Styret i NOKUT

Lillehammer, 2. juni 2020

Regional støtte til universitetssøknaden fra Høgskolen i Innlandet
På vegne av Innlandet fylkeskommune og Fylkesmannen i Innlandet retter vi en henvendelse
til deg som styrerepresentant i forkant av styrebehandling av Høgskolen i Innlandets søknad
om universitetsakkreditering i styremøte 10. og 11. juni 2020.
Det var med skuffelse vi 29. mai mottok endelig innstilling fra sakkyndig komité. Vi vil derfor
benytte anledningen til å understreke den brede regionale støtten Høgskolen i Innlandet har
i arbeidet med å bli universitet, og den store betydningen dette kan ha for både fylket og for
landet vårt. De historiske linjene går tilbake til Prosjekt Innlandsuniversitetet på begynnelsen
av 2000-tallet. Høgskolen i Innlandet er resultatet av sammenslåingen av to sterke innlandsinstitusjoner, Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark. En universitetsakkreditering
mener vi vil ytterligere styrke hele regionen, som tradisjonelt har hatt et lavere utdannings-,
forsknings- og innovasjonsnivå enn landet for øvrig.
Over flere år har Høgskolen i Innlandet bygget sterke kompetansemiljøer, blant annet støttet
av KUF-fondene i Oppland og Hedmark. Attraktive utdanninger har gitt god søking og vekst i
antall studenter. Det må ikke brukes mot dem. Vi mener at universitetet vil være en viktig
impuls og en forutsetning for å utvikle næringer vi skal leve av i framtida, og vi som regionale
aktører ønsker å være støttespillere for at dette skal lykkes.
Vi opplever at Høgskolen i Innlandet holder et høyt faglig nivå og at vi i Innlandet kan dra
ytterligere veksler på en universitetsstatus i vårt arbeid for økt kompetanse, og er derfor
optimistiske i forkant av styrets behandling.
Dersom det er ønskelig med mer informasjon fra de regionale myndighetene er vi på
tilbudssida og stiller gjerne opp for en samtale om ønskelig.
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