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Sammenfatning 

Styret ved Høgskolen i Lillehammer fattet den 28.10. 2014 følgende enstemmige vedtak: 

1. Styret mener at en fusjon mellom Høgskolen i Lillehammer og høgskolen i 

Gjøvik vil gi faglige synergieffekter, styrke kvaliteten på forskning og 

utdanning og forbedre kompetansetilgangen i regionen. 

2. Hvis en fusjon med Høgskolen i Gjøvik ikke realiseres, mener styret at 

Høgskolen i Lillehammer bør videreutvikles innenfor nåværende 

institusjonelle ramme. 

3. Styret vil be om at høgskolens svarbrev ferdigstilles med de innspillene som 

fremkom i møtet. 

Høgskolene i Oppland har en nasjonal rolle på områdene innovasjon i offentlig sektor, 

omsorg og universell utforming, informasjonssikkerhet og film og fjernsyn. Regionens 

satsning på de to høgskolene ved opprettelse av et kompetanseutviklingsfond på vel 50 

millioner er et viktig uttrykk for regionens engasjement i utvikling av framtidsrettede 

kompetansemiljøer. Institusjonenes størrelse, deres komplementære fagportefølje, geografiske 

nærhet og det tette samarbeidet på flere fagfelt legger forholdene til rette for en ny struktur 

som vil fremme kvaliteten i høyere utdanning og forskning i denne regionen.  

Høgskolene har arbeidet for en faglig tilnærming siden mai 20121, etter at Prosjekt 

Innlandsuniversitet ble avsluttet. Til sammen har de to høgskolene i dag fire doktorgrader. I 

tillegg deltar filmskolen i det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk 

utviklingsarbeid. Samtlige doktorgradsprogrammer er tverr- eller flerfaglige. De kombinerer 

ulike vitenskapsstradisjoner og naturvitenskapelige, teknologiske, samfunnsvitenskapelige, 

humanistiske og kunstfaglige tilnærminger. De to institusjonene har utpekt sju 

satsingsområder der flere av disse involverer perspektiver på innovasjon og mediebruk: 

 

Det mest sammenfallende satsingsområdet er innovasjon, der HiG er spesielt opptatt av 

innovasjon innenfor helse og HiL har konsentrert seg om innovasjon i tjenesteyting (i 

offentlig og privat sektor). HiGs satsingsområde bærekraftig teknologi bygger bl.a. også på 
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innovasjonsforskning. Høgskolene samarbeider i dag om den Nasjonale innovasjonsskolen for 

kommunene.  

I tillegg samarbeides det om satsingen informasjonssikkerhet, der HiG har etablert Center for 

Cyber-and Information Security og HiL har forpliktet seg til å bidra med juridisk kompetanse 

på området informasjonssikkerhet.  

Audiovisuelle medier er et annet sentralt samarbeidsområde mellom de to høgskolene i 

Oppland med Den norske filmskolen, tv-utdanningen og ph.d. i audiovisuelle medier ved HiL 

og satsingen på medieteknikk ved HiG.  

Ut fra en faglig kvalitetsvurdering ligger det derfor godt til rette for en fusjon mellom HiG og 

HiL. 

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom de to høgskolene og NCE Raufoss som gir en unik 

kunnskapsplattform for å forsterke innovasjonsevnen både i offentlig og i privat sektor, 

regionalt og nasjonalt. Målsettingen for samarbeidet er  

«.. å utvikle og gjennomføre faglige prosjekter som skal styrke Opplands 

konkurransekraft og attraktivitet, samt å gi grunnlag for å utvikle forsknings-

miljøer som kan hevde seg nasjonalt og internasjonalt.  

Samarbeidet skal bidra til å sikre og utvikle trygge og gode bo- og 

arbeidsplasser i Oppland, herunder bidra til å styrke høgskolene i Oppland sin 

posisjon for å kvalifisere seg til universitetsstatus.» 

I tillegg er det vilje fra Forsvaret ved Jørstadmoen, Sykehuset Innlandet på Lillehammer, 

fylkesmannen i Oppland, kommunene i Oppland (Rådmannsutvalg og styret i KS) til å 

forplikte seg til et samarbeid om endrings- og utviklingsarbeid over tid. En annen særlig 

aktuell samarbeidspartner er Østlandsforskning, som vi ønsker å utvikle et forpliktende 

samarbeid med framover. 

Høgskolene i Oppland har utover det som her er nevnt en rekke andre faglig og administrative 

samarbeidstiltak som f.eks. felles Råd for samarbeid med arbeidsliv (RSA), felles 

studentsamskipnad (SOPP). Det har vært utredet felles administrative løsninger som del av 

PIU-samarbeidet bl.a. for it, internasjonalt kontor, studieadministrasjon, kommunikasjon og 

markedsføring, innkjøp og forskningsadministrasjon.  

Hvis en fusjon med HiG ikke skulle bli aktuelt, vil HiL kunne stå sterkt alene, gitt vår 

posisjon som nasjonalt flaggskip i film og fjernsyn, med sterke fagmiljøer og høy 

kompetanseprofil, sammenhengende studieløp, god kvalitet samt god rekruttering og god 

gjennomstrømming. Også i et slikt perspektiv kan vi utvikle vår kompetanse videre sammen 

med andre institusjoner og deres fagmiljøer som vi allerede har et utstrakt samarbeid med, ved 

f.eks. NTNU, UiO, UiB, HiG. 

HiLs rolle i fremtidens UH-landskap vil være preget av våre strategiske satsingsområder - 

innovasjon i tjenesteyting, oppvekst, audiovisuelle medier og idrett - som skal være nasjonalt 

ledende, har internasjonale ambisjoner og som er sterkt regionalt forankret.  
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Innledning 
 
Innledningsvis ønsker vi å gi noen innspill til den overordnede diskusjonen om strukturen i 

høyere utdanning med utgangspunkt i to av departementets spørsmål:  

 Bør alle institusjoner kunne håndtere alle faglige fullmakter? 

 Bør alle institusjoner ha en posisjon til å kunne lykkes på nasjonale og internasjonale 

konkurransearenaer? 

Svar på disse spørsmålene må ta utgangspunkt i en avklaring av hva som er det særegne for 

høgskoler og hva som er den prinsipielle forskjellen mellom høgskoler og universiteter. Det 

stilles tre sentrale krav til institusjonene innenfor høyere utdanning (jf. Universitets- og 

høgskoleloven): 

 kvalitetskravet (forskning og undervisning på høyt internasjonalt nivå) 

 metodekravet (basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk 

utviklingsarbeid)  

 aktivitetskravet (institusjonene skal utføre forskning og faglig og kunstnerisk 

utviklingsarbeid). 

 

Med disse tre kravene utvisker loven i prinsippet de opprinnelige faglige nivåforskjellene 

mellom universiteter og høgskoler. Virksomheten ved ulike institusjoner er kvalitativt og 

juridisk sidestilt, noe som har ført til en økning i utviklingen av høyere gradsstudier og 

doktorgradsprogrammer ved høgskolene, opprettelsen av flere profesjonsutdanninger ved 

universitetene og akkrediteringer av nye universiteter.  

Høgskolenes opprinnelige primæroppgaver – korte profesjonsutdanninger og regionalt 

forankrede disiplinstudier på lavere grad – utfordres. Kravene om forskningsbasert 

undervisning, forskningsaktivitet og internasjonal kvalitet i utdanning og forskning, blir mer 

og mer dominerende for strategiske valg og prioriteringer. Det har utviklet seg en ny 

forståelse for at høgskolene også må utvikle og profilere sin akademiske identitet og kvalitet, 

nasjonalt og internasjonalt.  

I kjølvannet oppstår en rekke spenninger:  

 mellom regionale forventninger til bredde i studieporteføljen og institusjonens 

ambisjoner om å utvikle faglige toppmiljøer på nasjonalt og internasjonalt nivå,  

 mellom profesjonsutdanningenes forventning om praksisnærhet og krav om 

forskningsintensive, disiplinbaserte tilnærminger og 

 mellom ulike akademiske kulturer i institusjonene, der tradisjonelle individorienterte 

forskningsaktiviteter møter krav om etablering av tverrfaglige, gjerne også 

tverinstitusjonelle forskningsgrupper, som finansieres med eksterne midler fra 

nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. 

 

I denne brytningstiden er utviklingsretningen nokså entydig. Ettersom det ikke er noe 

grunnleggende kvalitativ forskjell mellom høgskoler og universiteter, er høgskoler i høyere 

grad utfordret til å tydeliggjøre sin faglige profil og definere sin kritiske størrelse som 

institusjon (robusthetskravet). I et regionalt perspektiv kan til syvende og sist kun de 

institusjonene som har en nasjonal posisjon innenfor sine satsingsområder, med internasjonale 

ambisjoner, være attraktive katalysatorer for utvikling i offentlig og privat sektor.  

Svaret på de to innledende spørsmålene blir dermed: Ja, alle institusjoner for høyere 

utdanning og forskning i Norge bør kunne håndtere alle faglige fullmakter. Institusjonene må 
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ha en posisjon for å kunne lykkes på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer, 

dersom de skal kunne bestå som statlige aktører i høyere utdanning og forskning.  

 

 

1) Ønsket strategisk profil 

Høgskolen i Lillehammer har sine akademiske tradisjoner tilbake til 1970-tallet med 

utgangspunkt i samfunnsfag, reiseliv og pedagogikk. Sosialfagene (tre profesjonsutdanninger) 

med tilhørende MA-studier og videreutdanninger ble senere innpasset i denne 

samfunnsfaglige profilen og ble dermed del av denne forskningsbaserte kulturen. Siden har 

film og fjernsyn kommet til. TV-utdanningen ble startet på slutten av 1980-tallet og ti år 

senere ble Den norske filmskolen, gjennom stortingsvedtak, opprettet som en del av HiL. 

Filmvitenskap ble opprettet i 1991, som en støtteutdanning og rekrutteringsarena til 

henholdsvis TV-utdanningen og Den norske filmskolen. Dermed utviklet høgskolen sin 

medie- og samfunnsfaglige profil.  

Opprettelsen av studieretningene i juss og psykologi for 10 år siden passet godt inn i denne 

profilen. I 2004 ble fagporteføljen utvidet med en studieretning i idrett. Det utslagsgivende 

var et regionalt engasjement for utvikling av idrettskompetanse i en region, der vinteridrett og 

tilsvarende arrangementer i verdensklassen er sentrale for regionens videre utvikling.  

HiL ønsker å videreutvikle sin medie- og samfunnsfaglige profil, supplert med idrett. Denne 

målsettingen bygger på en analyse av hvordan HiLs eksisterende ressurser og forutsetninger 

kan videreutvikles slik at høgskolen 

a. tar en tydeligere posisjon i den nasjonale arbeidsdelingen mellom høgskoler og 

universiteter i Norge  

b. og samtidig styrker sin rolle som regional utviklingsmotor gjennom samarbeid med 

relevante aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  

Realisering av disse punktene forutsetter fokusering av ressurser mot satsingsområder der HiL 

har spesielle forutsetninger for å lykkes, både nasjonalt og internasjonalt, og som samtidig er 

viktige kompetanseområder for virksomheter i både privat og offentlig sektor i regionen. 

Med basis i denne tilnærmingen har vi utpekt fire satsingsområder som vil bli nærmere 

begrunnet og beskrevet nedenfor. Først vil vi imidlertid fremheve at alle satsingsområdene 

 skal ha som mål å bli ledende på sitt område i Norge, 

 skal ha et internasjonalt nedslagsfelt og potensial for å etablere seg som en interessant 

samarbeidspartner for internasjonalt anerkjente miljøer i samme felt, 

 ha tydelig faglig sammenheng mellom bachelor-, master- og ph.d-utdanningen på 

områdene, 

 skal ha forskningsmiljøer som er blant de fremste i landet og har internasjonal 

orientering (høy grad av publisering på nivå 2 og 1, og eksternt finansierte prosjekter) 

 skal utmerke seg med tett sammenheng mellom forskning og utdanning på alle nivå 

På denne bakgrunn har høgskolen definert fire strategiske satsingsområder som sine faglige 

prioriteringer: innovasjon i tjenesteyting, oppvekst, audiovisuelle medier og idrett. 

Utdanningene innen satsingsområdene skal ellers kjennetegnes av arbeidslivsrelevans og være 

preget av innovative og internasjonale perspektiver. Deler av utdanningsporteføljen på alle tre 

nivåer skal tilbys på engelsk, både for å styrke studentenes kunnskaper og ferdighet i 

fagspesifikk engelsk og for å åpne studier for utenlandske studenter. 

Forskningsinnsatsen skal i kvalitet og omfang stå i et godt forhold til forskningstiden som er 

lagt til alle vitenskapelige stillinger (45%) og satsingsområdene skal delta i relevante 
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forskningsprogrammer, bl.a. fra NFR og EU. Det skal også legges til rette for at en større 

andel av forskningsvirksomheten ved institusjonen blir eksternt finansiert. For alle 

satsingsområder er nasjonale forskerskoler - eller det nasjonale kunstfaglige 

stipendiatprogrammet for filmskolen - en viktig faglig arena, i tillegg til 

samarbeidskonstellasjoner med forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. 

I det følgende vil vi gi en kort presentasjon av våre strategiske satsingsområder, deriblant våre 

ambisjoner, målgrupper og samarbeidspartnere.  

 

a) Innovasjon  

Området innovasjon i offentlig og privat sektor er en av de mest betydningsfulle premiss-

leverandørene for utviklingen av velferdsstaten. De overordnede mål for det nylig etablerte 

Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) er å tilrettelegge for, og stimulere til, forskning om 

innovasjon i privat og offentlig tjenesteyting. Det er opprettet flere forskningsgrupper i 

senterets regi som arbeider med akkvisisjon, prosjektgjennomføring og publisering. Senteret 

arbeider også målrettet for å styrke kontakten med regionale aktører så vel som nasjonale og 

internasjonale forskningsmiljøer. 

Senterets forskning dreier seg om innovasjon i offentlig og privat sektor, og samspillet 

mellom de to områdene. Rammebetingelsene for offentlig sektors bidrag som 

innovasjonsfremmer, og innovasjon i styring, planlegging, deltakelse og demokrati er viktige 

perspektiver i forskningen. Innretningen mot offentlig sektor gjør at velferdsinnovasjon blir et 

sentralt område. 

En viktig oppgave for senteret er å understøtte ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – 

offentlig og privat sektor (INTOP) med relevant forskningsvirksomhet. Ph.d.-utdanningen 

skal bidra til utvikling av ny kunnskap om innovasjon i offentlig og privat sektor. Dette 

inkluderer forståelse av tjenesteinnovasjoners egenart, barrierer og drivkrefter for innovasjon, 

innovasjonsprosesser og effekter av tjenesteinnovasjoner.  

 

Utdanningspyramiden som bygger opp under satsingen Innovasjon i tjenesteyting er satt 

sammen av bachelorutdanninger i reiseliv, organisasjon og ledelse, økonomi og 

administrasjon, barnevern, sosialt arbeid, vernepleie, og masterutdanninger i innovasjon, 

moderne forvaltning og sosial- og velferdsfag.  

HiL har også sammen med HiG utviklet den Nasjonale innovasjonsskolen for kommunene i 

samarbeid med bl.a. Kommunal og moderniseringsdepartementet og Kommunenes 

sentralforbund (KS). 
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Konkrete ambisjoner 
Ambisjonene for de neste 10 årene er å utvikle forskningsinnsatsen i innovasjon i offentlig og 

privat sektor betraktelig, slik at miljøet blir et av de fremste i Europa.  

Som et ledd i det videre arbeidet er det inngått en samarbeidsavtale med Høgskolen i Gjøvik 

og NCE Raufoss/Sintef Raufoss Manufacturing, der det sies blant annet:  

«Det er et mål å styrke samarbeidet mellom NCE/SRM, HiL og HiG om 

innovasjon i offentlig og privat sektor for å bringe Oppland til 

innovasjonstoppen i Norge. HiL har sin styrke innenfor innovasjon i 

tjenesteyting. HiG har sin styrke innen innovasjon rettet mot industri, og 

innen innovasjon i omsorgsfeltet. NCE er et ledende miljø for innovasjon i 

privat sektor.»  

Gjennom et nært samarbeid ønsker vi å skape synergier som kan bidra til innovasjon både i 

offentlig og privat sektor. Ved å koble forskning, utdanning, industri og offentlig sektor, vil 

partene utvikle et unikt samarbeid og prosjekter som kan være til gjensidig nytte og utvikling 

på regionalt og nasjonalt plan. 

Det er ellers inngått en samarbeidsavtale mellom Senter for innovasjon i tjenesteyting (HiL) 

og Senter for omsorgsforskning, Østlandet (HiG). HiL, HiG og SRM er også tildelt støtte fra 

RFF Innlandet for å gjennomføre et forsknings- og kompetanseklyngeprosjekt for å bedre 

samarbeidet om innovasjon mellom privat og offentlig sektor.  

Masterutdanningen i innovasjon søkes utviklet til en fullverdig siviløkonom-utdanning, i tråd 

med anbefalt plan fra Nasjonalt Råd for Økonomisk-Administrativ utdanning (NRØA. 

I tillegg til rekruttering av stipendiater fra høgskolens egne mastergradsutdanninger, er 

ambisjonen å tiltrekke seg dyktige stipendiatsøkere med mastergardsutdanning fra andre 

utdanningsinstitusjoner. Dette er allerede en realitet, og indikerer at ph.d.-utdanningen INTOP 

er interessant og relevant for eksterne forskningstalenter.  

 

Viktigste målgrupper og partnere 

Institusjoner som arbeider med innovasjonsrelevant forskning er viktige målgrupper og 

partnere for satsningsområdet. Tydeligst er de som er medlemmer av NORSI PING 

(Norwegian Research School Innovation, Program in Innovation and Growth). Høgskolen i 

Lillehammer er også medlem i Nasjonal forskerskole for bedriftsøkonomiske fag, sammen 

med blant annet Norges Handelshøyskole, NTNU og andre. Regionalt er Høgskolen i Gjøvik 

viktig spesielt med Senter for omsorgsforskning samt Avdeling for teknologi, økonomi og 

ledelse vedrørende samarbeid om mulige masterutdanninger. 

HiL har dessuten langvarig samarbeid med HiVolda og UiT og i tillegg et samarbeid med 

Helsedirektoratet og KS/SEVS knyttet til samhandlingsreformen (Helse- og omsorg i plan). 

Et viktig grep er å bygge allianser/partnerskap med våre nærmeste internasjonale partnere 

som Roskilde Universitetcenter, Danmark og Karlstads Universitet, Centrum for 

tjenesteforskning (CTF) og Centrum for forskning om regional utveckling CERUT).  

 

b) Oppvekst 

Satsingsområdet oppvekst bygger på forskningstradisjoner i psykologi, pedagogikk, 

spesialpedagogikk, mediepedagogikk, sosiologi, sosialfag, sosialantropologi og andre 

disipliner med tilsvarende tilnærming. De aspekter ved barns og unges kompetanseutvikling 

som det fokuseres på er gjenstand for omfattende internasjonal og nasjonal forskning. Det 
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særegne for satsingen ved HiL er kombinasjonen av en tverrfaglig tilnærming og et særlig 

fokus på barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling. 

Forskningsområdene som vektlegges, vil variere over tid, avhengig av samfunnsmessige 

endringsprosesser og forskningsmessige prioriteringer. I dag fremstår følgende 

praksisområder og arenaer som særlig sentrale, med hensyn til barns og unges deltakelse og 

kompetanseutvikling: Familien, barnevernet, barnehagen, skolen, spesialundervisningen, 

jevnaldergruppen, mediebruk og psykisk helse. I tilknytning til disse praksisområdene er det 

etablert forskningsgrupper. 

Ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling er utviklet som et svar 

på utfordringer knyttet til et samspill mellom fire vesentlige samfunnstendenser: 

• Barns og unges deltakelse på mange av samfunnets viktige praksisområder (for 

eksempel familie, fritid, skole og arbeidsliv) preges i stadig større grad av krav til å 

mestre nye former for kompleksitet. 

• Barns og unges deltakelse på disse praksisområdene stiller nye krav til de kompetanser 

barn og unge må utvikle for å håndtere de nye formene for kompleksitet. 

• Det er en tendens til oppsplitting av kunnskapsutviklingen om barns og unges 

oppvekst som tiltar i takt med samfunnets utvikling og den økende graden av 

kompleksitet og spesialisering. 

• Flere profesjoner har til oppgave å fremme barns og unges kompetanseutvikling, noe 

som krever en mer helhetlig forståelse og et samarbeid med andre profesjoner. 

 

Ph.d.-programmet bygger på masterutdanninger ved HiL i sosial- og velferdsfag, sosialfaglig 

arbeid med barn og unge, pedagogikk, spesialpedagogikk, karriereveiledning og psykososialt 

arbeid med barn og unge. Masterutdanningene baserer seg på bachelorutdanningene i 

pedagogikk, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. 

 

Konkrete ambisjoner 

Ambisjonene for den neste tiårsperioden er å videreutvikle forskningsinnsatsen på 

programmets kjerneområde, barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling, med særlig 

vekt på interdisiplinær og internasjonal forskning. Dette vil vi gjøre ved en videreutvikling av 

tverrfaglige forskningsgrupper i programmet, bestående av seniorforskere og stipendiater, 

gjennom prosjektutvikling og akkvisisjonsarbeid, og ved å utvikle våre nasjonale og 

internasjonale forskernettverk videre. Vi ønsker også å styrke forskningen på BUKs 

praksisområder, herunder anvendt profesjonsrettet forskning. 

 

Viktigste målgrupper og partnere 

BUK er tilknyttet den nasjonale forskerskolen PROFRES (Forskerskolen for profesjonsrettet 

og praksisnær forskning), der ellers UiS, UiA, UiN, HiMolde, HiH, HiHm, HiT og HBV.  
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BUK har ellers inngått internasjonale samarbeidsavtale med The Danish School of Education, 

Aarhus University, og med Cadi Ayyad University Marrakech, Marokko. Det pågår for tiden 

samarbeidsprosjekter med begge universitetene.  

Nasjonalt samarbeider BUK med flere forskningsmiljøer på området, som for eksempel HiST, 

Nordlandsforskning og Forskningsgruppen for Humaniora studier i pedagogikk (UV/UiO). 

Ellers har seniorforskere ved BUK en rekke samarbeidspartnere i UH-sektoren nasjonalt og 

internasjonalt.  

Regionalt er det inngått samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet. Et nærmere 

forskningssamarbeid med Beitostølen helsesportsenter er under utvikling. 

 

 

c) Audiovisuelle medier 

Film- og fjernsynsutdanningen ved HiL har et nasjonalt ansvar som den høyeste utdanningen 

for film og fjernsyn i Norge (Den norske filmskolen ble opprettet gjennom stortingsvedtak i 

1991). Internasjonalt er Høgskolen i Lillehammer mest kjent for Den norske filmskolen (Dnf), 

som nettopp ble kåret av Hollywood Report som en av de fem beste filmutdanningene i 

verden. Uteksaminerte kandidater fra filmskolen har bidratt til å løfte nivået i norsk 

filmproduksjon gjennom de siste 10 årene, og listen over filmpriser som studenter fra Dnf har 

vunnet er lang (bl.a. student-Oscar i 2012).  

I tillegg til filmskolen har HiL et TV-faglig miljø som forsyner TV-bransjen med godt 

utdannede kandidater hvert år. Også disse gjør seg bemerket i TV-bransjen i Norge, særlig 

innenfor dokumentar og flerkamera, og ved festivaler internasjonalt. 

Fagmiljøet i film- og fjernsynsvitenskap er et toneangivende fagmiljø i Norge som har et stort 

internasjonalt nedslagsfelt. Det tilbys bachelor-, master- og snart også en 

doktorgradsutdanning sammen med tilsvarende miljø ved NTNU. 

 

Sammen med fagmiljøenes forskning og faglig og kunstfaglig utviklingsarbeid representerer 

det samlede miljøet et kraftsenter i film og fjernsyn på et høyt internasjonalt nivå. Den norske 

filmskolen har uteksaminert doktorkandidater i det nasjonale programmet for kunstnerisk 

utviklingsarbeid. Film- og fjernsynsvitenskap har fått godkjent et felles ph.d.-program for 

Audiovisuelle medier i samarbeid med NTNU. Seksjonen har også et strategisk 

høgskoleprosjekt sammen med partnere fra Storbritannia, Danmark og Nederland, der ett av 

hovedmålene er å identifisere suksessfaktorer film- og TV-bransjen ved å analysere ulike 

selskapers produksjonskulturer. Miljøet er også involvert i Nasjonalt kunnskapssenter for 

kulturnæringene, som har sitt sete ved HiL.  

I tillegg har høgskolen et Senter for mediepedagogikk som er basert på et bredt tverrfaglig 

samarbeid. Senteret fungerer som overbygning for høgskolens forskningsaktiviteter knyttet til 
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medier, IKT og undervisning. Et hovedområde for senterets forskning er å stille kritiske 

spørsmål ved danning i mediesamfunnet. Utover den kritisk orienterte forskningen drives 

framtidsrettet forskning omkring medialisering av samfunnet. Senteret utgir tidsskriftet 

seminar.net. 

Høgskolen i Lillehammer er dermed den eneste utdanningsinstitusjonen som har kunstfaglig, 

produksjonsteknisk og vitenskapelig kompetanse på audiovisuelle medier samlet under ett tak. 

I tillegg har høgskolen utdannings- og forskningsmiljøer som bygger opp under denne 

satsingen. Dette gjelder spesielt senter for mediepedagogikk og kulturprosjektledelse.  

HiL besitter kunnskap og kompetanse som omfatter  

 kunstneriske uttrykk i film og fjernsynsformater (Den norske filmskolen), 

 faktabasert TV-produksjon, flerkameraproduksjon og produksjonsteknikk for TV, 

 ledelse av ulike typer produksjoner og arrangementer,  

 analyser av de audiovisuelle medienes innhold, kommunikasjonsform og betydning,  

 analyser av de audiovisuelle næringers organisering, samt muligheter og utfordringer i 

en global økonomi der ny teknologi skaper nye forutsetninger og rammer for 

fremstilling, distribusjon og konsum av audiovisuelle utrykk og produkter. 

Samarbeidsavtalen med HiG og NCE Raufoss, det felles doktorgradsprogrammet i 

audiovisuelle medier med NTNU og Kunnskapssenteret for kulturnæringene bidrar til å støtte 

opp under og forsterke dette området. 

Satsingen har i tillegg stor regional relevans for både næringsutvikling (etablering av 

produksjonsselskaper m. m i film-, TV- og spillbransjen) og ved å støtte opp om 

idrettssatsingen som blir omtalt i neste avsnitt (sport- og medieproduksjon). 

 

Konkrete ambisjoner 

Satsingsområdet audiovisuelle medier skal i framtiden også omfatte spill og spillutvikling 

som er nært beslektet med film og fjernsyn. I denne sammenhengen er det i samarbeidsavtalen 

med HiG og NCE Raufoss/Sintef Raufoss Manufacturing pekt på et felles prosjekt:  

 «HiL og HiG har sammen utviklet et studietilbud på MA-nivå i 

skjæringspunktet mellom teknologi og film. Studiet har som målsetting å 

skape det fremste fagmiljøet innen audiovisuelle fortellinger i Norge. 

Partene i denne avtalen forplikter seg til å videreutvikle det etablerte 

samarbeid med siktemål å kunne nå målsettingen om å bli den ledende aktør 

innen interaktive medier i Skandinavia. Som ledd i å nå dette målet, vil 

Partene etablere og videreutvikle masterutdanninger på dette feltet.»2 

Det skal i tillegg utvikles studietilbud i digital visual design og kunstfaglig dokumentarregi. 

Studietilbudene ved TV-utdanningene skal utvikles til å favne innholdsproduksjon for alle 

typer skjermer bredere enn tradisjonell TV-produksjon. Området sport og medieproduksjon 

skal utvikles spesielt i tråd med høgskolens satsing på idrett. I tillegg har HiL et juridisk 

fagmiljø som har potensial til å utvikle spesialkompetanse på opphavs- og kontraktsrettslige 

områder knyttet til kulturnæringene generelt og audiovisuelle medier spesielt. HiL besitter 

også kompetanse i estetikk (estetisk filosofi) som kan knyttes til og videreutvikles gjennom 

denne satsingen. 

                                                      
2 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer og NCE Raufoss/Sintef Raufoss 

Manufacturing, 28.5.2014 
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Film- og TV-bransjen har for øvrig store udekkede behov for etter- og videreutdanning, og vi 

vil videreutvikle emner og undervisningsopplegg godt tilpasset flere av disse behovene. 

Målet med denne satsingen er å bygge opp nasjonal kunnskaps- og kompetanseklynger i 

audiovisuelle medier med internasjonal rekkevidde og regional forankring. Innen 2020 skal 

det være en sterk audiovisuell avdeling i film- og TV-kunst, spill, innholdsproduksjon på 

audiovisuelle flater, produksjonsteknikk, produksjonsledelse og -administrasjon.  

De beste kandidatene i film, TV og spill – på bachelor, master, ph.d./kunstnerisk 

stipendiatprogram – skal være utdannet i Lillehammer, som skal være blant de tre beste 

utdanningene på disse områdene i Europa. 

 

Viktigste målgrupper og partnere 

Dnf´s viktigste målgruppe er film- og tv-bransjen i Norge, som vi forsyner med velutdannede 

fagfolk og nye kunstneriske talenter. Filmskolen samarbeider med NRK, KHIO, NMH og 

HiG. Internasjonalt med filmskolene i Norden (Nordicil) med de nasjonale filmskoler i 

Slovenia, Polen og Tsjekkia, og gjennom CILECT (sammenslutningen av verdens viktigste 

filmskoler).  

TV-utdanningen samarbeider med NRK, TV2, de største TV-produksjonsselskapene, KHIO, 

NMH og HiG. Internasjonalt samarbeides det med Arcada i Finland og Högskolan i Dalarna, 

Sverige, om å utvikle felles nordisk produksjonsmaster for TV (med fokus på digitale hybride 

produksjonsteknikker), i tillegg til ulike praktiske prosjekt på BA-nivå. Samarbeidene vil 

bidra til å styrke nordisk kulturproduksjon og produksjonskompetanse i en stadig mer 

tilspisset, kommersiell digital TV-verden. 

Film- og fjernsynsvitenskap og kulturprosjektledelse samarbeider med NTNU nasjonalt, og 

har i tillegg internasjonale samarbeidsavtaler med University of West of England (UK), 

Syddansk Universitet (DK), Universiteit Utrecht (NL) og Universitat de Barcelona (ES).  

I tillegg har miljøet samarbeidsprosjekter med blant annet Københavns universitet og Lunds 

universitet (SE). Seksjonen samarbeider dessuten med blant annet Norsk Filminstitutt, 

Nasjonalbiblioteket, Amandus filmfestival for barn og unge, Peer Gynt-spelet og Den norske 

litteraturfestivalen. Målgruppen for seksjonen er forvaltningsorganer, institusjoner og 

virksomheter på medie- og kulturfeltet.  

 

d) Idrett 

På bakgrunn av et regionalt initiativ valgte høgskolen å satse på idrett som et studietilbud. 

Lillehammers geografiske og klimatiske beliggenhet og dets omdømme som et av Nordens 

fremste vintersportssteder var bakgrunnen for dette valget. I løpet av årene har idrettsmiljøet 

raskt utviklet seg til å bli et sentralt forskningsmiljø i sin spesialisering i Norge. Høgskolen 

har bygget opp et idrettsfysiologisk testlaboratorium som har blitt sertifisert av 

Olympiatoppen som ett av tre slike laboratorier i Norge. Laboratoriet er sentralt for 

forskningsaktiviteten i idrett.  

På området idrett fokuseres det på hele mennesket – både det fysiologiske og det 

psykologiske. Satsingen er forankret i fagmiljøene i idrettsvitenskap og psykologi og har sin 

basis i tre relaterte hovedtemaer:  

 Helse og treningsfysiologi (bachelor i idrettsvitenskap)  

 Helse og miljø (MA i miljøpsykologi, oppstart 2014) 
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Av andre satsninger i idrett har HiL etablert det engelskspråklige årsstudiet i sports and 

outdoors tourism (reiseliv) og et bachelorstudium i sports management (organisasjon, ledelse, 

markedsføring, økonomi, frivillighet) som sammen med kulturprosjektledelse og 

mediasatsingen vil støtte opp under regionens fokus på utvikling av internasjonale og 

nasjonale idrettsarrangementer og profileringen av regionen som en vintersportsdestinasjon.  

En annen side av høgskolens idrettsrelaterte satsing er toppidrettsprogrammet. Ettersom 

Lillehammerregionen har store muligheter til å utvikle toppidretten i regionen har sentrale 

aktører i idrett i Norge, som Norges idrettsforbund, Olympiatoppen og Norges Skiforbund 

inngått et samarbeid med høgskolen med målsettingen om å tilrettelegge høyere utdanning for 

toppidrettsutøvere. Pr. i dag har mer enn 350 toppidrettsutøvere kombinert toppidrett og 

høyere utdanning ved HiL. 

 

Konkrete ambisjoner 

Høgskolen tar sikte på å utvikle satsingsområdet idrett, både i dybden og i bredden. Arbeidet 

med å utvikle en joint master i sports and exercise psychology er igangsatt, som en 

internasjonal fellesgrad med University of Greenwich. Dette mastertilbud i sportspsykologi, 

der utviklingen er støttet av SIU, vil være unikt i Norge og i Europa forøvrig. 

Forskningsinnsatsen og bachelorprogrammet legger forholdene også til rette for å utvikle en 

naturvitenskapelig master med fordypning i prestasjonsfysiologi og helse og - på lengre sikt – 

et tilsvarende doktorgradsprogram. I tillegg ønsker HiL å utvikle idrettsområdet sammen med 

relevante samfunns- og mediefag, som f.eks. sport og medier, der formidling av 

idrettsbegivenheter vil stå i sentrum.  

Både de juridiske og filosofiske fagmiljøene ved HiL kan bidra til å støtte opp under denne 

satsingen ved utvikling av kompetanse og studietilbud i idrettsjuss (som det er mangel på i 

Norge) og etiske perspektiver og etisk dilemmatrening knyttet til idrett og helse.  

 

Viktigste målgrupper og partnere 

Idrett som satsningsområde har solid regional forankring med flere regionale samarbeids-

partnere. I tillegg samarbeider miljøene både nasjonalt og internasjonalt. Forskningsmiljøet 

ved HiL inkluderer forskere fra Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. Miljøets 

forskningsaktiviteter er fundert på et bredt kompetanse- og erfaringsgrunnlag, som strekker 

seg fra medisin til fysisk aktivitet og helse, idrettsfysiologi og molekylærbiologi.  

Samarbeidet har blant annet ført til opprettelse av forskningsnettverket The Lillehammer 

Research Center for Medicine and Exercise Physiology (LiME), der det primære fokuset er 

rettet mot kartlegging av effekter av livsstil og fysisk aktivitet på kroppslige funksjonalitet; fra 

http://www.sykehuset-innlandet.no/Sider/side.aspx
http://www.revmatismesykehuset.no/
http://ansatt.hil.no/stiane/?page_id=78
http://ansatt.hil.no/stiane/?page_id=78
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hverdagslig funksjonsnivå til fysiologisk og cellebiologisk nivå. Det undersøkes alt fra 

toppidrettsutøvere til ulike pasientgrupper.  

Målgruppen for faglig samarbeid er skolesektor, privat sektor, helsevesen og universiteter og 

høgskoler. Her kan nevnes: Norges toppidrettsgymnas, Sykehus innlandet, HiOA, HiG, 

NBMU, Sintef, UiO, Universitetene i Greenwich, Leuven, Luxemburg, Gent, Würzburg, 

Surrey, Uppsala, Lund. Viktigste målgrupper for arbeidslivet er offentlig og privat sektor / 

bedrifter, idrett, helse- og skolevesen. 

All forskning på seksjonen er forankret i et forskningsutvalg med et definert 

forskningsprogram og faglig samarbeid, internt og eksternt. Norges Idrettshøgskole er den 

mest sentrale nasjonale samarbeidspartneren. På regionalt nivå er forskning og faglig 

utviklingssamarbeid knyttet til Sykehus innlandet og revmatismesykehuset.  

Internasjonalt forskningssamarbeid har vi med utdanningsinstitusjoner i Sverige, Danmark og 

England, videre med Olympiatoppen Norge, samt OLT’s søsterorganisasjon i Frankrike. 

 

 

2) Kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil 
innenfor gjeldende budsjettrammer 

Høgskolen har de siste årene gjennomført en bærekraftsanalyse av samtlige utdanninger ved 

institusjonen og vedtatt en oppfølgingsplan for de utdanningene som ikke er bærekraftige på 

kort eller lengre sikt. Målsettingen er at samtlige bachelor- og masterutdanninger skal være 

innenfor budsjettrammene, samlet sett. Det kreves en rekke omstillinger før det er tilfelle, 

men utviklingen går i riktig retning.  

Denne finansieringsmodellen omfatter ikke ph.d.-utdanningene. Utvikling av doktorgrads-

programmene har i vesentlig grad blitt finansiert gjennom midler fra et regionalt 

kompetanseutviklingsfond som har blitt til gjennom tilskudd fra kommuner og 

fylkeskommuner i Hedmark og Oppland, samt noen næringslivsaktører.  

Etter at Prosjekt Innlandsuniversitet (PIU) ble lagt bort, har fylkeskommunen og kommunene 

i Oppland etablert et fond som skal stimulere til kompetanseutvikling ved høgskolene i Gjøvik 

og Lillehammer. Målet er at høgskolene skal fusjonere for å løfte kompetansen til 

universitetsnivå. Fondet er i dag på 50 millioner. Med denne finansieringskilden vil 

doktorgradsprogrammene langt på vei få den nødvendige økonomiske støtten fram mot 2020. 

Oppstart av nye studier innen satsingsområdene vil i de fleste tilfeller innebære behov for 

ekstern finansiering i form av oppstartstøtte. HiL har gjort seg noen erfaringer ved oppstart av 

masterutdanningen i miljøpsykologi, der fire renovasjonsselskaper bidro med den nødvendige 

ekstrafinansiering.  

På film- og TV-området har det vist seg at muligheten for ekstern finansiering er svært 

begrenset i Norge, både pga. manglende kultur på feltet, men også fordi det finnes få 

kommersielle aktører i Norge som har finansielle muligheter til det. 

Når det gjelder forskningsinnsatsen på de fire satsingsområdene, er potensialet stort, både 

med hensyn til tema og forskningskompetansen hos de ansatte. Det kreves en betydelig 

innsats for å komme opp på et godt nivå på eksternfinansiering av forskningsprosjekter. 

Samtlige satsingsområder må i større utstrekning delta i NFR- og EU-prosjekter og slik sett få 

betalt for deler av forskningsinnsatsen. På området kunstnerisk utviklingsarbeid er ikke dette 

så opplagt fordi det er få relevant programmer på dette feltet.  
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HiL har et forbedringspotensial i å organisere forskningsvirksomheten mer hensiktsmessig og 

øke den forskningsadministrative kompetansen i akkvisisjon av NFR- og EU-prosjekter.  

 

 

 

3) Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske 
profil  

Selv om det allerede i dag finnes sterke bånd til relevante forskningsmiljøer ved alle fire 

satsingsområdene, vil det være et viktig hovedgrep å utvikle disse nettverkene ytterlige, 

nasjonalt og internasjonalt. Det vil også være viktig å ha et spesielt fokus på kvaliteten i 

rekrutteringsprosessene framover, ettersom det vil bli mange utskiftninger i det vitenskapelige 

personalet fram mot 2020. 

Et annet viktig grep vil være å analysere forskningsorganiseringen ved HiL med en målsetting 

om å etablere flere forskergrupper. Velfungerende forskergrupper står som regel sterkere i 

konkurransen om eksterne midler enn enkeltforskere, også i samarbeidskonstellasjoner med 

andre forskningsinstitusjoner. I den samme analysen vil det også være viktig å se på 

sammenhengen mellom forskning og utdanningene, slik at kravet om forskningsbasert 

undervisning blir godt ivaretatt på alle utdanningsnivåer. 

Et tredje hovedgrep vil være å profesjonalisere forskningsadministrasjonen ytterligere, særlig 

med tanke på akkvisisjon av forskningsprosjekter. Høgskolen ser på muligheten for å etablere 

et felles rådgivningskontor for EU-søknader i regionen sammen med andre sentrale FoU-

institusjoner, som bl.a. Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark, NINA, NIVA, Sykehuset 

Innlandet. Vi mener en slik felles ordning vil være mer rasjonell og robust enn om hver enkelt 

FoU-institusjon bygger opp, drifter og vedlikeholder denne spisskompetansen.  

 

 

4) Vurdering og konkretisering av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling, 
konsentrasjon og sammenslåing  

Tydeliggjøringen av HiLs fire satsingsområder fremmer også samarbeid, arbeidsdeling, 

konsentrasjon og sammenslåing med andre institusjoner i UH-sektoren. Det siste momentet 

vil vi komme tilbake til under pkt. 7.  

Samarbeid om forskningen og utdanningene er aktuelt på alle områdene. Under 

presentasjonen av satsingsområdene (pkt. 1) nevnte vi allerede en rekke samarbeidspartnere. 

Et området der vi eksplisitt vil arbeide for en tydeligere SAK-prosess er 

økonomiutdanningene i Oppland. Det ligger til rette for at økonomimiljøene ved de to 

høgskolene samhandler i mye større grad og tilbyr felles utdanninger, gjerne med ulike 

fordypninger, men med et felles fagmiljø, slik at både S og A og K i SAK kommer til 

anvendelse. HiL har allerede inngått en samarbeidsavtale med HiG der formål er:  

 å utvikle og etablere masterprogram i økonomi i felleskap, 

 å bruke fagpersonale for undervisning på tvers av høyskolene, 

 å samarbeide om forskning, utvikling og innovasjon i økonomifagene, 

 å initiere samarbeidsprosjekter med ekstern finansiering.3 

                                                      
3 Intensjonsavtale om utvikling av økonomifagene ved Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer, 30.8.2014 
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For å kunne utvikle en masterutdanning i spill, er samhandling mellom HiG og HiL helt 

avgjørende. På et annet viktig område, som gjelder to av våre mest attraktive og 

framgangsrike utdanninger – juss og psykologi – har vi en annen type samarbeid. Her gir vi 

en ettertraktet BA-utdanning, der kandidatene kan studere videre ved Universitetet i Oslo, 

Universitetet i Bergen eller i utlandet (f.eks. Universitetet i Ålborg) for å fullføre sin MA-

grad. Vi har pr. i dag samarbeidsavtaler med begge de norske universitetene.  

Sammen med UiO og UiB har vi utviklet og vil videreutvikle juss-studiet. Vi vil innrette vårt 

studium slik at det blir et viktig supplement innrettet mot vår profil (idrettsjuss, immaterielle 

rettigheter - som er relevant for media, og informasjonssikkerhet - som er relevant for 

samarbeidet med HiG).  

Også for spesialpedagogikk og sport psychology arbeider vi med forpliktende internasjonale 

samarbeidsavtaler. 

Når det gjelder det kunstneriske utviklingsarbeidet, har vi god erfaring med å være en del av 

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. Det gir filmskolen anledning 

til å bidra med sin kompetanse inn i de mest profilerte kunstfaglige nettverk i Norge, samtidig 

som våre kandidater får verdifulle impulser i sitt arbeid. 

 

 

5) Identifisering av nødvendige endringer i rammebetingelser som ikke angår 
budsjett  

HiL vil spille inn noen områder som vi mener vil bidra positivt når det gjelder å nå 

regjeringens mål for sektoren. I en forståelse av at det finnes flere veier til målet, vil vi ikke 

hevde at de er nødvendige i den forstand at uten disse endringene vil man ikke lykkes, men 

snarere fremheve at de vil kunne bidra til at målene nås raskere. 

 Innføring av langsiktige (5-årige) avtaler mellom KD og institusjonene med tydelige 

forventninger og avlesbare resultatmål på institusjonenes strategiske satsingsområder. 

 NOKUTS rolle som veileder bør fremheves og styrkes. 

 Styrke og samordne sektorens arbeidsgiverpolitikk. 

 Sørge for at det finnes tilgang til tilstrekkelig omstillingskompetanse og 

omstillingsressurser. 

 Sørge for større samordning i sektoren når det gjelder: 

o IKT-systemer 

o Anskaffelser 

 

 

6) Institusjonens strategiske posisjon  

a) i et landskap med færre institusjoner 

I et landskap med færre institusjoner vil den fremste satsningen for å utvikle nasjonale 

toppmiljøer med internasjonale ambisjoner i vår region være en fusjon mellom HiL og HiG. 

Sammen kan vi etablere og kvalifisere oss til å bli et ledende forsknings- og kompetansemiljø 

på utvalgte områder (se punkt 7), noe som samtidig også vil bidra til en generell 

kompetanseheving i regionen.  

Utover det har HiL en rekke sentrale samarbeidsavtaler med universitetene i Norge. Sammen 

med NTNU har vi fått akkreditert en felles ph.d. i audiovisuelle medier som på sikt vil bli en 

spydspiss i norsk forskning på audiovisuell mediepedagogikk og medieproduksjon.  
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For næringsutvikling og arbeidslivet for øvrig er det avgjørende at det finnes en høgskole i 

denne regionen med nasjonale ambisjoner på sine fagområder og internasjonal attraktivitet. 

Høgskolens virksomhet er en viktig motor for denne delen av Norge pga. sin rolle som 

utviklingskatalysator. 

 

 

b) i et landskap med krevende demografisk utvikling 

HiL rekrutterer godt og har hatt jevnt stigende søkning de siste årene. Lillehammer er et 

tilflyttingssted og byen har en ambisjon om å tilrettelegge godt for studentene. Det er god 

dekning på studenthybler og det er et rikt og mangfoldig idretts- og kulturmiljø som virker 

rekrutterende, både på studenter og ansatte.  

Høgskolene i Oppland rekrutterer langt over gjennomsnittet fra andre fylker i Norge. Det er et 

godt tegn, siden utdanningsnivået i Oppland er blant de laveste i Norge. Rekrutteringen fra 

hele landet vil også være et godt utgangspunkt dersom en forventet nedgang i 

ungdomskullene om noen år vil minske etterspørselen etter høyere utdanning generelt.  

Med langt flere studenter enn befolkningstallet skulle tilsi, bidrar HiL (og HiG) til å løfte 

utdanningsnivået i regionen. Samtidig bidrar høgskolen til å lette presset på 

utdanningsinstitusjonene i Oslo og omegn.  

 

 

c) i et landskap med tydeligere forventning til akademisk standard i form av 
læringsutbytte og forskningskvalitet som følges opp og får konsekvenser 

Når det gjelder akademisk standard og læringsutbytte, har vi arbeidet kontinuerlig og 

systematisk med dette de siste årene. Akademisk standard ivaretas gjennom god rekruttering 

av kompetente ansatte og gjennom god studentsøking – og dermed høye opptakskrav – på de 

fleste studier.  

Akademisk standard ivaretas også gjennom krav om forskningsbasert undervisning. HiL har 

lang tradisjon for at fagansatte skal forske, og at undervisningen skal baseres på forskning. Vi 

har tilrettelagt for det gjennom 45 % forskningstid til alle førstekompetente vitenskapelig 

ansatte og 25 % til alle som underviser.  

HiL vil utarbeide en forskningsmelding, tilsvarende utdanningsmeldingen, der vi vil følge opp 

forskningskvalitet og sammenhengen mellom forskning og undervisning spesielt.  

I arbeidet med tilrettelegging for økt læringsutbytte er studentenes engasjement i 

studieutvalgene og i de andre råd og utvalg av stor betydning. Kombinert med økt fokus på 

høgskolepedagogikk, førstelektorkvalifisering, studiekvalitetsutvikling, digitale læringsformer 

og studentinvolvering er dette ett av de høyest prioriterte områdene. 
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7) Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller 
flere andre institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfte 
kvaliteten på utdanning og forskning ved andre institusjoner gjennom 
sammenslåing?  

Høgskolene i Oppland har arbeidet for en faglig tilnærming siden mai 20124, etter at Prosjekt 

Innlandsuniversitet ble avsluttet. Til sammen har de to høgskolene i dag fire doktorgrader. I 

tillegg deltar filmskolen i det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk 

utviklingsarbeid. Samtlige doktorgradsprogrammer er tverr- eller flerfaglige. De kombinerer 

ulike vitenstradisjoner og naturvitenskapelige, teknologiske, samfunnsvitenskapelige, 

humanistiske og kunstfaglige tilnærminger. De to institusjonene har utpekt sju 

satsingsområder der flere av disse involverer perspektiver på innovasjon og mediebruk. 

 

Det mest sammenfallende satsingsområdet er innovasjon, der HiG er spesielt opptatt av 

innovasjon i helse og HiL har konsentrert seg om innovasjon i tjenesteyting i offentlig og 

privat sektor. Her er det mange felt vi kan utfylle hverandre på.  

HiGs satsingsområde bærekraftig teknologi bygger også til en viss grad på 

innovasjonsforskning. HiL og HiG samarbeider i dag om den Nasjonale innovasjonsskolen 

for kommunene. I tillegg samarbeides det allerede om satsingen informasjonssikkerhet, der 

HiG har etablert Center for Cyber-and Information Security og HiL har forpliktet seg til å 

bidra med juridisk kompetanse på området informasjonssikkerhet.  

Også dette samarbeidet er del av samarbeidsavtalen mellom HiG, HiL og NCE Raufoss. I 

avtalen skrives det bl.a.:  

«Juridiske problemstillinger er et sentralt tema innenfor 

informasjonssikkerhetsområdet. HiL har bygget opp et svært kompetent 

juridisk fagmiljø. Partene er enige om, og vil legge til rette for, at HiLs 

                                                      
4 se HiLs styrevedtak 14/12  
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juridiske miljø skal få en klarere og mer sentral rolle innenfor utviklingen av 

dette fagfeltet.»5 

Audiovisuelle medier/medieteknikk er et annet samarbeidsområde mellom høgskolene i 

Oppland, som er omtalt slik i samarbeidsavtalen:  

”HiL og HiG har sammen utviklet et studietilbud på MA-nivå i skjærings-

punktet mellom teknologi og film. Studiet har som målsetting å skape det 

fremste fagmiljøet innen audiovisuelle fortellinger i Norge. Partene i denne 

avtalen forplikter seg til å videreutvikle det etablerte samarbeid med siktemål å 

kunne nå målsettingen om å bli den ledende aktør innen interaktive medier i 

Skandinavia. Som ledd i å nå dette målet, vil Partene etablere og videreutvikle 

masterutdanninger på dette feltet.” 

I tillegg samarbeider begge mediemiljøene, TVF v/HiL og IMT v/HiG, om etableringen av et 

Sport Media Center (SMC), et initiativ, som så langt har vært støttet av OFK, Lillehammer og 

Gjøvik kommune. 

Tre av høgskolenes sju satsingsområder er altså allerede i dag basert på et forsknings- og 

utviklingssamarbeid høgskolene imellom. Et fjerde område – universell utforming – har et 

stort potensial for samarbeid i fremtiden mellom miljøpsykologi ved HiL og fagmiljøet i 

universell utforming ved HiG. 

De to siste satsingsområdene – oppvekst og idrett har også begge en tverrfaglig profil. De kan 

med fordel kombineres med fagkunnskap fra HiG.  

Videre er det et omfattende samarbeid mellom HiL og HiG om helse- og sosialfagene. Her 

tilbys blant annet MA i Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid og videreutdanning i 

Tverrfaglig veiledning i fellesskap og det samarbeides om profesjonsutdanningene i helse- og 

sosialfag på flere områder, herunder SAK-prosjekt om tverrfaglig samarbeidslæring i praksis. 

Utfra en faglig kvalitetsvurdering ligger det derfor godt til rette for en fusjon mellom HiG og 

HiL. 

Høgskolene i Oppland har utover det som er nevnt en rekke andre faglig og administrative 

samarbeidstiltak som f.eks. felles Råd for samarbeid med arbeidsliv (RSA), felles 

studentsamskipnad (SOPP). Det har vært utredet felles administrative løsninger som del av 

PIU-samarbeid bl.a. it, internasjonalt kontor, studieadministrasjon, kommunikasjon og 

markedsføring, innkjøp og forskningsadministrasjon.  

Vi har også vurdert en fusjon med Høgskolen i Hedmark (HiHm) etter samme analysemodell 

som vi brukte for Høgskolen i Gjøvik. Med utgangspunkt i HiLs fire satsingsområder og 

HiHms fem strategiske forskningsområder6 (anvendt økologi, arena for kultur- og språkfag, 

utdanning og diversitet, bioteknologi, folkehelse, verdiskapning i næringsliv og forvaltning) 

har vi kommet fram til at det er få områder som vi bli løftet kvalitativt i en fusjonert 

institusjon.  

Pr. i dag er det ikke noe samarbeid mellom de to institusjonene på satsingsområdene. Det har 

tidligere vært forsøkt å få til et forskningssamarbeid som en del av satsingen på SAK mellom 

HiLs studiemiljø i idrett og folkehelsemiljøet på Elverum.  

                                                      
5: Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer og NCE Raufoss/Sintef Raufoss 

Manufacturing, 28.5.2014 
6 Strategisk plan 2013 – 2016, s. 17, Høgskolen i Hedmark, http://hihm.no/om-

hoegskolen/nyheter/2013/strategisk-plan-2013-2016, 19.10.2016 

http://hihm.no/om-hoegskolen/nyheter/2013/strategisk-plan-2013-2016
http://hihm.no/om-hoegskolen/nyheter/2013/strategisk-plan-2013-2016
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Faglig sett kunne det tenkes at et samarbeid mellom HiLs doktorgradsprogram i oppvekst og 

HiHms satsing på utdanning og diversitet er nærliggende, men så langt har fagmiljøene ikke 

funnet fram til felles perspektiver som utvikler områdene kvalitativt. 

Når det gjelder de resterende satsingsområdene: audiovisuelle medier, innovasjon, anvendt 

økologi, kultur- og språkfag, bioteknologi, verdiskaping i næringsliv og forvaltning har 

fagmiljøene ikke utviklet noe i fellesskap. 

 

 

Oppsummering 

HiL har hatt studiekvalitet og bærekraftanalyser høyt på dagsorden de siste årene. På 

studiebarometeret, som ble presentert av NOKUT i februar 2014, skårer høgskolen godt. Det 

samme gjelder utdannings- og forskningsintensitet, og institusjonenes kostnadseffektivt. 

Høgskolen i Lillehammer ligger langt over gjennomsnittet på de fleste parametere, 

sammenlignet med de andre statlige høgskolene.  

Vi har løftet, og kan videre løfte, vår kompetanse sammen med andre institusjoner. Når det 

gjelder vår videre kompetanseutvikling, mener vi det først og fremst bør skje ved samarbeid, 

arbeidsdeling og konsentrasjon. Vi har, og har hatt, et utstrakt samarbeid med NTNU, UiO, 

UiB. 

Når det gjelder fusjon, mener vi at det bør skje regionalt, for vår del med HiG. Regionens 

satsning på de to høgskolene ved opprettelse av et kompetanseutviklingsfond på vel 50 

millioner taler for en slik fusjon. Videre tilsier institusjonenes størrelse, vår komplementære 

fagportefølje, konkrete utviklingsprosjekter, geografiske avstand og nære samarbeid på flere 

fagfelt at vi kan få til en struktur som fremmer kvalitet.  

Etter våre analyser og vurderinger vil en fusjon med Høgskolen i Hedmark ikke fremme økt 

kvalitet og faglig robusthet innenfor en rimelig kostnadseffektivitet som er formålet med 

strukturmeldingen. Med erfaringene fra PIU-prosessen i minne tror vi at en slik konstruksjon 

heller vil føre til geografiske kamper enn til synergieffekter som vil løfte våre faglige 

satsinger ytterlige. 

Hvis en fusjon med HiG ikke skulle bli aktuelt, vil HiL kunne stå sterkt alene, gitt vår 

posisjon som nasjonalt flaggskip i film og fjernsyn, og med sterke fagmiljøer med høy 

kompetanseprofil, sammenhengende studieløp, god kvalitet samt god rekruttering og god 

gjennomstrømming.  

HiLs rolle i fremtidens UH-landskap vil ta utgangspunkt i, og være preget av, våre fremste 

fagmiljøer på de strategiske områdene innovasjon i tjenesteyting, oppvekst, audiovisuelle 

medier og idrett.  

 


