkes med
dette. Det er selvsagt betydelige forskjeller i fagområdene og studienes forutsetninger,
men spesielt MMT og SPO har lyktes og bidratt til at HiNT er helt i ledersjiktet i sektoren
når det gjelder (å være inkubator for) bedriftsetableringer. Innenfor et samlet fagmiljø
ved en eventuell fusjon ligger det et betydelig potensiale for ytterligere styrking av
fagområdet gjennom forskning, utdanning og integrering i studiene.
2.7 Hvordan trekkes studentene inn i fagutviklingen (studentmedvirkning)
Ikke særskilt vurdert

3. Regionale /nasjonale /internasjonale muligheter og utfordringer
3.1 Marked (Studentrekruttering/EVU-arbeid mm)
En fusjon vil åpne nye geografiske markeder på tvers av tidligere grenser. Et nytt
universitet vil kunne bruke alle studiestedene som et felles distribusjonsnett for alle sine
studietilbud. Dette gjelder både for ordinere studier og EVU. Vi vil på den måten kunne
nå nye og hittil udekte markeder. Som et eksempel kan det nevnes at vi allerede er i gang
med et samarbeid med UiN for å kunne tilby en MBA i Nord-Trøndelag. Der hvor det er
direkte sammenfall i studieportefølje vil geografisk avstand (som i andre sammenhenger
er en utfordring) være et fortrinn siden vi ikke konkurrerer om de samme (lokale)
studentene. I vår utredning har vi i dialogen med UiN fått inntrykk av at de også
vektlegger å være tilpassningsdyktig til EVU-markedet, på samme måte som oss.
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Først og fremst er det vår faglighet og faglige rykte som rekrutterer nye studenter (og
ansatte). Vi tror likevel at symbolverdien av å være et universitet vil gjøre oss mer
attraktive ovenfor studenter (og ansatte). Et «universitetsstempel på vitnemålet» betyr
trolig mer for studentene enn vi tradisjonelt har trodd. Samlet er vi av den oppfatning at
en fusjon til et nytt universitet vil gi oss økt studenttilgang.
3.2 Samfunnskontakt og relasjoner, nettverk
UiN er et ungt universitet med fokus på sin regionale rolle og med solid regional
forankring. På mange måter har UiN den samme rollen som HiNT har i Nord-Trøndelag.
Samlet vil vi kunne betjene en region som i stor grad trenger at en høyere
utdanningsinstitusjon tar denne rollen. I en eventuell fusjon blir det viktig å ta vare på
dette særtrekket.
3.3 Konkurranseposisjon
Vi mener helt klart at en fusjon vil bedre vår konkurranseposisjon i et marked som trolig
framover vil bli delt mellom færre og større aktører. Som del av en større og faglig
sterkere institusjon vil vi være mer konkurransedyktig både når det gjelder
studentrekruttering og kampen om forskningsmidlene.
3.4 Studentfornøydhet
Som tidligere nevnt er vi bedre enn UiN både når det gjelder gjennomføringsgrad i
studiene og studenttilfredshet, og at dette er noe vi kan bidra med i et felles løft for et
eventuelt nytt universitet. Dette har vi i HiNT oppnådd gjennom vår profil med «nærhet
og tett på». I en eventuell fusjon blir det særdeles viktig å ta vare på dette særtrekket.

4. Oppsummering, konklusjon og anbefaling
Arbeidsgruppa har gjennom besøk ved UiN (primært FSV og Handelshøgskolen) og
utstrakt dialog, gjennomført en grundig vurdering av de faglige mulighetene som ligger i
en framtidig fusjon. Vi har gjennomført arbeidet i hovedsak med på fokus på muligheter.
Dette begrunnes i at utfordringene i størst mulig grad handler om HiNT og UiNs egen
evne til å ta ut potensialet som ligger i mulighetene. I en eventuell fusjon må man derfor
ha en klar målsetting om å realisere mulighetene og ikke «fortsette som før på hvert sitt
sted».
Det er kartlagt et betydelig potensiale for samarbeid, utvikling, kvalitetsforbedring og
mulig vekst. Dette sammen med en tydelig positiv vilje til og ønske om samarbeid
mellom partene gjør det attraktivt, spennende og lystbetont å gå videre i prosessen.
Arbeidsgruppa gir sin klare anbefaling om å gå videre i fusjonsforhandlinger med
UiN med mål om å skape et nytt universitet i Midt-Norge. Vi mener at disse
forhandlingene må gjennomføres nå for å unngå «strategisk vakum».
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Vedlegg 1
Arbeidsdokument utgave pr. 19.05.15.
Dokumentet er utredningsgruppas arbeidsdokument supplert med innspill fra øvrige
deltakere som var med på besøket til UiN 11.05.15.
Faglige fordeler og
muligheter

Analytiske kommentarer
(ressurser, økonomi,
nettverk, organisatoriske
…)

Følelsesmessige,
relasjonelle og kulturelle
kommentarer

Naturbruk:
Dyrepleie (UiN) og Husdyr
(HiNT)

Potensiale for samarbeid
faglige ressurser

Naturforvaltning/ Utmark
og Husdyrstudiene har
ingen paralleller verken i
UIN eller i Trondheim

Nå leverer vi kandidater til
masterstudier ved UMB og
HiHm Evenstad. En del av
de som går på Evenstad har
kontorsted her i Steinkjer

Kan vi etablere
masterutdanniner i
naturrelaterte fag i
samarbeid med
havbruks/biologimiljøene i
Bodø?
Ved å etablere mastertilbud
i grønne fag vil vi kunne få
et bra løft også på
publisering.
Det er vanskelig å
konkurrere om
forskningsrådsmidler fra en
høgskole. - Mye lettere med
et universitet som basis.

Komplementaritet som gjør
oss godt rustet til å gi det
blå sektor (havbruk) har
behov for

Men har HiNT ressursene
som skal til for å være med i
utviklingen av en satsing på
blå sektor slik at vi blir reell
faglig partner?
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Mediefag:
TV, film og animasjon (HiNT) Studier som utfyller
Samarbeid går på tvers av
og journalistutdanningen
hverandre i markedet.
dominerende holdninger.
(UiN)
Potensiale for samarbeid
UiN mangler
medieteknologi i sin
portefølje
Det kan muligens shoppes
noe på emner mellom våre
og deres studier, men mest
interessant for oss er å få
opp et felles Mastertilbud - i
dette tilfellet med en
Samfunnsvitenskapelig
vinkling.
På møtet mellom
journalistutdanningen i
Bodø, Digitale medier/IT i
Nesna og oss på HiNT ble
tiden i hovedsak brukt til å
presentere hverandres
studier, og lite på FOUmuligheter. Studiene er
forskjellig, og med ingen
synlig overlapp.
- Studenter på årsstudiet i
Nesna bør få et tilpasset
opplegg fram til
bachelorgrad på MMT.
- Det ligger gode muligheter
for å bidra faglig til en
relevant
mastergradspåbygging for
studenter fra MMT og
Journalistutdanningen ved
UiN.
- Fagmiljøene ved
journalistutdanningen,
medie/IKT på Mo og
SPO/MMT/ITL ved HiNT kan
sammen danne et eget
institutt ved en samlet
organisasjon.
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Ønsker TV, film og
animasjon inn i
havbruksutdanningen

Sterk på pedagogikk inn i
utdanninger.
Bør ligge til rette for en del
utviklings- og
forskningsprosjekter

Har tanker om mulig
samarbeid med helsefag omkring bruk av teknologi
for simulering av en del
krisehendelser

Interessant utfordring
faglig. Vil kreve et betydelig
prosjekt med mye ekstern
finansiering

Fleksibel læring/
IKT for lærere

UiN har ei forskningsgruppe
om fleksibel læring –
kunnskapsdeling og læring
gjennom bruk av digitale
medier. Formålet er å
publisere vitenskapelige
artikler i nettpedagogikk og
fleksibel læring. Gruppa har
seks medlemmer fra UiN og
deltakelse her kan ha stor
interesse for oss på IKT for
lærere ved HiNT. Det var
også interesse fra leder for
helsefagsutdanningene for å
utvikle digitalt innhold i
ulike helserelaterte tema,
og at vi sammen kunne
utvikle et slikt spesialfelt for
multimedia
presentasjon/læringsobjekt
er innen helsefaglige tema.
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Kan være med å “booste
opp” energien ifm evt
sammenslåing

Ledelse/
Organisasjonsfag/
Sosiologi:
Utfyllende
(komplementære) studier
på masternivå, UiN har
MBA’er + erfaringsbasert
master i Personalledelse og
vi har MPA/MKL

Eventuelt samarbeid med
faglige ressurspersoner ved
HiST (handelshøyskolen)
kan også være gunstig. Også
med tanke på å
vedlikeholde gode
samarbeidsnettverk vi har
ved MPA og MKL i dag.

Gjennomstrømming en stor
utfordring for UiN
Nokså skarpt skille mellom
Fakultet for
samfunnsvitenskap og
handelshøyskolen.
Større faglig nettverk

Jevnstore miljø ved NSN og
FSV innen organisasjon og
ledelse med tanke på
førstekompetanse og
forskning.
UiN organisert i
forskningsgrupper og har
organisert et stort trykk på
forskning gjennom mange
år. Startet med
lavterskeltilbud for mange
år siden for å kunne løfte
mange.
Få (3stk) med ledelse som
felt på handelshøyskolen.
Ulike nettverk gir samlet
større nettverk?
Ansatte er ukjente for
hverandre og mye ressurser
må inn for å bli faglig og
personlig kjent for å kunne
reelt samarbeide.
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Dekan ved FSV var vert,
ingen fra handelshøyskolen
var på gruppen organisasjon
og ledelse
Utad stort fokus på
økonomi, ledelse og
organisasjon forsvinner i
presentasjonene av fag.
Trenger ikke fusjonere for å
satse faglig og på faglig
utvikling av nettverk.
Trenger konkret prosjekt å
samarbeide om uansett.
Avdelingen har ingen
erfaring i å organisere
kollektive faglige løft.
Nordland har etablerte
nettverk videre nordover i
landsdelen, både formelle
forskningsnettverk og
uformelle egne
samarbeidsnettverk. Mange
fra landsdelen har
utdanning fra Tromsø.
Våre nettverk går mot
Trondheim. Mange fra
landsdelen har utdanning
derfra.

Utvikling av større marked

Størst erfaring/empiri innen
offentlig sektor også hos
miljøet på UiN.
Offentlige innkjøp styres av
anbudsregime.

Utvikling av PhD i ledelse

Sterkt fagmiljø på HiNT i
kombinasjon med UiN
aktualiserer dette.
Vi diskuterte planer om å
samkjøre en PhD i ledelse, i
samarbeid med FSV og
Handelshøgskolen. De har
et lite men engasjert
ledelsesmiljø ved FSV og
Handelshøgskolen, men
disse ser ikke til å
samarbeide mye på dette
tidspunkt.

Bachelor i ledelse

FSV er i prosess på å
etablere/planlegge en
bachelor i ledelse. Dette er
vi også i gang med, og vi
diskuterte en eventuell
samkjøring av denne
graden.

Bachelor i ledelse for nye
studenter

UiN leter etter en ny
innretting, pga av for lav
gjennomføring

Årsstudier: Ledelse og
personalarbeid
Personal og
kompetanseledelse

Svært ulik innretting på
disse to, til tross for at
navnet kan minne.

Vil være motiverende og en
pådriver for
nettverksutvikling,
samarbeid og økt vit.
produksjon

Lik utfordring for UiN og
HiNT.

Statsvitenskap og ledelse
hos UiN
Organisasjon og ledelse og
sosiologi hos oss
PhD i Sosiologi

Trenger flere studenter for
å være solid. Attraktiv for
en del HiNT-ansatte
(ledelse-sosiologi)
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En fusjon vil muliggjøre en
slik satsing, samt at vi kan
tilby Master i sosiologi i
samarbeid med UiN.
Eventuelt kan vi profilere

denne mastersatsingen
under Sosialt
entreprenørskap, slik
bachelor/fordypningen i
sosiologi er profilert i dag.
En bredt anlagt Phd, favner
mange ulike faglige
innganger

Sosiologi generelt

FSV har en stor og produktiv
sosiologi enhet. Det er
denne enheten som
publiserer mest ved UiN. De
tilbyr i dag bachelor, master
og PhD i sosiologi.
Da vår avdeling har flere
sosiologer er det gode
forutsetninger for
samarbeid på alle nivå
(bachelor, master og PhD),
innen undervisning ved en
eventuell fusjon. Sosiologi
ved HiNT har i dag god
rekruttering. Om vi også kan
tilby et helt løp (bachelor,
master, PhD) kan dette
ytterligere være med å øke
rekrutteringen til
sosiologistudiene ved HiNT.
Vi diskuterte muligheten for
å samarbeide om søknader
om eksterne midler til
forskning, og hvordan vi vil
stille sterkere i
konkurransen om
forskningsmidler ved en
eventuell fusjon.
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Gir muligheter for ansatte i
HiNT, også fordi UiN har for
få studenter og enda færre
som gjennomfører for å
kunne opprettholde
tilbudet. Vil
HiNT/avdelingen tenke
kollektiv utvikling?

Økonomi/
Entreprenørskap
MSC i økonomi
PHD Bedriftsøkonomi

Vil gjøre øk/adm. i NT mer
attraktivt gjennom at det
blir Handelshøgskole

Krever offensiv kultur i HiNT

MBA i Nord-Trøndelag
(erfaringsbasert 90 stp)

Sannsynlig stort marked.
Kapasitetsproblemer på
kort sikt - særlig
regnskap/økonomi.
Gjennomførbart uavhengig
av fusjon

.

Gode samarbeidsmuligheter For å komme raskt i gang
økonomi og
med samarbeidet, kan det
entreprenørskap
være en idé å spørre UiN nå
om de har behov for
forelesere til høsten og
samtidig be om hjelp (i
regnskap/revisjon?)
Sitter igjen med fire
områder hvor økonomi og
deler av ledelsesmiljøet kan
samarbeide med UiN
generelt og
Handelshøgskolen

MBA:
UIN tilbyr en MBA som er
studiepoengfinansiert.
Denne kan tilbys i
samarbeid med oss i
Trøndelag. Erfaringer fra
Nordland viser at studiet er
meget populært. Det bør
isåfall tilstrebes at det
benyttes stor grad av
læringskrefter fra begge
institusjonene for å a) bygge
undervisningskompetanse,
og b) gjøre begge
institusjonene mer robuste.
Jeg ser også denne
satsingen som en parallell til
vår MPA og helt i tråd med
det arbeid vi har tenkt rundt
bachelor i business
administration og bachelor i
public administration.
Dersom man lykkes med å
bygge opp en slik struktur,
har man et solid tilbud
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innen både privat og
offentlig økonomi og
ledelse.
MSc:
Vi tar sikte på å tilby en
mastergrad i økonomi for
våre bachelorstudenter. Her
bør det tilstrebes at vi også
kan lage egne
mastergradskurs som tilbys
av våre ansatte i samarbeid
med UiN, i tillegg til
eksisterende kurs. Dette for
å heve vår kompetanse.
Videre bør vi tilstrebe å
veilede på masteroppgaver.
PhD:
Vi ønsker å knytte
fremtidige stipendiater inn
mot PhD programmene til
UiN. På kort sikt betyr dette
muligheter for at våre
doktorgradskurs tilbys
gjennom UiN. Ettersom
denne graden defineres
relativt bredt, er det gode
muligheter for at mange
problemstillinger våre
stipendiater skal jobbe, kan
falle inn under denne.
Undervisningssamarbeid:
Det er flere områder hvor
begge institusjonene er
“tynne” i rekkene. Dette
gjelder f.eks
regnskap/revisjon, delvis
finans og noen jusfag. I
tillegg er UiN litt tynne på
org/ledelse som vi er sterke
på.
Utover dette oppfattet jeg
at HiNT har gått litt lenger i
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bruk av alternativ
pedagogisk metode og jeg
ser store muligheter for å
styrke oss pedagogisk i
samarbeid med UiN.
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Helhet fag:
NSN sine nokså forskjellige
faglige områder, kan finne
sine naturlige
«søstermiljøer» ved UIN..

Gjelder dette alle NSN sin
fagområder?
(Relativt lite direkte mot
Medieteknologi)

Fagmiljøene i Bodø er ikke
større innenfor sine felt enn
at en ev.
samarbeidsrelasjon vil
fremstå
symmetrisk/jevnbyrdig

Vi kan låne fagfolk av
hverandre innenfor studier
der hver av oss er
under”bemannet”.

HiNT kan låne ut folk
innenfor disse områdene:
ledelse
sosiologi
organisasjonsfag

- Den enkeltes
spisskompetanse blir
verdsatt i økende grad
- Motiverende

HiNT behøver styrkes
innenfor disse områdene:
bedriftsøkonomi
revisjon
UIN har en del
Dette gjelder særlig
masterprogram som våre
følgende studier:
studier kan knyttes opp mot UIN har samfunnssikkerhet
og kriseledelse på
masternivå innenfor sin
portefølje

Faglig samarbeid med
Nordland vil kunne styrke
begge institusjonene
gjensidig

-Det er lite samarbeid fra
før å bygge på
-Fungerende og
produserende
nettverkssamarbeid tar tid å
bygge opp

-Vi har gode og
produserende
nettverkssamarbeid sørover
som vil kunne trues av
anstrengelser nordover.
- Nødvendig å verne om
eksisterende og produktive
nettverk som vi har i dag.

Mer fleksibelt og
symmetrisk allianse enn
NTNU-alternativet

Noen etablerte nettverk,
men få eller ingen
produktive pr i dag

HiNT – bedre mottatt og
anser HiNT som et relativt
anerkjent fagmiljø

UIN har en sterkere
forskningsprofil enn HiNT
NSN

- Hvor sterke er UIN?
- Hvor mange og store
prosjekter har de dratt i
land?

HiNT har hatt for dårlige
støttestrukturer rundt sine
PhD-kandidater de siste år.
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- HiNT ansatte som vil ta en
PhD vil kunne orientere seg
mot UIN sine
forskerutdannelser.
- Vil UIN kunne miste sine
forskerutdannelser om ikke
de vokser.
- Kan UIN miste sin
universitetsstatus?
- NSN (HiNT) må raskt få
opp en strategi for å øke
antallet 1. stillinger.

HiNT må prioritere
forskning høyere.

Bra for utviklingen på sikt
Økonomisk utfordrende?
FoU-prosjekter krever ofte
større egenandeler

Utfordrende for de deler av
ansattegruppen i HiNT ikke
er orientert mot dette.

HiNT må satse på å legge til
rette for kompetanseheving
gjennom å tilby
kvalifiseringsstipender til
ansatte med doktorgrad.

Godt forskningsmiljø innen
entreprenørskap,
organisasjonsstudier og
sosiologi (også innen
reiseliv)
Gode samarbeidsmuligheter
innen næringssatsinger – da
regionene har en del felles
utfordringer
Forskningsfokus i et
universitet

Hint mangler reell satsing
på forskning, den gjøres
individuell.
UiN har satset kollektivt på
løft i forskningen over ti år.
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Helhet Marked:
Sør-Trøndelag og
Trondheim som marked

Betydelig marked for et nytt HiNT har vært tilbakeholden
universitet.
med å komme inn i HiST sitt
område. Det trenger man
ikke være lenger.
Konkurranse og samarbeid
med NTNU vil virke
skjerpende.

NSN har god rekruttering
fra hele Nord-Norge (og S-T)
NSN er forholdsvis store på
EVU, men kan bli større og
ta en ny type oppdrag
gjennom samarbeid med
UIN.

Nye markeder i Nordland
for EVU HiNT har.
Nye markeder i Trøndelag
for EVU UIN har.
Spesielt:
MBA
Master samfunnledelse og
kriseberedskap

Kapasitet og
salgsorientering antas å
være flaskehalser

Hvor stor verdiskaping kan
det være snakk om?
Lange avstander og tungvint Også en ledelsesmessig og
infrastruktur
kostnadsmessig utfordring
Geografi/avstand er også et
fortrinn med tanke på
studentrekruttering der vi
har sammenfallende
studieportefølje, f.eks.
øk/adm på bachelornivå
Reiseavstanden opplevdes
mindre belastende (bra
direkteforbindelser med fly)
enn fryktet.
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Geografi og infrastruktur
vanskeliggjør utvikling av
nye faglige nettverk - som
er helt avgjørende dersom
en fusjon skal bli bra

Andre overordnede
betraktninger
Besøket i Bodø
tydeliggjorde interne
kulturforskjeller og
motsetninger mellom FSV
og HHB. Innstillingen til
samarbeid mellom de to
opplevdes også nokså
forskjellig

Handelshøgskolen ser på
Mobilisering fra FSV ved
HiNT og NT som en
vårt besøk. Mange deltok i
markedsmulighet, mens FSV fellesarrangement.
ser på HiNT som en faglig
likeverdig
samarbeidspartner der nye
muligheter fremstår som
lokkende
FSV signaliserer et klart
større ønske om å oppløse
eksisterende strukturer og
lage nye ut fra faglige
interesseområder og
komplementære styrker.
Særlig gjelder dette
ledelsesfagene.
FSV har det klart største
ledelsesmiljøet av de to i
Bodø og den
ledelsestradisjonen som nok
står flesteparten i NSN
nærmest.
PhD i ledelse er en ønsket
ambisjon på FSV, men
oppleves mindre aktuelt fra
Handelshøgskolen (dog skal
det sies at dette
argumentet ble sterkest
formidlet av dekanen ved
Handelshøgskolen)

HiNe + UiN + HiNT?

Det går også egne prosesser
på sammenslåing av UiN og
HiNesna, og her dukker det
opp forslag til organisering
av virksomheten som kan
være forstyrrende eller gi
unødvendige omveier hvis
vi velger en fusjon av tre
institusjoner. For eksempel
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er det lansert et
“Helgelandsinstitutt/
fakultet”. Jeg mener
sammenslåingsprosessen
bør føres mellom alle tre
institusjonene, og ikke som
ulike delprosesser slik som
nå.
Prosess og resultat?

Top-down prosess.
Ingen prosess i Nordland.
Størst bekymring er
udugelig ledelse og
byråkratisering.
At vi får en fusjon og
fortsetter som før.
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Vedlegg 2
Innspill etter «høring» til alle ansatte i avdelingen
Ledelsesmiljøet på NSN har fra før MKL og MPA, og det snakkes nå om MPG.
Det er flott at dette kan gå an, og det er jo et resultat av at det har vært satset på heving
av formell kompetanse i dette fagmiljøet.
Fra den grønne siden (Utmarksforvaltning og husdyrfag) har det i mange år vært arbeidet
med sikte på å få til en "grønn master".
I dette fagmiljøet har vi høy nok formell kompetanse til at HiNT kan søke NOKUT om
akkreditering av en master, uten at det har vært satset midler på kompetanseheving.
Når det nå går mot en fusjon og universitetsstatus, ser vi det som naturlig at den grønne
siden blir prioritert i forhold til etablering av nye mastere.
Vi har god studenttilgang fra Nord- Norge, og dekker mye av behovet for grønn utdanning
i landsdelen. All annen høyere utdanning innen utmark/ naturforvaltning og husdyrfag
ligger på Østlandet. NTNU har ingenting som likner.
Våre fagområdet er komplementære til miljøfagsdisipliner som finnes ved UiN i Bodø.
Men sjøl om våre bachelorkandidater er kvalifiserte til å starte på mastertilbud i Bodø, er
det de har der ikke noe naturlig veivalg videre.
Vi ser det naturlig at de grønne fagene på NSN går videre som en egen avdeling, gjerne
under navnet "Landbrukshøgskolen".
Hvis vi kan få etablert en grønn master, mener vi det vill være en naturlig følge av
universitetsstatusen, og det vill gjøre det lettere å få fram mer forskning og publisering.
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Innspill til arbeidsdokument om fusjon med Universitetet i Nordland fra faglærere i
Geografi, Geografiske Informasjonssystemer (GIS) Arealplanlegging og Naturbasert
Næringsutvikling.
Faggruppen har til sammen 7 ansatte. Den dekker natur- og samfunnsgeografiske emner
inkludert naturbasert Næringsutvikling. Samt arealplanlegging og geografiske
informasjonssystemer. Videre har vi kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap
med spesielt relatert til reiseliv, kultur og opplevelsesnæringer.
Universitetet i Nordland har ikke noe liknende fagmiljø. I møter med UiN har de uttalt en
spesiell interesse for fagmiljøet innen GIS arealplanlegging med en fokus rettet mot
kystsoneplanlegging. UiN har gjennomført et EVU- kurs i kystsoneplanlegging, alle fagfolk
som underviste på dette tilbudet var leiet inn utenfra. UiN har og brukt et konsulentfirma
med GIS-kompetanse i en del prosjekter, men er delvis missfornøyet med dette.
Vi mener svaret på dette ved en fusjon er å beholde et samlet geografi-GISarealplanleggingsmiljø på steinkjer og å styrke dette spesielt med GIS gjerne i kombinasjon
med areal/kystsoneplanlegging. Dette miljøet bør så serve hele det nye universitetet med
denne kompetansen i samarbeid med den aquakultur kompetansen en har i Bodø
innenfor området kystsoneplanlegging.
Ved UiN har fakultet for samfunnsvitenskap hatt noe FoU prosjekter i lag med Norges
arktiske universitet Tromsø om kystsoneplanlegging. Disse prosjektene har hatt en
statsvitenskapelig innretning og har ikke hatt noen deltakelse fra akvakulturmiljøet.
Arealplan/GIS er og av interesse for Innenfor næringsutvikling, transport og beredskap,
sikkerhet og sårbarhet. Her er det et potensielt samarbeidsfelt med fakultet for
samfunnsvitenskap ved UiN.
Videre bør de kursene som finnes i dag innenfor geografi, GIS, arealplanlegging og
naturbasert næringsutvikling kunne tilbys for alle studenter ved det nye universitet
gjennom samlinger og fjernbasert undervisning. For flere av disse kursene er det et
potensielt marked for etterutdanningstilbud.
Våre bachelorstudenter i geografi må sikres adgang til den samfunnsvitenskapelige
masteren ved UiN. På sikt bør denne få en fordypning i geografi, GIS/arealplanlegging,
naturbasert næringsutvikling gjerne lokalisert til Steinkjer.
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Rapport

Utredning av eventuell fusjon med
Universitetet i Nordland

Avdeling for trafikklærerutdanning

Rapport fra arbeidsgruppa ved Avdeling for trafikklærerutdanning
Avdeling for trafikklærerutdanning består av den 2-årige trafikklærerutdanningen, årsstudiet i
trafikkpedagogikk og en omfattende eksternfinansiert EVU-portefølje. Avdelingen har et nasjonalt
ansvar for utdanning av trafikklærere, og er eneste fagmiljø i Norge som tilbyr utdanning av
trafikklærere i alle førerkortklasser. I tillegg tilbys landsdekkende etter- og videreutdanningstilbud for
trafikkskolebransjen, transportbransjen og ansatte i Statens vegvesen.
Samfunnsoppdraget og nasjonale føringer for fagområdet
Nullvisjonen – den valgte trafikksikkerhetsstrategien i Norge – samt tilhørende mål og tiltak for
trafikk- og bilføreropplæringen gjennom Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan for
trafikksikkerhet på veg, gir et godt innblikk i de muligheter og utfordringer fagområdet som helhet
står ovenfor i årene fremover. Sentrale aktører i dette arbeidet er Statens vegvesen gjennom sitt
overordnede sektoransvar for vegtransporten, NTNU som sentral utdannings- og forskningsaktør på
fagfeltet, samt institusjoner som SINTEF og Transportøkonomisk institutt som har stor kompetanse
innen trafikkforskning.
HiNT sin aktivitet på det trafikkfaglige området er en viktig bidragsyter i Nullvisjonsarbeidet, der HiNT
gjennom det nasjonale ansvaret for trafikklærerutdanningene skal sikre at trafikantene får en
tilfredsstillende opplæring. Dette handler både om profesjonell yrkestransport og private bilbrukere.
Intensjon med dette arbeidsdokumentet er å se på faglige muligheter og utfordringer en eventuell
fusjon med Universitetet i Nordland (UiN) kan medføre for det trafikkfaglige området.
Følgende mandat ble gitt til de faglige arbeidsgruppene:
Med utgangspunkt i avdelingens posisjon (styrker og svakheter) utrede muligheter og utfordringer
ved en fusjon med Universitetet i Nordland.
Fagavdelingene
Faglige vurderinger fra avdeling





Lærer
Helsefag
Næring, samfunn og natur
Trafikklærerutdanning

Regionale
(Nasjonale og internasjonale)

Hva skal utredes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Studietilbud og forskningsaktiviteter
Utdanning- og forskningskvalitet
Kompetanse
Kartlegge nettverk
Internasjonalisering
Innovasjon og entreprenørskap
Hvordan trekkes studentene inn i fagutviklingen

1.
2.
3.
4.

Marked (studentrekruttering/EVU-arbeid mm)
Samfunnskontakt og relasjoner, nettverk
Konkurranseposisjon
Studentfornøydhet
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Hovedoppdraget for arbeidsgruppa har vært å beskrive de faglige muligheter og utfordringer en
eventuell fusjon vil gi. Alle underpunkter i mandatet er ikke spesifikt kommentert, dels fordi vi
mangler dokumentasjon eller at vi opplever å ha for liten kunnskap om temaet på nåværende
tidspunkt. Vi har derfor valgt å samle de faglige muligheter og utfordringer ved en eventuell fusjon
under ett felles punkt 1. Faglige muligheter og utfordringer. Likeså har vi samlet alle våre øvrige
kommentarer under 2. Regionale, nasjonale og internasjonale muligheter og utfordringer.

Arbeidsgruppa ved Avdeling for trafikklærerutdanning har bestått av:
Dekan Rikke Mo Veie
Studieleder Ståle Lødemel
Ansattrepresentant Roger Hanssen (UDF)
Ansattrepresentant Elisabeth Suzen (FF)
Arbeidsgruppa har gjennomført tre kortere møter samt ett heldagsmøte med utvalgte fagmiljø ved
Universitetet i Nordland. Utredningsrapporten er så langt ikke behandlet i avdelingens IDF-utvalg,
men alle representantene i IDF-utvalget er medlemmer i arbeidsgruppa.

1. Faglige muligheter og utfordringer
Innledning
Arbeidsgruppa ved Avdeling for trafikklærerutdanning har utredet muligheter og utfordringer med
utgangspunkt i de overordnede strategiske føringene for fagområdet og med utgangspunkt i ønsket
satsing på det trafikkfaglige området.
Gruppa har derfor hatt samfunnsoppdraget som utgangspunkt, noe som har konsekvenser for
hvordan gruppa formulerer forutsetninger som må være oppfylt, og for gruppas vurdering av
muligheter og utfordringer.
I et fremtidsperspektiv legger arbeidsgruppa følgende forutsetninger til grunn for utviklingen på det
trafikkfaglige området:







Fremtidig posisjon som nasjonens hovedleverandør av trafikklærer- og sensorutdanning i alle
førerkortklasser, samt utdanning for yrkessjåførdirektivet skal sikres
Videre bygging av kjernekompetanse for fagområdet må fortsatt gis prioritet
Fagområdets posisjon innen føreropplæring og trafikksikkerhetsarbeid nasjonalt og
internasjonalt for å understøtte fagområdets utdanning og FoU skal styrkes
Forskningskompetansen og FoU-arbeid innen trafikksikkerhetsområdet (trafikkforskning) skal
styrkes
Kompetanseprofilen må styrkes for å øke andelen med førstekompetanse på fagområdet
Den fagspesifikke kompetanseprofilen innen utdanning og forskning må styrkes for å øke den
faglige bredden og tyngden på det trafikkfaglige området

- 3 -







Fortsette arbeidet med kompetansebygging og videreutvikling av et faglig nettverk for å
møte utfordringer innen fagområdene veg, trafikant og kjøretøy
Det skal fortsatt arbeides for etablering av et nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter
Utdanningstilbudet innen det trafikkfaglige området skal utvides ut over dagens tilbud
Utdanningstilbudene skal styrkes nivåmessig til å omfatte bachelor- og masternivå
Legge til rette for en faglig spennvidde som styrker og utvider fagområdet ut over dagens
innhold og nivå

Arbeidsgruppens vurderinger med utgangspunkt i avdelingens samfunnsoppdrag
HiNT og UiN har ingen sammenfallende studier innen det trafikkfaglige området. Det finnes enkelte
komplementære studier som kan gi interessante muligheter for samarbeid. I tillegg har Avdeling for
trafikklærerutdanning flere faglige forskningsmessige berøringspunkter med fagmiljøer ved UiN.
Disse kan være utgangspunkt for forskningssamarbeid, selv om et slikt samarbeid ikke nødvendigvis
betinger at institusjonene fusjonerer. De faglige muligheter og utfordringer i en eventuell fusjon med
UiN beskrives nærmere i den punktvise fremstillingen under.

Faglige muligheter:


Arbeidsgruppen har pekt ut fagmiljøene innen samfunnssikkerhet og kriseledelse, praktisk
kunnskap og transportøkonomi ved UiN som de mest relevante for vår avdeling. Innenfor alle
disse områdene vil det være mulig å få til et visst samarbeid, både innen utdanning og
forskning. I tillegg antas at en universitetsstatus vil ha positiv innvirkning på
studentrekrutteringen.



UiN sin erfaringsbaserte master innen samfunnssikkerhet og kriseledelse fremstår som
spesielt interessant for trafikklærerutdanningen. Masterutdanningen rekrutterer bredt og
nasjonalt, der ulike yrkesprofesjoner legges til grunn for opptak. Opptakskravet er
bachelorgrad e.l. og minst 2 års relevant yrkespraksis inn mot tematikken i
studieprogrammet. Studiet er lagt opp slik at studentgruppens sammensetning får betydning
for studiets mål om å etablere fora og nettverk for erfaringsutveksling innenfor fagområdet.
Dette er et interessant nettverk for trafikklærerutdanningen, blant annet fordi studiet i dag
rekrutterer studenter fra såkalte «blålys» - yrker. En av de ansatte ved Avdeling for
trafikklærerutdanning er for tiden student på studiet. Under besøket ved UiN fremkom også
interessante opplysninger om deres tilknytning til bruk av simulatorer for blant annet sjøfart.



Med utgangspunkt i beskrivelsen over ser vi det som interessant å utrede muligheten for en
gjennomgående utdanning for trafikklærere fra kandidat/bachelor-nivå til mastergrad med
fokus på sikkerhet og beredskap. Denne kombinasjonen er mulig også i dag, men en
tydeligere profil på trafikksikkerhet fra kandidat- og bachelorstudiet til en masterutdanning
vil kunne synliggjøre en ønsket faglig profil på den helhetlige utdanningen. Vi ser også
muligheter i å integrere en modul innen trafikksikkerhet inn i Master for samfunnssikkerhet
og kriseledelse. Dette vil gi faglige integreringsmuligheter og utvikling av fagområdet. Her vil
fagmiljøet på Stjørdal og vårt faglige nettverk bli viktige bidragsytere.
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Et samarbeid med fagmiljøet innen samfunnssikkerhet og kriseledelse vil føre til at begge
institusjoner får et bredere fag- og kompetansemiljø med profil innen samfunnssikkerhet,
trafikksikkerhet, kriseberedskap, ‘blålys’ mm, både innen utdanning og forskning. Det er i
tillegg et potensiale for økt samarbeid med Politihøgskolen som er samlokalisert med UiN.



Ved en eventuell fusjon kan det tilbys flere relevante erfaringsbaserte mastere innen samme
institusjon enn de HiNT alene kan tilby. Eksempler på dette er Master i praktisk kunnskap og
Master i Samfunnssikkerhet og kriseledelse. I tillegg kan Master i praktisk kunnskap danne
grunnlag for PhD innen samme tema. Det må poengteres at alt dette også er mulig i dag,
uten at institusjonene er fusjonert. Universitetsstatus kan innebære at det blir enklere å
opprette en egen masterutdanning med fokus på trafikksikkerhet.



Avdelingen utreder mulighetsrommet for opprettelse av et Nasjonalt trafikkfaglig
kompetansesenter tilknyttet HiNT, blant annet for å styrke HiNT’s rolle i
trafikksikkerhetsarbeidet og for å bidra til fagområdets utvikling. En økt og koordinerende
rolle i skjæringspunktet mellom veg, trafikant og kjøretøy skal blant annet bidra til økt
forskningsaktivitet på trafikantområdet, økt formidlingsaktivitet, utredningsarbeid, samt å
være en vitenskapelig pådriver og utvikler av fagområdet. UiN har på eget initiativ opprettet
ulike faglige sentre på områder som for oss fremstår som faglige spydspisser. Vi ser ikke for
oss at en fusjon med UiN vil hindre etablering av et Nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter.



Senter for praktisk kunnskap ved UiN og Avdeling for trafikklærerutdanning deler den samme
grunnleggende forståelse av et dualistisk forhold mellom teori og praksis, der praktisk
kunnskap er et felt som utforskes. En slik felles epistemologisk forståelse er et godt
utgangspunkt for felles forskningsarbeid i erfaringsbasert og kritisk forskning.
Trafikklærerutdanningen og trafiklærerprofesjonen er fagområder som har et ønske og
behov for profesjonsforskning. UiN sin tradisjon for praktisk kunnskap med fokus på utøvelse
kan i samarbeid med HiNT bidra til forskningssamarbeid innen blant annet:
- Utvikling av fagforståelsen i praksis innen trafikklærerbransjen
- Trafikklærerbransjen som læringsarena
- Utvikling av faglig dømmekraft
- Profesjonell dannelse
- Tilegnelse og utvikling av de ulike kompetanseområder som studieplanen inneholder



Vi ser også muligheter for forskningssamarbeid med fagmiljøet knyttet til samfunnssikkerhet
og kriseledelse, blant annet ved å relatere trafikkfaget til relevante fag og forskning i en
større sikkerhetssammenheng. Dette kan være:
- Ulykkesanalyser (oppfølging av det menneskelige perspektivet – fører og trafikant)
- Sikkerhetstenkning
- Hvordan etablere og utvikle sikkerhetskultur i ulike bransjer og organisasjoner?
- Oppfølging av nullvisjonen i praksis (hvordan) – etikk og vitenskap
- Sikkerhetsstyring som ivaretar menneskets mentale kapasitet, menneskets
forståelse, menneskets motivasjon og menneskets fysiske tåleevne
- Sikkerhetsstyring i forhold til organisasjonssystem, kompetanse og sikkerhetskultur
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-

Både proaktivt styring og reaktivt læring i sikkerhetsstyring



Det kan også være mulig å samarbeide om forskning med transportøkonomimiljøet ved UiN
innen trafikksikkerhet og transport, der tema blant annet kan være:
- Etikk og transport i et samfunnsperspektiv
- Yrkessjåfører og trafikksikker transport
- Trafikksikkerhet som bedriftsopplæring



Det er en antagelse at campus Stjørdal vil få økt betydning som felles utdannings- og
møtested i et eventuelt nytt universitet.

Faglige utfordringer:


HiNT kjennetegnes av stor fleksibilitet med evne til å snu seg raskt når det etterspørres EVUstudier. En større institusjon kan medføre økt byråkrati og mindre fleksibilitet. Dette vil
påvirke HiNTs omdømme og leveringsdyktighet i negativ retning. Et større universitet kan
også svekke en annen av HiNT sine kjennetegn; nemlig nærhet mellom fagansatt og student.



Den lange avstanden mellom HiNT og UiN vil medføre økt reiseaktivitet over lange avstander
for både faglig og administrativt tilsatte, med tilhørende økt reisetid og kostnader. Vi er
usikre på hvorvidt den lange avstanden vil forhindre det nødvendige samarbeidet mellom
institusjonene. Det fremstår for oss noe uklart om en fusjon reelt vil gi mer robuste fagmiljø.



Avdelingens ambisjon er å fremstå som et nasjonalt og internasjonalt kompetansemiljø
innenfor trafikklærerutdanning, yrkesdanning og generelt trafikksikkerhetsarbeid. I et større
universitet er det en fare for fagmiljøet kan forsvinne i de nye store og massive lærer- og
helsefagutdanningene.



Avdelingen samarbeider tett med Statens vegvesen Vegdirektoratet og relevante
bransjeorganisasjoner. I tillegg er det nære samarbeidsrelasjoner med de trafikkfaglige
miljøene ved NTNU og SINTEF; samt andre trafikksikkerhetsaktører som NAF og Trygg Trafikk.
Fagområdet arbeider ut fra en tenkning om at utvikling skapes gjennom samarbeid mellom
tre viktige samfunnssektorer; næringsliv (bransjeorganisasjonene), myndigheter
(Vegdirektoratet) og utdannings- og forskningssektoren (HiNT m. flere) der vi gjensidig er
avhengig av hverandre for å lykkes. Det er viktig for fagområdets utvikling at en fusjon ikke
svekker de etablerte relasjonene mot de trafikkfaglige miljøene. Avdelingen har fra før ingen
etablerte samarbeidsrelasjoner med UiN. Disse må bygges mot relevante fagmiljø, noe som
vil kreve tid og ressurser til fysiske møter. Om dette blir en gjensidig prioritert oppgave fra
begge institusjonene er vi noe usikre på. UiN har fra før få etablerte nettverk inn mot de
trafikkfaglige miljøene, hverken nasjonalt eller internasjonalt.



Fagmiljøets samarbeid med premissgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet har avgjørende
betydning for fagområdets utvikling. En fusjon må ikke hindre eller byråkratisere dette
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samarbeidet. HiNTs planer om opprettelse av Nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter må
heller ikke bli skadelidende i en eventuell fusjon.


Det antas at det vil bli større kamp om strategiske prioriteringer i et nytt universitet når to
regioner er involvert. For oss ser det ut som fylkeskommunen har gitt betydelig økonomisk
støtte til UiN, både til kompetansebygging og investeringer. Hvordan vil en fusjon påvirke
økonomi og handlingsrom når universitetet blir om lag 700 km langt? Det vil også bli større
avstand mellom ledelse og ansatte i et nytt, langt universitet.



Høgskolenes samfunnsoppdrag er å gi profesjonsutdanning av høy kvalitet. En akademisering
av erfaringskunnskap krever et miljø med faglig integritet og et handlingsrom. I en eventuell
fusjon vil det kunne oppstå kulturforskjeller mellom det å være høgskole og det å være
universitet: Hva betyr dette for et fagmiljø med lav førstekompetanse fra før? Blir fagmiljøet
nedprioritert eller satset på? Fagmiljøets førstekompetanseandel må heves for å oppfylle
kravene i et universitet. Det antas at noe kompetanse kan brukes på tvers av institusjonene,
men det berører ikke nevneverdig kjernekompetansen ved avdelingen. I tillegg kan
kulturforskjellen i en periode medføre at profesjonsutdanningene nedprioriteres til fordel for
forskning.



I en eventuell fusjonsforhandling mellom HiNT og UiN må virkningen på samfunnsoppdraget
belyses. I en forhandling vil styringslinjer, belønningssystemer og kriseledelse være viktige
tema å få avklart. Likeså bygging av enhetlig organisasjonskultur, harmonisering av
lønnsnivåer, forhandling om posisjoner, samt balanseforhold i forhold til innflytelse og
medvirkning. Spiser byråkratiet opp mer enn gevinsten ved å bli et universitet? I en eventuell
fusjon må institusjonene sidestilles slik at det ikke blir slik at UiN overtar HiNT. Er det bedre å
etablere samarbeid der det er naturlig i stedet for at institusjonene fusjoneres? Dette må
også ses i lys av de øvrige strukturendringene i offentlig sektor. Dette kan komplisere, eller i
hvert fall bli utfordrende når en eventuell fusjon skal gjennomføres.

2. Regionale/nasjonale/internasjonale muligheter og utfordringer
NIFU-rapporten Høgskolenes rolle i regional utvikling, innovasjon og kommersialisering fra 2014 slår
fast følgende: «En hovedkonklusjon er at høgskolenes styrke gjelder deres desentraliserte struktur, og
at de gjennom denne representerer en meget bred kontaktflate mot regionene og private og
offentlige aktører her. Dette gir gode forutsetninger for å tilby relevant undervisning og å involveres i
forskningsarbeid sammen med næringslivet og andre regionale aktører på problemstillinger som for
dem oppleves som relevante. Gitt de relativt små faglige ressurser som høgskolen har og at deres
virksomhet er mer undervisningsorientert enn universitetene, ligger det i kortene at fagmiljøene vil
være relativt bredt og anvendt orientert, og at det kun er på relativt avgrensede områder at
høgskolene har muligheter for å utvikle spisskompetanse som er nasjonalt og internasjonalt ledende.
Men nettopp gjennom dette har de aktuelle høgskolene en viktig rolle ved at de supplerer de tyngre,
nasjonale institusjonene, og at de gjør dette på områder som er begrunnet i behov i noen av landets
ledende næringsmiljøer.»
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Arbeidsgruppa ved Avdeling for trafikklærerutdanning har ikke problematisert høgskolenes rolle og
samfunnsoppdrag inngående og i bred forstand i dette notatet, men heller konsentrert oss om de
faglige muligheter og utfordringer en eventuell fusjon vil gi. Vi tar likevel med denne betraktningen i
vår rapport med et ønske om at høgskolenes rolle blir en viktig del av den videre debatten.
Avdeling for trafikklærerutdanning representerer et nasjonalt fagmiljø i HiNT. Avdelingens ambisjon
er å fremstå som et nasjonalt og internasjonalt kompetansemiljø innenfor trafikklærerutdanning,
yrkesdanning og generelt trafikksikkerhetsarbeid. Avdelingens hovedmål er å styrke sin posisjon i
Nullvisjonsarbeidet gjennom en bredere satsing, og fortsatt være nasjonens hovedleverandør av
trafikkpedagogisk og trafikkfaglig kompetanse gjennom utdanning, forskning og utvikling. Hvorvidt en
fusjon med UiN vil bidra til å styrke eller svekke denne posisjonen er vi noe usikre på. Det finnes noen
få utdanninger og forskningsmiljø innen relaterte fagområder ved UiN med et potensiale for
samarbeid. Noen av disse er relativt unike i nasjonal sammenheng, og innehar mye av den samme
grunntenkningen som fagmiljøet ved Avdeling for trafikklærerutdanning. Sammen kan vi få til økt
samarbeid med Politihøgskolen, noe vi oppfatter som et ønske fra begge institusjonene.
Videre er det et uttalt mål for HiNT å etablere et Nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter. Dette for
blant annet for å øke forsknings- og formidlingsaktiviteten på fagområdet, drive utredningsarbeid og
innta en koordinerende rolle, samt å være en vitenskapelig pådriver og utvikler av fagområdet. Skal
vi lykkes med dette er det avgjørende at samferdselssektoren ser behovet for opprettelsen av
senteret. De viktigste samarbeidspartnerne her vil uten tvil være de avdelingen allerede har i sitt
etablerte nettverk. Det antas imidlertid at UiN med sin erfaring med faglige sentre vil støtte en
eventuell etablering. Senteret kan også være relevant for enkelte fagmiljø ved universitetet.
De relevante fagmiljø ved UiN og Avdeling for trafikklærerutdanning har pr. i dag få eller ingen
nasjonale eller internasjonale nettverk som er felles.

3. Konklusjon og anbefalinger
HiNT sitt styre har skissert to mulige løsninger for HiNT; enten å inngå fusjonsforhandlinger med UiN
eller å bestå som en egen høgskole. Arbeidsgruppa ved Avdeling for trafikklærerutdanning har i de
ovenstående kapitler pekt på faglige muligheter og utfordringer en eventuell fusjon med UiN vil
medføre for det trafikkfaglige miljøet.
Dersom man kun legger trafikkfaglige argumenter og vurderinger til grunn, er arbeidsgruppa av den
formening at det også i fremtiden vil være mulig å ivareta avdelingens og høgskolens
samfunnsoppdrag både i et selvstendig HiNT og i et nytt universitet fusjonert med UiN.
Det avgjørende punktet for HiNT i et overordnet perspektiv er hvor vidt et selvstendig HiNT har
mulighet til å tilby 5-årig master innen grunnskolelærerutdanning. Arbeidsgruppa mener dette må
veie tungt i det videre arbeidet, og støtter derfor konklusjonen som arbeidsgruppa ved Avdeling for
lærerutdanning har gitt:
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«Med bakgrunn i den usikkerhet som er knyttet til fordeler/ ulemper ved en fusjon med UIN, mener
gruppa at det bør gjennomføres fusjonsforhandlinger mellom HiNT og UiN, for i størst mulig grad å
avklare usikkerhetsmomenter. Dette for å legge et faglig og strategisk grunnlag for en endelig
beslutning.
Det må være et klart premiss for HiNT at fortsatt selvstendighet er et reelt, mulig utfall etter
eventuelle fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland».
Dersom det velges å inngå fusjonsforhandling med UiN anbefales det at man går dypere og bredere
til verks; der man blant annet ser fusjonen i en større sammenheng og at samfunnskonsekvenser
diskuteres.
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Bioøkonomisatsing ved et eventuelt nytt universitet
(fusjon mellom HiNT og UiN).
Mulige utviklingsområder der det samlede fagmiljøet ved det nye universitet kan gi
nasjonale bidrag

Arbeidsgruppe og bidragsytere:
Hanne Solheim Hansen, Unn Siri Olsen, Reid Hole, Solrun Moen, Jorunn Grande,
Hans W Thorsen, Ove Taranger Nesbø, Håvard Okkenhaug
Bakgrunn
Dette utredningsarbeidet, som legges fram for HiNT-styret, har tatt for seg de faglige
mulighetene hvor UiN og HiNT gjennom tverrfaglig samarbeid vil kunne bidra med
kunnskapsløft innen bioøkonomi. Vi har ikke utredet organisatoriske og økonomiske
muligheter og utfordringer. Målet med utredningen er å identifisere fagområder der
det trengs forskningsbasert kunnskapsutvikling, samt nye implementeringer og
utdanningstilbud. De felles fagmiljøene ved UiN og HiNT kan skape noe vi ikke
kunne fått til hver for oss. Behovene for de utviklingsområder som er presentert i
utredningen kommer fra næringa eller er basert på nasjonale strategier og
konsekvensene av dem. Kunnskap som bidrar til å løse utviklingsområdene er derfor
noen av de samfunnsoppgavene som det nye universitet vil bidra med.

Bioøkonomi
Bioøkonomi er verdiskaping basert på biologiske ressurser. Bioøkonomien favner
bærekraftig tjenester og produksjon og bearbeiding av biologiske ressurser til mat,
helseformål, fiberprodukter, industrielle produkter og energi.
Norges forskningsråd sitt program for forskning innen bioøkonomi (BIONÆR) legger
til grunn fire overordnede, tverrgående premisser i sitt arbeide:
 Komplette biologiske kretsløp
 Hensynet til bærekraft i miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk
betydning skal være gjennomgående.
 Verdiskaping og markedstenking i norske bionæringer er et grunnleggende
mål.
 Tverrfaglighet skal sikre samfunnsrelevansen i kunnskapsbyggingen.
 For produksjon av mat gjelder i tillegg matsikkerhet og trygg og sunn mat.

Behovet for kunnskapsutvikling innen bioøkonomi
I Nord-Trøndelag er de to viktigste eksportnæringene sjømat og skogbruksprodukter.
På nasjonalt nivå er det stor «eksport» av landbruksprodukter fra Nord-Trøndelag til
resten av landet. I tiden fremover er det en klar ambisjon om stor vekst i
sjømatnæringa, hvor en fem-dobling innen 2050 er antydet på nasjonalt nivå.
Trøndelag og Nordland har ca 50% av Norges kystlinje og besitter en kompetanse
som gjør oss skikket til å påta oss en betydelig andel av denne økningen. I en
nasjonal skogstrategi «SKOG22» er det satt et mål om å øke avvirkningen fra ca 2

mill m3 til 15 mill m3og en stor andel av denne skogen befinner seg i kystskogen i
Trøndelag og Nordland. Det er bred politisk enighet om at jordbruksproduksjonen
skal øke med 1% pr år de neste 15 år. Nord-Trøndelag har satt seg mål om å ha en
økning på 1,5%. I jaktsalg og tilleggstjenester omsettes det for ca 1,1 milliard, noe
som Norges skogeierforbund har anslått kan økes til 1,8 milliarder i 2020. Skal Norge
lykkes med vekst innenfor bærekraftige rammer i disse verdikjedene vil det kreve
mye ny kompetanse. Bioøkonomi som et akademisk satsingsområde vil gi en type
tverrfaglig kompetanseutvikling som bidra til ønsket vekst i disse næringene uten å
ødelegge økosystemene de er en del av.
Relevante fagmiljø ved UiN og HiNT for bioøkonomi-satsing
Universitet i Nordland
Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er i dag det viktigste miljøet som bidrar
mot bioøkonomi både på forskning og i utdanning. De er ca 110 ansatte, derav 19
PhD-stipendiater og 8 post doc, med et budsjett på 85 millioner, derav 22 milloner
eksternfinansiert av forskning. Av de fast ansatte har 96% førstekompetanse. FBA er
bygget opp rundt forskningsprogrammer innen fagområdene akvakultur, marin
økologi og marine genomikk.
Det er også noen faggrupper ved Fakultet for samfunnsvitenskap innen forvaltning
og samfunnsvitenskap, og ved handelshøgskolen innen økologiske økonomi,
innovasjon og entreprenørskap, som vil kunne være relevante bidragsytere innen
bioøkonomi.
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Ved HiNT er det flere relevante fagmiljø, som vil være nyttige i en bioøkonomisatsing. Dette gjelder fagmiljøene knyttet til husdyr, utmarksforvaltning, farmasi,
økonomi, geografistudiene. Disse miljøene har til sammen ca. 56 ansatte, derav 9
stipendiater. Andel førstekompetanse er ca 40%. Det legges vekt på anvendt
forskning og relevans for studiene, innen husdyrproduksjon, forvaltning og GIS,
legemiddelhåndtering (compliance) og bedriftsøkonomi.

Mulig utviklingsområder
Vi har hatt møter med fagfolk som har kjennskap til landbasert matproduksjon,
sjømatproduksjon og deler av fagmiljøene på UiN og HiNT. På grunnlag av
diskusjoner i disse møtene har vi laget en liste med områder, der det trengs
forskning, forskningsbasert kunnskapsutvikling, implementering og/eller
utdanningstilbud. Listen (vedlagt) har med alle områder som er kommet frem i
møtene og viser at vi på kort tid har identifisert mange utviklingsområder der vi vil ha
nytte av kompetansen ved begge institusjoner.
På grunnlag av listen med utviklingsområder har vi forsøkt å sammenstille en mer
overordnet presentasjon, der vi har valgt oss ut 3 områder hvor vi mener våre
utviklingsmuligheter er størst. Vi har tatt utgangspunkt i sjømat, jordbruk og
skogbruksnæringene og deres verdikjeder. Verdikjedene er analysert og optimert fra
både et bedriftsøkonomisk perspektiv og et samfunnsmessig perspektiv. For å ta ut
potensialet i bioøkonomien kreves tverrfaglig tilnærming og læring mellom de ulike
verdikjedene. De 3 områdene vi presenterer her er illustrert med innringinger i
figuren.

Den svarte sirkelen representere de primære produksjonsenhetene. Vi tror at
produksjonsenheter fra sjømatnæringa og jordbruksnæringa gjensidig kan lære mye
av hverandre innen driftsoptimalisering og bedriftsøkonomi. På gårdsbruk og bedrifter
som har samme produksjon ses det svært store variasjoner i driftsresultat. Analyser
viser ofte at dette i stor grad kan tilskrives ulik ledelse og management. Vi tror vi kan
lære på tvers av næringene for at begge kan få til optimalisert drift og management.
Dyreatferd og –velferd er et fagområde som er blitt utviklet godt for tradisjonelle
husdyr, mens det er gjort svært lite for fisk. Ernæring og identifisering av nyttige
bakterier er et annet fellesfaglig område som nå er i startfasen, og der UiN allerede
opparbeidet en internasjonal anerkjennelse.
Den blå innrammingen viser at fôrproduksjon fra hav og land, inkludert cellulosen fra
tre, må sees i sammenheng for å utnytte de totale ressursene. Her tenker vi også på
muligheten for å identifisere og foredle hjelpestoffer fra marine arter til medisin,
kosmetikk og mat. Det er behov for økt matproduksjon og vi forventer at det blir
større krav til selvforsyning. Da må vi bruke de beste landbruksarealer til
menneskemat og sannsynligvis ta kysten i bruk til dyrking av fôr til fisk og husdyr.
Skal vi i Norge være selvforsynt med protein og essensiell næringsstoffer er det
nødvendig å bruke marine arter som tang, tare og mikroalger til fôrproduksjon. Det
må også utvikles kunnskap om hvordan vi kan utnytte cellulosen i trevirket som
energi til flere husdyr. Selv om det nettopp er iverksatt et stort forskningsprosjekt på
dette, vil det være mange elementer som det trengs mer kunnskap om. Det handler
om ressursfordeling, kunnskap om bruk av nye næringsstoffer og helsefremmende
fôr- og matvarer. Råvarer kan ofte brukes både til fôr og energi og ved
ressursmangel vil det bli nødvendig med en samfunnsmessig vurdering for riktig
fordeling av ressursene til fôr og energi.
Den røde innrammingen handler i første omgang om å utnytte kunnskap fra
forvaltning av land ressurser til å bidra til kystsoneutvikling. Det er store biologiske
ressurser i kystsonen, som ikke er kartlagt. Modellutvikling er svært komplisert, fordi
både topografi, geologi, strømforhold og temperatur er noen av parameterne som
påvirker de biologiske ressursene. Siden vi ser en fremtid der kystressursene må
utnyttes mer vil det bli større behov for plan og ressursøkonomisering. Selv med en
god plan og ressursforvaltning må vi forvente flere konflikter relatert til disse
områdene.

Visjon og verdigrunnlag
Visjon for bioøkonomi-stasingen: Bærekraftig bioøkonomi.
Verdigrunnlag: Vi skal bidrar med forskningsbasert kunnskap i bærekraftig
bioproduksjon. Produksjonene skal være etisk forsvarlig, og resultatet skal være
velbalanserte, sunne og trygge produkter.

Anbefaling
En kort arbeidsinnsats har avdekket mange utviklingsområder innen bioøkonomien,
der UiN og HiNT samme kan ta en viktig posisjon som supplere de andre
biovitenskapelige kunnskapsmiljøene i Norge. Innen enkelte nisjer/ områder ser vi
også at vi kan utvikle en anerkjent internasjonal posisjon. Vi kan sammen bidra med
utvikling av den kompetansen som trengs for at biobaserte næringer skal kunne
vokse og bli bærekraftige. Fagmiljøene komplementerer hverandre og det er positiv
holdning og vilje til faglig samarbeid. På grunnlag av faglige gevinster innen en
bioøkonomisatsing, kan vi anbefale at styret for HiNT beslutter å gå i
fusjonsforhandlinger med UiN.

Vedlegg til bioøkonomiutredning

Fagområder innen bioøkonomi, der det trengs kunnskapsutvikling
og formidling og der UiN og HiNT i samarbeid kan bidra
Fra møter med fagfolk, som har kjennskap til landbasert matproduksjon,
sjømatproduksjon og fagmiljøene på UiN og HiNT, har vi laget en liste med områder,
der det trengs forskning, forskningsbasert kunnskapsutvikling, implementering og
utdanningstilbud. Listen under har med alle områder som er kommet frem i møtene
og det er ikke prioritert mellom temaene. Samlet sett handler temaene om hvordan vi
kan bidra med kunnskap, slik at vi kan utvikle en blå-grønn matregion som er
bærekraftig i flere dimensjoner.
Potensielle
utviklingsområder

Problemstilling og
muligheter

Hva trengs

Optimalisering av drift
(gårdsbruk og havbruk)

HiNT kan mye om
optimalisert drift av landbruk
og UiN kan mye om
optimalisering av drift av
havbruk. Vi tror vi kan lære
av hverandre
Hos mennesker er man nå
klar over at vi har mange
nyttige bakterier, som
hjelper med fordøyelse,
holder andre bakerier borte
eller gjør andre nyttige
oppgaver. Dette har man
også sett de første av på
fisk, mens det er gjort svært
lite på andre enmaga husdyr
Den beregnede
selvforsyningsgraden i
Norge er ca 50% målt i
energi, men den reelle
selvforsyningsgraden er
mye mindre. Vi må
produsere mer fôr og
trenger havet for å få det til,
spesielt for å få nok protein
og essensielle
næringsstoffer
Dette er konkrete behov
som næringa selv opplever
å ha her og nå. Ytre Namdal
har bedt konkret om dette

Workshop for
kunnskapsdeling
mellom UiN og HiNT

Nyttige bakterier

Bærekraftig
fôrproduksjon (land-hav)

Kvalitetskrav,
sertifisering,
internasjonale kontrakter,
HMS i oppdrettsanlegg
Dyrevelferd + fiskevelferd

Dyrevelferd har vært utviklet
over de siste 20 årene og

Grunnforskning og
forskningsbaserte
innovasjoner for å
dokumentere effekter
(kreves bl.a. i EU).
Fagkompetanse fra
genomiks, fisk- og
husdyrernæring

Grunnforskning,
anvendt forskning og
innovasjoner for å
utvikle nye produkter og
produksjonssystemer.
Her trengs svært mange
fagkompetanser

UiN har et 30 stp EVU
tilbud på dette. HiNT
kan bidra til å gjøre
dette tilgjengelig i hele
Trøndelag
HiNT har god
kompetanse på

bygninger, miljø og
behandling av dyrene er
kontinuerlig endret for å
imøtekomme atferds- og
velferdsbehov etter hvert
som kunnskapen om dette
har økt. For fisk i oppdrett er
det gjort lite for å forstå
atferds- og velferdsbehov.

Compliance

Genetisk analyse for å
utvikle verktøy som raskt
kan identifisere
antibiotikaressistens hos
patogener i fisk
Hjelpestoffer fra marine
produkter til medisin,
vaksiner, kosmetikk og
andre produkter

Håndtering og
oppsamling av
legemiddelrester etter
bruk (avføring, urin).

Norge har gode systemer
som sikrer at lover og regler
følges i næringsaktivitet.
Dette gjelder både innen
næringskjedene både for
landbruk og i
akvakulturnæringen
Genomik-miljøet UiN mener
det vil være mulig å
identifisere
antibiotiakressistente
bakterier ved hjelp av
genetiske analyser.
FBA har et sterkt miljø på
genomikk som kan benyttes
og i en del tilfeller
kombineres med
farmasiutdannelsen ved
HiNT.
I marine planter og dyr
finnes et stort spekter av
stoffer som enda ikke er
indentifisert. Sannsynligvis
finns det stoffer som vil
være nyttig som
hjelpestoffer til produkter
mennesker ønsker å bruke.
Det er behov for
rensemetoder som kan
implementeres for å samle
opp all antibiotika som ikke
blir absorbert i kroppen ved
eksempel sykehus, i
opprettsannlegg osv.
Man burde finne en
rensemetode for store

husdyratferd og velferd.
UiN har mye
grunnleggende
kompetanse som trengs
for at vi til sammen kan
utvikle dette
fagområdet. Forskning
og utvikling av praktiske
opplegg i anleggene,
utdanning. Dette kan
også inkluderes i
utdanningen av
kandidater på de to
laveste nivåene
Forskning for å forstå
hvilke mekanismer som
stimulerer denne
holdningen og kulturen.
Forskningsresultater vil
ha stor verdi i
undervisning
Grunnforskning og
utvikling av modeller

Workshop med de
aktuelle miljøene for å
kartlegge evt. Synergi.
Stort forskningsområde.
Fagkompetanse fra
farmasi, marin økologi
og genomik

Forskning der både
biovitenskap, teknologi
og farmasi kombineres.
Det nye universitetet
kan evt være deltaker i
slikt arbeide.
Fagkompetanse fra
Sintef, farmasi og
akvakultur

Kunnskap om
innovasjonsprosesser i
primærproduksjoner

Metoder for
innovasjonsoverføring

Forvaltning
Metodeutvikling for å
kunne nyttiggjøre seg
erfaringsbasert kunnskap
i forvaltning

Konflikthåndtering rundt
høyere utnyttelse av
havet

Kystsoneplanlegging.
Det er stort behov for
kunnskap om hvordan
gjennomføre konkret
kystsoneplanlegging og

punktutslipp. Kan vi utvikle
metoder som fungerer for
oppdrettsanlegg vil det også
kunne brukes for eksempel
for sykehus eller lignende.
Hvordan foregår
innovasjonsprosesser hos
primærprodusentene?
Starter de og utvikles på en
annen måte enn i bedrifter i
andre bransjer? Dette
handler både om hva som
bidrar til innovasjon i den
enkelte bedrift og
innovasjonssystemene rundt

Kan muligvis kobles på
temaet over.

Naturmangfoldsloven krever
at forvaltning skal basere
seg på både
forskningsbasert og
erfaringsbasert kunnskap. Vi
har imidlertid ingen metode
for å innhente, verdsett og
bruke denne typen
kompetanse i
forvaltningssammenheng
Dersom vi skal har en 5
dobling av havbruket må vi
forvente flere
ressurskonflikter. Hvordan
kan vi være i forkant og
hvordan kan vi løse de
konflikter som oppstår?
HiNT har et planfaglig miljø
UiN har kompetanse innen
akvakultur og marinmiljø

Sammen har
fagmiljøene mulighet til
mer forsking på hva
som stimulerer og
utvikler innovasjon i
produksjonsleddet.
Hvordan man kan styrke
innovasjonsprosesser i
primærleddet slik at
dette blir mindre
avhengig av utviklingen
på leverandørleddet?
Hva kan grønn sektor
lære av blå?
Hva med de næringer
som utvikles i
skjæringspunktet
mellom primærnæringer
eller inn mot nye
bransjer? Her finnes
ikke etablerte
innovasjonssystem.
Forskning innen et nytt
område for begge
parter; hvordan benytte
erfaringsbasert
kunnskap på en objektiv
måte. Kan ta teoretisk
utgangspunkt i teorier
om deltakende
planlegging og
mobilisering
Utvikling av studier på
EVU nivå innen
Kystsoneutvikling

EVU kurs innen
kystsoneplanlegging
Forskning om hvordan
kystsoneplanleggingen

stort behov for kunnskap
om hvordan ulike former
for planlegging funger i
forhold til utviklingsarbeid
i kystsonen
Bruke GIS for å overvåke HiNT har et GIS-miljø og har
spredning av sykdom
erfaring fra terrestisk
Mener at GIS må inn som naturregistrering.
del av kystsoneutvikling.
Det er allerede utviklet
modeller for overvåking
av spredning av
sykdommer, selv om
disse kan gjøres sterkere
og mer anvendbare
Nye utdanninger
Ressursøkonomi/grønn
næringsutvikling videre til
en internasjonal master i
bioøkonomi

Norge har mer bærekraftige
produksjoner enn resten av
EU, noe som f.eks.
karakteriseres av svært lavt
antibiotikaforbruk. Dette er
basert på samarbeidet
mellom forvaltning, næring
og FoU som bidrar til
produksjonssystem som er
mer bærekraftige enn i
andre land.
Ressursøkonomi/grønn
næringsutvikling brukt i bioøkonomi perspektiv kan
utvikles til en internasjonal
master
Marin veterinærutdanning Vi tror det er behov for
veterinærer som har en
utdanningsprofil knyttet til
forebyggende og
helsefremmende tiltak i sitt
arbeid med fisk.
Skogbruksutdanning
Det mangler
skogbruksutdannet folk i
næring og forvaltning.
Spesielt vil det trengs folk
som kan håndtere og
forvalte avvirkning i
kystskogbruket

fungerer miljømessig og
for ulike interesser.

Utvikle metoder for bruk
av GIS, 3D og
fjernanalyse for
datainnhenting om både
marint og terrestrisk
miljø. Styrking av GISfagmiljøet. Faglig
kobling mot
geografifaget,
kystsoneplanlegging og
næringsutvikling.
Forskning, og utvikling
av bachelor og master
studium innen
bioøkonomi. Her er der
fire – fem universitet i
Europa som det kan
etableres samarbeid
med, og som kan bidra i
mobilitetsprogram.
En del forskning, mye
utviklingsarbeid og
utvikling av master
studium.

Mulig utvikling av en ny
veterinærutdanning.
Tema under diskusjon
ved UiN.
Felles oppgave for FBA
og HiNT
Mulig felles EVU eller
masterstudier

Rapport fra administrativ gruppe vedrørende mulig fusjon med UIN
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Oppsummering
UIN og HINT har ulik administrativ struktur. HiNT har èn felles administrasjon som leverer tjenester til
alle fagavdelingene. Noen ansatte leverer i hovedsak tjenester til den eller de avdelingene som har
studenter på det aktuelle studiestedet (f.eks. studietjenesten), mens andre leverer oppgaver til
fagavdelingene uavhengig av hvor de har arbeidssted (f.eks. IKT-pedagogisk senter). UIN har flerdelt
administrasjon, èn fellesadministrasjon, egne fakultetsadministrasjoner og i tillegg egne
administrative enheter på campusene i Mo i Rana og Vesterålen.
Dersom HINT og UIN fusjonerer er det sannsynlig at det vil få konsekvenser for den administrative
organiseringen. Hva slags organisering det eventuelt blir, er selvsagt uklart nå. Dersom det blir en
fusjon med UIN, er det viktig for HiNT, at fagavdelingene fortsatt får tilgang og nærhet til de
administrative støttetjenestene på en slik måte at kvaliteten opprettholdes og gjerne forbedres. I
forbindelse med styresaken om UH-struktur som ble behandlet før jul 2014, utarbeidet
administrasjonen en oversikt som viser hvilke funksjoner som må være knyttet til studiestedet, hvilke
som kan løses på institusjonsnivå og hvilke oppgaver som kan løses regionalt evt. nasjonalt. Denne
oversikten legges ved på nytt (vedlegg 1).
Et ønske ved fusjon er å kunne frigi administrative ressurser for å styrke andre tjenesteområder i
institusjonen. Flere fusjonsprosesser viser imidlertid at en fusjon øker behovet for administrative
tjenester (kilde: Universitetsavisa, publisert 24.4.2015.
Det er vanskelig å gå nærmere inn på konkrete muligheter og konsekvenser for HiNT nå, før det har
vært drøftinger med UIN om administrativ organisering. I møtene som har vært avholdt mellom HiNT
og UIN våren 2015, har det kun vært drøftinger om faglige forhold. Med utgangspunkt i det vi har
klart å avdekke gjennom arbeidet i denne gruppa har vi kommet fram til følgende:
UIN og HINT har i stor grad like administrative støttesystem (infrastruktur og datasystemer). Likevel
ser vi at vi bruker systemene forskjellig, registrerer data ulikt, og har fordelt ansvaret for de ulike
oppgavene forskjellig. Det betyr at dersom det blir en fusjon mellom HiNT og UIN, vil utgangspunktet
for å finne felles løsninger være bra. Det er selvsagt mye arbeid som må gjøre for å tilpasse
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systemene, utvikle nye retningslinjer og rutiner, og fordele arbeidsoppgaver på en hensiktsmessig
god måte.
En fusjonsprosess vil legge beslag på både økonomiske – og personalressurser. En kan samtidig anta
at kvaliteten på tjenestene vil bli opplevd som dårligere i omstillingsperioden. For å sikre daglig drift,
vil en fusjonsprosess måtte ta lengre tid, enn om all innsats kunne rettes mot fusjonsarbeidet (gjelder
både fag og administrasjon).
Denne rapporten består av korte tekster fra de ulike tjenesteområdene som beskriver likheter og
ulikheter, samt vedlegg med detaljert informasjon.

Organisering av arbeidet i gruppa
Gruppa har bestått av: Marianne Tanberg Haugseth (økonomi og drift), Odd Asbjørn Halseth (IT),
Shirin Moradi (HR), Toril Iversen (tjenestemannsrepresentant og Studietjenesten) og Margrethe M
Solli (Studiesjef og leder for gruppa). I tillegg har seksjonssjef for HR og gruppeleder for biblioteket
bidratt med informasjon til gruppa.
Gruppa har hatt tre møter på Lync.

Økonomi og drift
Økonomifunksjonen ved HiNT
Økonomitjenesten har øverste ansvar for økonomistyringen og forvaltningen ved HiNT. Dette
innebærer funksjoner som regnskap, budsjett, utbetaling av lønn og reiseregninger, inn- og utgående
fakturahåndtering, eksternfinansiert virksomhet, controller-funksjon og innkjøp. I tillegg kommer
systemeieransvar for systemene som brukes på økonomiområdet. Økonomitjenesten ledes av
seksjonssjef for økonomi og drift, og har regnskapsleder og koordinatorer for økonomisk
prosjektoppfølging, innkjøp og lønn. Avdelingen består av 13,9 årsverk.
HiNT og UiN har stort sett sammenfallende overordnede rutiner for budsjettdisponeringsmyndighet,
budsjett, regnskap, prosjekt, lønn og innkjøp. Hovedforskjellen mellom HiNT og UiN ved organisering
av økonomiavdelingen er at i tillegg til økonomifunksjonene som håndteres sentralt i
fellesadministrasjonen ved UiN er det også flere oppgaver innenfor økonomiområdet som utføres
ved fakultetene. Økonomiavdelingen ved UiN utgjør 14 årsverk. I tillegg har de kontorsjef og to-tre
ansatte som hovedsakelig arbeider innenfor økonomiområdet ved hvert fakultet. Arbeidsoppgavene
som er lagt under fakultetene er økonomisk oppfølging på fakultetsnivå (controller-funksjon) og noen
oppgaver innen regnskap og lønn.
HiNT har ingen ansatte innenfor økonomiområdet som er ansatt ved fagavdelingene. De ansatte i
økonomitjenesten har i stedet arbeidssted spredt på tre (delvis alle fire) campus. På denne måten
oppnår økonomiavdelingen nærhet til de ulike fagavdelingene.

Driftsfunksjonen ved HiNT
Ved HiNT er all løpende eiendomsforvaltning, renhold og drift (vaktmesteroppgaver) organisert som
en del av seksjon for økonomi og drift. Overordnet avtaleforvaltning er lagt direkte under seksjon for
økonomi og drift. UiN har samme organisering, men har i tillegg et trykkeri. Ved HiNT utgjør
driftsfunksjonen 22,16 årsverk mens ved UiN utgjør den 29,54 årsverk.
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Driftsfunksjonen ledes på overordnet nivå av seksjonssjef for økonomi og drift. HiNTs
driftsfunksjoner har en helhetlig koordinatorfunksjon ved koordinator/rådgiver drift og faglige
koordinatorfunksjoner i renholds- og driftsteknikerteamene.

Oppsummering:
HiNT og UiN har organisert økonomifunksjonen relativt likt, og bruker samme datasystemer. Tett
oppfølging fra Kunnskapsdepartementet på økonomiområdet, revidering av Riksrevisjonen og godt
samarbeid i UH-sektoren, gjør at HiNT og UiN har mange sammenfallende rutiner. Likevel vil det
trolig være forskjeller i interne rutiner for de ulike områdene.
I utføringen av noen arbeidsoppgaver er økonomiavdelingen avhengig av nærhet til fagavdelingene,
men mange arbeidsoppgaver kan utføres uavhengig av lokalisering. Derfor vil trolig mange av de
ansatte kunne fortsette med arbeidsoppgaver innen samme område ved en eventuell fusjon.
Økonomitjenesten ved HiNT har god kompetanse.
Driftsfunksjonen ved HiNT og UiN har mange likhetstrekk ved organiseringen av renhold og drift.
Denne gruppen ansatte er helt avhengig av å være tilstede på alle campus.

HR
For å beregne antall administrative stillinger (alle kategorier ihht DBH) for begge institusjoner, har vi
tatt utgangspunkt i rapporterte DBH data for begge institusjoner i 2014 (Vedlegg 2). Dette for å få
sammenlignbare tall.
UiN har ca. 251 årsverk og HiNT har ca. 167 årsverk. Fordelingen mellom stillingskategorier er noe
forskjellig.
Universitetet i Nordland er organisert med en fellesadministrasjon som har overordnede forvaltningog systemansvar. I tillegg har de administrasjoner tilknyttet hver fakultet med tilsatte innen personal,
økonomi, studie og drift.
HiNT har 6,8 årsverk tilknyttet HR- seksjonen inkludert juridisk rådgiver. I tillegg har vi 4 rådgivere for
dekaner på avdelinger som har tilknytning til HR. To av disse ha noe oppgaver innen
personalforvaltning. Tilsatte i HR- seksjonen har hovedansvaret for drift, rådgiving, saksbehandling,
oppfølging av sykemeldte, HMS, sekretariat for styret, IDF- sentralt, AMUL og tilsettingsorganer i
HiNT.
UiN har 14 årsverk tilknyttet personal- og organisasjonsavdelingen i fellesadministrasjonen.
Fakultetene har ikke egne medarbeidere dedikert til kun personalforvaltning, men hvert fakultet har
en medarbeider som har et særlig ansvar for saksbehandling til tilsettingsorganene, og ett fakultet
har HMS- koordinator. Lov og regelverk innen personalområde er samme for alle universiteter og
høgskoler, men hver institusjon har sine interne rutiner og reglement.
HiNT og UiN har flere system og verktøy innen personalområde som er felles. Ved en fusjon vil det
være en overgangsfase hvor vi må justere og tilpasse våre rutiner og reglement for å få en felles
plattform. Ut fra totalt årsverk i administrasjonen, ser det ut til at det er flere medarbeidere som
arbeider med HR- relaterte funksjoner og tjenester i UIN, enn hva vi HiNT har.
Det vil være viktig med nærhet av en del funksjoner innen HR (se vedlegg 3).
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Studietjenesten (uten bibliotek)
Studietjenesten er organisert som en del av fellesadministrasjonen. Tjenesten ledes av studiesjef.
2 gruppeledere har delegert personal- og arbeidsansvar for tjenesten. Tjenesteområdet er
teamorganisert på tvers av studiestedene.
Studietjenesten har fire campus, hhv Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.
Studietjenesten har i alt 45 årsverk.
Gruppeleder 1 har ansvar for hhv Namsos/Steinkjer/Stjørdal, 18 ansatte og gruppeleder 2 for hhv
Levanger 21 ansatte. Studiesjef har 3 i stab + gruppeledere.
Enheter
Studiesjef
Gruppeledere
Stab
Ansatte Namsos

Årsverk
1
2
3
5

Ansatte Steinkjer

8

Ansatte Levanger

21

Ansatt Stjørdal

5

Totalt

45

Stillinger
1 seksjonssjef
2 rådgivere
2 seniorrådgivere, 1 rådgiver
1 konsulent, 2 førstekonsulenter, 1
seniorkonsulent, 1 rådgiver
5 førstekonsulenter, 2 rådgivere, 1
konsulenter
9 førstekonsulenter, 3 rådgivere, 1
seniorsekretær, 2 konsulenter, 6
seniorkonsulenter
2 konsulenter, 1 rådgiver, 1
seniorkonsulent, 1 førstekonsulenter

Likheter og ulikheter ved HINT/UIN:









UIN: Det meste av det studieadministrative arbeidet skjer i fellesadministrasjonen. I tillegg
har det enkelte fakultet administrasjon også studieadministrative oppgaver, hver for seg på
«lokalt nivå» eller i samspill med Studie- og forskningsavdelingen. HINT: Alle oppgaver
knyttet til studieadministrasjonen er lagt til fellesadministrasjonen.
UIN: Studieveiledning forgår på fakultetsnivå. HINT: studieveiledning er i tilknytning til
fellesadministrasjonen.
UIN: Internasjonalt kontor (4 årsverk). HINT: Internasjonal koordinator (30%).
UIN: Studie- og forskningsdirektøren egen stab på 7 personer (rådgivere). HINT: 3
gruppeledere og 3 rådgivere underlagt studiesjef.
UIN/HINT: De fleste administrative systemer er like. FS, Fronter, Competella, Time Edit, Lync,
Emweb (Nesna). Ulikheter er knyttet til hvordan systemer er satt opp og hvordan data
registreres.
UIN/HINT: Antall årsverk i studieadministrasjonen tilnærmet lik, men ulikt organisert og er
fordelt på 4 campus.

Bibliotekfunksjonen
Biblioteket er pt organisert som en del av studietjenesten.
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Avdelingen er ledet av bibliotekleder.
Biblioteket har fire studiestedsavdelinger på hhv. studiestedene Namsos, Steinkjer, Levanger og
Stjørdal.
Biblioteket har i alt 14 stillinger, totalt 13 årsverk, fordelt på følgende stillinger.
Enheter
Bibliotekleder
Ansatte Namsos

Årsverk
1
3

Ansatte Steinkjer

3

Ansatte Levanger

5 1/2

Ansatt Stjørdal
Totalt

1/2
14

Stillinger
1 bibliotekleder
2 spesialbibliotekarer, hvorav en er
koordinator
1 førstekonsulent
2 spesialbibliotekarer, hvorav en er
koordinator
1 bibliotekkonsulent
4 spesialbibliotekarer, hvorav en er
koordinator
2 bibliotekkonsulenter
(den ene konsulenten har ca 30%
arbeidstid i servicetorget)
1 spesialbibliotekar

I tillegg er det studentvakter på Levanger og Steinkjer for å holde åpent utover ordinær arbeidstid.
Slik vi ser det, og ut fra erfaringer fra andre høgskolebibliotek som har gjennomgått fusjoner, så er
det ikke bibliotekene som har de største utfordringene ved sammenslåing. Vi er plassert på de
enkelte studiestedene og er avhengig av fysisk nærhet til de vi skal betjene. Et annet viktig moment
er at bibliotekene i UH-sektoren allerede samarbeider godt, vi har nasjonale biblioteksystemer
(BIBSYS/Alma) / søkesystemer (Oria) / forskningsregistreringssystem (Cristin) og åpent
publiseringsarkiv (Brage). Integrering av systemer vil bli tatt hånd om av leverandørene BIBSYS og
Cristin. Eventuelle sammenslåing vil sannsynligvis styrke det faglige felleskapet (diskusjoner, kulturer,
nettinformasjon mv).
HiNT og UiN abonnerer på mange av de samme databasene, men ikke helt overlappende (se vedlegg
4). Erfaring fra andre steder er at vi ikke vil spare noe på lisensene (prisene baserer seg på antall
ansatte og studenter).

IT-tjenesten og valg av IT-systemer
Vi har sammenlignet organisering av IT-avdelingene ved de to institusjonene (se vedlegg 5), samt
hvilke IT-systemer som benyttes – både på grunnleggende nivå (Infrastruktur og driftsverktøy) og ut
mot brukerne (Basissystemer, samhandlingsverktøy, publiseringsløsninger, administrative systemer
samt verktøy for lærings- og forskningsstøtte). Vi har ikke sett på hvilke
applikasjoner/bransjeløsninger som benyttes i undervisningen på de respektive fagavdelingene.
IT-systemer
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Sammenstillingen viser at våre to institusjoner er svært like i valg av infrastruktur og basis ITsystemer, og vi har også mange sammenfallende applikasjonsløsninger (fagsystemer og tjenester).
Vi har gjort litt forskjellige valg av lærings- og forskningsstøttesystemer, og verktøy for distribusjon og
opptak av undervisning, men tilbakemeldingen fra UiN er at de er inne i prosesser med å gjøre nye
valg på dette området, og at de er svært interessert i å se nærmere på de løsningene som er valgt
ved HiNT.
Årsaken til at vi har såpass sammenfallende løsninger på mange områder er at it-lederne ved
høgskolene og de minste universitetene har møttes jevnlig i «it-lederforum» gjennom de siste 20
årene og utvekslet erfaringer som har bidratt til harmonisering av løsninger på tvers av sektoren.
HiNT og UiN er blant de institusjonene som har vært mest samstemt i valg av løsninger i løpet av
disse årene. Videre har UNINETTs fellesløsninger for sektoren bidratt til sterk standardisering,
spesielt på fysisk infrastruktur, mellomvareløsninger og administrative fagsystemer.
De fire største universitetene (BOTT-samarbeidet) har ikke deltatt i it-lederforumet, og har følgelig
heller ikke vært like opptatt av å harmonisere sine IT-løsninger mot de øvrige høgskolene og
universitetene. En annen årsak til at disse institusjonene har valgt egne løsninger ar et de har hatt
ressurser – form av penger og personell – til å utvikle løsninger selv, noe de gjør i stor grad også i dag.
Vår vurdering er at det vil være relativt enkelt for brukerne ved de to institusjonene å ta i bruk felles
system. Det vil være lite behov for ekstra opplæring, da de fleste brukerne vil være godt kjent med
systemene fra før.
Utfordringen ligger i at vi må sørge for at alle bruker systemene på samme måte. Selv om vi i
utgangspunktet har valgt samme system er det store rom for institusjonelle variasjoner i hvordan
systemene brukes. En harmonisering på dette området vil kreve tilpassing og endring av rutiner, og
dette er prosesser som ikke må undervurderes i omfang og kostnader.
Videre må den grunnleggende infrastrukturen harmoniseres. I praksis betyr dette at servere og
nettverksutstyr må byttes ut på enkelte områder, slik at alt benytter samme operativsystem, samme
kommunikasjonsprotokoller og benytter samme versjon av all grunnleggende programvare. Dette må
gjennomføres i riktig rekkefølge og til rett tid slik at daglig drift opprettholdes. Dette er krevende
prosesser som betinger god prosjektstyring, mange prosjektdeltakere, noe tidshorisont (1-2 år) og
bistand fra eksterne konsulenter. NTNU har definert «Sikker drift» som sitt hovedfokusområde i den
pågående fusjonsprosessen. I det ligger at det er viktigere å sikre at all daglig drift går som normalt
og at alle viktige funksjoner og tjenesteområder opprettholdes i drift, enn at man bruker tunge
ressurser på å utrede nye IT-systemer. I praksis betyr dette at man bruker ressursene på å
harmonisere den grunnleggende infrastrukturen og sikre at brukere får tilgang til de systemene de
trenger i sine daglige gjøremål.
Organisering av IT-tjenesten
UiN og HiNT har organisert IT-tjenesten relativt likt. Alle stillingene er samlet i én enhet i
fellesadministrasjonen.
* UiN har alle (14 årsverk + 1 lærling) samlet på én campus. Disse fjerndrifter studiestedene Mo og
Stokmarknes, men med fysisk oppmøte ved behov. (Vanligvis ca. 1 dag pr. mnd.) IT-tjenesten i HiNT
har 17 faste årsverk + 2 lærlinger og 2 midlertidige via NAV. Disse er fysisk fordelt på 4 campus.
(Stjørdal/Levanger/Steinkjer/Namsos: 2/8,5/8,5/3)
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* HiNT har organisert i 3 grupper med gruppeansvarlige (brukerstøtte, drift og utvikling), mens UiO
har en «løsere» gruppeinndeling mellom drift og brukerstøtte.
* HiNT har ansvar for IT-drift for TFoU og SiNOT, mens UiN ikke har IT-drift for andre leietakere.
* Ved UiN ligger ansvar for AV-utstyr hos drift (Under økonomiavdelingen). I HiNT ligger dette
ansvaret hos IT-tjenesten.
* Ved UiN ligger ansvar for kopi/print hos drift. I HiNT ligger dette ansvaret hos IT-tjenesten.
* Ved UiN ligger ansvar for IKT-pedagogisk brukerstøtte hos KOLT (Under studie- og
forskningsavdelingen). Ved HiNT er dette ansvaret delt mellom IT-tjenesten og IKT-pedagogisk
senter.
Oppsummert
Konklusjonen er at vi ser det som fullt mulig å harmonisere IT-systemene på en relativt smidig måte.
Det vil bli relativ liten endring for brukerne i forhold til systemkunnskap og brukergrensesnitt, men
begrepsbruk, rutiner og arbeidsprosesser må harmoniseres i en eventuelt fusjonert organisasjon.
En sammenslåing med et større universitet (I BOTT-samarbeidet) ville gitt større endringer for
brukerne, tyngre prosesser for harmonisering av systemene, og sannsynligvis en overgang til mindre
«moderne» og fremtidsrettede løsninger enn de vi kjører i dag.
Anbefaling:
Arbeidsgruppen oppsummerer at de administrative forholdene og systemene er av en slik art at man
ser for seg at en fusjon er mulig å gjennomføre, så lenge man i fusjonsperioden opprettholder stort
fokus på drift og kvalitet i leveransene

Vedlegg
Vedlegg 1 Tjenesteområder i HiNT (vedlegg fra rapport levert desember 2014)
Vedlegg 2 Administrative stillinger ved UIN og HINT
Vedlegg 3 HR-funksjon
Vedlegg 4 Databaseområder UIN – HiNT
Vedlegg 5 Systemer HiNT – UIN

VEDLEGG 1 - Tjenesteområdene i HiNT
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Administrasjonen i HiNT er inndelt i seksjoner (Studie, Kommunikasjon, HR og Økonomi og drift) som
jobber på tvers av studiestedene. Vi har valgt å gruppere de viktigste oppgavene for de
administrative seksjonene i tjenesteområder – med tilhørende beskrivelse av hvor oppgavene
utføres (geografisk) samt en vurdering av evnen til å gjennomføre oppgaven ut fra dagens
ressurssituasjon. Videre foreslås mulige endringer mht. fysisk plassering (i tabellen) og forslag til
hvordan man kan løse utfordringen med manglende kompetanse eller manglende kapasitet på
enkelte tjenesteområder (i rapporten). Biblioteket, SiNoT og Studentorganisasjonen er ikke egne
seksjoner i administrasjonen, men har en såpass viktig funksjon i HiNT at vi har valgt å synligjøre disse
funksjonene på samme måte.
Tjenesteområdene er beskrevet i tabell, med kommentarer/forslag til endringer i kommentarkolonna eller i egen tekst under tabellen der formatet på tabellen ikke strekker til.

Forklaring til tabellen:
Tjenesteområde:
Et avgrenset oppgaveområde som beskriver en servicefunksjon for studenter eller ansatte.
Plassering:
Hvor utføres oppgaven/tjenesten i dag; Lokalt (på studiestedet), Institusjonelt (sentralt i HiNT),
Regionalt (i samarbeid med andre i regionen) eller Nasjonalt (felles for sektoren). Prosentvis fordeling
mellom alternativene.
Kapasitet:
Status for kapasitet til å gjennomføre oppgaven pr. i dag.
Kompetanse:
Status for kompetanse i forhold til å gjennomføre oppgaven
Forslag plassering:
Er oppgaven eller tjenesten slik at den må være nær studenten, ansatte eller andre (f.eks eksterne
besøkende), eller er det mulig å tenke seg at leveransen av oppgaven eller tjenesten kan gjøres
stedsuavhengig. (Lokalt, institusjonelt, regionalt eller nasjonalt). Dette punktet vil bli diskutert
nærmere og beskrevet tekstlig i rapporten.

Følgende skala og inndeling legges til grunn:

Kapasitet:
God

Begrenset – OK –

Kompetanse: Begrenset – OK God

L = Lokalt (på studiestedet),
I = Institusjonelt (sentralt i HiNT),
R = Regionalt (i samarbeid med andre i
regionen) eller
N = nasjonalt (felles for sektoren)
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Studietjenesten
Tjenesteområde

Plasserin
g i dag

Kapasitet
pr. i dag

Kompetans
e i dag

Praksisadministrasjon

100 (L)

Begrenset

God

Sentralbord

100 (I)

OK

God

100 (I)

Servicetorg

100 (L)

OK

OK

100 (L)

Studieveiledning/
tilrettelegging
Opptak

100 (L)

Begrenset

God

100 (L)

60/40
(I/N)

OK

40/60
(I/N)

Vitnemål/Utdanningsplan
er
Rapportering/analyse

100 (L)

Begrenset
(periodevis
)
OK

God

100 (I)

Begrenset

Begrenset

20/80
(I/L)
100 (I)

Fronter og andre digitale
verktøy
EVU/BOAprosjektetablering

80/20
(L/I)
100 (I)

OK

OK

God

God

Eksamensrelaterte
arbeids-oppgaver

100 (L)

Begrenset
(periodevis
)

OK

70/30
(L/I)

Timeplan

100 (L)

OK

God

100 (L)

Studentavgifter

100 (I)

God

God

100 (I)

Internasjonalisering
(studentutveksling og
avtaler)

70/30
(L/I)

Begrenset

OK

70/30
(L/I)
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Forslag
plasserin
g
60/40 (L/
I)

80/20
(I/R)
100 (I)

Kommentar

Primært studiested, men kan
institusjonalisere
s mer enn i dag
Åpningstid og
nett-tjenester
vurderes
Åpningstid og
nett-tjenester
vurderes

Krever mye lokal
innsikt
Krever mye lokal
innsikt
Må ha kjennskap
til utdanningene
Må ha kjennskap
til utdanningene
og fagpersonene
Praktisk
tilrettelegging
må være på
studiestedet.
Digitale
eksamener kan
åpne for mer
institusjonell
håndtering
Må ha lokal
kjennskap og
nærhet til fag
Enkelte
oppgaver
vurderes
overført til
økonomitjeneste
n
Små ressurser
som er spredt på
flere, gir lite rom
for utvikling

Fag-/studieplaner

100 (L)

God

God

100 (I)

Lånekasse
Diverse utvalg

100 (I)
100 (I)

OK
Begrenset

OK
God

100 (I)
100 (I)

Avhenger av
implementering
av nytt digitalt
verktøy.
Kan håndteres
mer på
institusjonsnivå

Biblioteket
Tjenesteområde

Plassering i dag

Kapasitet pr. i dag

Kompetanse i dag

Forslag plassering

Ko

Bibliotek-skranke

(100) L

God

God

90/10 (L/I)

No
stu

Veiledning
(i skranke/telefon/nett)
Innkjøp av litteratur
Katalogisering og
klassifisering
Merking/klargjøring
Brukeropplæring
(undervisning)
Cristin (hjelp til selvhjelp)
Rapportering

90/10 (L/I)

God

God

80/20 (L/I)

100 (L)

God

God

90/10 (L/I)

90/10 (L/I)

God

God

50/50 (L/I)

10/90 (L/I)
100 (I)

God
God

God
God

10/80/10 (L/I/R)
10/90 (I/N)

Publisering i HINT (Brage):
HiNT-publikasjoner,
studentoppgaver,
elektronisk artikler o.a.
Kjøp av tilgang og
administrering av
databaser

100 (I)

OK

OK

90/10 (I/N)

90/10 (I)

OK

OK

10/90 (I/N)

Økonomi og drift
Tjenesteområde

Plasseri
ng i dag

Kapasitet
pr. i dag

Kompetan
se i dag

Lønn

80/10/1
0 (I/L/N)

God

God

Regnskap

100 (I)

God

God
11

Forslag
plasseri
ng
60/40
(I/N) (R)

Kommentar

70/30 (
I/N) (R)

Mer fellesløsninger og
spesialkompetanse kan

Mer fellesløsninger og
spesialkompetanse kan
vurderes lagt i region eller
sentralt. Lokal
tilstedeværelse i egen
organisasjon oppfattes ofte
som god service fra brukerne
av tjenestene.

Ua
m
kje

M
da
kv
M

De
av

vurderes lagt i region eller
sentralt. Lokal
tilstedeværelse i egen
organisasjon oppfattes ofte
som god service fra brukerne
av tjenestene.
Økonomisk
prosjektoppfølgi
ng

90/10
(I/L)

God*

God

90/10
(I/N)

Controllerfunksjo
ner
Budsjettfunksjon
er
Anskaffelser

100 (I)

OK

God

100 (I)

100 (I)

OK

God

100 (I)

80/10/1
0
(I/R/N)

God*

God

70/20/1
0
(I/R/N)

Renholdstjeneste
r
Vaktmestertjene
ster
Eiendomsforvalt
ning

100 (L)

God

God

100 (L)

100 (L)

OK/begren
set
OK

God

100 (L)

God

80/20
(I/R) (N)

100 (I)

*Ok/god med 3 årsverk. I
perioder har det vært færre,
og da begrenset kapasitet.
Ansvar for felles
systemløsning/systemparam
etere kan vurderes lagt i
region/sentralt.

*Ok/god med 1,6 årsverk.
I perioder (og p.t.) har det
vært mindre, og da
begrenset kapasitet.
P.t. i SAK-prosjekt med
NTNU, HIST, HIM, HIÅ og
HIV. Utvikling av
regionsamarbeid.
Noe langtidsfravær,
oppdekkes med innleie.
Flere langtidsfravær de siste
år.
Felles systemer,
spesialkompetanse kan
vurderes lagt i region eller
sentralt.

Utfyllende kommentarer:







Flere av feltene har ulike løsninger for grensesnittet knyttet til arbeids- og ansvarsdeling.
Noen av tjenestene følger naturlig med institusjonsorganiseringen og bør uansett utføres på
institusjonsnivå. Andre igjen vil kunne vurderes løst både institusjonelt og på et høyere
aggregert nivå (region eller nasjonalt). Atter andre tjenester krever lokal tilstedeværelse
(som renhold og vaktmestertjenester f.eks.).
HiNT har gått fra lokale tjenester til en felles administrasjon. Dette betyr at de fleste
tjenester i seksjonens felt løses institusjonelt. Litt fra det gamle regimet med lokale tjenester
er fortsatt til en viss grad til stede, men i stadig mindre grad.
Kapasitet og kompetanse ligger generelt i området ok til god, med noen avvik grunnet
midlertidige fravær og påtrykk fra lokalt ansatte med store forventninger til service.
Generelt vil det være mulig å legge overordnede tjenester, (og styre og koordinere forenkling
og digitalisering), på flere felt opp til et aggregert nivå som vil kunne betjene mer enn en
12



skole. Dette for eksempel ved systemeierskap, ved å lage og vedlikeholde felles prosedyrer
og prosesser og felles dataflyt. Særlig aktuelt der en er sårbar for fravær ved bortfall av
nøkkelkompetanse. Forslaget viser at det kan være mulig å bevege arbeidsdelingen i så måte
noe.
Lokal tilstedeværelse i egen organisasjon oppfattes ofte som god service fra brukerne av
tjenestene.

HR
Tjenesteområde

Plasserin
g i dag
L/I

Kapasitet
pr. i dag
OK

Kompetans
e i dag
God

Forslag
plassering
50/50 (L/I)

HMS/ arbeidsmiljø/
Sykefravær
Krise- og beredskap

L/I

OK

OK

60/40 (L/I)

I

OK

OK

70/30 (I/R)

Lederopplæring

I

OK

OK

I/R/N

Sekretariat (Styret, HA,
tilsettingsråd og utvalg)

I

OK

OK

80/20 (I/R)

Omstilling

I

OK

Begrenset

I/R

Personalforvaltning

L/I

OK

God

40/40/10/1
0 (L/I/R/N)

Kompetanseplanlegging
/ utviklingsarbeid
Juridiske tjenester på
tvers av områder

L

Begrense
t
OK

Begrenset

I/R

OK

I

Rekruttering/ tilsetting

I
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Kommentar
Må planlegges
på lang sikt
Bør ses på på
lang sikt
Se egen tekst
HR.a
En fordel å ha
regionalt/
nasjonalt. Vil bli
mer systematisk
og flere ledere
får felles
plattform
Noe sårbar/ lite
overlapping, må
planlegges på
lang sikt. Kan
teamorganisere
s på
institusjonsnivå
Se egen tekst
HR.b
Økning av
kapasitet kan gi
mer kapasitet til
utviklingsarbeid
Se egen tekst
HR.c
Det er en
tjeneste som er

organisert i HR
men brukes i
hele
organisasjonen

Utfyllende kommentarer:
HR.a. Krise og beredskap
ROS-analyse må gjennomføres institusjonelt. Systemutvikling og innføring kan gjennomføres
regionalt. Implementering må foregå institusjonelt. I forhold til eventuelle elektroniske
system (KunnskapsCIM) kan det være stordriftsfordeler med et system, men implementering
må gjennomføres på institusjonsnivå
HR.b. Omstilling
HR har noe kompetanse på omstillingsområde og vi har behandlet enkeltsaker. Ved evt.
større omstillinger er det behov for å øke kompetansen på dette område for å håndtere
omstillingsprosesser på en god måte. Slike prosesser er krevende, derfor er det viktig å ha
tilstrekkelig kompetanse. Denne funksjonen er hovedsakelig lagt på institusjonsnivå og kan
fortsette på samme måte.
HR.c. Kompetanseplanlegging/ utviklingsarbeid
Kompetansekartlegging og planlegging har hovedsakelig pågått i avdelinger og seksjoner. HR
bør ha en helhetlig oversikt/ base som kan brukes både ved rekruttering og
langtidsplanlegging. Dette foregår lokalt på avdelinger, men det kunne med fordel legges på
institusjonsnivå for å synliggjøre kompetansebehov og bedre utnyttelse av kompetansen som
allerede eksisterer i organisasjonen.

Kommunikasjon
Tjenesteområde
IT Serverdrift
IT Nettdrift
IT Tjenestedrift
IT Utvikling
IT Tjenestetilpasning
IT brukerstøtte
IT
Identitetshåndtering

Plassering
i dag
50/50
(I/N)
30/70
(I/N)
60/40
(I/N)
30/70
(I/N)
80/20
(I/N)
60/20/20
(L/I/N)
80/20
(I/N)

Kapasitet
pr. i dag
Begrenset

Kompetanse
i dag
OK

OK

God

OK

OK

Begrenset

God

Begrenset

God

God

God

Begrenset

OK

Info
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Forslag
plassering
20/80
(I/N)
20/80
(I/N)
20/20/60
(I/R/N)
20/10/70
(I/R/N)
20/80

Kommentar

40/40/20
(L/I/N)
20/80
(I/N)

Se egen tekst IT.f

Se egen tekst IT.a
Se egen tekst IT.b
Se egen tekst IT.c
Se egen tekst IT.d
Se egen tekst IT.e

Se egen tekst IT.d

Info Formidling
Info
Studentrekruttering
Info Ledelsestøtte
Info Web

100 (I)
95/5 (I/N)

OK
Begrenset

God
OK

80/20 (I/R)
70/30 (I/R)

95/5 (I/N)
95/5 (I/N)

OK
Begrenset

God
God

70/30 (I/R)
50/25/25
(I/R/N)

100 (L)

OK

God

100 (L)

Elektronisk
postmottak
Daglig drift av
systemet
Behandling og
kontroll av innlagt
data

100 (I)

OK

God

100 (I)

100 (I)

Begrenset

OK

100 (I)

Begrenset

OK

20/80
(I/N)
100 (I)

Brukerstøtte, hjelp
til saksbehandlere
Kontroller
overordnet

20/80 (L/I)

Begrenset

OK

100 (I)

Begrenset

OK

Arkiv
Postmottak

60/40
(I/N)
100(I)

Må være fysisk på
plassen
Må ha kjennskap
til org.

Må ha kjennskap
til org.struktur og
ansvarsfordeling
ol.

Må ha kunnskap
om org.

Utfyllende kommentarer:
IT.a. IT serverdrift
Her foreslår gruppen at servere for IT-systemer som i stor grad er like på flere UHinstitusjoner - og som i dag driftes lokalt – kan plasseres og driftes i nasjonale driftssentra
(Eksempelvis i regi av UNINETT, et større universitet eller hos kommersielle aktører). For
HiNT kan dette øke andelen nasjonalt drevne servertjenester fra 50 til 80 %. Ser man hele
UH-sektoren under ett vil dette kunne gi store rasjonaliseringsgevinster.
IT.b. IT nettdrift
Dette er i stor grad nasjonalisert i dag, gjennom UNINETT. Men potensialet er tilstede for å
uttak av større gevinst ved å overlate enda mer av arbeidet med DNS-oppsett, aksesslister og
konfigurasjon av lokale rutere og svitsjer til UNINETT.
IT.c. IT tjenestedrift
De siste årene har stadig flere av IT-systemene som benyttes i sektoren blitt samordnet og
nasjonalisert i regi av KD og UNINETT. Dette gjelder særlig felles, administrative systemer.
Men også mellomvare (støttesystemer), lagring og pedagogiske IT-systemer beveger seg i
retning av mer standardisering og felles drift. Dette arbeidet mener vi må videreføres og
videreutvikles. Vi ser også potensiale for mer regionalt samarbeid på dette området,
eksempelvis gjennom oppbygging av felles driftssenter for medietjenester som f.eks. opptak
og distribusjon av undervisning på tvers av institusjonene.
IT.d. IT utvikling
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I dag er det relativt beskjeden IT-utviklingsaktivitet i HiNT. Det meste av softwareutvikling i
sektoren foregår på nasjonalt nivå, enten av kommersielle leverandører eller i nasjonale
samarbeidsprosjekter i regi av KD. (BIBSYS, FS, SO, etc.). HiNTs utviklingsaktivitet begrenser
seg hovedsakelig til web-utvikling, og her ser vi potensiale til å samarbeide mer med
regionale aktører for bl.a. å kunne markedsføre faglig samarbeid på ulike områder.
IT.e. IT tjenestetilpasning
Tjenestetilpasning er i praksis utviklingsaktivitet som har til hensikt å få ulike IT-systemer til å
«snakke sammen». Her legges det ned en stor lokal innsats som skyldes delvis at ulike UHinstitusjoner har valgt ulike IT-løsninger for å utføre samme type oppgave, og delvis at de
forskjellige institusjonene bruker felles valgte IT-systemer på ulik måte. På dette området ser
vi store rasjonaliseringsgevinster gjennom sterkere nasjonal styring og koordinering av valg
av system og harmonisering av begrepsbruk og terminologi inne i systemene. Dette vil i stor
grad kunne løfte arbeidet med tjenestetilpasning opp på nasjonalt nivå.
IT.f. IT brukerstøtte
Det meste av IT brukerstøtte foregår lokalt på studiestedene, der brukerne oppholder seg, og
sånn må det nødvendigvis også være fremover. Men vi ser muligheten for å sentralisere mer
brukerstøtte institusjonelt, gjennom etablering av felles brukerstøttesenter for hele HiNT og
innføring av verktøy for overvåkning og feilretting over nett. Her vil samhandlingsverktøyet
Lync spille en svært viktig rolle. Nasjonal brukerstøtte er knyttet til de IT-systemene som
kjøres sentralt, men her er det ofte kun «superbrukere» eller spesielt utpekte personer som
gis anledning til å ta kontakt.
IT.g. IT Identitetshåndtering
Identitetshåndtering handler om å få en god, sikker og effektiv flyt av persondata mellom
ulike IT-systemer. Ett system er gjerne kildesystemet for all persondata, og alle endringer skal
utføres i dette systemet. Men disse persondataene skal brukes av mange andre systemer for
å identifisere brukerne og gi disse roller, rettigheter og tilganger på riktig nivå. Dette løses
ved at det lages spesialiserte «konnektorer» eller «koblere» mellom kildesystemet og de
ulike IT-systemene, gjerne også mellom ulike fagsystemer/administrative systemer som har
behov for å utveksle persondata. Det brukes store ressurser innen HR, økonomi, drift og IT på
alle UH-institusjonene til å håndtere denne flyten av persondata mellom systemer, både i
form av utvikling og vedlikehold av automatiserte løsninger og i form av manuelle rutiner.
Vi mener at det ligger store effektiviseringsgevinster for sektoren ved å løfte
identitetshåndtering opp på nasjonalt nivå – både hva gjelder studenter og ansatte. Ansatte
kan registreres og administreres i felles, nasjonalt personalsystem (SAP e.l.) og konnektorer
mot felles IT-systemer i sektoren kan utvikles og vedlikeholdes på nasjonalt nivå (AD, Bibsys,
Portalen, Public 360, Fronter, it´sLearning, Basware, osv.). Det samme gjelder for studenter,
hvor man kan tenke seg at SO får i oppgave å administrere felles AD for studenter, med
tilhørende konnektorer mot FS, Fronter, osv..
Mye av denne funksjonaliteten er i dag allerede på plass gjennom FEIDE, men det kan oppnås
betydelig tilleggs-gevinster ved å samle persondata for ansatte og studenter i felles,
nasjonale kildesystemer. Bakdelen med dette er selvsagt at alle institusjonene må tilpasse
seg en nasjonal norm for registrering av persondata, og som følge av dette endre noen
tradisjonelle, innarbeidede arbeidsprosesser, men denne «uniformeringen» er en utvikling
som man uansett er nødt til å ta inn over seg.
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Studentvelferd
Tjenesteområde
Bolig

Plassering i
dag
60/40 (L/I)

Kapasitet
pr. i dag
Begrenset

Kompetanse i
dag
Begrenset

Kantine

9 /5 (L/I)

OK

OK

Barnehage

95/5 (L/I)

God

God

Bokhandel

OK

God

Helse

60/30/10
(L/I/N)
95/5 (L/I)

Begrenset

Begrenset

Administrasjon

100 (I)

OK

OK

Forslag
plassering
60/20/20
(L/I/R)
90/5/5
(L/I/R)
90/5/5
(L/I/R)
60/30/10
(L/I/N)
80/15/5
(L/I/R)
80/20 (I/R)

Kommentar

Studentdemokrati
Tjenesteområde

Plassering
i dag

Kapasitet
pr. i dag

Kompetanse
i dag

Forslag
plassering

Kommentar

Tillitsvalgt

100 (L)

Begrenset

OK

100 (L)

Vil fortsatt spille en
stor rolle i
nærdemokratiet.
Opplæring og
forankring på lokalt
nivå har i dag et
forbedringspotensial.

Studentråd

100 (L)

Begrenset

OK

L/I/R

Studentråd kan
samles etter
studieretning/linjer,
studiested eller
avdelinger alt etter
hva som er naturlig i
ny struktur (se
utfyllende
kommentarer i
vedlegg 2)

Studentorganisasjon

100 (I)

OK

OK

I/R

Det høyeste
studentdemokratiske
nivået vil være
naturlig plassert på
et overordnet
institusjonsnivå, om
dette enten er
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regionalt eller
nasjonalt.
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Vedlegg 2: Administrative stillinger ved UIN og HiNT
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Vedlegg 3: HR-funksjoner
Høgskole/ universitet

HiNT

UiN

Merknad

Lokal tilpasningavtale

Ja

Ja

UiN fremforhandler ny avtale juni 2015
Institusjonene tar sikre på å utarbeide
forslag til felles omstillingsavtale som
drøftes med de forhandlingsberettigede
partene ved begge institusjonene og
fremforhandles av de sentrale partene
Noe forskjell i innhold, må samkjøres

Omstillingsavtale
Personalreglement

Ja
Ja

Ja

Arbeidsvilkår undervsisningsog forskning

Alle fører tid,
egen
fleksitidsavtale,
likt håndtering
på alle
avdelinger

Fører ikke tid.
Ulikt praksis på
fakulteter. Hver
fakultet
disponerer FoUtiden på sin måte

Arbeidsvilkår for teknisk/
administrative
Sikkerhet og beredskap

Fleksitidsavtale i Fleksitidavtale i
staten*
staten
Kunnskap CIM
Kunnskap CIM

Lønnspolitisk dokument
IA- avtale
ARKmedarbeiderundersøkelse

LPD revideres
ca. annet vhert
år.
Ja

Fremforhandler
ny lokal
lønnspolitikk i
forkant av 2.3.3
Ja

2015/2016

2014
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* HiNT har større overføringstimer ved
avregnignstidspunkt

Vedlegg 4: Databaser
Databaser

UiN

360 Counter hele året = Intota Assessment
Academic search premier
Atekst
Bibsys Brage (BLIX)
Bibsys-lisens
Biological abstracts
Cab
Cambridge University Press
Cinahl with fulltext 2014
CSA - Cambridge Scientific Abstracts
DanBib-lisens
Digitale helsefag/Huden/Forfl.
Ebrary Ac. Compl
Emerald
Enc. Britannica - Britannia Academic
Factiva
Helsebiblioteket
Gyldendal No forlag AS
Idunn
IntraFish.com
IntraFish.no
Intra Fish Media AS
ISI Journal Citation Reports
ISI Web of science
JSTOR
Lovdata Pro
MathEducation
MLA int bibl.
NEL - helse ordbok
Norsk lovkommentar
NRK jubil.- og minnedager
OECD Statistics
Ordnett
Pharmaceutical excipients
Purehelg.no
Ravninfo
SAGE Premier
ScienceDirect
SCOAP3-bidrag - Via Springer og ScD fom 2015
Scopus
Sportdicus

x
Cristin

x
x
x

Cristin

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Cristin

Cristin
Cristin
Cristin

Cristin

Cristin
Cristin
Cristin

HiNT
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

Cristin

Cristin
Cristin
Cristin

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
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SpringerLink
Taylor & Francis
Wiley

Cristin
Cristin
Cristin
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x
x
x

Vedlegg 5: Systemer i HiNT

Basissystemer/ Plattform

Samhandling og publisering

Høgskole/Universitet

HiNT

UiN

Oppdatert

mai.15

mai.15

Serverplattform for fil/print m.m.

MS/Windows
2012 / Linux

Microsoft/WS
2012

E-post; Serverplattform og
applikasjon

Exchange 2013 Exchange 2013
/ Linux (MS
Office 365 for
studenter)

Klient OS

Windows 7

Windows 8.1
(stud) Ansatte:
W7 -> 8.1

UiN: Direct Access:
VPN (802.1x)

BAS

MS FIM

MS FIM

Kontorstøttesystem

MS Office 2013 MS Office 2013

Fjernaksess

Juniper VPN

Windows Direct
Access

UiN og HiNT: Altran
konnektorer + HRadmin
UiN og HiNT:
Vurderer Office 365
for ansatte
UiN: Faser ut Cisco

E-post klient

Outlook / OWA
/ Office 365 for
studenter

Outlook/OWA/
Office 365 for
studenter

Kalender/gruppevare

Exchange /
Exchange/Outlook
Outlook / Office
365/Fronter

Print-styring

Microsoft W
2012 / Equitrac
PRS

Microsoft W 2102
/ Equitrac PRS

Utskrifts-debitering

Equitrac

Equitrac

Adgangskontroll

Lenel

AIMS/Thor guard

UiN: Selvbetjent
fotoautomat for
ansatte og studenter

Intranett

MS Sharepoint

Sharepoint
kommer

UiN: Prosjekt starter
høsten 2015

Publiseringsløsning/CMS

eZ Publish

Sharepoint

UiN: Ny løsning
lansert mai 2015
(Responsivt)

Telefoni

Lync/SIP

Lync/SIP

UiN: Ca. 40 nummer
fortsatt på gammel
sentral. Fases ut.

Telefonistøttesystem

Competella

Competella

23

Kommentarer

Web-møter/Videokonf

Lync

Lync/ Adobe
Connect (på vei
ut)

UNINETT Sanntid

Ja

Ja

Mobiltelefoni

Telenor

Telenor

Kvalitetssystem/kvalitetshåndbok

MS Sharepoint

Qualiware

Styringssystem
informasjonssikkerhet

Driftsverktøy

HiNT: Ulike avtaler
for refusjon/dekning
(IT: 250,-)
UiN: Ca. 100 stk
dekkes av UiN
UiN: Fases ut i løpet
av året (CIM i stedet
?)
Ingen har dette på
plass

Samskrivingsverktøy

Sharepoint/
Etherpad/Office
365

Backupsystem

IBM TSM

Netapp (Bplan)

Backuprobot

Nei, disk

Disk

System for arkivering av data

Nei

Netapp

Lagringssystem

HP EVA 6400

Skylagring

DELL
EqualLogic/
Nexans
Box

Lagring forskningsdata

Lokalt

TSD (UiO)

Server-virtualiseringssystem

VMWare

Hyper V

Konfigurasjon/utrulling klienter

MS System
Center/ Ghost

MS SystemCenter

Spam-beskyttelse

Spam-assassin Barracuda
++

Virus-kontroll, klient

F-secure

Virus-kontroll, servere

F-secure
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UiN: Sharepoint + O
365 skal prøves ut

UiN: Ikke fornøyd
med løsningen.
Arcserve slått av,
men tilgjengelig.
HiNT: Vurderer
arkivløsning og
snapshots.
Workshop med
Proact til høsten.

UiN: W 8.1 Direct
access etter hvert
HiNT: Prøver ut Box
på enkelte brukere

Microsoft
Forefront
Protection
Microsoft
Forefront
Protection

UiN: 70 - 80 servere
+ 5-6 fysiske HiNT:
100 servere, 20
fysiske.

Trådløst nett, sikkerhet

Cisco
WPA2/AES

Cisco, eduroam,
kryptert

Trådløst nett, kontroller

Cisco Wism1

Cisco

Web-sikkerhet

Application
Armor, Monit
Service
Manager,
Styring på
portnivå

Infosystem???

Saksbehandlerverktøy 1. linje
support

OTRS

UiN: Eduroam, eget
ansattnett, eget
studentnett,
gjestenett
HiNT: Eduroam og
gjestenett

I planleggingsfase UiN: Anbud på
system:
Infoskjermer,
romtavler, kart: Hva
foregår på Campus.
E-journal
UiN: Nytt prosjekt for
ny medarbeider 1.
september

ePay i drift ?

Pedagogiske
LMS
verktøy/Læringsstøtte/Forskningsstøtte

Fronter

Fronter

Nano-læring

Administrative verktøy

HiNT: Sagt opp
avtale med
Junglemap

Nettundervisning (video)

Lync

Camtasia

Digital eksamen

WiseFlow

WiseFlow til
testing

Statistikk

SPSS,
SigmaStat

SPSS

Kvantitativ analyse

Nvivo

Nvivo

Referansehåndtering

EndNote

EndNote

Oppmøteregistrering studenter

Fronter

Opptak av undervisning

Lync

Mediasite

Distribusjon av undervisning

Mediasite

Mediasite

Digital tavle - programvare

Smart
Notebook

Tankekart

MindJet

Lite, noe
MindManager

Videoredigering

MovieMaker,
Mediasite

Lite, moviemaker,
Camtasia Relay

Romplanlegging

TineEdit

TimeEdit

Timeplansystem

TineEdit

TimeEdit

Studie/Emnebeskrivelse

EmWeb

Arbeidsplanverktøy

Egenutviklet
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Excel

UIN: Skal kanskje
teste annet system
til høsten.

Tidsregistrering

ESS/SAP

ESS/SAP

Bibliotek system

Bibsys

Bibsys

Forskningsdokumentasjon

Christin

Christin

Spørreundersøkelser/Analyse

Questback/
Enalyzer

Questback

Studieadm system

FS/
StudentWeb

FS/Studentweb

Regnskap system

Agresso

Agresso

Budsjett system

ABM

ABM

Faktura- og bestillingssystem

BW Invoice og
PM

BW Invoice

Konkurransegjennomføring

Amesto
sourcing

Amesto sourcing

Rekruttering

Jobb Norge

Jobbcruiter

Lønns system

SAP HR

SAP HR

Personal system

SAP HR

SAP HR

System for admin av personaldata HR-admin
(Altran)

HR-Admin

Arkivsystem

Public 360

Public 360

Prosjektstyringsverktøy

Div. Data.

Artemis

Oria, Alma, Christin,
Brage
HiNT: Enalyzer fra
juni 2015

HiNT: Planlegger å
bruke Agresso

Personal- og lederhåndbok

Compendia

Kriseberedskap/risikostyring

KunnskapsCIM

Kunnskaps-CIM

Antall studiesteder

4

3

Organisering IT - Nærmeste
overordnede

Komm. seksjon Egen enhet under
direktør

Fra mai 2014

Antall ansatte IT

22

Organisering av IT-avdelingen

PUT, DOT, BIO Brukerstøtteleder
(5 stk). Resten
drift. Kommer
Prosjektleder.
IT-tjenesten
Har 1 felles
helpdesk under ikt
leder

HiNT: Derav 2
lærlinger + 2 fra
NAV. Faste åv: 17
UiN: Faste åv: 15.
Alle på samme
campus
Leid støtte fra Atea
på nett.3 nye
stillinger

1. linje for ansatte er underlagt

15

1. linje for studenter er underlagt

IT-tjenesten

Antall pc-er for studenter (ikke
private)

400

200

Antall studenter (DBH-tall)

4300

ca 6200

Antall ansatte totalt (FTE el.)

420

650

Uketimer studenthjelp (1.linje)

20

0
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HiNT: ca. 20 uker pr.
år
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1. BAKGRUNN
Med bakgrunn i Kunnskapsdepartementets (KD) strukturprosess har styret i Høgskolen i
Nord-Trøndelag (HiNT) utredet mulighetene som finnes i en fusjons mellom Høgskolen i
Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland (UiN) sammen med Høgskolen i Nesna (HiNE).
Utredningen/rapporten skal danne grunnlag for styrets behandling og beslutning i saken.

Denne delrapporten har fokus på økonomiske muligheter og utfordringer:
-

Studie- og forskningsproduksjon (budsjettfinansiert, eksternfinansiert)

-

Lønnsomhetsanalyser

-

Budsjettkalkyler og langtidsbudsjett

-

Synergieffekter av sammenslutning (faglige og administrative).

-

Delrapporten tar også for seg ( i kapitel 6.2) en vurdering opp mot kvalitetskriterier
som er presentert i Stortingsmelding «Konsentrasjon for kvalitet» (Mld.St. 18).

Delrapporten avgrenses mot andre og egne delrapporter på områdene:


Faglige muligheter og utfordringer



Regionale muligheter og utfordringer



Organisatoriske muligheter og utfordringer

Arbeidsgruppen har bestått av:
 Tomm Sandmoe (gruppens leder)
 Turid Fostad Ertsaas
 Bjørn Heistad
 Stig André Mikalsen (gruppens sekretær)
Arbeidet er utført i perioden 16. april 2015-28. mai 2015.

Takk til flere representanter fra UiN som har vært imøtekommende i forhold til våre
henvendelser.
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2. SAMMENDRAG
Arbeidsgruppen har valgt å trekke fram, presentere og sette sammen relevante parametere fra
Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.
-

I kapitel 3 vil ulike nøkkeltall studie- og forskningsproduksjon bli presentert.
Kapitel 4 fokuserer på regnskapsmessige tall og viser hvordan de ulike institusjonene
har utviklet seg de siste årene.
Kapitel 5 presenterer de langsiktige budsjettplanene til HiNe og UiN.
I kapitel 6 vil synergieffekter av fusjonen bli presentert.
I kapitel 7 vil konklusjonen av rapporten blir presentert.
Kapitel 8 inneholder relevante vedlegg til rapport.

Dataene peker på mange områder på at både HiNT og UiN er veldrevne skoler. Herunder god
økonomi, god økonomistyring og mange felles administrative systemer som kan gjøre en
fusjonsgjennomføring enklere. Vi ser ut fra ulikheter i resultater at begge vil kunne hente ut
bedre praksis fra den andre. På noen områder i forhold til de fra KD bebudede nye
kvalitetsparametere ser vi at UiN ligger godt foran HiNT. Dette gjelder for eksempel områder
som internasjonalt samarbeid og uthenting av midler fra Norges Forskningsråd og EUprogrammene.
Det å stå alene i fremtidens landskap vil gi muligheter, og det vil gi utfordringer. En fusjon vil
koste, og det vil kreve et langsiktig arbeid å få på plass den nye organisasjonen. Dataene som
hentes fram i rapporten beskriver disse terrengene gjennom å peke på muligheter og
utfordringer for de to alternativene, men kan ikke gi det endelige svaret.
Svaret på om en fusjon er fornuftig, og etableringen av en ny samlende organisasjon er det
riktige for høgskolevirksomheten i Nord-Trøndelag vil ligge i hvorvidt den nye
organisasjonen klarer å hente ut faglige synergier, ta vare på å utvikle kompetansen hos
medarbeiderne, etablere god kvalitet og effektivitet i administrasjonen og tiltrekke seg flere
studenter gjennom de arenaer og studier den viderefører og etablerer.
Å gå i fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland vil gi oss mer kunnskap om hvilket
utgangspunkt høgskolevirksomheten i Nord-Trøndelagvil få dersom HiNT velger å fusjonere
seg inn i et nytt universitet sammen med UiN. I perioden eventuelle fusjoneringsforhandliger
vil foregå vil vi også få viktig informasjon om andre høgskolers og universiteters veivalg inn i
fremtidig organisasjonsstruktur for universiteter og høgskoler i Norge. Utfallet av de mulig
kommende fusjonsforhandlinger må deretter settes opp mot alternativet selvstendighet før
endelig veivalg utformes.
De eventuelle fusjonsforhandlinger blir viktige for HiNT og HiNTs veivalg. I den forbindelse
peker rapporten på at i volumbetraktninger, snittbetraktninger og datasammenstillinger vil
UiN etter all sannsynlighet allerede neste år se annerledes ut. UiN forventes da å ha blitt til
«nye» UiN. Det betyr at volumene på f.eks omsetning, produksjon studenter, produksjon
publikasjoner og antall tilsatte øker gjennom den sannsynlige fusjon med Høgskolen i Nesna
ved kommende årsskifte.
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3. STUDIE- OG FORSKNINGSPRODUKSJON
I denne delen av delrapporten presenterer vi gjennom figurer indikatorer som sier noe om
innsatsfaktorene: økonomi, ansatte, studenter og areal. Videre resultater; avlagte grader,
studiepoeng, publikasjonspoeng og sampublisering.

3.1

Nøkkeltall, personellmessige og økonomiske ressurser

Figur 1; Totalt antall ansatte 2014, årsverk

Ansatte
700
586,9

600
500

439,6

400
300
200
114,7
100
0
HiNT

HiNE

UiN

Figur 2: Totale inntekter i absolutte tall fordelt på finansieringskilder 2014

Totale inntekter fordelt på finansieringkilder *1000
700000
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500000
400000
300000
200000
100000
0
Andre BOA
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NFR
Bevilgning

HiNT
52068
0
4141
439096
Bevilgning

HiNE
6963
0
0
129091
NFR

EU

UiN
68352
1024
16785
563318

Andre BOA

HiNT og UiN har ikke veldig forskjellig volum på volumparametere. Ved et ev.
fusjoneringstidspunkt vil UiN’s volumer på slike parametere øke med HiNE’s volum. «Nye»
UiN vil således gå inn i en fusjon med større volum enn det historiske data tilsier.
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Figur 3: Finansieringskildens relative andel av de økonomiske ressursene 2014
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Figur 4: Bevilgning per undervisnings- og forskerstilling (UFF) inkl. stipendiater i kr. 2014
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Figur 5: Bevilgning per student i kr. (2014)

Tildeling per student, egenfinansiert
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Figur 6: Kostnad per studiepoeng i kr. 2014
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Figur 7: Inntekter fra den resultatbaserte omfordelingskomponenten (RBO)
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Inntektene kommer fra publiseringspoeng, EU-milder, NFR-midler og dr. gradsutdanninger.

Figur 8: Inntekter fra RBO pr. undervisnings- og forskerstilling (UFF)
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Figur 9: Inntekter fra Norges forskningsråd pr. ansatt i undervisnings- og forskerstillinger
(nominelt) i 1000,- kr

Inntekter fra NFR per UFF stilling * 1000
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Figur 10: Inntekter fra EU pr. ansatt i undervisnings- og forskerstilling (nominelt) *1000
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3.2

Studenter

Figur 11: Antall registrerte studenter H14

Registrerte studenter totalt, h2014
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Figur 12: Merproduksjon sammenliknet med tildelte studieplasser over statsbudsjettet 2014

Overproduksjon 2014
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Overproduskjon

HiNT ligger omtrent på gjennomsnittet for de statlige høgskolene. UiN noe lavere enn snittet
for universitetene (4 prosentpoeng). Tabellen sier noe om hvor stor andel av studentene som
finansieres med utelukkende resultafinansiering (som utgjør 40% av beregnet kostnad for en
student).
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Figur 13: Avlagte studiepoeng pr. registrerte student

Studiepoeng per student
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Sier noe om gjennomføring, men en må også hensynta andel deltidsstudier for å vurdere
tallene.

Figur 14: Avlagte ph.d., master- og bachelorgrader 2014
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Figur 15: Opptakspoeng for studenter pr. studieplass, 2014

Opptakspoeng for studenter som ble tatt opp og
kvalifiserte primærsøkere pr. studieplass
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Kvalifiserte primærsøker per studieplass

Inntakskvalitet på førstevalgssøkere, og antall søkerere per plass slik det er registrert i
samordna opptak.

Figur 16: Utvikling av søkerkvalitet og antall kvalifiserte primærsøkere pr. studieplass
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3.3

Publisering

Figur 17: Publikasjonspoeng totalt
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Figur 18: Publikasjonspoeng pr. ansatte i undervisnings- og forskerstilling inkl. stipendiater
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Sampublisering mellom HiNT og UiN og HiNE 2013

Det er kun registrert to sampubliseringer med uttelling i RBO mellom institusjonene.
Ved HiNT er begge er relatert til avdeling for Næring, Samfunn og Natur, og ved UiN
enheten Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.
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3.3

Konsekvenser av fusjonsalternativene

Figur 19: Økonomi fordelt på finansieringskilde 2014 i mill.
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Figur 20: Antall ansatte fordelt på ulike stillingskategorier H2014 (årsverk)
Type

HiNT

Nesna

UIN

Totalsum

UFF
Støttestillinger for UFF
Administrativ
Drifts og vedlikeholdsstillinger
andre stillinger

273,0
25,8
114,4
24,5
2,0

79,0
3,8
23,3
8,6

336,0
44,9
182,5
21,5
2,0

688,0
74,5
320,2
54,6
4,0

Totalsum

439,7

114,7

586,9

1 141,3
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Figur 21: Andel ansatte i ulike stillingskategorier
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Figur 22: Undervisnings- og forskerstilling (UFF) per administrativ stilling.
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Jo høyere verdi dess mer administrativ effektivitet, kan også bety at administrative oppgaver
utføres av fagpersonalet.
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Figur 23: Total inntekt pr. undervisnings- og forskerstilling i 1000 kr
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Figur 24: Bevilgning pr. student i 1000 kr
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Tildelingen per student går ned i en fusjon, har sammenheng med figur 12, mange studenter
med resultatfinansiering.
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Figur 25: Bevilgning per heltidsekvivalent i 1000,-

Bevilgning per ekvivalent
140,00

126,43

122,36

120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
hiNT

Fusjon

Figur 26: Avlagte studiepoeng per student
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3.4

Størrelsen (antall studenter) etter evt. fusjon på fagområder

Tallene er hentet fra UiN (DBH).
Figur 27: Grunnskolelærer GLU 5-10
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Figur 28: Grunnskolelærer GLU 1-7
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Figur 29: Sykepleierutdanning
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Figur 30: Økonomisk Administrative fag
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Figur 31: Matematikk/Naturfag
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Figur 32: Sosialfag (Barnevern/Sosialfag/Vernepleie)
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Figur 33: Fiskerifag
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Figur 34: Samfunnsvitenskaplige fag
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4. LØNNSOMHETSANALYSER
I denne delen vil ulike sammenligninger av de regnskapsmessige tallene bli presentert.
Formålet ved dette er å gi et bilde på størrelsen på de ulike institusjonene og hvordan
utviklingen har vært de siste årene. Tallene er hentet fra årsregnskapene som er levert til DBH
de siste årene.

4.1

Driftsinntekt/bevilgning

Figur 35: Driftsinntekt
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Både UiNs og HiNTs driftsinntekter har vokst i perioden 2011 til 2014. Merk at UiNs vekst i
inntekter hovedsakelig kommer gjennom økning i bevilgningen fra KD, mens HiNTs vekst
kommer gjennom både en økning i bevilgningen fra KD og en økning av eksterne inntekter.

Figur 36: Kunnskapsdepartementet - bevilgning
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Figur 37: Ekstern inntekt
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Resultat og balanse

Figur 38: Resultat av oppdragsfinansiert aktivitet

Resultat av oppdragsfinansiert aktivitet
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I perioden 2011-2014 har resultatet av oppdragsfinansiert aktivitet ved institusjonene vært, og
utviklet seg, veldig ulikt. UiN er rimelig stabil i de tre første årene før en nedgang i 2014.
HiNTs resultat har økt i perioden, mens HiNE har svært liten uttelling på sin aktivitet.
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Figur 39: Resultat av ordinære aktiviteter
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Figur 40: Balanse
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I perioden 2011-2014 har volumet på balansen økt for UiN, mens for HiNT og HiNE har
volumet holdt seg stabilt i perioden.
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Figur 41: Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet
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Figur 42: Avsetning bevilgning i %
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UiN har i perioden bygd opp volumet, mens HiNT etter 3 år med reduksjon igjen bygger opp i
2014. UiN og HiNT ligger begge innenfor det fra KD angitte ønskede leie. HiNe har etter å ha
ligget på et stabilt nivå bygd ned nivået kraftig i 2014.
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4.3

Likviditet

Figur 43: Bankinnskudd
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Figur 44: Likviditetsgrad 1
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Likviditeten (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) ved UiN har forbedret seg i perioden 2011-2014.
Økningen skyldes hovedsakelig økning av bankinnskudd. HiNT og HiNE sin likviditet har
holdt seg stabil i perioden.
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4.4

Tilskudd

Figur 45: Tilskudd kommunale og fylkeskommunale etater
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Figur 46: Tilskudd organisasjoner og stiftelser
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Figur 47: Tilskudd næringsliv og private
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Figur 48: Tilskudd NFR
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Ut ifra disse tabellene kan man blant annet se at mens HiNT er dyktigst til å hente tilskudd fra
kommunale og fylkeskommunale etater, så er UiN dyktigst til å hente tilskudd fra
næringslivet og private aktører. UiN har opplevd en kraftig økning i tilskuddene i perioden
2012-2014. Tilskudd til HiNT har også økt i perioden, mens tilskudd til HiNe har gått ned.
Når det gjelder midler fra Norges Forskningsråd (NFR), så har tilskuddet til institusjonene
holdt seg stabilt i perioden, men med de ulikheter i volum en kan avlese i figuren. Jamfør
også figur 60 – NFR per undervisning- og forskerstilling.
Her er det muligheter til å lære av hverandre for å kunne hente ut mer tilskudd som følge av
deling av kunnskap på fagavdelingene.
Sammenligning av tilskudd EU-midler er ikke tatt med her, men UiN har hatt en økning på
tilskudd på EU-midler jfr. vedlegg 3 og figur 61 – EU-midler per undervisning- og
forskerstilling.
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4.5

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet

Figur 49: Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: Statlige etater
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Figur 50: Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: Kommunale og fylkeskommunale etater
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Figur 51: Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: Organisasjoner og stiftelser
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Figur 52: Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: Næringsliv/private

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:
Næringsliv/privat
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2012

2013
HiNT

HiNE

2014
UiN

Ut ifra dataene kan man se at det er en klar forskjell på hvor dyktige institusjonene er til å
hente inn oppdragsfinansiert aktivitet fra ulike aktører i markedet. Her kan det være
muligheter til å utveksle kunnskap for å nå nye markeder.
UiN har hatt en nedgang i sin oppdragsfinansiert aktivitet i perioden, mens HiNE har holdt sin
aktivitet stabil i perioden. HiNT har økt sin aktivitet i perioden.
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4.6

Arealeffektivitet og husleiekostnader

Figur 53: Arealeffektivitet

Arealeffektivitet
250,0

225,4
209,8
186

200,0
158,3

155,2
150,0

130,8
113

100,0

90,8

50,0
13,3 13,5

8,9

11

m^2 per stilling

m^2 per UF-stilling
HiNE

HiNT

UiN

m^2 per reg student

Totalsum

Figur 54: Husleiekostnader og andel av bevilgning
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Tabell 1. Arealeffektivitet
Bevilgning per kvm (kr.)
Gjennomsnittlig leiekostnad per kvm (kr)

HiNE
7 059
1 497,5

HiNT
7 621
1 242,4

UiN
10 360
1 676,0

Fusjon
8 678
1 457,4

Både HiNT og UiN er kostnadseffektive i forhold til sammenlignbare institusjoner når det
gjelder andel av bevilgning anvendt til husleiekostnader. UiN ligger noe lavere enn HiNT når
det gjelder areal pr tilsatt. Dette kan ha en sammenheng med relativt nyere, og følgelig mer
arealeffektiv bygningsmasse ved UiN, mens HiNT har større innslag av eldre
bygningskropper som i utgangspunktet er bygd for andre formål. HiNe har både større areal pr
tilsatt og bruker en vesentlig større andel av bevilgningen til husleieformål enn HiNT og
HiNe.
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5. BUDSJETTKALKYLER OG LANGTIDSBUDSJETT
I denne delen av delrapporten vil finansieringen knyttet fusjonen bli presentert sammen med
langtidsbudsjettsplanene til HiNe og UiN.

5.1

Finansiering

Strukturmeldinga sier følgende om sektorens finansiering:
«Hovedtrekkene i dagens finansieringssystem skal videreføres, men med endringer i flere av
resultatindikatorene. Over tid skal den resultatbaserte andelen av finansiering øke.»
«Regjeringen vil komme tilbake til endringer i finansieringssystemet i forslag til statsbudsjett
for 2016. Størrelsen på den resultatbaserte andelen, hvilke indikatorer som skal inngå,
innretningen og styrkeforholdet mellom disse, samt spørsmålet om åpen eller lukket ramme
vil da bli vurdert samlet.»
5.1.1 Kostnader ved fusjon
Fusjoner koster. I 2015 er det bevilget 75 millioner kroner til strukturendringer og
sammenslåinger i universitets- og høgskolesektoren (SAKS-midler). Disse midlene vil gå til å
støtte sammenslåinger. NTNU har budsjettert med 30 millioner i omstillingskostnader i 2015
(frikjøp av tillitsvalgte, ansatte, studenter, lønn prosjektgruppe, sekretariat mv.). De har fått
dekket 10 millioner kroner fra SAKS-midlene. Det betyr at de må ta av egen «kasse» for å få
dekket opp utgiftene knyttet til fusjoneringen.
I tillegg til omstillingskostnadene i «planleggingsfasen» kommer det kostnader som er
forbundet med selve gjennomføringen av fusjonen. Her snakker vi om kostnader i forbindelse
med integrasjon av IKT-systemer, økte reiseutgifter, navneendringer – ny logo, økt
administrasjon m.m. En ser ofte hoveddelen av disse kostnadene i 3-5 etter en fusjon, mens
rektor Brian Bech Nilsen ved Aarhus Universitet viser til at «det er en kjennsgjerning at det
tar minst ti år før folk ser at en fusjon er på plass» (Universitetsavisa 21. mai 2015).
Jf. artikkel i Khrono 5. mai 2015 viser studier basert på statistikk fra nordiske universitet og
høgskoler at fusjoner ofte gir byråkratboom. Professor Bjørn Jamtveit ved Universitetet i Oslo
har laget byråkratiformelen (0,07 x antall vitenskapelig ansatte opphøyd i 1,3) som brukes for
å beregne antall administrativt-teknisk ansatte etter en fusjon. Som eksempel har man brukt
formelen og kommet frem til at det nye NTNU vil ha behov for 530 nye administrativt ansatte
etter fusjonen. Bruker man formelen på en eventuell sammenslåing av UiN, HiNT og HiNE,
kommer vi frem til et antatt økt behov for administrativt personell på ca. 50 stk.
Erfaring fra fusjonene i Tromsø tilsier at 80% av fusjonskostnadene kommer etter at den nye
organisasjonen formelt er på plass (ref. universitetsavisa 22. april 2015). Selv om det i
fremtidige statsbudsjett nok vil bli avsatt SAKS-midler, er det ikke realistisk å regne med at
departementet fullfinansierer fusjonen. Det vil igjen bety at institusjonene selv må påregne å
måtte finansiere deler av kostnadene ved sammenslåing. Dette kan bety redusert bevilgning til
både undervisning og forskning i en overgangsperiode.
Inntektssiden, og hvordan den eventuelt vil forandre seg med endringer i resultatindikatorene
og økt resultatbasert andel, er et krevende og vanskelig spørsmål. Fusjonene i sektoren vil
kunne påvirke studentmengden og fordelingen av studentene blant institusjonene som igjen
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vil kunne påvirke bevilgningene basert på studiepoengproduksjon (SPE). Hvorvidt dette vil
slå positivt eller negativt ut ved en eventuell fusjon med UiN er vanskelig å forutse. Målet
med en fusjon bør imidlertid være økt kvalitet og derigjennom må man kunne forvente økt
gjennomføring, og dermed økning i uttelling på SPE, samt større forskningsandel og
derigjennom økte forskningsinntekter. Man kan også se for seg at en fusjon med UiN vil gi
synergieffekter som øker muligheten for å få opp de eksterne inntektene. Sagt med enklere
ord; En fusjon vil koste, men sannsynligvis over tid gi noe tilbake i form av økte inntekter.

5.2

Budsjettdata – Langtidsbudsjettdata

Før man bestemmer seg for å gå i fusjonsforhandlinger eller ikke, er det greit å få et innblikk i
økonomien til de berørte parter. Vi har derfor sett litt nærmere på budsjettsaken for 2015 til
både Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland. I tillegg har vi sett på styresak 62-14
ved UiN som omhandler Budsjett 2016 og satsningsforslag frem i tid (langtidsbudsjett /
budsjett utenfor rammen).

5.2.1 Høgskolen i Nesna

Budsjettåret 2015 (styresak 50/14):
Høgskolen benytter en intern budsjettfordelingsmodell som har eksistert siden et styrevedtak i
2010, og som tilnærmet er lik departementets finansieringsmodell.
For budsjettåret 2015 forventes det 4,9 mill. kr. i inntekter fra BOA (bidrag- og
oppdragsaktivitet). Dette utgjør 3,76% av Bevilgning fra KD. I tillegg har høgskolen
budsjettert med bruk av 9 millioner kroner fra avsetninger.
Langtidsbudsjett fra og med 2016 (styresak 50/14):
I budsjettsaken står det: «Prognosen for 2016, som baserer seg på SPE i 2014, ser det ut til å
reduseres noe i forhold til produksjonen i 2013. Dette er den eneste indikasjonen i tillegg til
publiseringspoeng som kan gi antydning om budsjettendring for 2016.
Videre står det: «Konklusjonen når det gjelder budsjettprognoser for 2016 og 2017 er at det
ikke ligger an til tilførsel av nye midler/tildelinger fra KD og at produksjonen av SPE og
publiseringspoeng må økes for å trygge en fortsatt god økonomi, samtidig som vesentlige
økninger innen lønn og drift må unngås. Det er usikkerhet knyttet til eventuelle endringer i
finansieringssystemet.» «Oppdatert langtidsbudsjett planlegges framlagt for styret i
forbindelse med revidert budsjett, som følge av at administrasjonen avventer eventuelle
endringer i finansieringssystemet og beslutning hva gjelder avvikling av utenlandsstudiene».

5.2.2 Universitetet i Nordland

Budsjettåret 2015 (styresak 79/14):
UiN bruker en intern budsjettfordelingsmodell som ble vedtatt i 2006 og revidert i 2011.
Budsjettene for fakultetene bygger på fordeling ut fra vedtatte budsjettmodell, og
rammestyring i forhold til vedtatte strategier og øvrig planverk. Rammestyring er et bærende
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ansvars- og ledelsesprinsipp ved UiN og mer- og mindreforbruk videreføres inn i neste
budsjettår. Fellesavdelingene realbudsjetteres ut fra videreføring av etablert drift.
I budsjettsaken går det frem at den økonomiske situasjonen ved UiN er under tilfredsstillende
kontroll. Tildelt ramme fra KD er som forventet, men den gir ikke grunnlag for nødvendig
vekst og ekspansjon i forhold til infrastruktur og videre faglig bygging.
Overordnede utfordringer som knyttes til budsjettet er:
- UiN er helt avhengig av å videreutvikle aktiviteten med eksternt finansiert prosjekter.
For budsjettåret 2015 forventes det 80 mill. kr. i inntekter fra BOA.
- UiN har noen kompetanse- og rekrutteringsmessige utfordringer, dels synliggjort med
høy gjennomsnittsalder og noe sårbarhet i kompetansen knyttet til PhD utdanningene.
- Forskningsaktiviteten ligger fortsatt under ønsket nivå
- UiN må videreutvikle seg som attraktiv studieinstitusjon, herunder øke andel
kvalifiserte søkere, hindre frafall og øke gjennomstrømningen.
- Utviklingen av infrastrukturen og finansieringen av denne er helt avgjørende for å
sikre utviklingen av UiN videre.

Langtidsbudsjett fra og med 2016 (styresak 62/14 og styresak 79/14):
Forutsatt en videreføring av dagens struktur vil ambisjonene til UiN fremover være knyttet til
økt aktivitet til doktorgradsøylene, utvikling innenfor profesjonsstudiene og behovet for å
skaffe seg finansielt rom for økte forpliktelser knyttet til behovet for ytterligere utvidelse av
infrastrukturen. Det siste er den mest krevende finansielle utfordringen fremover.
Budsjettet for 2016 må forventes å ha vekst særlig inne leiekostnader, hovedsakelig pga. det
nye adm. bygget (byggetrinn 6A Campus Bodø).
I brev til KD om budsjettforslag utenfor rammen for 2016, oppsummerer UiN sine
prioriteringer slik:
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Tabell 2. Budsjettinnmeldinger 2016-2018 UiN
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6. SYNERGIEFFEKTER AV SAMMENSLUTNINGEN
I denne delen av delrapporten vil kvalitetskriteriene bli presentert og muligheten av
synergieffekter og mulige utfordringer samordning av administrative systemer.

6.1 Kvalitetskriterier
-

I dette kapitelet viser delrapporten en vurdering opp mot kvalitetskriterier som er
presentert i Stortingsmelding «Konsentrasjon for kvalitet» (Mld.St. 18).
Datautvelgelse og og presentasjoner i kapitel 6.2 er utarbeidet av Helge Restad og Tor
Inge Storvik, UiN.

-

Her er det trukket inn data også fra andre institusjoner det kan være naturlig å gjøre
sammenligninger opp mot, ut over HiNT, HiNe og UiN.

-

Der hvor slike sammenligninger er gjort er forkortelsene UiA (Universitetet i Agder),
UiS (Universitetet i Stavanger), UiT (Universitetet i Tromsø) og UiNNT
(UiN+HiNe+HiNT) brukt.

-

Kvalitetskriterier som er gjengitt i stortingsmeldingen er:
• Antall årsverk i førstestillinger, d.v.s. ansatte med doktorgrad eller tilsvarende
• Antall søkere pr. studieplass
• Antall studenter som gjennomfører på normert tid
• Studentenes tidsbruk
• Publisering av ny forskning
• Eksterne forskningsinntekter
• Størrelse på doktorgradsutdanningene
• Internasjonalt samarbeid
• Samspill med samfunnet (f.eks. oppdragsforskning og kommersiell bruk av
forskning – KD vil utarbeide nye måleparametere for samspill med samfunnet)

Andelen og antallet førstestillinger (figurene 47 og 48) er høyere ved UiN enn ved de to
høgskolene. På kvalitetskriterier som tildeling fra Norges Forskningsråd (figur 60), tildelinger
fra EU-programmene (figur 61) og internasjonalt samarbeid (figurene 63-65) oppnår UiN
klart bedre uttelling enn de to høgskolene. Mens på de fleste andre parametere matcher eller
er HiNT i nærheten av å matche UiN.
I utgangspunktet vil en ved en sammenslåing kun oppnå uttelling på kvalitetsparameteren som
et gjennomsnitt mellom de tre institusjonene. Så ligger mulighetsrommet i overføring av
kompetanse gjennom å etablere beste praksis i en eventuelt fusjonert organisasjon.
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Figur 55: Antall årsverk i førstestillinger
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Figur 56: Andel årsverk førststillinger
80

70

60

50

40

30

20
2011

2012
UiA

UiN

HiNe

2013
HiNT

UiS

UiT

39

Figur 57: Etterspørsel

Figur 58: Gjennomstrømming – studiepoeng per student (heltidsekvivalenter)
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Figur 59: Studentenes tidsbruk

•

Studiebarometeret ble gjennomført høsten 2014 i regi av NOKUT
 Gjennomsnittsstudenten i Norge brukte i snitt 34,1 timer pr uke på studier
• Svarprosenten varierer sterkt mellom institusjonene (fra 25 til 92 %)
• Data om studentenes tidsbruk har skapt noe debatt (upresise spørsmål)
Figur 60: Publikasjonspoeng per UFF
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Figur 61: Publikasjonspoeng per førstestilling
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Figur 62: Publisering ved lignende enheter – økonomi og ledelse
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Figur 63: Publisering ved lignende enheter – helsefag og lærerutdanning
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Figur 64: Publisering ved lignende enheter grønn og blå vekst
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Figur 65: Publisering ved lignende enheter - samfunnsvitenskap
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Figur 66: Andel inntekter fra bidrag- og oppdragsvirksomhet utenom finansiering fra EU og
NFR per faglig stilling
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Figur 67: Inntekter fra bidrag- og oppdragsvirksomhet utenom finansiering fra EU og NFR
per faglig stilling

Figur 68: Norges Forsknings Råd-tildeling per undervisning og forskerstilling

45

Figur 69: Inntekter fra EU-programmene per faglig stilling

Figur 70: Ansatte stipendiater
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Figur 71: Internasjonalt samarbeid – internasjonal sampublisering
- (% av periodikaartikler, KD-portalen)
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Figur 72: Internasjonalt samarbeid – mobilitet utreisende
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Figur 73: Internasjonalt samarbeid – mobilitet innreisende
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6.2 Administrative system
Tabell 3. Administrative system
Administrative systemer
System/verktøy

Universitetet i Nordland

Høgskolen i Nord-Trøndelag Match

Økonomisystem

Agresso

Agresso

X

Budsjettsystem

Agresso

Agresso

X

Faktura- og bestillingssystem

Basware

Basware Invoice og PM

X

Sak- og arkivsystem

Public 360

Ephorte - > Public 360

X

Konkurransegjennomførings-system

Amesto Sourcing

Amesto sourcing

X

Lønns- og personalsystem

SAP

SAP

X

Rekrutteringssystem

Jobbcruiter

JobbNorge

Prosjektstyringsverktøy

Artemis

-

System for forskingsdokumentasjon

Cristin

Cristin

Biblioteksystem

Alma/Oria

Bibsys -> Alma

Brukeradministrativt system

AD/HR-admin

MIIS/Adam

Rom-/kapasitetssystem

TimeEdit

TimeEdit

X

Risikostyringssystem/Beredskapssystem

CIM

CIM

X

Tidsregistreringssystem

ESS/SAP

SAP/Excel

X

Alumnisystem

Mira

-

Arbeidsplansystem

Excel – ulike varianter pr fakultet Egenutviklet

Videokonferansesystem

Lync

Lync

Web publiseringsløsning

Sharepoint 2013

EzPublish

Kurs og konferansesystem

-

Hoopla

Betalingssystem, eks. utg. fakturasystem

Agresso

Agresso, oppdatert modul

IT-basert kvalitetssikringssystem eks. internkontroll/QA-system

Qualiware, går over til CIM

SharePoint

Møteplansystem (kan også være møteromsystem)

Outlook

Outlook/Exchange

X

Epostsystem

Outlook (Exchange 2013)

Outlook/Excange

X

Administrasjon og rapporteringssystem for formidling

Cristin

Cristin ++

X

System for dokumentdeling og samhandling

Fronter, O365 for studenter.
Sharepoint 2013 kommer.

X
(X)

X

X

Lync

Tabellen viser at det er mange administrative system som benyttes parallelt ved HiNT og
UiN. Ved en fusjon kan dette da føre til at man får bedre kunnskap av systemene gjennom
deling av rutiner, prosesser, prosedyrer og felles regnskapsavleggelse, brukerstøtte og
kompetansebygging.
Erfaringer fra tidligere fusjoner i sektoren tilsier at de fusjonerte institusjoner, til tross for
felles systemer, opplever store ulikheter i prosesser og prosedyrer. Disse ulikhetene gjennom
ulike rutiner som partene har opparbeidet seg gjennom tiden blir således tydeliggjort gjennom
fusjonen og det krever mye arbeid å samkjøre institusjonene. Erfaringene tilsier en periode på
3-5 år for å få gjort endringer, samkjørt og hentet ut effekter.
Samtidig er det enkelte system som ikke er felles, noe som vil medføre en kostnadsside ved
fusjon, hovedsakelig gjennom utvidelse, implementering og opplæring i nye system.
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7. KONKLUSJON – muligheter og utfordringer
Det er vanskelig å presentere noen klar konklusjon i denne rapporten idet det er mange
faktorer som er ukjentene og vil være det en stund. Derfor presenteres hovedfunnene til
rapporten i denne matrisen for å belyse problematikken knyttet til fusjonen.

7.1 Muligheter

Administrativ bærekraft Økonomi- og ressursutnyttelse

Selvstendighet
- HiNT har i dag en forholdsvis god
grunnfinansiering
- Ingen kostnader til fusjonsprosesser,
kan bruke alle ressurser på fagutvikling
og fagtilbud
- Digital satsing kan bidra til økt
produksjon
- Har forholdsvis lave drifts- og
arealkostnader
- Fleksibel organisasjon som kan tilpasse
EVU tilbud
- Leie og arealkostnader er lavere i region
enn i storby
- Råder over eget budsjett og
prioriteringer
- Har potensiale i økt ressursutnyttelse i
dagens timebruk i undervisning
- Kan tilpasse portefølje i forhold til
økonomiske muskler
- Flere leieavtaler som går ut før 2020
- Lite dobbeltarbeid
- Unngår stordriftsulemper
- Har i dag en administrativ tjeneste som
imøtekommer krav og forventninger fra
både fag, styre, ledelse og myndigheter
- Det pågår – uavhengig av
strukturarbeidet – regional og nasjonal
samordning av arbeidsprosesser,
spesielt innenfor IKT-støttede oppgaver.
- Mange tjenesteområder i
administrasjonen forutsetter fysisk
nærhet til studenter og fagansatte for å
oppnå ønsket kvalitet. Dette vil gjelde
også etter en ev. fusjon
- Videreutvikle allerede etablerte
administrativt SAK-samarbeid mellom
NTNU, HIST, HINT, Volda, Ålesund,
Molde.

HiNT + UiN +HIN
- Ev økt rekruttering vil gi økt
studiepoengproduksjon
- Faglig samarbeid og felles utnyttelse av
ressurser
- Stordriftsfordeler
- Unngår smådriftsulemper
- Fleksibel bruk av campusstruktur
- Tilgang til kompetanse og ressurser innen
havbruk!
- Tilgang til nye markeder
- Reduserte leder og styrekostnader
- Gjennom fusjon vil UIN kunne bidra til
bedre måloppnåelse på kvalitetskriterier
- HiNT og UIN er ikke veldig ulike i
volumparametre, men ved et ev.
fusjoneringstidspunkt vil UIN/HINe’s
samlede volum være vesentlig større enn
HiNT’s.

- Stort sammenfall administrative systemer
- Det pågår – uavhengig av strukturarbeidet
– regional og nasjonal samordning av
arbeidsprosesser, spesielt innenfor IKTstøttede oppgaver.
- Mange tjenesteområder i
administrasjonen forutsetter fysisk nærhet
til studenter og fagansatte for å oppnå
ønsket kvalitet. Dette vil gjelde også etter
en evt. fusjon.
- Enkeltoppgaver som i dag løses på
institusjonsnivå kan løses felles i en evt.
fusjon. Institusjonene må i fellesskap bli
enige om hvordan disse fellesoppgavene
skal løses og fordeles.
- En større administrasjon kan fordele
arbeidsoppgaver på en slik måte at ansatte
kan spesialisere seg mer innenfor sitt
ansvarsområde. Dette kan bidra til å øke
kvaliteten også i dette arbeidet.
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7.2 Utfordringer

Økonomi- og ressursutnyttelse

HiNT + HIN + UiN

- Må sikre kompetansekrav og finansiere
utdanningsløp eller rekruttere kompetanse
- For dårlig arealutnyttelse
- Greier ikke hente ut optimalt av
kompetansegevinster på utdanninger som
er på flere campus?
- Bruker for mye timeressurser på
undervisning ift resten av sektoren, og for
lite på forskning?
- Ulik timeressursbruk internt i HiNT
- Finansieringssystem som belønner
forskning?
- Ulikt eller likt finansieringssystem i
framtida? mellom høgskoler og
universitet?
- Få studenter per fagansatte, små klasser,
sette krav til størrelse
- Smådriftsulemper?
- UIN planlegger i langtidsbudsjettperioden
«tunge» investeringer i infrastruktur så
som bygg, fartøy m.m.

- Kan bli høye fusjonskostnader over lang tid
- Geografi og avstander gir reisekostnader
- Utfordrende å oppnå økonomiske fortrinn av
samarbeid grunnet avstander
- Større enheter krever mer administrasjon, mer
kontrollsystemer
- Utfordrende å oppnå økonomiske fortrinn av
samarbeid grunnet avstander
- Kulturforskjeller
- Potensialet for å skape synergieffekter
- Multifunksjonelle organisasjoner, kan ikke bare
ta hensyn til kostnadseffektivitet
- Større grad av byråkratisering
- Negative konsekvenser for den innovative
evnen
- Stordriftsulemper
- Mer dobbeltarbeid
- Mer spesialisering, man blir opptatt av å løse
oppgaven riktig, heller enn å stille spørsmål om
man gjør de riktige oppgavene!
- HiNT og UIN er ikke veldig ulike i
volumparametere, men ved et ev.
fusjoneringstidspunkt vil UIN/HINe’s samlede
volum være vesentlig større enn HiNT’s.

Administrativ bærekraft

Selvstendighet

- Prosessen med regional og nasjonal
samordning av arbeidsprosesser, spesielt
innenfor IKT-støttede oppgaver kan gi
utfordringer og endringer
- I konkurranse med store enheter kan
HiNT slite med å opprettholde
kompetanse på smale nøkkelområder
- Forventningsnivået til det administrative
servicenivået opprettholdes
- Økt forventning om effektivisering av
administrativ ressursbruk
- Nåværende campusstruktur krever
opprettholdelse av servicetilbud og
funksjoner på flere steder (servicetorg,
bibliotek, kantine, veiledningskorps)
- Stort behov for koordineringsressurser

- Stort sammenfall administrative systemer, men
fusjonsprosesser viser at det krever mye å jobbe
seg sammen på prosedyrer og rutiner.
- Prosessen med regional og nasjonal samordning
av arbeidsprosesser, spesielt innenfor IKTstøttede oppgaver kan gi utfordringer
- Mange tjenesteområder i administrasjonen
forutsetter fysisk nærhet til studenter og
fagansatte for å oppnå ønsket kvalitet. Dette vil
gjelde også etter en evt. fusjon.
- Enkeltoppgaver som i dag løses på
institusjonsnivå kan løses felles i en evt. fusjon.
Institusjonene må i fellesskap bli enige om
hvordan disse fellesoppgavene skal løses og
fordeles.
- Har lite samarbeid innenfor administrasjon
mellom institusjonene fra før av - starte med
«blanke ark».
- Lang avstand geografisk – mer bruk av reisetid,
og utfordrer «nærhets-verdien».
- Må søke å opprettholde allerede etablerte
samarbeidsavtaler med andre institusjoner i
UH-sektoren
- Samordning av avtaleverk
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8. VEDLEGG
8.1 HiNTs regnskap
Resultatregnskap HiNT

Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra gebyrer
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

2011
380 291
0
20 067
147
7 573
8 863
416 942

2012
399 828
0
17 262
221
13 348
12 107
442 765

2013
414 455
0
18 330
38
14 567
13 351
460 741

2014
439 096
0
27 659
85
15 033
13 432
495 305

Lønn og sosiale kostnader
Varekostnader
Andre driftskostnader
Kostnadsførte investeringer og påkostninger
Avskrivninger
Nedskrivninger
Sum driftskostnader

253 956
0
137 800
0
12 932
0
404 689

286 964
0
150 698
0
12 079
0
449 741

310 551
0
157 429
0
10 547
0
478 527

322 111
0
150 828
0
9 756
0
482 695

12 253

-6 975

-17 787

12 610

15
44
-29

34
50
-17

10
38
-29

16
128
-112

0
0

0
0

0
0

0
0

12 224

-6 992

-17 816

12 497

0
-11 435
-11 435

0
7 947
7 947

0
18 698
18 698

0
-10 397
-10 397

789

955

882

2 100

-789
-789

-955
-955

-882
-882

-2 100
-2 100

Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen
Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet
Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre
Utbetalinger av tilskudd til andre
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre
Utbetalinger av tilskudd til andre
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Ordinært driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader
Utbytte fra selskaper m.v.
Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.
Resultat av ordinære aktiviteter
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Sum avregninger
Periodens resultat
Tilført annen opptjent virksomhetskapital
Sum disponeringer
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Balanse-eiendeler
2011
0
0
0

2012
0
0
0

2013
0
0
0

2014
0
889
0

0
7 255
25 283
0
0
32 538

0
6 469
22 425
0
0
28 894

0
4 729
24 635
0
0
29 364

0
7 695
23 732
0
0
31 426

0
0
2 405
0
2 405

0
0
2 425
0
2 425

0
0
2 425
0
2 425

0
0
2 425
0
2 425

34 943

31 319

31 789

34 741

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Kundefordringer
Andre fordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Sum fordringer

5 119
17 697
0
22 816

2 703
1 255
490
4 447

5 898
20 779
768
27 445

5 092
5 651
674
11 416

Tøyenfondet og Observatoriefondet
Sum finansielle omløpsmidler

0
0

0
0

0
0

0
0

Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank
Andre bankinnskudd
Andre kontanter og kontantekvivalenter
Sum kasse og bank

127 545
-17
0
127 528

125 938
0
0
125 938

114 417
0
0
114 417

125 940
0
0
125 940

Sum omløpsmidler

150 345

130 385

141 862

137 356

Sum eiendeler

185 288

161 704

173 651

172 096

Forskning og utvikling
Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler
Bygninger, tomter og annen fast eiendom
Maskiner og transportmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende
Anlegg under utførelse
Beredskapsanskaffelser
Sum varige driftsmidler
Investeringer i datterselskaper
Investeringer i tilknyttet selskap
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdninger
Forskuddsbetalinger til leverandører
Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører
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Balanse-Gjeld og kapital

Innskutt virksomhetskapital
Sum innskutt virksomhetskapital

2011
2 980
2 980

2012
2 425
2 425

2013
2 425
2 425

2014
2 425
2 425

Opptjent virksomhetskapital
Sum opptjent virksomhetskapital

2 405
2 405

3 915
3 915

2 209
2 209

3 524
3 524

Sum virksomhetskapital

5 385

6 340

4 634

5 949

32 538
0
32 538

28 894
0
28 894

29 364
0
29 364

32 316
0
32 316

0
0

0
0

0
0

0
0

Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

28 704
9 360
7 920
21 768
5 546
2 436
75 735

12 948
10 873
9 175
24 702
2 539
2 931
63 168

32 224
10 851
9 402
26 443
3 641
7 464
90 026

15 989
11 704
10 684
27 743
4 382
3 884
74 387

Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte)
Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger
Sum avregninger

0
61 109
10 521
0
71 630

0
53 162
10 140
0
63 302

0
37 525
12 103
0
49 628

0
48 683
10 762
0
59 445

Sum gjeld

179 903

155 364

169 017

166 148

Sum virksomhetskapital og gjeld

185 288

161 704

173 651

172 096

Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
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8.2 HiNE regnskap
Resultatregnskap HiNE

Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra gebyrer
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

2011
113 077
0
2 724
0
2 698
8
118 507

2012
113 879
0
4 630
0
2 563
7
121 079

2013
123 808
0
5 040
0
2 226
8
131 082

2014
129 091
0
4 484
0
2 472
7
136 054

Lønn og sosiale kostnader
Varekostnader
Andre driftskostnader
Kostnadsførte investeringer og påkostninger
Avskrivninger
Nedskrivninger
Sum driftskostnader

63 910
0
47 339
0
2 325
0
113 574

69 006
0
49 660
0
2 344
0
121 010

76 206
0
52 470
0
1 900
0
130 576

84 624
38
53 631
0
2 076
0
140 369

4 933

69

506

-4 315

Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Utbytte fra selskaper m.v.
Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.

0
0

0
0

0
0

0
0

4 934

69

506

-4 315

0
-4 900
-4 900

0
98
98

0
-484
-484

0
4 327
4 327

Periodens resultat

34

167

22

12

Tilført annen opptjent virksomhetskapital
Sum disponeringer

34
34

167
167

22
22

12
12

Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen
Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet
Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre
Utbetalinger av tilskudd til andre
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre
Utbetalinger av tilskudd til andre
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Ordinært driftsresultat

Resultat av ordinære aktiviteter
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Sum avregninger
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Balanse-eiendeler

Forskning og utvikling
Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler

2011
0
0
0

2012
0
0
0

2013
0
0
0

2014
0
0
0

Bygninger, tomter og annen fast eiendom
Maskiner og transportmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende
Anlegg under utførelse
Beredskapsanskaffelser
Sum varige driftsmidler

0
1 630
5 203
0
0
6 833

0
1 384
4 008
0
0
5 392

0
1 159
4 040
0
0
5 199

0
915
3 195
0
0
4 110

0
0
25
0
25

0
0
25
0
25

0
0
25
0
25

0
0
25
0
25

6 858

5 417

5 224

4 135

0
0
0

0
0
0

0
0
0

24
0
24

Kundefordringer
Andre fordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Sum fordringer

807
5 688
48
6 543

427
5 390
0
5 817

781
6 488
64
7 333

1 344
932
0
2 276

Tøyenfondet og Observatoriefondet
Sum finansielle omløpsmidler

0
0

0
0

0
0

0
0

Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank
Andre bankinnskudd
Andre kontanter og kontantekvivalenter
Sum kasse og bank

20 091
0
7
20 098

21 049
0
2
21 051

26 820
0
3
26 823

22 403
0
16
22 419

Sum omløpsmidler

26 641

26 868

34 156

24 719

Sum eiendeler

33 499

32 285

39 380

28 854

Investeringer i datterselskaper
Investeringer i tilknyttet selskap
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdninger
Forskuddsbetalinger til leverandører
Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører
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Balanse-Gjeld og kapital

Innskutt virksomhetskapital
Sum innskutt virksomhetskapital

2011
0
0

2012
0
0

2013
0
0

2014
0
0

Opptjent virksomhetskapital
Sum opptjent virksomhetskapital

222
222

389
389

411
411

423
423

Sum virksomhetskapital

222

389

411

423

6 833
221
7 054

5 392
113
5 505

5 199
0
5 199

4 110
0
4 110

0
0

0
0

0
0

0
0

Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

8 567
2 410
814
5 652
79
1 552
19 074

2 574
2 525
887
6 129
19
7 823
19 957

11 307
2 939
983
6 796
5
3 057
25 087

3 894
3 300
1 088
7 354
39
3 177
18 852

Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte)
Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger
Sum avregninger

0
9 648
-2 499
0
7 149

0
9 549
-3 115
0
6 434

0
9 646
-963
0
8 683

0
5 348
121
0
5 469

Sum gjeld

33 277

31 896

38 969

28 431

Sum virksomhetskapital og gjeld

33 499

32 285

39 380

28 854

Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
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8.3 UiN regnskap
Resultatregnskap UiN

Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra gebyrer
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

2011
466 211
0
65 010
0
23 280
1 725
556 226

2012
495 917
0
53 988
0
23 946
2 791
576 642

2013
526 341
0
54 904
0
22 695
1 798
605 739

2014
563 318
0
66 097
0
18 069
1 995
649 479

Lønn og sosiale kostnader
Varekostnader
Andre driftskostnader
Kostnadsførte investeringer og påkostninger
Avskrivninger
Nedskrivninger
Sum driftskostnader

340 265
0
200 415
0
14 497
0
555 177

348 796
0
193 587
0
15 514
3 000
560 898

369 179
338
203 053
0
13 812
0
586 383

408 386
270
217 575
0
16 027
1 570
643 829

1 049

15 744

19 356

5 650

34
28
6

264
21
243

218
51
167

232
53
179

0
0

0
0

0
0

0
0

1 054

15 988

19 523

5 829

0
673
673

0
-12 679
-12 679

0
-17 154
-17 154

0
-5 172
-5 172

Periodens resultat

1 728

3 309

2 370

657

Tilført annen opptjent virksomhetskapital
Sum disponeringer

1 728
1 728

3 309
3 309

2 370
2 370

657
657

Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen
Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet
Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre
Utbetalinger av tilskudd til andre
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre
Utbetalinger av tilskudd til andre
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Ordinært driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader
Utbytte fra selskaper m.v.
Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.
Resultat av ordinære aktiviteter
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Sum avregninger
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Balanse-eiendeler
2011
0
362
362

2012
0
311
311

2013
0
354
354

2014
0
446
446

12 545
3 952
40 992
0
0
57 489

8 408
3 350
40 374
0
0
52 131

8 023
17 958
34 595
78
0
60 654

7 405
15 982
37 836
1 496
0
62 719

2 525
0
110
0
2 635

2 525
0
110
0
2 635

2 525
0
210
0
2 735

2 525
0
210
0
2 735

60 486

55 077

63 744

65 900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Kundefordringer
Andre fordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Sum fordringer

13 308
31 138
2 223
46 668

9 016
6 607
1 222
16 845

14 831
28 739
2 001
45 571

8 192
8 070
20
16 282

Tøyenfondet og Observatoriefondet
Sum finansielle omløpsmidler

0
0

0
0

0
0

0
0

Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank
Andre bankinnskudd
Andre kontanter og kontantekvivalenter
Sum kasse og bank

106 061
-42
0
106 018

114 774
16 305
0
131 076

144 827
13 714
0
158 541

159 727
10 673
0
170 400

Sum omløpsmidler

152 687

147 921

204 112

186 682

Sum eiendeler

213 172

202 998

267 855

252 582

Forskning og utvikling
Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler
Bygninger, tomter og annen fast eiendom
Maskiner og transportmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende
Anlegg under utførelse
Beredskapsanskaffelser
Sum varige driftsmidler
Investeringer i datterselskaper
Investeringer i tilknyttet selskap
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdninger
Forskuddsbetalinger til leverandører
Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører
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Balanse-Gjeld og kapital

Innskutt virksomhetskapital
Sum innskutt virksomhetskapital

2011
0
0

2012
0
0

2013
0
0

2014
0
0

Opptjent virksomhetskapital
Sum opptjent virksomhetskapital

13 495
13 495

16 804
16 804

19 174
19 174

19 831
19 831

Sum virksomhetskapital

13 495

16 804

19 174

19 831

Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser

57 851
0
57 851

52 442
0
52 442

61 009
0
61 009

63 165
0
63 165

0
0

0
0

0
0

0
0

Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

41 315
13 484
7 394
29 395
5 661
15 611
112 859

16 163
14 196
7 480
29 415
6 234
12 444
85 933

47 895
14 598
7 785
31 131
3 747
13 888
119 044

27 917
15 462
8 774
34 068
6 674
16 940
109 836

Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte)
Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger
Sum avregninger

0
25 341
-13 119
16 745
28 967

0
38 020
-5 486
15 285
47 819

0
60 733
-5 177
13 073
68 629

0
67 938
-18 191
10 003
59 750

Sum gjeld

199 677

186 194

248 682

232 751

Sum virksomhetskapital og gjeld

213 172

202 998

267 855

252 582

Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
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8.4 Samlet regnskap – «UiN, HiNe, HiNT»
Resultatregnskap samlet

Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra gebyrer
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

2011
959 579
0
87 801
147
33 551
10 596
1 091 675

2012
1 009 624
0
75 880
221
39 857
14 905
1 140 486

2013
1 064 604
0
78 274
38
39 488
15 157
1 197 562

2014
1 131 505
0
98 240
85
35 574
15 434
1 280 838

Lønn og sosiale kostnader
Varekostnader
Andre driftskostnader
Kostnadsførte investeringer og påkostninger
Avskrivninger
Nedskrivninger
Sum driftskostnader

658 131
0
385 554
0
29 754
0
1 073 440

704 766
0
393 945
0
29 937
3 000
1 131 649

755 936
338
412 952
0
26 259
0
1 195 486

815 121
308
422 034
0
27 859
1 570
1 266 893

18 235

8 838

2 075

13 945

50
72
-22

298
71
226

228
89
138

248
181
67

0
0

0
0

0
0

0
0

18 212

9 065

2 213

14 011

0
-15 662
-15 662

0
-4 634
-4 634

0
1 060
1 060

0
-11 242
-11 242

2 551

4 431

3 274

2 769

973
973

2 521
2 521

1 510
1 510

-1 431
-1 431

Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen
Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet
Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre
Utbetalinger av tilskudd til andre
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre
Utbetalinger av tilskudd til andre
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Ordinært driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader
Utbytte fra selskaper m.v.
Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.
Resultat av ordinære aktiviteter
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Sum avregninger
Periodens resultat
Tilført annen opptjent virksomhetskapital
Sum disponeringer
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Balanse-eiendeler
2 011
0
362
362

2 012
0
311
311

2 013
0
354
354

2 014
0
1 335
446

12 545
12 837
71 478
0
0
96 860

8 408
11 203
66 807
0
0
86 417

8 023
23 846
63 270
78
0
95 217

7 405
24 592
64 763
1 496
0
98 255

2 525
0
2 540
0
5 065

2 525
0
2 560
0
5 085

2 525
0
2 660
0
5 185

2 525
0
2 660
0
5 185

102 287

91 813

100 757

104 776

0
0
0

0
0
0

0
0
0

24
0
24

Kundefordringer
Andre fordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Sum fordringer

19 234
54 523
2 271
76 027

12 146
13 252
1 712
27 109

21 510
56 006
2 833
80 349

14 628
14 653
694
29 974

Tøyenfondet og Observatoriefondet
Sum finansielle omløpsmidler

0
0

0
0

0
0

0
0

Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank
Andre bankinnskudd
Andre kontanter og kontantekvivalenter
Sum kasse og bank

253 697
-59
7
253 644

261 761
16 305
2
278 065

286 064
13 714
3
299 781

308 070
10 673
16
318 759

Sum omløpsmidler

329 673

305 174

380 130

348 757

Sum eiendeler

431 959

396 987

480 886

453 532

Forskning og utvikling
Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler
Bygninger, tomter og annen fast eiendom
Maskiner og transportmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende
Anlegg under utførelse
Beredskapsanskaffelser
Sum varige driftsmidler
Investeringer i datterselskaper
Investeringer i tilknyttet selskap
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdninger
Forskuddsbetalinger til leverandører
Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører
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Balanse-Gjeld og kapital

Innskutt virksomhetskapital
Sum innskutt virksomhetskapital

2011
2 980
2 980

2012
2 425
2 425

2013
2 425
2 425

2014
2 425
2 425

Opptjent virksomhetskapital
Sum opptjent virksomhetskapital

16 122
16 122

21 108
21 108

21 794
21 794

23 778
23 778

Sum virksomhetskapital

19 102

23 533

24 219

26 203

Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser

97 222
221
97 443

86 728
113
86 841

95 572
0
95 572

99 591
0
99 591

0
0

0
0

0
0

0
0

Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

78 586
25 254
16 128
56 815
11 286
19 599
207 668

31 685
27 594
17 542
60 246
8 792
23 198
169 058

91 426
28 388
18 170
64 370
7 393
24 409
234 157

47 800
30 466
20 546
69 165
11 095
24 001
203 075

Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte)
Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger
Sum avregninger

0
96 098
-5 097
16 745
107 746

0
100 731
1 539
15 285
117 555

0
107 904
5 963
13 073
126 940

0
121 969
-7 308
10 003
124 664

Sum gjeld

412 857

373 454

456 668

427 330

Sum virksomhetskapital og gjeld

431 959

396 987

480 886

453 532

Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
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1

INNLEDNING

I utgangspunktet gikk det ut en likelydende forespørsel til Trøndelag Forskning og
Utvikling og Nordlandsforskning om å skaffe tilveie
«.. grunnlagsdata for utredningsarbeidet omkring en evt. fusjon mellom UiN og
HiNT i form av sekundærdata som skal belyse
1) Utviklingen i ungdomskullene neste 20 år i Nordland, Nord-Trøndelag og
Sør-Trøndelag
2) Hva finnes av kunnskap om behov for høyere utdanning innen ulike
yrkesgrupper? (Spesielt yrker der HiNT / UiN har utdanningstilbud)
3) Hva finnes av kunnskap om behovet for etter- og videreutdanning å årene
fremover?
4) Utvikling av næringsstrukturer i Nordland, Nord-Trøndelag og SørTrøndelag?
Vi ønsker resultatet i en form som kan tas inn i vår fusjonsutredning.»
I etterkant ble det tydeliggjort at det var et ønske at instituttene koordinerer arbeidet og
leveransene.

1.1

Arbeidsform og løsning

I vårt forslag til løsning ble arbeidet delt slik at Nordlandsforskning tok ansvaret for
punkt 1 og 4 og Trøndelag Forskning og Utvikling tok ansvaret for punktene 2 og 3.
Punkt 1 ble løst ved bruk av PANDAs demografimodul og produksjon av framskrivninger av ungdomskullene i de tre fylkene for perioden 2015-2025. Tilsvarende er punkt
4 løst ved bruk av PANDAs regionaløkonomisk modul for å lage de næringsmessige
framskrivinger. Ytterligere detaljer om kjøringene redegjøres for i innledningene til
resultatrapporteringen.
Punkt 2 og 3 er løst ved å foreta en litteratursammenstilling av relevant materiale basert
på utgivelser/arbeider hos norske forskningsinstitutter og interesseorganisasjoner og
offentlige organer. For de enkelte dokumentene er det gitt en kort oppsummering av
relevant innholdet, primært for å gi en leseveiledning for eventuelt ytterligere bruk av
materialet.

1.2

Oppbygging av rapporten

Denne rapporten viser resultatene på de fire punktene over i form av en summarisk
dokumentasjon av arbeidet og resultatene for de enkelte punktene i forespørselen.
Kapittel 2 viser utviklingen av ungdomskullene i Nordland, Nord-Trøndelags og SørTrøndelag. Kapittel 3 gir en oversikt over kunnskap om høyere utdanning og viser
utvikling av næringsstrukturer i Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.
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UTVIKLINGEN I UNGDOMSKULLENE DE NESTE 20
ÅRENE I NORDLAND, NORD-TRØNDELAG OG SØRTRØNDELAG

Som basis for beregningene har vi benyttet SSBs og PANDAs registerdata for utvikling
i befolkningstall på kommune- og fylkesnivå. For å få fram et referansegrunnlag til å
kunne variere forutsetningene om framskrivingene har vi tatt utgangspunkt i SSBs
statistikk for flytting i de aktuelle aldersintervallene (ungdommer i gruppen 16-19 år og
20-29 år) for perioden 2004 – 2014 for de tre fylkene. Ved å studere utviklingen
historisk har vi forsøkt å identifisere hvilke år som representerer høy og lav
flytteaktivitet i de tre regionene, og hvorvidt vi kan se bakenforliggende forklaringer til
en slik utvikling og regional fordeling. Denne perioden dekker både tidsrommet før den
internasjonale finanskrisen i 2008/2009, preget av høyt aktivitetsnivå og sterk vekst i
mange norske regioner, samt mellomperioden fram mot nye den neste internasjonale
økonomiske tilbakegangen fra 2012/2013.
En metodisk forutsetning for disse gruppene er at flyttinger (både til/fra andre regioner
i Norge og utlandet) er knyttet til gjennomføring av utdanningsvalg og arbeid. For
gruppen 16 – 19 år vil dette være flytting som følge av tilbud av videregående utdanning
i forhold til utdanningsønsker, mens det for gruppen 20-29 vil være en sammensatt
bakgrunn for flytting som følge av ønske om høyere utdanningsvalg og/eller sysselsetting. I tabellen nedenfor fremgår hovedtrekkene i utviklingen for de to ungdomsgruppene samlet for begge kjønnene.
ST

16-19 år
20-29 år
NT
16-19 år
20-29 år
Nord. 16-19 år
20-29 år

Figur 1

2004
167
841
-30
-273
-60
-506

2005
195
1068
-32
-432
-113
-748

2006
365
1409
-41
-422
-119
-940

2007
357
1621
-50
-319
-95
-691

2008
385
1446
-20
-303
-90
-415

2009
422
1285
9
-221
30
-210

2010
538
1263
-14
-156
-26
-117

2011
313
1856
17
-117
-106
-14

2012
432
1949
15
-119
-30
58

2013
436
1200
32
-198
5
9

2014
447
1465
-14
-90
-9
-267

Innenlandske flyttinger innen- og utenlands etter region, kjønn,
alder og tid (Kilde: SSB, Statistikkbanken)

Et hovedtrekk ved den utvikling som vises i tabellen er at Sør-Trøndelag er tilflyttingsregion, og at de to andre fylkene har utflytting som ser ut til å samvariere med utviklingen der. Størrelsesmessig tilsvarer disse årskullene i Sør-Trøndelag summen av Nordland og Nord-Trøndelag.
Av tabellen ovenfor ser vi at for Sør-Trøndelag fylke er det en positiv flyttebalanse for
hele perioden, selv om det er betydelige årlige variasjoner. For gruppen 16-19 år finner
vi det laveste flyttetallet (absolutte tall) i 2005, mens 2010 hadde det den største
flyttingen. I gruppen 20-29 år hadde man i 2004 det laveste nivået, mens toppen var i
2012.
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For Nord-Trøndelag er det gjennomgående en negativ flyttebalanse i hele perioden,
størst for ungdomsgruppen 20-29 år. Nivået ble redusert gjennom hele 10-årsperioden
og var på det laveste nivået i 2014.
For Nordland var nettoflyttingen i gruppen 16-19 år på sitt høyeste i årene 2005 og 2006,
og ligger deretter på et lavere nivå fram mot 2014. I ungdomsgruppen 20-29 år hadde
Nordland den største nettoutflyttingen i årene 2005-2007 med en topp på nesten 1000
personer i 2006. Mot slutten av perioden har flyttingen vært på et lavere nivå, men viser
en stigning igjen i 2014.
Lokaliseringen av sentrale utdanningsinstitusjoner vil dermed kunne virke drivende for
utviklingen av ungdomsflytting i og mellom Nordland og trøndelagsfylkene. Vi vil anta
at NTNUs rolle som et nasjonalt senter for teknologisk utdanning er etterspurt i
Nordland og at dette genererer flytting ut av regionen særlig i Nordland for de som ikke
velger å satse på teknologiutdanning ved Høgskolen i Narvik. For industri og næringsliv
i Nordland sør for Saltfjellet står NTNU sterkt som foretrukket studiested dersom man
ønsker å satse på en teknologisk utdanningskarriere.
Når vi sammenligner utviklingen for de tre fylkene samlet kan det se ut til å være en
slik sammenheng, dog sterkest for Nordland. For Nord-Trøndelag kan det se ut til at
nærheten til utdanningsinstitusjoner i mindre grad fører til flytting, men i større grad
løses gjennom pendling.

Figur 2

Utvikling i ungdomsflytting 16-19 år og 20-29 år i Nordland,
Nord- og Sør-Trøndelag 2004 – 2014 (Kilde: SSB,
Statistikkbanken)
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Ut fra dette har vi valgt å justere referanseårene for flytting i Panda for å generere tre
ulike scenarier for hvert fylke; en basisberegning og to alternative basert på justering av
referanseår i Panda til de årene som viser hhv laveste og høyeste nivå på flytting i
perioden 2004 – 2014. Ut fra de historiske flyttetallene for fylkene har vi benyttet
flyttedata for 2006 for lavt alternativ, og 2012 for høyt alternativ.
Framskrivingene er gjort for perioden 2015 til 2035. I Panda gjøres basisfremskrivingen
ut fra 2013-data, noe som fører til at det vil være ulike startverdier for de tre
utviklingsbanene. Dessuten bruken av 2006 og 2012 som referanseår kunne gi ulik vekst
i de tre fylkene.

2.1

Demografisk framskriving av ungdomsbefolkning
vha PANDA

Vi ser av figuren nedenfor at antallet ungdommer i aldersgruppen 19 – 24 år ser ut til å
bli redusert innenfor alle de tre scenariene.

Figur 3

Framskriving av antall personer i Nordland fram til 2035, tre
utviklingsscenarier.

I basisfremskrivingen for Nordland vil antallet ungdommer i gruppen fra 19 til 24 år gå
ned fra knapt 20 000 i 2015 til vel 15 000 i 2035, noe som vil være en betydelig
svekkelse av rekrutterings- og kompetansegrunnlaget for å skape regional vekst i fylket.
I det mest optimistiske scenariet (basert på 2012-data) vil man kunne få en reduksjon
mot utgangen av perioden på ca 1000 personer, og forskjellene minker fra 2024 og
utover.
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Figur 4

Framskriving av antall personer i Nord-Trøndelag fram til
2035, tre utviklingsscenarier.

For Nord-Trøndelag vil ungdomsgruppen 19 – 24 år i basisscenariet bli redusert fra
11 000 til ca. 9 000 i løpet av perioden. Dersom vi benytter flyttetall fra 2006 i stedet,
vil befolkningen bli redusert med ca 300 personer mindre, mens en utvikling ut fra 2012data gir tilnærmet ingen endring i antall ungdommer i fylket.

Figur 5

Framskriving av antall personer i Sør-Trøndelag fram til 2035,
tre utviklingsscenarier.

For Sør-Trøndelag gir en framskriving basert på 2013-tall en nedgang på nesten 4 500
personer, mens bruk av de historiske flyttetallene fra 2006 og 2012 gir en oppgang på
ca. 3 100 og 6 000 ungdommer i denne aldersgruppen.
Samlet viser disse beregningene at Nordland og Nord-Trøndelag ser ut til å kunne
forvente en nedgang i ungdomskullene de nærmeste årene dersom man legger
basisscenariet til grunn. I Sør-Trøndelag ser utviklingen ut til å gå motsatt, noe som kan
henge sammen med at man i fylket har det største utdanningsmiljøet innenfor teknologiog naturvitenskap.
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De alternative utviklingsbanene basert på 2006 og 2012 data illustrerer også at de
referansevalgene som et uttrykk for negativ eller positiv utvikling i forhold til
basisscenariet ikke gir de samme valg i Trøndelag som i Nordland, der forskjellene var
tydeligst.
En implikasjon av de samlede utviklingstrekkene kan være at en sterk utflytting av
ungdom vil kunne påvirkes av flere distribuerte og velfungerende studietilbud innenfor
teknologiområdet. Dette danner også bakgrunnen for satsingen på utbyggingen av
Campus Helgeland som en aktiv møteplass mellom utdanning, forskning og næringsliv,
og som en styrking av ingeniørutdanninger som Nordland som industriregion har stort
behov for utover det tilbud som i dag finnes.

2.2

Antall 19-åringer i Nordland, Nord-Trøndelag og
Sør-Trøndelag, 2015-2030

Vi har i tillegg sett på utviklingen av antallet 19-åringer i de tre fylkene. Resultatene av
disse framskrivingene er vist i figuren nedenfor.

Figur 6

Utvikling i antall 19-åringer i Nordland, Nord- og SørTrøndelag (Kilde: SSB).

Alle tre fylker har en negativ utvikling de nærmeste årene, mens det mot slutten av
perioden er en tydelig vekst – sterkest i Sør-Trøndelag.
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KUNNSKAP OM HØYERE UTDANNING OG ETTEROG VIDEREUTDANNING I ÅRENE FRAMOVER

Under følger en oversikt over sekundærdata om høyere utdanning og etter- og
videreutdanning trender framover i tid. For de enkelte bidragene gis en kort
oppsummering av innholdet, primært for å gi en leseveiledning for eventuelt ytterligere
bruk av materialet. Det er også lagt ved lenker til dokumentene.
Ut fra utdanningsporteføljen til HiNT og UiN har vi hatt et ekstra fokus på
kunnskapsbehovet til yrkesgruppene lærere, sykepleiere og bedriftsøkonomer, marin
sektor og ingeniører/tekniske fag. Vi har ikke mottatt signaler på at det er spesielle kilder
eller områder som skal prioriteres ut over dette.
Det finnes mye litteratur som har relevans for framtidig etterspørsel etter utdanning. Se
for eksempel ERIC og VOCEDplus 1. Vi har tatt utgangspunkt i departementenes
publiseringer/dokumenter og brukt snøballutvelging 2 for å utvikle søkene til norske
forsknings- og utredningsinstitutter, interesseorganisasjoner og offentlige organer. Vi
har avgrenset søkene til nyere analyser, og forsøkt å holde mengden datakilder på et
«overkommelig» nivå.

3.1

Innledning

Driverne på overordnet nivå for framtidas utdanningsbehov vil være økonomisk
utvikling, globalisering, arbeidsmarkedet og kompetansebehov, demografisk utvikling
og nye teknologier 3.
Karakteren og strukturen i arbeidslivet har endret seg vesentlig de siste tiårene, det
samme har etterspørselen etter kunnskap og ferdigheter. De fundamentale endringene i
arbeidslivet er en økning i etterspørselen etter ikke-rutinebasert kognitiv- og
mellommenneskelige kompetanse og et fall i etterspørselen etter rutinebasert kognitivog handverkskompetanse, og fysisk arbeidskraft til repeterende oppgaver.
Det generelle bildet som tegnes av framtida er at det vil bli en fortsatt økning i behovet
for kognitive- og mellommenneskelige ferdigheter og kompetanse. Etterspørselen etter
høgt utdannet arbeidskraft vil fortsette å stige, med et skift fra en produksjonsøkonomi

1

VOCEDplus og ERIC (Education Resources Information Center) er internasjonale
forskningsdatabase for utdanningsrelatert litteratur. VOCEDplus er innrettet mot høyere
utdanning (tertiary education) spesielt relatert til framtidig kompetansebehov, utvikling av
ferdigheter og sosial inkludering.

2

Grønmo, S. (2004). Samfunnsvitenskapelige metoder. Bergen: Fagbokforlaget.

3

http://www.oecd.org/edu/ceri/trendsshapingeducation2013.htm
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til en tjenesteøkonomi 4. Men det er vanskelig å forutsi mer detaljert utvikling innen
konkrete bransjer og næringer.
Det er allment akseptert at teknologiske endringer vil påvirke samfunnsutviklingen
framover. Enkelte hever at den teknologiske utviklingen vil føre til at halvparten av
dagens jobber vil være borte om 20 år 5. Samtidig skaper utviklingen behov for ny
kunnskap og ferdigheter. Å skape eller å ta i bruk ny teknologi krever innovasjon,
imitasjon eller implementering. Disse aktivitetene krever kunnskap og ferdigheter. Slike
ferdigheter kan bare oppnås gjennom investeringer i humankapital. Selv om både hjem
og arbeidsliv er viktige læringsarenaer, er formell utdanning den klart viktigste kilden
til kunnskapstilegning. Det er dermed solid grunnlag for å hevde at tilgang på kvalifisert
arbeidskraft er en viktig forutsetning for langsiktig verdiskaping6.
Nærings- og arbeidslivet forventes å etterspørre mer spesialisert kompetanse. Samtidig
ventes det at behovene vil endre seg raskere enn før. En konsekvens er at det blir viktig
å etablere et tilpasningsdyktig utdanningssystem som svarer på arbeidslivets behov og
etterspørsel. Det blir viktig at utdanningssystemet gir studenter en grunnleggende
utdanning som førstegangsutdanning, og forbereder studentene på framtidig læring
(etter og videreutdanning) for å tilpasse seg endingene i det framtidige arbeidsmarkedet.
Det ligger interessante mulighet knyttet til nærings- og arbeidslivets kompetansebehov,
og hvordan de i framtida vil søke å dekke dette behovet.
Også utdanningssystemet vil sannsynligvis bli endret framover, blant annet på grunn av
nye teknologiske muligheter 7. I nye kommunikasjonsformer ligger kimen til mange
muligheter blant annet alternative pedagogiske modeller og læringsstøtte i bedrifter i
for av mer praksisnær opplæring og alternative måter å organisere opplæring på i et
kundeperspektiv.

3.2

Om sekundærdataoversiktene

Oversikten over sekundærdata er det i tre tabeller:
• Generelle økonomiske (overordnede trend) framskrivinger
• Framskrivinger av utdanning/kompetansebehov
• Utredninger om behovet for etter- og videreutdanning.

4

http://skills.oecd.org/hotissues/newandemergingskills.html
Carl Benedikt Frey, C.B. & M.A. Osborne (2003). The future of employment: how
susceptible are jobs to computerisation? Paper. Oxford: University of Oxford.
6 Hægland, T. & J.F.B Skogstrøm (2007). Kunnskap som grunnlag for verdiskaping – tilgang
på kvalifisert arbeidskraft. Notat 2007:31. Oslo: SSB. (http://ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-ogpublikasjoner/kunnskap-som-grunnlag-for-verdiskaping-tilgang-paa-kvalifisert-arbeidskraft)
5

7

NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning
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Som sagt: det finnes mye generelt om utvikling som kan ha relevans for framtidig
kompetanse og utdanningsbehov. Vi har valgt ut dokumentene i oversiktene under ut
fra aktualitet og relevans i forhold til relevans for Høgskolen i Nord-Trøndelag og
Universitetet i Nordland.

3.3

OECD: Behov for tilpasning av utdanning til
regionale arbeidsmarked

For industri og oppdrett ligger det en stor utfordring i å tilpasse regionalt utdanningstilbud til etterspørselen i bedriftene. I en nylig gjennomført evaluering av det norske
utdanningssystemet finner OECD store gap mellom de regionale institusjonenes evne
til tilpasning, og etterspørselen fra næringslivet 8. Et hovedproblem i OECDs analyse er
mangel på samordning mellom utdanning og andre offentlige sektorer, som sosialpolitikk, næringspolitikk og regionalpolitikk, både på regionalt og nasjonalt nivå, for å
få til en bedre regionalisert tilpasning av utdanning.

Figur 7

Evnen til å utdanne personer med relevant utdannelse. (Kilde:
OECD Skills Strategy Diagnostic Report).

I kommentarene i OECD-rapporten hevdes det at det manglende koordinering innenfor
høyere utdanning, samt kvalitet og relevans i det regionale utdanningstilbudet. Dette
synet er også i tråd med den analysen som ble gjort (av Nordlandsforskning) i Nordland
som grunnlag for forslaget til regional innovasjonsstrategi ut fra prinsippene for smart
spesialisering. I rapporten pekes det på at det må skje en bedre og mer langsiktig
næringstilpasning av utdanningstilbud og samspillet mellom videregående og høyere
utdanning. Dette kan innebære å utvikle fagskoletilbud for styrke relevansen av
utdanning i regionale arbeidsmarkeder. For å lykkes er det også viktig å styrke

8

OECD Skills Strategy Diagnostic Report, Norway 2014.
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desentraliserte etter- og videreutdanningstilbud som gjør det mulig å gjennomføre
tilpassede utdanningsløp. Over tid er det behov for økt samspill mellom utdanning,
virkemiddelbruk og langsiktig strukturutvikling både innenfor kjerneområdene og i
utviklingen av nye leverandørindustrier og nye entreprenørielle oppdagelser.

3.4

Oversikt over sekundærdata

Framskrivinger av økonomiske og overordnede trender
Tittel
Kommentarer
Perspektivmeldingen 2013
https://www.regjeringen.no/nb/doku
menter/meld-st-1220122013/id714050/?docId=STM20
1220130012000DDDEPIS&q=&nav
chap=1&ch=2

Solberg, E.; K. Røstad; P. Børing &
T.C. Carsten (2015). NHOs
kompetansebarometer 2015.
Arbeidsnotat 5/2015. Oslo: NIFU.
https://www.nho.no/siteassets/nhosfiler-og-bilder/filer-ogdokumenter/kompetanse-ogutdanning/kompetansebarometer/nifu
arbeidsnotat-2015-5-siste.pdf
NAV – arbeidsmarkedsanalyser –
Arbeid og velferd

Regjeringen legger frem en såkalt perspektivmelding
hvert fjerde år, én gang per stortingsperiode. Den
forrige meldingen kom i 2013.
Perspektivmeldingen, som er en stortingsmelding,
viser status i norsk økonomi og presenterer en
analyse av hva som kan skje de neste 50 årene.
Meldingen ser på bærekraften i den offentlige
økonomien frem til 2060.
En undersøkelse av kompetansebehov blant NHOs
medlemsbedrifter i 2015. Sier noe om opplevd behov
nå, ingenting om framtidig behov.
Hovedfunn: stort kompetansebehov, klare preferanser
for praktisk/tekniske fag og yrker, etterspørsel etter
fagarbeidere, behovet for høyere utdanning varierer
med bedriftsstørrelsen.

NAV utfører regelmessig representative
spørreundersøkelser til arbeids og næringslivet. Her
estimeres det kortsiktige behovet for arbeidskraft og
det arbeidsmarkedet generelt.

https://www.nav.no/no/NAV+og+sa
mfunn/Kunnskap/Analyser/Arbeid+o
g+velferd/Arbeid+og+velferd/_attach Arbeid og velferd er et fagtidsskrift som utgis av
ment/381662?_download=true&_ts= Kunnskapsstaben i NAV. Det inneholder analyser av
146294d0d30
utviklingen på arbeidsmarkedet, prognoser for
sysselsetting og arbeidsledighet, og analyser av ulike
https://www.nav.no/no/NAV+og+sa
temaer innen de velferdsområdene NAV har ansvar
mfunn/Kunnskap/Analyser/Arbeid+o for. Dette gjelder blant annet sykefravær, nedsatt
g+velferd/_attachment/406319?_dow arbeidsevne, alders- og
nload=true&_ts=14b92d1e848
uførepensjon, foreldrepermisjon og sosiale tjenester.
Arbeid og velferd publiseres tre ganger i året.
Sparebank 1 - konjunkturbarometer
2014

Økonomiske prognoser for Trøndelag og NordVestlandet.
Relativt kortsiktig.
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Framskrivinger av økonomiske og overordnede trender
Tittel
Kommentarer
https://www.sparebank1.no/smn/konj
unkturbarometer/ia1268424286654
Finne, H. (2007). Innovasjon i
Trøndelag – samhandling, kreativitet
og verdiskaping. Sintef-rapport
A4201. Trondheim

Rapporten har et kapittel om høgskolenes
(utdanningssystemets) rolle i det regionale
innovasjonssystemet

http://www.ristrondelag.no/RIS/Nyheter.nsf/NewsC
/91AC2CEAB3B73B84C125740300
35842F/$FILE/Innovasjon%20i%20
Trøndelag_samhandling,%20kreativi
tet%20og%20verdiskaping.pdf
www.ressursportalen.no

For Trøndelag er det utviklet et ressursportal med
formål å gi offentlig ansatte samlet informasjon for å
analysere sine tjenester planlegging og
virksomhetsstyring. Portalen vil stadig oppdateres
med nye tall, artikler, statistikker kart, lenker m.m.

Forslag til Smart Spesialisering for
Nordland, NF-rapport 4/2013.

Analyse av forutsetninger for, og forslag til smart
spesialisering i Nordland. Viser nødvendige
sammenhenger mellom helhetlig utvikling av
utdanning, arbeidsmarked og regional
næringsinnovasjon.

www.nordlandsforskning.no
OECD Skills Strategy Diagnostic
Report – Norway 2014.

Analyse av Norges utdanningssystem der Nordland
er case.
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Framskrivinger av utdannings- og kompetansebehov
Tittel
Kommentarer
Kunnskapsdepartementet (2015).
Tilstandsrapport Høyere utdanning
2015. Oslo:
Kunnskapsdepartementet.

Avsnittene 7.3 og 7.4 har tall som indikerer noe om
forholdet mellom kandidater på ulike nivå og
arbeidsmarkedets etterspørsel i dag og i framtiden.

https://www.regjeringen.no/contentas
sets/1a81fe62f566483295c41a0b9d7
89010/tilstandsrapport2015_medforsi
de.pdf
Ryssevik, J.; A. Høgestøl, M. Dahle
& I.C. Holte (2011). Kompetanse
2020: Universitetsutdannelsens
synlighet og relevans og samfunnets
behov, Ideas2evidence-rapporet
4/2011. Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/filearchive/kompe
tanse-2020-rapport-16-02-11-.pdf
Cappelen, A, Gjefsen, H, Gjelsvik,
M, Holm, I & Stolen, N 2013,
Forecasting demand and supply of
labour by education, Statistics
Norway reports no. 48/2013,
Statistics Norway, Oslo,
https://www.ssb.no/en/arbeid-oglonn/artikler-ogpublikasjoner/_attachment/144096?_
ts=141cb387d78

Holmøy, E, J. Kjelvik & B. Strøm
(2014). Behovet for arbeidskraft i
helse- og omsorgssektoren fremover.
Rapport 2014/14. Oslo: SSB
http://www.ssb.no/arbeid-oglonn/artikler-ogpublikasjoner/_attachment/170663?_
ts=1452121e668

En undersøkelse av arbeidsmarkedet for kandidater
fra Universitetet i Bergen, og framtidig behov.
Rapporten har blant annet funn knyttet til hva som
vektlegges av arbeidslivet ved ansettelse av personer
med høgere utdanning. Undersøkelse har ikke data
som er representativ for hele landet, men det meste
av kunnskap er sannsynligvis relevant for hele Norge.

MODAG-framskriving fram til 2030.
The projections show a higher increase in demand for
labour with upper secondary vocational education
than the corresponding increase in supply. A
relatively low completion rate for this kind of
education is an important factor behind the slow
growth in supply. The projections also indicate future
excess demand for teachers and nurses. On the other
hand supply may increase more than demand for
tertiary educations in economics and administration,
social sciences, law and humanities and arts.
Observed lack of engineers and persons with other
fields of science seems to be reduced because of
improved completion rates for these educations.
Behovet for helsearbeidere vil øke sterkt framover,
trolig en fordobling i løpet av de neste 50 årene.
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Framskrivinger av utdannings- og kompetansebehov
Tittel
Kommentarer
Bengt Oscar Lagerstrøm, Hossein
Moafi og Mathias Killengreen
Revold (2014). Kompetanseprofil i
grunnskolen, Hovedresultater
2013/2014. Rapporter 2014/30.
Statistisk sentralbyrå

I denne rapporten presenterer SSB resultater fra en
kartlegging av formell kompetanse blant
grunnskolelærere i de fagene de underviser i. Studien
omfatter kun dem som underviser i de aktuelle fagene
våren 2014.

http://ssb.no/utdanning/artikler-ogpublikasjoner/kompetanseprofil-igrunnskolen
Helsedirektoratet (2012) Behovet for
spesialisert kompetanse i
helsetjenesten – En status-, trend- og
behovsanalyse fram mot 2030.
Rapportnummer IS1966

Dette er en analyse som ikke er knyttet opp mot de
enkelte helsepersonellgrupper, men mot det
kompetansebehovet man kan se vil endre seg som
følge av andre faktorer vil påvirke behovet.

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publ
ikasjoner/Attachments/190/Behovetfor-spesialisert-kompetanse-ihelsetjenesten-en-status-trend-ogbehovsanalyse-fram-mot-2030-IS1966.pdf
Henriksen, K.; T. Olafsen & S.
Sønvisen (2014). Kartlegging av
behov for kompetanse og
arbeidskraft i sjømatnæringen.
Rapport A25222. Trondheim:
SINTEF.
http://www.sintef.no/publikasjoner/p
ublikasjon/Download/?pubid=SINTE
F+A26222

Nitos medlemsundersøkelse
http://www.nito.no/dm/public/43367
2.PDF

Analysen gir rekrutteringsaktører,
utdanningsinstitusjoner og bedrifter i sjømatnæringen
en oversikt over kompetanse- og arbeidskraftbehov
per i dag og framover mot 2020. Kompetanse- og
arbeidskraftbehovet sees opp mot dagens tilbud
innenfor marine utdanninger fra fagbrevnivå til
høyere utdanning.

Årlig undersøkelse om framtidig behov for
ingeniører.
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Framskrivinger av utdannings- og kompetansebehov
Tittel
Kommentarer
Solberg, E.; K. Røstad; P. Børing &
T.C. Carsten (2015). NHOs
kompetansebarometer 2015.
Arbeidsnotat 5/2015. Oslo: NIFU.
https://www.nho.no/siteassets/nhosfiler-og-bilder/filer-ogdokumenter/kompetanse-ogutdanning/kompetansebarometer/nifu
arbeidsnotat-2015-5-siste.pdf
Hynne, S. & M. Stene (2010). Behov
for ingeniørkompetanse i NordTrøndelag. Notat 2010:14
http://www.tfou.no/default.asp?publi
kasjon=131

En undersøkelse av kompetansebehov blant NHOs
medlemsbedrifter i 2015. Sier noe om opplevd behov
nå, ingenting om framtidig behov.
Hovedfunn: stort kompetansebehov, klare preferanser
for praktisk/tekniske fag og yrker, etterspørsel etter
fagarbeidere, behovet for høyere utdanning varierer
med bedriftsstørrelsen.

En kartlegging og dokumentasjon av behovet for
ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag. Det er størst
etterspørsel etter ingeniørkompetanse innen
fagområdet bygg og anlegg, og mindre bedrifter har
større utfordringer med å rekruttere riktig
ingeniørkompetanse. Det er ikke er grunnlag for å
etablere en bachelorgradsutdanning i NordTrøndelag, på grunnlag av lokal etterspørsel. Det kan
være en viss etterspørsel etter fleksible
utdanningsløsninger som internettbasert læringsstøtte
og intensive samlingsbaserte opplegg for folk i
arbeid.
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Framskrivinger av utdannings- og kompetansebehov
Tittel
Kommentarer
Carl Benedikt Frey, C.B. &
M.A.Osborne (2003) The future of
employment: how susceptible are
jobs to computerisation? Paper.
Oxford: University of Oxford.
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/do
wnloads/academic/The_Future_of_E
mployment.pdf

Et innspill og eksempel på endringer i framtidig
kompetansebehov som en følge av nye teknologiske
endringer. Det prinsipielle her er interessant. Dette er
en stor debatt blant annet i USA.
Mest utsatte stillingskategorier: Ansatte som åpner
konto for nye kunder, bildebehandlere (labarbeid,
fremkalling), selvangivelsesrådgivere, frakt- og
spedisjonsagenter, urmakere (reparasjon),
forsikringsassurandører, matematiske beregnere
(utfører kjente matematiske beregninger industrien),
syere, søk i og sammendrag av registeropplysninger
(typisk advokatsekretærer o.l.), telefonselgere
Avanserte jobber som også står i fare: finans- og
sportsjournalister: enkel resultatrapportering gjør
maskiner bedre, tekstforfattere for nettreklame:,
anestesileger, diagnostisering, enkle kirurgiske
inngrep: datamaskiner kan prosessere data hurtigere
enn mennesker og sette presise diagnoser på
pasienter. Automatisert bedøvelse samt små inngrep,
overvåket av leger, har gitt lovende resultater og
kopiere relevante dommer og rettspraksis er som
skapt for maskiner, finansanalytikere og -rådgivere:
mønstergjenkjennelse er et område roboter behersker
svært godt.
Dette bremser robotene: Kreativ intelligens: evnen til
å løse problemer ved hjelp av uventede eller smarte
ideer, sosial intelligens: å forstå og forutse reaksjoner
hos andre, forhandlingsevne, overtalelseskraft. (DN
13.3.2015)

Solbakk, N. & S. Hynne (2011).
Økonomisk og administrativ
utdanning i Nord-Trøndelag. Notat
2011:17. Steinkjer: Trøndelag
Forskning og Utvikling AS

Undersøkelsen viser at nordtrønderske virksomheter
først og fremst er på jakt etter økonomer som har
grunnleggende god økonomisk forståelse. Utført i
forbindelse med HiNTs revisjon av
økonomiutdanningene sine.

Økonomisk og administrativ
utdanning i Nord-Trøndelag
Haugum, M & V. Johansson (2009)
Gemensam plattform för mittnordisk
lantbrukshøgskola. Notat 2009:6.
Steinkjer: Trøndelag Forskning og
Utvikling.
http://www.tfou.no/lastned.asp?filna
vn=Notat20096.pdf

Inneholder blant annet en vurdering av
rekrutteringsgrunnlaget.
Interessant også fordi den ser på utfordringer med
utdanningssamarbeid over landegrenser.
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Framskrivinger av utdannings- og kompetansebehov
Tittel
Kommentarer
Rekruttering og kompetansebehov
http://www.nifu.no/forskning/rekrutt
ering-og-kompetansebehov/
OECD har et omfattende materiale
med analyser og sammenligninger av
utdanningssystemer og
kompetansebehov (skills)
http://skills.oecd.org/
http://www.oecd.org/edu/ceri/trendss
hapingeducation2013.htm
http://www.oecd.org/edu/
http://www.oecd.org/norway/
OECD Skills Strategy Diagnostic
Report: Norway
OECD Skills Strategy Action Report:
Norway
http://oecdeducationtoday.blogspot.n
o/2014/09/act-now-to-boostnorways-skills.html

En oversikt over flere studier gjort av NIFU på
området Rekruttering og kompetansebehov.

I OECD Skills Strategy Diagnostic Report: Norway
er Nordland spesielt behandlet i og med at det har
vært avholdt en workshop der i forbindelse med
forarbeidet.
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Utredning av behovet for etter- og videreutdanning
Tittel
Kommentarer
Solberg, E.; P. Børing, K.A. Larsen; A.
Gleinsvik & D.S. Olsen (2013).
Bedriftskultur for læring. Rapport
27/2013. Oslo: NIFU
https://www.regjeringen.no/globalassets/
upload/krd/rapporter/rapporter2013/bedri
ftskultur_for_laering.pdf
Bakkeli, V., R.S. Jensen & L.E. Moland
(2013). Kompetanse i kommunal sektor.
Fafo-rapport 2013:51.
http://www.fafo.no/~fafo/images/pub/20
13/20341.pdf
Bakkeli, V.; R.S. Jensen & L.E. Moland
(2013). Kompetanse i kommunene. Faforapport 2013:51. Oslo: FAFO.
http://www.fafo.no/images/pub/2013/203
41.pdf

European
Commission/EACEA/Euroydice (2015).
Adult Education and training in Europe:
Widening Access til Learning
Opportuinities. Eurydice Report.
Luxemborug.

Gir innspill til framtid etter- og
videreutdanningspolitikk. Har
drøftinger og regionale forskjeller og
aspekter, bedriftene vs.
utdanningsinstitusjonenes roller og
læring i bedrifter og tilhørende
læringstøtte.
En beskrivelse av
kompetansesituasjonene i kommunen
og deres vurderinger av utfordringer og
strategier for å møte ulike
kompetansebehov.
En undersøkelse av kommunenes
opplevelser av kompetansesituasjonen,
utfordringer og strategier. Kommune
har generelt mye folk med lavt
kompetansenivå. Høyere utdanning er
knyttet til profesjoner innen helse,
skole og tekniske fag. Kommune er lite
konkurransedyktige når det gjelder
skaffe seg høyere utdanning.
Innspill på organisering av framtidas
etter- og videreutdanning i et europeisk
perspektiv
[«Adult education» dekker både
voksenopplæring og etter- og
videreutdanning]

http://eacea.ec.europa.eu/education/euryd
ice/documents/thematic_reports/179EN.p
df
Jarle Løvland, Evgueni Vinogradov,
(2011). Kartlegging av etter- og
videreutdanningssystemer i marin sektor.
Bodø: Nordlandsforskning
http://www.nordlandsforskning.no/getfile
.php/Dokumenter/Arbeidsnotater/2012/N
otat_1002-2011.pdf
Sollien, T. (2011)
Kompetansesituasjonene i kommunene.
En litteraturoversikt. Saga Corporate
Advisors AS
https://www.regjeringen.no/globalassets/
upload/krd/vedlegg/komm/datert_rapport
_kompetanse_i_kommunene.pdf

Arbeidet tegner et bilde av en betydelig
ubalanse mellom rekrutteringsbehovene
innenfor deler av marin sektor og
tilgangen på ungdom med ønske om å
gå inn i næringen.

En oversikt over hva litteraturen sier
om hvorvidt manglende kompetanse er
et problem for kommunenes evne til å
utføre viktige velferdstjenester, utføre
planlegging og myndighetsutøvelse.
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Utredning av behovet for etter- og videreutdanning
Tittel
Kommentarer
Hooley, T (2014) The Evidence Base on
life long Guidence. ELGPN.
http://www.elgpn.eu/publications/browse
-by-language/english/elgpn-tools-no-3.the-evidence-base-on-lifelong-guidance/
VOX (www.vox.no) er nasjonalt
fagorgan for kompetansepolitikk, og er
en etat underlagt Kunnskapsdepartementet. En sentral oppgave er å
arbeide for økt deltakelse i samfunns- og
arbeidsliv ved å heve kompetansenivået
for voksne.
I VOX sin statistikkbank finnes tall og
fakta om voksnes læring samlet på ett
sted. Se statistikk og analyse.

Oppsummerer forskning knyttet til
«livslang læring» (etter- og
videreutdanning) og foreslår
retningslinjer og praktisk tiltak.

Selv om VOX i stor grad er opptatt av
voksnes basisferdigheter kan mye av
den pedagogiske tenking være aktuell
og relevant for regional etter- og
videreutdanning for ulike profesjoner i
et framtid regime/teknologi.
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4

UTVIKLING AV NÆRINGSSTRUKTURER DE NESTE 20
ÅRENE I NORDLAND, NORD-TRØNDELAG OG SØRTRØNDELAG

I dette avsnittet gjennomgås de framskrivinger vi har gjort i PANDA ut fra basismatrise
og en alternativ utvikling basert på høyere vekst innenfor marin sektor (havbruk) og
energiintensiv industriproduksjon (kjemisk og metallproduksjon, som spiller en
betydelig rolle for den regionale økonomien i Nordland). Prognosene tjener som
eksempler på hvilke virkningssammenhenger som kan spesifiseres nærmere gjennom
PANDA-systemet for å vise dynamikken i den regionale økonomien i fylkene. Det må
understrekes at disse kjøringene bygger på relativt enkle forutsetninger og endringer fra
de initiale kryssløpssammenhengene som ligger i basisprognosene.

4.1

Basisprognose næringsutvikling

Figuren nedenfor viser en trendframskriving av endringene i næringsstruktur vi har hatt
i Nordland de siste 4 år, målt i sektorenes bruttoprodukter (ikke sysselsetting). I basiskjøringen ser vi på utviklingen i verdiskaping målt i bruttoprodukt for de sektorene som
inngår i kryssløpet i Nordland.
Som vi ser har primærnæringer og industri en stor og økende andel av produksjonsverdiene i fylket. Denne andelen vil passere 30 % om 5 år.
Et annet påfallende trekk er den relative tilbakegangen innenfor offentlig forvaltning og
annen tjenesteyting.

20

Figur 8

Næringsmessig strukturutvikling i Nordland 2015 - 2030 (Kilde:
SSB; Panda)

Den relative endringen mellom sektorene over tid i basisprognosen fram mot 2030 er
vist i tabellen nedenfor, som viser andelen av bruttoproduktet ved inngang og utgang av
perioden, samt endringen i prosent av samlet bruttoproduktverdi.

Tabell 1

Relativ endring mellom sektorene over tid i basisprognosen.
(Kilde: SSB, Panda)

Sektor/produksjon

2030

2015

Endring

8,52 %

7,55 %

0,97 %

25,18 %

21,63 %

3,56 %

Kraft- og vannforsyning

5,39 %

6,97 %

-1,58 %

Bygge- og anleggsvirksomhet

8,59 %

9,04 %

-0,45 %

Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet

8,79 %

8,53 %

0,27 %

Transport og kommunikasjon

9,90 %

9,12 %

0,78 %

11,39 %

11,90 %

-0,52 %

Jordbruk, skogbruk og fiske
Industri og bergverksdrift

Finans og forretningsmessig tjenesteyting
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Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting

22,24 %

25,27 %

-3,03 %

Vi ser at industrisektoren i Nordland vil ha den sterkeste veksten i bruttoprodukt i
perioden og vil alene utgjøre ca 25% av den regionale verdiskapingen. Primærnæringene ventes å øke med ca 1%, mens transportsektoren vil ha en noe lavere vekst
med 0,78%. Sterkest tilbakegang ser vi i offentlig sektor og annen tjenesteyting med i
overkant av 3%. Også finansiell og forretningsmessig tjenesteyting ser ut til å bli
redusert med en halv prosent.
Disse strukturendringene kan gjøre det lettere å forstå hvorfor den demografiske
utviklingen i Nordland er bekymringsfull; veksten kommer i sektorer som i mindre grad
bidrar til sysselsetting.

4.2

Økonomiske utviklingstrekk

Figur 8, 9 og 10 er basert på PANDA. Den viser endringene i næringsstruktur vi kan
forvente for perioden 2015 – 2030, med utgangspunkt i en framskriving av trenden fra
2010-2013. Næring er her målt med produksjonsverdier.
Et fellestrekk ved alle tre regioner er at offentlig sektor og annen husholds-relatert
tjenesteyting får relativt mindre betydning, målt i produksjonsverdien for sektoren.
Dette stemmer godt med en antagelse om at vi ikke får en betydelig vekst i befolkningen.
Målt på denne måten er det store likhetstrekk mellom Nordland og Nord-Trøndelag i
strukturen. Den viktigste forskjellen er at Nordland har mer oppdrett, mens NordTrøndelag har et større innslag av landbruk i sine primærnæringer.
I begge disse fylkene lå primærnæringer og industri på rundt 30% av regionalproduktet.
I Sør-Trøndelag var det tilsvarende tallet rundt 20%. I Sør-Trøndelag er den sammensatte PANDA-sektoren «finans og privat tjenesteyting» betydelig større enn i NordTrøndelag og Nordland. Denne sektoren inkluderer ikke bare bank, finans og
økonomisk tjenesteyting, men også forskningsinstitutt, som SINTEF, teknisk tjenesteyting og annen rådgivning. Det meste av denne sektoren omtales også som KIBS eller
«Knowledge Intensive Businesses», og den er en viktig del av innovasjonssystemet. Det
store utslaget for Sør-Trøndelag reflekterer Trondhjems rolle som et nasjonalt senter for
teknisk utdanning og forskning. Denne sektoren vil etterspørre høyt utdannet
profesjonell arbeidskraft på flere områder og med ulik fagbakgrunn, som økonomi,
teknologiske fag og fag orientert mot den blå-grønne økonomien.
Det skjedde få endringer i økonomien i Nord-Trøndelag i perioden 2010-2013. Det skjer
derfor heller ikke store endringer i framskrivingen. I Nordland var det en industrivekst,
som framskrevet gir et betydelig utslag, der veksten i industri også fører vil andre
ringvirkninger, blant annet en økning i kraftproduksjonen.
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Figur 9

Nord-Trøndelag - utvikling næringsstruktur 2015 – 2030 (Kilde:
SSB/Panda)
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Figur 10

Sør-Trøndelag - utvikling næringsstruktur 2015 – 2030(Kilde:
SSB/Panda)

Det er stor usikkerhet knyttet til oljeprisutviklingen. Selv om prisen i dag går ned, kan
vi få nye perioder med høy pris. Sett under ett er det grunn til å tro at prisen blir lavere
enn den har vært de siste årene. Vi forventer at driveren i den økonomiske utviklingen
i årene fremover vil være nedgangen i oljeprisen som kombinert med nedgang i norsk
oljeproduksjon gir nedgang i norske oljeinntekter.
Dette fører til at vi får reduksjon i verdien av NOK i relasjon til dollar og EURO.
Dette betyr at vi vil få vekst i eksportorienterte industrisektorer og akvakultur, som til
dels allerede har fått en betydelig prisoppgang for sine eksportvarer, målt i NOK. Dette
er sektorer med stor betydning for den regionale økonomien, særlig i Nord-Trøndelag
og Nordland. Vi vil trolig kunne få større inntekter, flere investeringer og vekst i
sektorer som utgjør en sentral del av økonomien i disse to regionene. Dette er høyproduktive næringer som klarer seg med få ansatte. Det skulle tyde på at sysselsettingseffektene av en slik vekst ikke er stor. På den annen side vil nedgangen i det
norske kostnadsnivået kunne føre til at bedrifter i disse sektorene innoverer i nye
retninger. Med relativt sett billigere norsk arbeidskraft vil det for eksempel kunne være
aktuelt å gå fra eksport av nedkjølt, nyslaktet laks til videreforedling. Vi vil kunne se
tilsvarende innovasjonsprosesser i industrien.
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En økning i produksjonen i disse to store og viktige sektorene kunne drive en etterspørsel etter arbeidskraft til med tekniske fag, biologi, økonomi og andre utdanninger
som orienterer seg i retning av blå-grønn økonomi og industri.
Figuren nedenfor viser ringvirkninger av vekst i lakseproduksjon i Nordland for andre
næringer. Ringvirkningskoeffisienten er 0,3. Det betyr at en økning i lakseproduksjonen
i Nordland på kr 100 fører til en økning i produksjonen i andre sektorer på kr 30. Figuren
viser at det meste av dette kommer i industriell bearbeiding av laks. Som ventet er det
også positive utslag for varehandel og transport. Økt lakseproduksjon vil også gi øke
etterspørsel etter tjenester fra KIBS («finans» i figuren).
Ringvirkningene av vekst i industri i Nordland er på 0,127. Dette vil skape behov for
mer elektrisk kraft, det vil gi økninger i sektorer som varehandel, transport, bygg og
anlegg og i noen grad også i offentlig sektor. Økt industriproduksjon vil også kunne
drive vekst i etterspørsel etter tjenester fra KIBS.
Multiplikatoreffekten av industrivekst i Sør-Trøndelag er dobbelt så stor som i Nordland
(0,25). Dette reflekterer dels at industristrukturen er ulik, og at industri i Sør-Trøndelag
nyter godt av et mer sammensatt tilbud av leverandører. Også her ser vi at økt
industriproduksjon driver en betydelig økning i etterspørsel etter KIBS. Vi ser også at
industrivekst i Sør-Trøndelag driver etterspørsel etter offentlig sektor og husholdsrelaterte tjenester i større grad enn i Nordland. Det kommer av at industrien her har en
lavere produktivitet, og dermed flere ansatte i forhold til produksjonen. I NordTrøndelag og Nordland vil veksten i industri og oppdrett gi en relativt mindre vekst i
sysselsettingen. Dette begrenser vekstimpulsene til offentlig sektor og tjenesteyting til
hushold.
Denne analysen antyder at det er grunn til å se optimistisk på etterspørsel etter
arbeidskraft som kan gi kvalifisert teknisk og økonomisk rådgivning til industri og
oppdrett.
I denne statistikken har vi målt etter produksjonsvolum og ikke sysselsetting. Siden
offentlig sektor leverer tjenester, har den større sysselsetting i forhold til
produksjonsverdien enn industri og oppdrett. Våre tall antyder at det er ikke grunn til å
tro på en sterk vekst i etterspørsel etter arbeidskraft fra offentlig sektor. Reduserte
oljeinntekter vil også kunne føre til strammere offentlige budsjett.
Sett i lys av erfaringene med at utdanningsinstitusjonene i Trondhjem er en sterk magnet
for ungdom vil det være fornuftig å se på mulighetene til å kunne levere regionalt
tilpasset utdanning i Nordland og Nord-Trøndelag som treffer det voksende markedet i
privat sektor (se avsnitt 3.3).
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Figur 11

4.3

Ringvirkninger av vekst i industri i Nordland og Sør-Trøndelag,
vekst i akvakultur i Nordland

Alternativ utvikling – sterkere vekst innen havbruk

Vi har videre tatt utgangspunkt i havbruk, som er en av de tre vekstmotorene i Nordlands
økonomi og danner grunnlag for den regionale innovasjonsstrategien. Havbruk står for
en betydelig verdiskaping og bidrag til eksport ut fra regionene, ettersom alle fylkene
er kystfylker med store arealressurser for videre vekst.
I beregningene av den alternative utviklingen har vi forhøyet veksten innen havbruk
med 1,1% fra 1,9 til 3% årlig. Forutsetningene for å kunne ta ut en slik vekst vil være
at det ikke ligger restriksjoner i arealbruk eller andre faktorer som begrenser produksjonskapasiteten, samt at det tilgangen på øvrige innsatsfaktorer er tilstrekkelig.
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Tabell 2

Sammenligning bruttoprodukt Nordland - basis og med 3% årlig
vekst i havbruk. (Kilde: Panda/NF)
Andel bto.
Andel bto.
Produkt produkt 2030
2030 basis 3% vekst akva

2030

2015

Endring

Jordbruk, skogbruk og fiske

15072330

11221015

3851315

7,0 %

7,7 %

Industri og bergverksdrift

55078417

32176101

22902316

25,4 %

25,3 %

Kraft- og vannforsyning

11871406

10367848

1503558

5,5 %

5,4 %

Bygge- og anleggsvirksomhet

18985110

13452970

5532140

8,8 %

8,7 %

Varehandel, hotell- og
restaurantvirksomhet

19321727

12684205

6637522

8,9 %

8,9 %

Transport og
kommunikasjon

21851548

13572135

8279413

10,1 %

10,0 %

Finans og forretningsmessig
tjenesteyting

25047722

17709889

7337833

11,6 %

11,5 %

49267719

37594409

11673310

22,8 %

22,5 %

216495979 148778573

67717406

100,0 %

100,0 %

Offentlig forvaltning og
annen tjenesteyting
Sum produksjon

Hvis vi sammenligner basisscenariet i Nordland med det alternative scenariet med økt
vekst i havbruksnæringen, ser vi at det samlede regionale bruttoproduktet øker med ca
67 mrd. i løpet av 15-årsperioden. Det er svært små endringer i næringsstrukturen ellers.

Tabell 3

Sammenligning bruttoprodukt Nord-Trøndelag - basis og med
3% årlig vekst i havbruk. (Kilde: Panda/NF)

Jordbruk, skogbruk og fiske
Industri og bergverksdrift

Andel bto.
Andel bto.
Produkt produkt 2030
2030 basis 3% vekst akva

2030

2015

Endring

7599425

5998416

1601009

7,7 %

8,2 %

21415183

14336444

7078739

21,6 %

21,5 %

Kraft- og vannforsyning

3583637

3052199

531438

3,6 %

3,6 %

Bygge- og anleggsvirksomhet

9278392

6623836

2654556

9,3 %

9,3 %

Varehandel, hotell- og
restaurantvirksomhet

10119234

6690455

3428779

10,2 %

10,1 %

Transport og kommunikasjon

11963127

7305866

4657261

12,0 %

12,0 %

Finans og forretningsmessig
tjenesteyting

11978578

8773914

3204664

12,1 %

12,0 %

Offentlig forvaltning og
annen tjenesteyting

22512429

17025141

5487288

22,7 %

22,5 %

Sum produksjon

99333605

71037483

28296122

100,0 %

For kjøringen av samme forutsetninger i Nord-Trøndelag ser vi at andelen av industri
og bergverksdrift er noe lavere enn i Nordland, men at det ellers er små endringer i
næringenes relative andel av bruttoproduktet som følge av forutsetningen om økt vekst
i havbruksnæringen.
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Tabell 4

Sammenligning bruttoprodukt Sør-Trøndelag - basis og med 3%
årlig vekst i havbruk. (Kilde: Panda/NF)

Jordbruk, skogbruk og fiske
Industri og bergverksdrift
Kraft- og vannforsyning

Andel bto.
Andel bto.
produkt 2030 produkt 2030
basis 3% vekst akva

2030

2015

Endring

9552435

6694605

2857830

3,4 %

3,7 %

51022442

32269457

18752985

18,0 %

18,0 %

6839472

5438309

1401163

2,4 %

2,4 %

Bygge- og anleggsvirksomhet

29805036

21006764

8798272

10,5 %

10,5 %

Varehandel, hotell- og
restaurantvirksomhet

31753424

20635492

11117932

11,2 %

11,1 %

Transport og
kommunikasjon

29929827

19138961

10790866

10,5 %

10,5 %

Finans og forretningsmessig
tjenesteyting

63326700

45311655

18015045

22,3 %

22,2 %

Offentlig forvaltning og
annen tjenesteyting
Sum produksjon

61283601

46371072

14912529

21,6 %

21,5 %

283871986

197049964

86822022

100,0 %

100,0 %

Næringsstrukturen i Sør-Trøndelag avviker noe fra Nordland og Nord-Trøndelag ved at
andelen av verdiskaping i industriproduksjon er lavere enn i de to øvrige fylkene, mens
andelen av verdiskapingen i bygg og anlegg er ca 1% høyere enn i nabofylkene. Størst
er forskjellen i finans og forretningsmessig tjenesteyting, som utgjør nesten en fjerdedel
av bruttoproduktet i regionen. Endret vekst i havbrukssektoren ser i liten grad ut til å
påvirke næringsstrukturen fra det vi finner i basisscenariet.

4.4

Alternativ 2: Økt vekst i kjemisk og metallurgisk
industri med 1,1% fra basisscenariet

Av de tre fylkene her Nordland den høyste andelen av energibasert prosessindustri og
industriproduksjon. VI har derfor simulert en alternativ utvikling til basisscenariet. I
basisscenariet i Nordland øker bruttoproduktet pr år med ca 3 MRD i bruttoprodukt
dersom man får en økt vekst på 1,1% i kjemisk industri og metallindustri. Vi har i
beregningen bare gjort justeringer for de primære industrisektorene 15, 16 og 17 i
Panda-modellen. For Nord-Trøndelag vil endringen medføre en vekst i det årlige
bruttoproduktet i 2030 på vel 820 millioner kroner, mens tilsvarende vekst for SørTrøndelag er beregnet til ca 1,36 milliarder kroner. Igjen må det understrekes at disse
simuleringsresultatene er basert på en svært begrenset modifisering av den regionale
næringsdynamikken, og mest illustrerer at effektene vil avhenge av trekk ved
næringsstrukturen i dag og variasjonen mellom fylkene. Resultatene finnes i vedlegg.
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VEDLEGG: PANDA-KJØRINGER FOR BASISSCENARIENE I
NORDLAND, NORD-TRØNDELAG OG SØR-TRØNDELAG
2015 – 2030 (KILDE: SSB/PANDA)
Tabell 5
(Tall i mill.)
Produksjon
Jordbruk, skogbruk og
fiske
Råolje og naturgass,
utvinning og
rørtransport
Industri og
bergverksdrift
Kraft- og vannforsyning
Bygge- og
anleggsvirksomhet
Varehandel, hotell- og
restaurantvirksomhet
Transport og
kommunikasjon
Finans og
forretningsmessig
tjenesteyting
Offentlig forvaltning og
annen tjenesteyting
Uoppgitt
Totalt

Utvikling av bruttoprodukt i Nordland 2015 - 2030 basisscenariet.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Andel BP

11,2

11,5

11,9

12,2

12,6

12,9

13,4

13,9

14,4

14,9

15,5

16,1

16,8

17,4

18,2

18,9

8,6 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 %

32,3

33,3

34,4

35,3

36,3

37,5

38,6

39,8

41,2

42,6

44,1

45,7

47,6

49,4

51,2

53,1

24,3 %

10,4

10,5

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

11,0

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,7

11,8

11,9

5,4 %

13,5

13,7

14,2

14,5

14,8

15,2

15,5

15,8

16,2

16,5

16,9

17,3

17,8

18,1

18,5

19,0

8,7 %

12,7

13,0

13,4

13,7

14,1

14,5

14,8

15,2

15,7

16,2

16,6

17,2

17,7

18,3

18,8

19,4

8,9 %

13,6

14,0

14,4

14,8

15,2

15,7

16,2

16,7

17,2

17,8

18,4

19,0

19,8

20,5

21,2

21,9

10,0 %

17,7

18,1

18,5

18,9

19,3

19,8

20,2

20,6

21,2

21,7

22,2

22,8

23,4

24,0

24,5

25,2

11,5 %

37,6
0,0
148,9

38,2
0,0
152,3

38,8
0,0
156,2

39,4
0,0
159,5

40,1
0,0
163,2

40,8
0,0
167,1

41,5
0,0
171,0

42,2
0,0
175,2

43,0
0,0
179,9

43,9
0,0
184,8

44,7
0,0
189,6

45,6
0,0
195,2

46,5
0,0
201,1

47,4
0,0
206,8

48,3
0,0
212,4

49,3
0,0
218,8

22,5 %
0,0 %
100,0 %

Tilsvarende kan vi se utviklingen i Nord-Trøndelag for tilsvarende utvikling av basisscenariet:

Tabell 6

Utvikling av bruttoprodukt i Nord-Trøndelag 2015 - 2030 basisscenariet.

(Tall i mill.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Andel BP
Produksjon
Jordbruk, skogbruk og
fiske
6,0
6,1
6,3
6,4
6,5
6,7
6,9
7,1
7,3
7,5
7,7
7,9
8,2
8,5
8,8
9,1
8,9 %
Råolje og naturgass,
utvinning og
rørtransport
1,2
1,3
1,3
1,2
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9 %
Industri og
bergverksdrift
14,3
14,7
15,1
15,4
15,8
16,2
16,5
17,0
17,4
18,0
18,5
19,1
19,7
20,4
21,0
21,6
21,4 %
Kraft- og vannforsyning
3,1
3,1
3,1
3,1
3,2
3,2
3,2
3,3
3,3
3,4
3,4
3,4
3,5
3,5
3,6
3,6
3,6 %
Bygge- og
anleggsvirksomhet
6,6
6,8
7,0
7,1
7,3
7,5
7,6
7,7
7,9
8,1
8,3
8,5
8,7
8,9
9,0
9,3
9,2 %
Varehandel, hotell- og
restaurantvirksomhet
6,7
6,9
7,1
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,3
8,5
8,7
9,0
9,3
9,6
9,9
10,2
10,1 %
Transport og
kommunikasjon
7,3
7,5
7,8
8,0
8,2
8,5
8,7
9,0
9,3
9,7
10,0
10,4
10,8
11,2
11,6
12,0
11,8 %
Finans og
forretningsmessig
tjenesteyting
8,8
9,0
9,2
9,3
9,5
9,7
9,9
10,1
10,3
10,5
10,7
11,0
11,3
11,5
11,8
12,1
11,9 %
Offentlig forvaltning og
annen tjenesteyting
17,0
17,3
17,6
17,9
18,2
18,5
18,9
19,2
19,6
20,0
20,4
20,8
21,2
21,6
22,1
22,5
22,3 %
Uoppgitt
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 %
Totalt
71,0
72,5
74,3
75,7
77,4
79,1
80,8
82,6
84,7
86,7
88,7
91,1
93,7
96,1
98,6
101,3
100,0 %
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Tabell 7

Utvikling av bruttoprodukt i Sør-Trøndelag 2015 - 2030 basisscenariet.

(Tall i mill.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Andel BP
Produksjon
Jordbruk, skogbruk og
fiske
6,7
6,9
7,1
7,4
7,6
7,9
8,2
8,5
8,8
9,2
9,6
10,0
10,5
10,9
11,4
12,0
4,2 %
Råolje og naturgass,
utvinning og
rørtransport
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,1 %
Industri og
bergverksdrift
32,3
33,1
34,1
35,0
35,9
36,9
37,9
38,9
40,2
41,5
42,8
44,3
46,0
47,7
49,4
51,1
17,8 %
Kraft- og vannforsyning
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,8
6,9
2,4 %
Bygge- og
anleggsvirksomhet
21,0
21,4
22,3
22,7
23,2
23,8
24,2
24,7
25,4
25,9
26,4
27,2
27,9
28,4
29,0
29,9
10,4 %
Varehandel, hotell- og
restaurantvirksomhet
20,6
21,2
21,8
22,4
23,0
23,6
24,3
24,9
25,7
26,4
27,2
28,1
29,1
30,0
30,9
31,9
11,1 %
Transport og
kommunikasjon
19,1
19,7
20,3
20,8
21,4
22,0
22,6
23,2
24,0
24,7
25,5
26,3
27,3
28,2
29,0
30,0
10,5 %
Finans og
forretningsmessig
tjenesteyting
45,3
46,4
47,5
48,4
49,5
50,7
51,7
52,8
54,0
55,1
56,3
57,6
59,2
60,6
61,9
63,5
22,1 %
Offentlig forvaltning og
annen tjenesteyting
46,4
47,1
48,0
48,7
49,6
50,4
51,4
52,3
53,3
54,4
55,4
56,5
57,7
58,9
60,1
61,3
21,4 %
Uoppgitt
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 %
Totalt
197,1
201,5
206,8
211,2
216,2
221,4
226,2
231,6
237,7
243,8
249,8
256,8
264,5
271,6
278,8
286,8
100,0 %

VEDLEGG 9
Møteoversikt
Arena

Innhold

Fylkesmannens nyttårskonferanse
Trøndelagskonferansen NHO Oslo
Trøndelagsmøtet
NT-Senterparti – Slagsvold Vedum
Partnerskap Namdalen (13 kommuner)
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Vegdirektoratet
SINTEF
NT-Arbeiderparti – Jonas Gahr Støre
NT-Høyre – Torbjørn Røe Isaksen
Verdal og Levanger kommune
Råd for samarbeid med arbeidslivet
Steinkjer kommune (rådmann og ordfører)
NT-Venstre Andre Skjelstad
KS Nord-Trøndelag og ledende statsetater
To besøk og møter med UiN
Stortingsrepresentanter Kjerkol og Grande
NTNU

Innlegg om strukturprosessen i UH-sektoren
Innlegg strukturprosess
Møte med Stortingsbenken - innlegg
Møte om strukturprosessen
Innlegg og diskusjon om strukturprosessen
Innlegg og diskusjon om strukturprosessen
Møte og informasjon om strukturprosessen
Møte og innlegg om strukturprosessen
Møte og innlegg om strukturprosessen
Møte og innlegg om strukturprosessen
Møte og informasjon/diskusjon om status
Møte med innlegg og diskusjon
Møte om status i strukturprosessen
Møte om status i strukturprosessen
Møte om strukturprosesser
Utveksling av informasjon og forberedelse
Møte og diskusjon om strukturprosessen
Møte og avklaring om NTNUs ståsted og
beslutning
Møte og status om strukturprosessen
Status og innlegg om strukturprosess. Dialog
Status og dialog om strukturprosessen
Status og dialog om strukturprosessen
Diskusjon om veivalg og status i sektoren
Møte om status
Forberede og diskutere status ved institusjonene

Stjørdal kommune, ordfører
Fylkesrådet
Praksisskoler NT, rektorer
Stortingsbenken NT
Statssekretær B. Haugstad
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (2.6)
Styreledere og ledelse i UiN/HiNT

HØRINGSINNSPILL
Fra Arbeidsgruppa ved Avdeling for lærerutdanning.
Takk for ei god utgreiing, som er med på å gje Styret eit godt grunnlag for beslutning 25. juni.
Her kjem eit høyringsinnspel frå arbeidsgruppa på Avdeling for lærarutdanning. Vi sendte
nokre kommentarar til deg i e-post 5. juni. Eg trur ikkje dette er overlappande med dei
innspela vi kjem med her – sjå vedlegget.

SAMMENDRAG
S. 3:
«Argumentasjonen og analysene som er gjort av fagmiljøene underbygger at
merverdier kan hentes gjennom et nytt universitet. Noen reservasjoner kommer
til uttrykk fra fagmiljøene innenfor Trafikklærerutdanning og
Lærerutdanning når det gjelder egen framtid, men samtlige delrapporter fra
fagavdelingene anbefaler at fusjonsforhandlinger gjennomføres.»
Vi oppfatter at begrepet «Noen reservasjoner…..» i sitatet over bare til en viss grad er
dekkende for det som står i LU-rapporten (s. 4) t:
«usikkerhet med hensyn til villighet til å satse tungt på profesjonsutdanningene i et
nytt universitet, og hvilke faglige synergier dette alternativet vil tilføre HiNTs
lærerutdanning.»

S 4:

«Idéen om et nytt universitet legger ambisjonene høyere enn hva en ren
sammensmelting av to institusjoner vil gi som resultat.»
Dette blir en definisjons-/ begrepssak, men slik vi oppfatter det, er det ikke snakk om
en nytt universitet; det er UiNs akkreditering det skal bygges på, jf. statssekretær
Haugstads avklaring på møtet mellom KDs og HiNTs ledelse 2.6.2015, se
utredningen, s. 42.

INNLEDNING
S6:
«På bakgrunn av regjeringens oppdrag har flere institusjoner i sektoren på
eget initiativ og på frivillig basis inngått i avklaringsforhandlinger med andre
institusjoner. Dette har ført til at det i løpet av de siste månedene har blitt fattet

flere vedtak om fusjoner mellom institusjoner i sektoren. Disse oppsummeres i
Stortingsmelding nr. 18 i tre ulike kategorier:
Kategori 1: Allerede beslutta sammenslåinger
(+ tentativt HiNT)»
Vi kan ikke se at begrepet «tentativt» brukes i Stortingsmeldingen om dette
saksforholdet. Vi oppfatter det heller ikke dekkende for realiteten i saken, i og med at
begrepet «tentativt» betyr; «forsøksvis; foreløpig». Innholdet i parentesen bør derfor
omskrives eller strykes.

5.2 LÆRERUTDANNINGEN, Tabell 3 Lærerutdanningens muligheter og
utfordringer
Side 14: De tabellariske opplistingene av Muligheter og Utfordringer blir innsatt
ukommentert. Dette gjelder trolig alle avdelingene. En analyse ville kunne ha styrket
utredningen på dette punktet.
5.11
Side 28: Det kan være uklart hva «forholdsvis like stor som Universitetet i Agder»
betyr.
s. 28: Litt kuriosa: Begrepet «Det midtnorske universitetet» kan være ulogisk å bruke
ved en eventuell fusjon mellom HiNT og UiN; Midt-Norge er definert slik i Store
norske leksikon:
«Midt-Norge, betegnelse på en region eller landsdel som i snevreste betydning utgjøres av
Trøndelags-fylkene og i mer tradisjonell betydning også inkludert Nordmøre og Romsdal. I
offentlig forvaltning omfatter Midt-Norge som hovedregel Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og
Møre og Romsdal. Begrepet brukes imidlertid noen ganger i en videre betydning som kan
inkludere deler av Nordland (Helgeland) og Hedmark (Nord-Østerdalen), og noen ganger
regnes kun Nordmøre med fra Møre og Romsdal.»

6.3 Organisatorisk og administrativt
Side 47: Flere sentrale sider under dette punktet er vurdert/ analysert, men kanskje
ikke den viktigste?;
Hvordan styret skal sammensettes (antallet medlemmer fra fag, administrasjon,
eksterne og forholdstallet mellom disse) og hvordan skal
ansatterepresentantene velges?
Selv om dette er et spørsmål som vil være helt sentralt i eventuelle
fusjonsforhandlinger, kunne det med fordel vært reflektert over dette temaet i
utredningen også.

Eks på aktuelle/ mulige problemstillinger:
 Skal styrevalget gjennomføres med 'øremerkede' plasser for den delen av det
'nye' universitetet som ligger i Nord-Trøndelag, eller blir valget organisert uten
en slik føring?


Nåværende UiN og HiNe vil utgjøre ca 65% av totalt antall ansatte i et nytt
universitet med HiNT inne. På hvilken måte vil dette kunne påvirke
styresammensetningen?
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s. 49:
«Noen reservasjoner kommer til uttrykk fra fagmiljøene innenfor
Trafikklærerutdanning og Lærerutdanning når det gjelder egen framtid»
Se vår kommentar til Sammendraget.

Side 51:
«Selve grunnidéen med en sammenslutning mellom HiNT og UiN er å skulle
hente ut faglige gevinster, stordriftsfordeler og merverdier for samfunnet. Det
vil være en viktig forutsetning at begge institusjoner styrkes gjennom å bygge
en ny institusjon sammen. På samme måte skal de regionale, nasjonale og
internasjonale gevinstene være større enn institusjonenes enkeltbidrag er i
dag. Idéen om et nytt universitet legger ambisjonene høyere enn hva en ren
sammensmelting av to institusjoner vil gi som resultat.»

Utredningen skisserer og analyserer i liten grad de konkrete forutsetningene som må
oppfylles for at en fusjon skal gi den effekt som er beskrevet i sitatet ovenfor. Det vil
trolig være en styrke for saken, dersom det er mulig å ha en klarere utredning av
dette når saken legges fram for styret 25. juni.

Fra administrasjonen
 Kapittel 3, Prosessen (s. 8-9): Studentene er representert i ledermøtet
ved leder i Studentorgnisasjonen, og studentene er således representert
i arbeidet. Rektor har i tillegg presentert status i arbeidet for studentene
ved flere anledninger underveis.
 Kapittel 4, Presentasjon av HiNTs organisasjon (s. 12): Hvorfor benyttes
ikke det styre-vedtatte organisasjonskartet som ligger på hjemmesiden
til HiNT? (Det oppleves i tillegg som mye mer ryddig enn den varianten
som nå er tegnet inn i rapporten).
Margrethe Mørkved Solli
Studiesjef

Høringssvar økonomigruppen
Rapporten er i det hele informativ og lett lesbar.
Mine punkter som burde vært sterkere ivaretatt er;
 Mangler en del på drøfting av ulemper og fordeler – og blir dermed en
lite nyansert rapport
o Sammenstille de og peke på de viktige for fusjon og de viktige for
selvstendighet
 Bruk av tabeller, diagram etc varierer mellom egenproduserte og andres
produksjoner. Dette gjør at rapporten ikke er avstemt med
delrapportene og det blir vanskelig å lese. Rapporten bygger på
delrapporter som sannsynligvis ikke foreligger?
 Organisasjonskartet avviker fra det styret besluttet og det som ligger på
hint.no
o Det oppleves merkelig at vi ikke bruker vårt offentlig kart, men
tegner noe eget for saken.
 Mangler premisser og forutsetninger som ligger i delrapportene.
 Negative funn i delrapportene blir i stor grad ikke nevnt!
Med forbehold om at lesingen ikke er god nok, men basert på førsteinntrykk og
egne tanker omkring fusjon 
Bjørn Heistad
Rådgiver økonomi

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Beslutningsunderlag og utredning for mulig fusjon mellom UiN og
HiNT – Høringssvar fra Nord-Trøndelag fylkeskommune
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/06108-2
Arild Egge

Saksgang
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Møtedato
16.06.2015

Saksnr
120/15

Fylkesrådsleders innstilling til vedtak:
1. Fylkesrådet er opptatt av at nærings- og samfunnsliv i Nord-Trøndelag har
nær og god tilgjengelighet til sterke og robuste universitet- og høgskoler.
2. Fylkesrådet viser til den pågående strukturprosessen som omfatter landets
universitets- og høgskolesektor og ønsker en framtidig organisering av
sektoren som ivaretar og understøtter regionens behov.
3. Fylkesrådet tar den framlagte utredningsrapporten til etterretning og har
merket seg de utfordringer det vil være å stå alene som en mellomstor
høgskole. Ikke minst gjelder det mulighetene for å etablere en 5-årig
lærerutdanning på masternivå.
4. Fylkesrådet viser også til at det i rapporten er synliggjort et betydelig
mulighetsbilde ved en eventuell fusjon med Universitetet i Nordland.
5. Fylkesrådet slutter seg til rapportens anbefaling til styret ved Høgskolen i
Nord-Trøndelag om å starte fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland.
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Fylkesrådsleders vurdering
Fylkesrådet er opptatt av at nærings- og samfunnsliv i Nord-Trøndelag har nær og
god tilgjengelighet til sterke og robuste universitets- og høgskoler. NTNU og
regionens høgskoler utgjør sammen med en rekke andre aktører utviklingsmiljøet i
regionen.
Når universitets- og høgskolesektoren nå gjennomgår en strukturprosess, er jeg
derfor opptatt av at sektoren får en framtidig organisering som ivaretar og
understøtter regionens behov.
Flere av miljøene har allerede inngått avtaler om sammenslåing og jeg registrerer at
det er vedtatt fusjon mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik
og Høgskolen i Ålesund. Sett i sammenheng med andre strukturprosesser som
pågår, beklager jeg at det ikke var mulig å finne fram til en samlet trøndersk løsning
der også Høgskolen i Nord-Trøndelag inngikk.
Jeg har gjennom den framlagte utredningen merket meg de utfordringer det vil være
å stå alene som en mellomstor høgskole. Ikke minst gjelder det mulighetene for å
etablere en 5-årig lærerutdanning på masternivå. Derfor er det positivt at Høgskolen i
Nord-Trøndelag nå ser på muligheten for en sammenslåing med Universitetet i
Nordland.
Etter min vurdering synliggjør rapporten som nå forelegges Fylkesrådet et betydelig
mulighetsbilde ved en eventuell fusjon med denne institusjonen. Man vil da få to
universiteter i regionen, ett med nasjonalt/internasjonalt perspektiv og med
hovedfokus på teknologi og ett mer regionalt orientert med vekt på biologi, grønne og
blå næringer. Dette vil etter min vurdering gi et mer komplett tilbud for hele regionen.
Med bakgrunn i konklusjonene i den framlagte utredningsrapporten mener jeg en
eventuell fusjon mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland vil
kunne styrke høgskolen faglig, gi universitetsstatus og bidra til et sterkere
næringsrettet regionalt engasjement i Midt-Norge. Jeg er derfor opptatt av en løsning
som styrker begge institusjoner og at en fusjon må gi en merverdi for regionen.
Fylkeskommunen har over tid samarbeidet nært med Høgskolen i Nord-Trøndelag –
et samarbeid som begge institusjoner har sett en betydelige nytteverdi i, ikke minst til
beste for utviklingen av nordtrøndersamfunnet. Jeg har forventninger om at dette
samarbeidet videreføres gjennom en fusjonert institusjon.
Jeg anbefaler at fylkesrådet slutter seg til rapportens anbefaling til styret ved
Høgskolen i Nord-Trøndelag om å starte fusjonsforhandlinger med Universitetet i
Nordland.
Nordøyan, 16. juni 2015
Anne Marit Mevassvik
fylkesrådsleder
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Saksutredning for fylkesrådet
Sammendrag
Regjeringen har initiert en prosess med å endre strukturen i universitets- og
høgskolesektoren.
Høgskolen i Nord-Trøndelag har i disse prosessene sett på flere alternativ, men etter
at NTNU fattet vedtak om sammenslåing mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag,
Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund sto HiNT i realiteten igjen med to aktuelle
alternativ – enten å stå alene som en mellomstor høgskole, eller å fusjonere med
Universitetet i Nordland.
I denne saken argumenteres det for det siste alternativet og det anbefales at styret i
HiNT vedtar fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland
Referanse for saken
1. Stortingsmelding 18 (2014-2015) fra Kunnskapsdepartementet:
«Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og
høyskolesektoren».
Vedlegg
1. Utredningsrapport Beslutningsunderlag og utredning for mulig fusjon mellom
UiN og HiNT.

Saksframstilling
Bakgrunn
Fylkeskommunen mottok 5. juni rapporten «Beslutningsunderlag og utredning for
mulig fusjon mellom UiN og HiNT» til uttalelse
Kunnskapsdepartementet har gjennom Stortingsmelding 18, «Konsentrasjon for
kvalitet – strukturreform i universitet- og høgskolesektoren» initiert en prosess med å
endre strukturen i universitets- og høgskolesektoren. Ved å samle ressursene på
færre, men sterkere institusjoner mener regjeringen man i større grad vil kunne sikre
og styrke kvaliteten på utdanning og forskning.
Dette er fulgt opp av mange av institusjonene og flere av disse har på eget initiativ
gått inn i avklaringsforhandlinger med andre institusjoner. I kjølvannet av disse
prosessene er det fattet flere fusjonsvedtak.
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har i disse prosessene sett på flere alternativ,
men etter at NTNU fattet vedtak om sammenslåing mellom NTNU, Høgskolen i SørTrøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund sto HiNT i realiteten igjen
med to aktuelle alternativ:



Å stå alene som en mellomstor høgskole
Fusjon med Universitetet i Nordland
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Parallelt med disse prosessene utredes også sammenslåing av de to
fylkeskommunene i Trøndelag. En viktig del av denne tenkningen er at en større
enhet på regionalt nivå skal får mer makt og innflytelse på beslutninger og utviklingen
i egen region.
Utdannings- og forskningsmiljøene er en viktig ressurs for utviklingen av regionen –
slik sett kan det hevdes at de løsninger det nå legges opp til i regionens høgskole- og
universitetsstruktur ikke framstår som optimalt sett i sammenheng med målet om et
samlet Trøndelag.
Prosessene i HiNT
Med utgangspunkt i den valgsituasjonen HiNT sto overfor etter at det ble klart at det
var uaktuelt å fusjonere med institusjonene i Sør-Trøndelag fattet styret i HiNT
12.02.2015 følgende vedtak:
1. En fusjon med UiN vil kunne styrke HiNT faglig og bringe enda et universitet til
Midt-Norge. Styret anser dette som en mulighet som skal utredes, etter initiativ
fra begge institusjoner.
2. Styret vurderer HiNTs sterke regionale posisjon i Midt-Norge som et godt
utgangspunkt for å bygge fremtiden videre på selvstendighet
3. Styrets vedtak meldes inn til Kunnskapsdepartementet som innspill til arbeidet
med Stortingsmelding om kvalitet og struktur i høyere utdanning
I nytt vedtak den 17.3.2015 konkretiserer styret nærmere utredningsoppdraget og
prosess fram mot beslutning for fusjonsforhandlinger:
1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag ber om at følgende punkter utredes
som grunnlag for endelig styrebehandling av nyskaping gjennom
sammenslåing med Universitetet i Nordland:
 Faglige muligheter og utfordringer
 Regionale muligheter og utfordringer
 Organisatoriske muligheter og utfordringer
 Økonomiske muligheter og utfordringer
2. For å sikre kvalitet og forankring i arbeidet, ber styret om at de ansatte,
studentene og fagforeningene blir involvert i utredningsarbeidet slik det legges
opp til i saksutredningen
3. Selvstendighetsalternativet kan avhenge av samarbeidsavtale med NTNU.
Styret ber om at grunnlag for samarbeid med NTNU om 5-årig
grunnskolelærerutdanning blir utredet parallelt med prosess for nyskaping
gjennom sammenslåing med Universitetet i Nordland
4. Beslutning om fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland fattes av
styret den 25.6.2015
I den videre prosessen er det gjennomført en brei prosess både internt i høgskolen
gjennom fagmiljøene og i administrasjonen, og med eksterne samarbeidsaktører som
vertskommuner og ordførere, næringslivsaktører, fylkespolitikere, Universitetet i
Nordland, NTNU, stortingsbenken, KD og statsråden. Ledergruppen i HiNT har styrt
prosessen med rektor som leder.
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Når det gjelder selvstendighetsalternativet (pkt. 3 i styrets vedtak av 17.03.2015) er
det ført forhandlinger med NTNU om en intensjonsavtale om samarbeid om 5-årig
master i Grunnskolelærerutdanning. På nåværende tidspunkt kan ikke NTNU
garantere for at HiNT får en avtale som sikrer tilbud om fullverdige mastere i GLU
ved HiNT fra 2017.
Anbefalinger fra utredningsarbeidet
Argumentasjonen og analysene som er gjort av fagmiljøene underbygger at
merverdier kan hentes gjennom et nytt universitet.

Noen reservasjoner kommer til uttrykk fra fagmiljøene innenfor Trafikklærerutdanning
og Lærerutdanning når det gjelder egen framtid, men samtlige delrapporter fra
fagavdelingene anbefaler at fusjonsforhandlinger gjennomføres;


Arbeidsgruppen som har vurdert bioøkonomifeltet ser muligheter for faglige
gevinster, og å ta en nasjonal posisjon på flere områder, samt ta en
internasjonal posisjon innenfor enkelte nisjer. Gruppen anbefaler derfor
fusjonsforhandlinger.



Arbeidsgruppen fra administrasjonen som har kartlagt administrative forhold
og systemer konkluderer med at disse er av en slik art at man ser for seg at en
fusjon er mulig å gjennomføre.



Arbeidsgruppen som har vurdert økonomiske forhold har trukket frem
muligheter og utfordringer ved relevante parametere og finner at både UiN og
HiNT fremstår økonomisk veldrevne og mener at eventuelle
fusjonsforhandlinger med UiN blir viktige for HiNT.



Trøndelag Forskning og utvikling har sammen med Nordlandsforskning sett på
demografiske utviklingstendenser for aldersgruppen 19-24 år i Nordland og
Nord-Trøndelag, og basis-scenariet indikerer nedgang i antall ungdommer fra
19 til 25 år.

Selve grunnidéen med en sammenslutning mellom HiNT og UiN er å skulle hente ut
faglige gevinster, stordriftsfordeler og merverdier for samfunnet. Det vil være en viktig
forutsetning at begge institusjoner styrkes gjennom å bygge en ny institusjon
sammen. På samme måte skal de regionale, nasjonale og internasjonale gevinstene
være større enn institusjonenes enkeltbidrag er i dag. Idéen om et nytt universitet
legger ambisjonene høyere enn hva en ren sammensmelting av to institusjoner vil gi
som resultat.
Etter en helhetlig vurdering av faglige, regionale, organisatoriske og økonomiske
muligheter og utfordringer - i hovedsak basert på innspill og anbefalinger fra
arbeidsgruppene – anbefaler rapporten at styret i HiNT vedtar å gå i
fusjonsforhandlinger med UiN.
Rapportens kapitel 7 inneholder den helhetlige anbefalingen til styret, og
argumentasjon for denne.
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Drøfting.
Det ligger et grundig og tillitsvekkende utredningsarbeid bak anbefalingen om å gå i
fusjonsforhandlinger med UiN.
Den pågående strukturprosessen viser allerede nå at det i løpet av få år
sannsynligvis vil være flere universiteter enn høgskoler i Norge. Å stå alene som en
mellomstor høgskole mellom to universitet, kan derfor bli en utfordring både for
studentattraktivitet og faglig utvikling/rekruttering.
Utredningen peker på mange fordeler ved et nytt universitet. Institusjonene har store
likhetstrekk både når det gjelder fagportefølje og regional forankring, noe som
indikerer åpenbare samordningsgevinster om fagmiljøene knyttes nærmere sammen.
På den annen side har institusjonene ulike styrker som til sammen vil bidra til et mer
komplett tilbud for studenter og næringsliv i regionen. UiN har et tungt fagmiljø innen
blå sektor, mens HiNTs tunge fagmiljø ligger på grønn sektor. Beslutningen om å
legge Bioforsk sin forskningsstasjon til Steinkjer vil også bidra til å styrke dette
fagmiljøet ved HiNT. Fagmiljøene i HiNT innen lærerutdanning og helsefag vurderes
også som så tunge at de må få en tydelig rolle/profil i en fusjonert institusjon.
Institusjonenes muligheter for å drive forskning avhenger i stor grad av det formelle
kompetansenivået hos fagpersonalet. Det nasjonale kravet er at minst 50% av
fagstaben skal ha kompetanse som førsteamanuensis, førstelektor, dosent eller
professor. HiNT ligger i dag under de nasjonale kravene til førstekompetanse (37%),
mens UiN ligger over (64%). HiNT har satt seg som mål å nå det nasjonale kravet i 2020.
En fusjon med UiN vil også imøtekomme kravet om masterutdanning innen
grunnskolelærerutdanning som HiNT er pålagt ref. også forhandlingene med NTNU.
I utredningen pekes det på at eksisterende fagnettverk i HiNT tradisjonelt har rettet
seg «sørover». Ved en fusjon er det viktig at disse ikke forvitrer, men heller søkes
utvidet gjennom UiNs nettverk. Her trekker utredningen spesielt fra mulighetene som
ligger i en utvidet kontaktflate mot blå sektor, en sektor som også har økende
næringsmessig betydning for Nord-Trøndelag. Videre vekst og utvikling i blå sektor i
vår region vil i stor grad avhenge av nærhet til et kompetent utdannings- og
forskningsmiljø.
Den regionale utviklingsrollen
Både HiNT og UiN har sterkt fokus på «det regionale». Fylkeskommunen opplever
HiNT som en viktig medspiller og samarbeidsaktør i viktige utviklingsprosesser og
partnerskap i Nord-Trøndelag. HiNT spiller her en viktig rolle i prosessene knyttet til
de årlige utviklingsprogrammene (RUP) og er samtidig sentral i regionens etter- og
videreutdanningsarbeid. HiNT er også sentral i prosjektet Kompass 2030, der målet
er å styrke konkurransekraften til næringslivet gjennom styrket samhandling mellom
næringslivsaktører, innovasjonsselskaper og FoU-miljø. Fylkeskommunen har over
tid også bidratt vesentlig i doktorgradsoppbyggingen ved institusjonen.
En har inntrykk av at bildet også er det samme i Nordland. Det er viktig at en ny
fusjonert enhet har tung vektlegging på den regionale utviklingsrollen.
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Selv om utredningen peker på at en fusjonert institusjon som strekker seg over to
fylker kan framstå som utfordrende i forhold til profil og tradisjonell opplevelse av
regionalt «eierskap», vil det det gjensidige avhengighetsforholdet som oppstår
mellom regionen og den nye institusjonen over tid kunne bygge det nye regionale
«eierskapet».
En viktig del av dette er synlighet og tilstedeværelse i vertsfylkene
(flercampusmodell). Det er viktig at dette perspektivet vektlegges betydelig om styret
i HiNT vedtar å gå inn i fusjonsforhandlinger.
Konklusjon
Den forelagte utredningsrapporten synliggjør et betydelig mulighetsbilde ved en
eventuell fusjon med Universitetet i Nordland.
En eventuell fusjon mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland
vil kunne styrke høgskolen faglig, gi universitetsstatus og bidra til et sterkere
næringsrettet regionalt engasjement i Midt-Norge. En slik løsning vil kunne styrke
begge institusjoner og gi en merverdi for regionen og landet.
Man vil da få to universiteter i regionen, ett med nasjonalt/internasjonalt perspektiv
og med hovedfokus på teknologi og ett mer regionalt orientert med vekt på biologi,
grønne og blå næringer.
Det anbefales at styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar fusjonsforhandlinger
med Universitetet i Nordland.
---
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Saksgang
1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Møtedato
16.06.2015

Saknr
120/15

Fylkesrådsleders innstilling til vedtak:
1. Fylkesrådet er opptatt av at nærings- og samfunnsliv i Nord-Trøndelag har
nær og god tilgjengelighet til sterke og robuste universitet- og høgskoler.
2. Fylkesrådet viser til den pågående strukturprosessen som omfatter landets
universitets- og høgskolesektor og ønsker en framtidig organisering av
sektoren som ivaretar og understøtter regionens behov.
3. Fylkesrådet tar den framlagte utredningsrapporten til etterretning og har
merket seg de utfordringer det vil være å stå alene som en mellomstor
høgskole. Ikke minst gjelder det mulighetene for å etablere en 5-årig
lærerutdanning på masternivå.
4. Fylkesrådet viser også til at det i rapporten er synliggjort et betydelig
mulighetsbilde ved en eventuell fusjon med Universitetet i Nordland.
5. Fylkesrådet slutter seg til rapportens anbefaling til styret ved Høgskolen i
Nord-Trøndelag om å starte fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har behandlet saken i møte 16.06.2015 sak 120/15
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Høringsuttalelse fra SINOT
Rapporten ser veldig grundig og gjennomarbeidet ut, og det skal ledelsen ha
ros for.
Ut fra de kompetanseutfordringene HiNT står overfor, samt den demografiske
utviklingen for Nord-Trøndelag, kan jeg ikke se at HINT har et reelt alternativ til
å gå i fusjonsforhandlinger med UiN. Innstillingen til styret støttes.
SiNoT sine tilbud er avhengige av at HiNT klarer å rekruttere «campus»studenter til regionen, og da tror jeg HiNT og SiNoT er avhengige av å bli en del
av en større enhet.
Finn-Roar Thorsen
Fung. Direktør SINOT

Rektor Steinar Nebb
Høgskolen i Nord-Trøndelag
7729 Steinkjer

Vår dato
Deres dato
Vår referanse
Deres referanse

16.06.2015
j.ut

Høringsuttalelse, mulig fusjon mellom UiN og HiNT
NHO Trøndelag registrerer at det som et resultat av de pågående strukturprosesser for høgskole- og
universitetssektoren går i retning av at høgskolene fusjoneres inn i større universitetsstrukturer.
Dette vil nok bidra til at man får mere robuste enheter og mulighet for å forsterke de faglige
miljøene og forskningsaktivitetene.
NHO Trøndelag er av den mening at høyskolene har spilt en viktig regional rolle i den region de er
lokalisert, og har utgjort en viktig del av den regionale innovasjonsstrukturen. HiNT er ikke noe
unntak i denne forbindelse. Våre medlemsbedrifter har signalisert et ønske om et tettere samarbeid
mellom HiNT og NTNU, og det er synd at NTNU ikke ønsket en slik løsning på grunn av
teknologiprofilen som de var redd ble svekket. Vi har derfor tatt til orde for at HiNT bør velge en
selvstendig linje, forsterke sin rolle som en høgskole i Trøndelag og over tid samarbeide tettere
med NTNU. Når dette ser ut til å ikke bli HiNT sitt valg, men heller gå for en fusjon med
universitetet i Nordland er det viktig at man ivaretar den rolle man så langt har hatt, spesielt i et
regionalt perspektiv og som bidrar til at man utdanner i forhold til arbeidslivets utviklings- og
innovasjonsbehov.
Trøndelag og Nordland har kraftfulle næringsmiljøer både innen blå og grønn sektor, og NHO
Trøndelag ser det som opplagt at man ved en eventuell fusjon mellom HiNT og UiN spesielt tar en
posisjon i forhold til disse sektorene, samtidig som at en bygger videre på og forsterker sin posisjon
innen oppvekst og helse, og etterutdanning.

Vennlig hilsen
NHO Trøndelag

Merethe Storødegård
Regiondirektør

Jon Uthus
Seniorrådgiver

