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Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk sitt innspill 

til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og 

høyskolesektoren 

Innledningsvis gis det et kort sammendrag av hovedkonklusjonene, samt styrets 
vedtak i saken. Deretter følger et mer detaljert svar. Dette er strukturert i henhold til 
punkt 4 i oppdraget. 

 

Sammendrag: 

De mest sentrale poengene fra notatet kan oppsummeres i følgende punkter: 

• Fra 1994 til 2014 har Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk 
(HiM) økt den faglige kvaliteten betydelig. Man har bygd i høyden, og har i dag 
status som vitenskapelig høgskole. HiM tilbyr utdanning på alle nivå, inkludert 
to doktorgradsstudier.  

• Fram mot 2020 vil HiM forsterke satsingen på satsingsområdene og utvikle 
studier i skjæringspunktet mellom dem. Det skal jobbes aktivt med flere 
fellesgrader. HiM mener denne strategien ivaretas best innenfor dagens 
organisering, i tillegg til fortsatte SAK-prosesser. Det er viktig at pågående 
SAK-prosess med Høgskolen i Ålesund får fortsette uforstyrret av 
strukturprosessen i sektoren.  

• I oppdraget forventes det at man peker på alternativ til prefererte anbefalinger. 
HiM peker da på en sammenslåing på Nordvestlandet (HiM+HVo+HiÅ + evt 
HSF). 

• HiM vurderer en slik fusjon å være utfordrende ift fag, geografi, kultur og 
politikk, og den kan bli krevende og kostbar i forhold til det man vil kunne 
oppnå. Den vil også være en trussel mot HiM sin status som vitenskapelig 
høgskole. Denne statusen er svært viktig for rekrutteringen av ansatte og 
studenter, spesielt fra utlandet. 

 

Styrets vedtak 30.oktober 2014: 

1. Høgskolestyret ønsker at Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i 
logistikk (HiM) fortsetter som selvstendig institusjon og bygger videre på valgt 
strategi, der man satser på høy akademisk kvalitet innenfor dagens vedtatte 
satsingsområder; logistikk, helse- og sosialfag og sport- og event 
management. I tillegg vil HiM aktivt jobbe videre med SAK (samarbeid, 
arbeidsdeling, konsentrasjon) og har som mål å etablere flere fellesgrader, 
etter modell av vår nylig akkrediterte PhD innen helse- og sosialfag. 

2. Dersom myndighetene allikevel beslutter sammenslåing for HiM mener 
høgskolestyret at det naturlige er å se på en større vitenskapelig høgskole på 
Nordvestlandet, bestående av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i 
logistikk, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Ålesund, og eventuelt også 
Høgskulen i Sogn og Fjordane. 
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Ønsket strategisk profil 2020, herunder 

a. Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud) 

b. Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning,  

      kunnskapsdeling 

c. Viktigste målgrupper og partnere  

 

HiM vedtok så sent som i mars 2014 en revisjon av virksomhetsmålene og de 
tilhørende styringsparametere for egen institusjon. Dette utgjør i dag institusjonens 
strategiske profil. Siden denne profilen etter høgskolestyrets vurdering ikke er i 
konflikt med Regjeringens ambisjoner for UH-politikken, har styret ikke sett det 
formålstjenlig å utforme noen ny strategi som en del av innspillet til 
strukturmeldingen.  

På samme måte som strategi logisk danner utgangspunktet for struktur, vil strukturer 
også bidra til valg av strategier. HiMs profilvalg og forståelse av hvordan profilen kan 
oppnås er dermed påvirket av dagens struktur og erfaringene til de som gir liv til 
denne strukturen. Våre ansatte er seg dermed bevisst at framtidige strukturelle 
endringer kan bidra til å endre vår profil. Responsen på strukturelle modeller som har 
versert som en del av prosessen Oppdraget har satt i gang kan forstås som 
irrasjonelle og fryktbasert, men også som rasjonelle og erfaringsbasert. Det er i dette 
landskapet HiM har forsøkt å utforme sitt innspill. 

 

1 a  Faglige prioriteringer 

Utdanning 

HiM har gjennom de siste 20 årene fulgt opp signalene om samarbeid, arbeidsdeling 
og konsentrasjon, og har primært bygd studietilbud i høyden i stedet for å spre 
innsatsen på nye disiplinære fagområder. Vi gjør oppmerksom på at en konsekvens 
av dette profilvalget er at studenttallet ikke har økt vesentlig. Likevel er HiM en av de 
største vitenskapelige høgskolene i landet. 

Dagens tre avdelinger (Avdeling for Logistikk, Avdeling for Helse- og sosialfag, og 
Avdeling for Økonomi og samfunnsvitenskap) bygger alle på studietilbud som 
eksisterte ved etableringen av HiM i 1994. I perioden etterpå er IT-studiene lagt ned, 
mens vernepleie kanskje er det studiet som representerer den største faglige 
utvidelsen. Innenfor både logistikk (petroleumslogistikk og event management) og 
økonomi og administrasjon (sport management) har det vært en organisk 
knoppskyting mot spesifikke industrier. Disse studietilbudene, som til dels er unike i 
Norge, representerer omfattende anvendelser og fagutvikling  av kjernefag mot 
spesifikke bransjer/samfunnssektorer. Alle er skapt i dialog med disse omgivelsene.     

HiMs faglige strategi har ført til at alle avdelingene tilbyr masterstudier, mens Helse- 
og sosialfag og Logistikk begge kan tilby PhD-studier. En av de sistnevnte er en 
fellesgrad, og fram til 2020 vil HiM arbeide for å skape flere fellesgrader med andre 
institusjoner. 
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HiMs intensjon er å videreutvikle og forbedre studietilbudene innenfor dagens 
fagområder, i samråd med arbeidslivet og dets behov. Dette kan fram til 2020 bety 
satsinger i skjæringspunktene mellom våre fagområder eller mot nye 
bransjer/samfunnsområder, men det er ikke HiMs strategi å bygge opp nye 
disiplinære fagmiljø.  

HiM arbeider kontinuerlig med å forbedre studiekvaliteten. Høgskolen har over 
mange år satset på kompetanseheving av vitenskapelig ansatte gjennom 
kvalifiseringsprogram (Ph.D og førstelektor) og pedagogiske basisprogrammer. 
Høgskolen er opptatt av å gi god forskningsbasert undervisning, og mener høy 
kompetanse, internasjonalt forskningssamarbeid og god kobling mellom utdanning 
og forskning bidrar til dette. Det gjennomføres jevnlige studentundersøkelser og 
evalueringer, og det iverksettes nødvendige forbedringstiltak. HiM har utfordringer 
mht studentrekruttering og inntakskvalitet, og vi ser klare sammenhenger mellom 
studentenes studieinnsats og gjennomføring på normert tid. Høgskolen har nylig 
igangsatt et prosjekt om Digital studiehverdag som omfatter digitalisering av 
undervisning (jf. HiMoldeX som forløperen til noe mer) og eksamen. Vi tror at dette vil 
bidra til økt studieinnsats og gjennomstrømning. Høgskolen kan vise til god 
gjennomstrømning, særlig på masterstudiene, og vår siste kandidatundersøkelse 
viser at 90 % av bachelor- og masterkandidater fra HiM får relevante jobber innen 5 
mnd etter avsluttede studier. 

 

Forskning 

Et viktig element i HiMs satsing på forskning og kvalifiseringsløp er 
forskningsgruppene. Vi har p.t. 17 aktive forskningsgrupper, og mange av dem har 
deltakere som også tilhører samarbeidende fagmiljøer, eksempelvis fra 
helseregionen og helseforetakene, Møreforsking og kommunesektoren. Det er et mål 
for høgskolen å øke publiseringsaktiviteten. Dette bidrar til kompetanseheving for den 
enkelte forsker, for institusjonen som helhet og for samfunnet. Samtidig øker det 
absorpsjonsevnen og muligheten til interaktiv kunnskapsformidling i arbeidslivet. HiM 
har per 2013 en publiseringsfrekvens som ligger over gjennomsnittet for statlige 
høgskoler, men under gjennomsnittet for vitenskapelige høgskoler. Per 2020 er det 
en målsetting å passere gjennomsnittet for de vitenskapelige høgskolene.  

HiM har høyt kvalifisert vitenskapelig personale. 17 % av institusjonens fast ansatte 
er professorer, mens 33% er førsteamanuenser. På Logistikkavdelingen er andelen 
med førstekompetanse 90 %, på avdeling for Økonomi og samfunnsvitenskap er den 
61 % og på avdeling for Helse- og sosialfag er den i dag 23 %. Siden HiM ble 
etablert har det vært en betydelig kompetanseheving blant personalet, og det er 
viktig å huske at det f.eks. på sykepleie i 1994 knapt nok var ansatte med utdanning 
på hovedfagsnivå. 

HiMs styre ønsker å løfte både kvantiteten og kvaliteten på forskningen. Ved 
nyansettelser i fast stilling tilsettes derfor bare forskerutdannede og forskningsaktive 
medarbeidere. 1.8.2014 ble det utnevnt en viserektor for forskning med erfaring fra 
EU-forskning. Viserektor leder Forskningsutvalget. Denne styrkingen har bidratt til 
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enda større oppmerksomhet på forskning, og over noe tid forventes det synlige 
positive resultat både når det gjelder publiseringer, søknader til forskningsrådet og 
Horisont 2020 og Bidrags- og Oppdragsmidler (BOA). HiM har tradisjonelt hatt et tett 
samarbeid med Møreforskning Molde AS (MFM), der HiM har en eierandel på 49%. 
Store deler av miljøets oppdragsforskning kanaliseres gjennom MFM. MFM hadde en 
omsetningen på kr. 18,6 mill i 2013, og et resultat på kr. 0,8 mill.  

HiM har i de senere årene deltatt i flere prosjekter under EUs 7de rammeprogram for 
forskning. Dette har gitt verdifull erfaring og gode kontaktnett innen enkelte av 
forskningsområdene. Nettverkene har vært nyttige også ut over den konkrete 
forskningsinnsatsen i prosjektene, og har bidratt til kvalitetsheving både på 
forskerutdanningen og i undervisningsvirksomheten. Fram mot 2020 vil HiM øke sin 
søknadsvirksomhet inn mot Horisont 2020-programmet ved at de som har erfaringer 
fra slike prosjektsøknader deler sin kompetanse med faggrupper som ikke har vært 
med tidligere. Forskningsrådet gir også uttrykk for at de vil harmonisere sine 
programmer og formater i større grad med de som finnes i Horisont 2020, noe som 
øker nytten av innsatsen mot slike søknader. 

Det er viktig at alle forskningsmiljø er internasjonale, og har velutviklede relasjoner til 
internasjonale forskningsnettverk. HiM legger vekt på at akademisering også betyr 
internasjonalisering, og at våre faglige ansatte deltar på internasjonale konferanser 
og publiserer internasjonalt. 

 

1 b Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning og 
kunnskapsdeling 

I følge HiMs virksomhetsmål 1 skal HiM "tilby forskningsbasert utdanning av 
internasjonal kvalitet både innenfor satsningsområdene logistikk, sport og event 
management og helse/sosialfag, og innenfor fagområder som skal støtte den faglige 
spissingen. Høgskolen skal kritisk vurdere sitt studietilbud og utvikle nye fleksible 
studier rettet inn mot samfunnets behov." 

Fag innen økonomi, samfunnsfag og juss støtter opp om og inngår i satsingen både 
på logistikktilbudene og i sport management. Nedenfor omtales kjerneområdene kort: 

 
Logistikk 

Avdeling for logistikk har totalt 23,7 faglige årsverk. 21,5 årsverk (90%) dekkes av 
personer med professor- eller førsteamanuensiskompetanse.  

HiM tilbyr utdanning på alle nivå innenfor logistikk. Søkningen til 
logistikkutdanningene er god, og det rekrutteres studenter fra hele Norge og fra over 
50 andre land. Logistikk som fagområde er stadig mer etterspurt, og med det brede 
rekrutteringsgrunnlaget er det ikke forventet noen nedgang i studenttallet.  

Logistikkmiljøet har høy forskningsaktivitet både innen oppdragsforskning, 
egenfinansiert forskning og publisering. . Miljøet arrangerer også vitenskapelige 
konferanser. Fagmiljøet har store forskningsoppdrag knyttet til Nasjonal 
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Transportplan, og oppdragsprosjekter for Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet 
og Avinor. Fagmiljøet inngår også i en gruppe som gjennomfører analyser av statlige 
investeringsprosjekter på vegne av Finansdepartementet. Det er avlagt 32 
doktorgrader innen logistikk siden 2006 på områder som anvender logistikk på så 
ulike sektorer som helse, produksjon av sportsklær, slakteri, meieri, offshore 
installasjoner, medisindistribusjon, transportinfrastruktur, maritim industri, skogsdrift, 
containertransporter, luftfart, jernbanetransport, sjømatsektoren, modellering av 
reise-etterspørsel og tekstil-eksport – i tillegg til mange avhandlinger som fokuserer 
på teori- og metodeutvikling innen logistikk. Doktorgradsprogammet i logistikk har pt 
28 kandidater oppmeldt. Logistikkmiljøet har i sin forskning tilnærmet seg 
problemstillinger med utgangspunkt i mange ulike fagdisipliner (økonomi, 
matematikk, IT, samfunnsfag, ledelse og ingeniørfag). Avdelingen har en god 
publiseringsfrekvens, og ønsker fram mot 2020 å prioritere større fokus på 
publisering i nivå-2 journaler, og å oppnå større deltakelse i internasjonale nettverk 
innen Horisont 2020-programmet, samt i det nylig lanserte forskningsråds-
programmet Transport 2025.   

 

Helse- og Sosialfag 

Avdeling for Helse og sosialfag har totalt 43,4 faglige årsverk. 9,8 årsverk (23 %) har 
kompetanse som professor eller førsteamanuensis, mens 5,6 (13 %) er førstelektor. 
Fram mot 2020 forventer HiM at godt over halvparten av de ansatte på avdelingen 
har professor-, førsteamanuensis- eller førstelektorkompetanse.  

 
HiM tilbyr bachelor i sykepleie og vernepleie, samt flere videreutdanninger og en 
mastergrad innen helse- og sosialfag. Høsten 2015 igangsettes den felles 
doktorgraden i helse – og sosialfag i samarbeid med Høgskulen i Volda. En viktig 
målsetting for 2020 vil være at dette programmet er godt etablert med ca. 20 
kandidater. 

Antall studenter er økende på alle utdanningene innenfor helse- og sosialfag. 
Hovedandelen av studentene er rekruttert lokalt, og HIMs kandidatundersøkelser 
viser at de også velger å jobbe lokalt når de er uteksaminerte. Studietilbudet er derfor 
svært viktig for regionen. Etterspørselen etter sykepleiere og vernepleiere forventes å 
stige i forbindelse med økende behov i sektoren, og HiM forventer stabile eller 
økende studenttall frem mot 2020.  

De aller fleste av avdelingens fagansatte deltar i en eller flere av i alt seks 
forskningsgrupper, og flertallet deltar også i forskningsprosjekter. 
Forskningsgruppene er forankret i avdelingens studietilbud og i praksisfeltet, og de 
har gode relasjoner til flere nasjonale og internasjonale akademiske miljø. Det 
planlegges nå felles forskningsgrupper med Høgskulen i Volda, i forbindelse med vår 
felles forskerutdanning i helse- og sosialfag. Det vil gjøre gruppene mer robuste, og 
øke muligheten for ekstern finansiering.  
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Seks topp kvalifiserte nasjonale og internasjonale forskere er tilknyttet avdelingen i 
bistilling. 

 

Sport- og Event Management  

Sport Management er del av Avdeling for Økonomi og samfunnsvitenskap som tilbyr 
flere bachelorprogram og masterprogram. Totalt har avdelingen 22,2 faglige årsverk, 
derav 13,6 årsverk med kompetanse som professor eller førsteamanuensis. 
Avdelingen har per i dag 4,6 årsverk som er knyttet spesielt til programmene i Sport 
Management. Av disse har 3,3 årsverk (72,5 %) kompetanse som professor eller 
førsteamanuensis. Sport management tilbys både på bachelor- og masternivå. 
Sammen med MSc Event Management som tilbys i samarbeid med avdeling for 
Logistikk, er dette avdelingens mest særegne programmer fordi det er programmer 
som ellers knapt tilbys i Skandinavia, og som også synes i Europa. Søkningen på 
bachelorprogrammet i Sport management har vært god og stabil siden programmet 
ble startet i 2004. Søkningen er nasjonal. På masterprogrammene, som undervises 
på engelsk og henvender seg til både norske og internasjonale studenter, er 
søkningen økende etter forbedret markedsføringsinnsats. Til sammen 40 studenter 
ble tatt opp høsten 2014. Det er i dag en stor andel utenlandske studenter på 
programmene. HiMs intensjon fram mot 2020 er å etablere disse utdanningene enda 
bedre, særlig i det europeiske markedet. 

Alle ansatte tilknyttet Sport Management og Event Management deltar i 
forskningsgruppen i Sport og Event Management.  

 

Andre fagfelt  

Omtrent siden distriktshøgskolens første år i Molde har økonomi, administrasjon og 
statsvitenskap inngått i høgskolens portefølje. Statsvitenskap inngår i dag på en 
vellykket måte i bachelorstudiet i juss og administrasjon. Studiet har bra søkning. 
Juss og statsvitenskap gis som årsstudium. Masterstudiet i samfunnsendring, 
organisasjon og ledelse er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig studium som har 
pågått i over ti år, og som har stabilt god søkning.  

Bachelorstudiene i økonomi og administrasjon og regnskap og revisjon har god 
søkning og utgjør en stor andel av studentmassen ved HiMolde. Masterstudiet i 
økonomi og administrasjon som følger NRØA standard og kvalifiserer til tittelen 
siviløkonom, startet opp første kull i 2014. Det ble tatt opp 30 studenter. 

Forankret i avdeling for Økonomi og samfunnsvitenskap har HiM i over 10 år 
samarbeidet med høgskolene i Volda og Ålesund om det roterende 
ledelsesprogrammet Ledelse i helse- og sosialsektoren (LIHS). Om lag 500 
helseledere har tatt programmet, og det er fremdeles svært god søkning. 
Programmet viser hvordan fagmiljø kan samarbeide om videreutdanning mot et 
regionalt arbeidsmarked. 
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På Avdeling ØS er det i alt tre grupper som er avdelingsinterne, men enkelte ansatte 
deltar også i andre forskningsgrupper internt ved HiMolde og mot eksterne aktører. 

 

Kunnskapsdeling 

HiM har i dag et formidlingsutvalg under Forskningsutvalget. Dette utvalget har 
ansvar for Forskningsdagene, og har gjennom flere år arrangert det populære 
månedlige Popvit-foredraget i Molde by i samarbeid med Molde bibliotek. Høgskolen 
har også faste samarbeid med Bjørnsonakademiet og Bjørnsonfestivalen. Ved å 
opprette posisjonen som viserektor ønsket HiM også å styrke forskningsformidlingen 
gjennom disse utvalgene, og gjennom samarbeid med andre lokale aktører. For å få 
enda større oppmerksomhet på kunnskapsdeling planlegger HiM å opprette en 
forskningsformidlingspris som kan tildeles ansatte ved HiM eller journalister som på 
en forbilledlig måte formidler forskning fra våre fagmiljø.  

HiM etablerte våren 2014 en egen uavhengig nettavis, Panorama 
(http://panorama.himolde.no/) som nå er en av fem uavhengige UH-aviser i Norge. 
Fra HiMs side er denne etableringen en satsing på både forskningsformidling, og 
formidling om høgskolemiljøet og våre omgivelser. Målinger viser sterkt økende 
trafikk på våre formidlingsplattformer, inkl. sosiale medier, og flere oppslag i andre 
medier. HiM vil i årene framover satse videre på Panorama og på sosiale medier.  

 

1 c Viktigste målgrupper og partnere 

Den aller viktigste målgruppen for HiM er selvfølgelig studentmarkedet. Vi har et 
svært viktig lokalt og regionalt marked som i stor grad består av studenter som av 
forskjellige grunner ikke er så mobile (f.eks. pga. jobb, familie, helsesituasjon). Dette 
markedet inkluderer også mange som tar studier som etter- og videreutdanning mens 
de er i arbeid. Vi tror det er viktig at vi betjener denne studentgruppen, f.eks. med 
studietilbud innen økonomi, administrasjon, juss og statsvitenskap. 

HiM har i økende grad rettet virksomheten også mot et nasjonalt og internasjonalt 
marked, og har derfor hele studier som undervises på engelsk. Vår erfaring er at 
utenlandske studenter fra både EØS og utenfor er viktige for å få god økonomi i flere 
av studiene våre, og de bidrar også positivt faglig. Dermed gjør tilgangen på disse 
studentene, og finansieringen av dem, at vi kan opprettholde høyt spesialiserte 
studier i Norge som også norske studenter, og norsk arbeidsliv, både regionalt og 
nasjonalt, i stor grad nyter godt av. Søkningen fra utlandet er svært god, men 
signalene fra regjeringen om manglende statlig finansiering av studenter utenfor 
EØS/Sveits kan svekke søkningen dersom det blir innført.  

En annen målgruppe er arbeidslivet gjennom den mer direkte samhandlingen med 
næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner. Kunnskapsdeling og – 
produksjon foregår ikke bare gjennom formidling, men også i stor grad gjennom ulike 
felles prosjekter med aktører i omgivelsene.  
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For HiM er det nesten umulig å lage en uttømmende oversikt fordi mange av disse 
møtepunktene etableres og vedlikeholdes i mange former, og i stor grad gjennom 
ulike personer og miljøer. Det skjer f.eks. gjennom: 

• Enhet for utadrettet virksomhet (EUV) som driver våre EVU-virksomhet, 
arrangerer seminarer og konferanser, deltar i innovasjonsarrangementer som 
Ungt entreprenørskap, Venture Cup mv., og sitter i relevante styrer som Molde 
Kunnskapspark, Knutzonsenteret (Kristiansund), Petroleumslogistikksenteret, 
Lean Forum Nordvest og Romsdalskonferansen.  

• Møreforsking AS og Møreforsking Molde AS, både i styreposisjoner og i deres 
FoU-prosjekter med ulike partnere i privat næringsliv og offentlig sektor 

• Klyngeprosjektet iKuben (Arena) der HiM er fullverdig medlem og representert 
i styret, deltaker i to av tre organiserte satsingsområder; logistikk og 
produksjonsteknologi (men ikke materialteknologi), og samarbeidspartner i 
kurs og innovasjonstiltak 

• Molde næringsforum, med styreplass og aktiv deltaker i årlige arrangement 
som Ungt Entreprenørskap, Romsdalskonferansen og Styredagen. 

• Rammeavtaler med offentlige organer som Samferdselsdepartementet, 
Vegdirektoratet, og Norges forskningsråd (gjennom Møreforsking Molde as) 

• Samarbeidsorgan på ulike nivå innenfor Helse Midt-Norge RHF 
• Samarbeidsprosjekt med kommuner, fylkeskommune og Fylkesmannen 
• Utplasseringsordninger for studenter, bl.a. innenfor logistikk, 

petroleumslogistikk og sport management (sistnevnte delvis regulert gjennom 
avtale med Norges Fotballforbund) 

• Mange av våre forskningsgrupper inneholder også eksterne deltakere, 
eksempelvis innen kommuner, helseforetak, regional og nasjonal offentlig 
administrasjon. 

• Forskningssamarbeid med andre høgskoler/universitet (prosjektsøknader, 
SFI-søknader, konferansesamarbeid mv.)  

• Et langvarig samarbeid med Transportøkonomisk Institutt, både når det gjelder 
forskningsprosjekter, formidling (felles ansvar for TØI-kurset), styre-
representasjon etc. 

• En svært bred kontaktflate mot næringslivet gjennom mastergrads- og 
doktorgradsprosjekter. Både lokale og nasjonale/internasjonale aktører bidrar 
med interessante problemstillinger, informasjon og direkte støtte til slike 
prosjekter innen våre mastergradsområder. 

Det er HiMs vurdering at kontaktflaten mellom høgskolen og øvrig arbeidsliv blir 
stadig bredere og tettere, samtidig som forholdet er preget av dynamikk. Slik 
forventer vi at det vil være også framover mot 2020.  
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Strategisk profil - Oppsummering og konkretisering 

HiM har over lang tid prioritert å bygge studieprogram på flere nivåer innenfor 
allerede etablerte fagfelt. Denne hovedlinjen ligger fast fram mot 2020. Dette betyr at 
vi også skal:  

• Fortsette oppgraderingen av fagpersonalets kvalifikasjoner gjennom å øke 
andelen ansatte med førstekompetanse i alle avdelinger. 

• Arbeide for at bachelor- og masterprogrammene vi tilbyr har god kvalitet og 
god rekruttering. Programmer som over tid ikke oppnår et tilstrekkelig 
studentantall avvikles. 

• Arbeide aktivt med kvaliteten og aktivitetsnivået innen våre 
forskerutdanningsprogram og forskerskoler vi deltar i. 

• Øke søknadsaktiviteten til norske og europeiske forskningsprogram.  

I tillegg ser vi alltid på mulighetene for å utvikle faglig innovative og samfunnsnyttige 
forsknings- og utdanningsprosjekt i skjæringspunktene mellom fagmiljøene våre. Et 
eksempel på dette er helselogistikk og samhandling i helsesektoren. Her har vi ikke 
kommet så langt som vi har ønsket. I 2020 skal vi ha kommet mye lenger. Dette er et 
så viktig forskningsområde for samfunnet at vi forventer stimulering gjennom 
rekrutteringsstillinger (ref. langtidsplanen for forskning). Fram mot 2020 forventer vi 
også å ha etablert flere fellesprogrammer, slik vi nå har det med Høgskulen i Volda. 
Vi forventer å ha realisert et (eller flere) program på master- eller PhD-nivå med HiÅ, 
kanskje også med andre institusjoner. 

Frem mot 2020 er vårt mål å ha studenttall på minst det samme nivå som i 2014.  
Når det gjelder forskning og publisering skal vi ligge minst på gjennomsnittet for 
sammenlignbare vitenskapelige høgskoler.  

 

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

Styret mener at HiM kan realisere sin strategiske profil innenfor gjeldende 
budsjettrammer, men med økte eksterne inntekter (EU, Forskningsrådet, 
Helseregionen, oppdrag, økt etter- og videreutdanning mm), økt kompetanse i 
fagstaben, smartere og forsvarlig bruk av emner og lærekrefter, og gjennom 
samarbeid med andre UH-institusjoner både faglig og administrativt. 

HiM har i lang tid vært blant de institusjonene som har lavest statlig finansiering per 
student / studiepoeng, og det gjør det utfordrende å utvikle kvaliteten ytterligere. En 
forutsetning for å nå målene er at vi fortsatt kan ha en effektiv og tilpasningsdyktig 
organisasjon som snur seg raskt og utnytter tilgjengelige ressurser godt.  

Som kunnskapsorganisasjon er HiM helt avhengig av å rekruttere gode 
medarbeidere med høy akademisk kompetanse, og samtidig legge godt til rette for 
interne kvalifiseringsløp. Stort sett opplever vi at vi er attraktive for godt kvalifiserte og 
forskningsaktive søkere når vi lyser ut stillinger.   
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HiM må stadig videreutvikle kvaliteten i studietilbudene og markedsføringen slik at 
studiene framstår som attraktive i markedet, og slik at kvalifikasjonene studentene får 
er godt rettet inn mot arbeidslivets behov. Det er utfordrende for en liten institusjon å 
nå ut med sine kvaliteter, men det arbeides målbevisst med dette, både mot 
studentmarkedet og arbeidslivet. Vedlikehold og forbedring av kontaktarenaene mot 
relevante deler av arbeidslivet er en forutsetning. 

Takket være en kultur der djerve ideer har fått sjansen til å bli realisert har HiM 
gjennom de siste to tiårene skapt en spisset høgskole med høy kvalitet i de fleste 
fagmiljøene, og med tilbud fra årsstudier til forskerutdanninger. Innenfor en slik kultur 
vil man møte framtiden framoverlent og med stort pågangsmot. Slik tenker vi at vi 
også vil møte årene fram mot 2020. 

   

3. Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere strategisk profil 
innenfor gjeldende budsjettrammer 

Deler av dette er allerede nevnt, men de viktigste hovedgrepene vil være: 

• Holde fast ved egen profil med organisk utvikling av dagens studietilbud og 
fagmiljøer. Evt. nye studietilbud skal ligge innenfor dagens fagområder, eller i 
skjæringspunktene mellom disse. 

• Forsterke forventningen til faglig ansatte om at akademisk 
kunnskapsproduksjon også skal formidles til offentligheten, og at akademisk 
kvalitet ikke forhindrer samarbeid med arbeidslivet   

• Økt deltagelse av faglig ansatte i forskningsprogrammer og internasjonale 
forskningsnettverk 

• Mer målrettet innhenting av eksterne midler. 
• Økt finansiering av rekrutteringsstillinger gjennom eksterne midler 
• Utvikle en bedre forskningsadministrasjon, om nødvendig med andre 

partnere/høgskoler, for lettere å kunne delta i krevende program som Horisont 
2020 

• Øke bruken av digitale undervisningsløsninger  
• Samarbeid om nye studietilbud med andre institusjoner, etter eksempel av vår 

felles PhD i helse- og sosialfag med HiVO.  
• Videreføre og forsterke HiM sitt samarbeid med utenlandske institusjoner.  
• Fortsette den økte satsingen på formidling, herunder forskningsformidling, 

gjennom kostnadseffektive virkemidler som bruk av fri nettavis, sosiale medier, 
formidlingspris mv. 

• Bevisst ansettelse av forskningsaktive og internasjonalt orienterte 
vitenskapelige medarbeidere 

• Mer strategisk bruk av toerstillinger 
• Videreutvikling av administrasjonen, bl.a. i samarbeid med høgskolene i fylket 

og andre i sektoren. HiM skal ha en kompetent, tilstrekkelig og effektiv 
administrasjon som støtter godt opp under hovedmålene til institusjonen, og 
som bidrar til å videreutvikle viktige områder som f.eks. digitalisering av 
undervisning og eksamen og administrativ forskningsstøtte. 
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HiMs styre mener at høgskolen gjennom bevaring og videreutvikling av sin 
entreprenørkultur, og gjennom de nevnte tiltakene vil kunne fortsette den 
kvalitetshevingen som beviselig har skjedd de siste 20 årene. Styret mener at 
forutsetningene ligger til rette for å fortsette som selvstendig institusjon også i år 
2020. HiM er allerede en profilert og kostnadseffektiv høgskole som gjennom 
sammenslåing med andre institusjoner fort vil kunne oppleve 1) forskyvning og 
utydeliggjøring av strategisk profil, 2) utvanning av dagens entreprenørkultur, og 3) at 
økte kostnader til harmonisering, ledelse og administrasjon spiser opp eventuelle 
skalafordeler og faglige synergier. Samtidig erkjenner styret at det er potensiale for 
både faglige og administrative synergieffekter gjennom formelt samarbeid med andre 
institusjoner, ikke minst nærliggende høgskoler. Dette vil etter styrets vurdering bli 
billigere for samfunnet enn sammenslåing.  

En ytterligere begrunnelse for styrets anbefaling framsettes i punkt 4.   

 

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

SAK 

HiM har allerede et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Ålesund som fokuserer på 
samarbeid, konsentrasjon og arbeidsdeling. En plattform for denne SAK-prosessen 
ble behandlet i begge høgskolestyrene i april (se vedlegg 2). Målet for prosessen er: 

• En klarere faglig arbeidsdeling og profil for de studietilbudene som gis 
• Skape nye studietilbud av høy kvalitet, helst med nasjonal appell 
• Administrativt samarbeid og arbeidsdeling 

I plattformen pekes det på at følgende prioriterte fagområder: 

• Helsefag 
• Økonomi-administrasjonsfag 
• Logistikk-teknologi-ingeniør-maritime fag 

Prosessen er godt i gang, og tre 2-dagers workshoper er avholdt innen de tre 
prioriterte områdene, samt for administrasjonen. Mange mulige samarbeidsområder 
er identifisert. Arbeidet fortsetter med å konkretisere prosjekter man kan jobbe videre 
med i fellesskap. Det er for tidlig å konkludere om hvilke konkrete endringer i 
tilbudene som kommer ut av dette, men det er styrenes klare ambisjon at samarbeid, 
arbeidsdeling og konsentrasjon skal forsterkes i årene som kommer.  
Det vil bli et felles styremøte mellom høgskolene i mars-2015.   

Høgskolestyret mener at denne SAK-prosessen bør videreføres som planlagt, og 
fortsette uforstyrret av strukturdebatten i sektoren.  

For øvrig har HiM gjennom fagmiljøene samarbeid med mange institusjoner og 
institutter, både regionale, nasjonale og internasjonale. Det som har gitt mest synlige 
resultater det siste året er samarbeidet med Høgskulen i Volda om landets første 
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felles PhD-grad. Vi mener dette viser hva små høgskoler er i stand til å skape i 
fellesskap, og uten sammenslåing.  

HiM har også en samarbeidsavtale med NTNU, Sintef, HiST og Møreforsking som 
har sitt utgangspunkt i logistikkfaget. Dette har så langt ikke materialisert seg i 
studietilbud, men derimot i samarbeid om en europeisk og en nordisk 
logistikkonferanse i 2015 og to SFI-søknader som er til behandling.    

Gjennom en intern prosess der alle avdelinger samt fagforeningene har deltatt har 
det utkrystallisert seg en klar anbefaling fra fagmiljøene om at HiM fortsetter som 
selvstendig institusjon i kombinasjon med den SAK-linjen som er fulgt de siste årene. 
I fagmiljøene stilles spørsmålet «Hvordan bygges kvalitet – egentlig?».  
Når svaret ikke har blitt sammenslåing er det bl.a. ut fra følgende argumenter: 

• Ved fortsatt å satse på å bygge kvalitet innenfor definerte fagområder, og ikke 
å spre ressursene på for mange områder vil en liten/mellomstor høgskole som 
HiM kunne fylle noen regionale og nasjonale roller i norsk høyere utdanning 
på en god måte. 

• Det at en relativt liten organisasjon har klart kvalifiseringsløp mot to 
doktorgrader og status som vitenskapelig høgskole, viser at størrelse på 
institusjonen ikke er kritisk for å ha en høy akademisk standard. 

• HiM spiller en viktig rolle som vitenskapelig høgskole ved at den tilbyr 
utdanningsløp på høyt nivå på områder som i liten grad er dekket av de 
tradisjonelle universitetene.  

• For å kunne tilby høyt spesialiserte studieløp i Norge er det nødvendig å tilby 
undervisning på engelsk, og å ha programmer som rekrutterer gode studenter 
på en internasjonal arena.  

• Dersom finansieringsmulighetene (statlige og andre) i større grad favoriserer 
store institusjoner, kan det nødvendiggjøre fusjoner for at HiM skal kunne 
oppnå sine strategiske mål. Gitt dagens rammebetingelser vil vi klare å nå 
målene.   

 

SAKS 

Selv om styret anbefaler SAK framfor SAKS de nærmeste årene, har man også 
vurdert ulike sammenslåingsalternativ. Nedenfor gjør vi rede for disse vurderingene 
ut fra hovedmålet om høyere kvalitet i forskning, utdanning og formidling innenfor 
dagens budsjettrammer. Vurderingene tar utgangspunkt i kriteriene fag, geografi, 
kultur og politikk. Videre diskuteres noen konkrete alternativer i HiMs geografiske 
nærhet, hhv. i nord og sør.  

 

Fag 

Et sentralt mål med strukturreformen er å realisere regjeringens ambisjoner om å 
skape mer robuste fagmiljø. Ut fra en slik tankegang vil det i en sammenslått struktur 
være naturlig å etablere større avdelinger/fakulteter som krysser de fusjonerte 
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enhetene. Prinsippet vil da være at like eller lignende fagmiljø organiseres under 
samme ledelse, uavhengig av campus. Det bærende organisasjonsprinsippet vil 
være inndeling i fakulteter. En slik inndeling vil i teorien kunne gi større fleksibilitet 
mht disponering av personalet på tvers av de høgskolene som omfattes av 
sammenslåingen  

Geografi 

Jo større geografisk spredning det er mellom organisasjonsenhetene innenfor en 
høgskole jo større er reiseavstandene, og kostnader knyttet til forflytning. Disse 
kostnadene avhenger også av avstanden mellom enhetene. Dersom vi tar 
utgangspunkt i universiteter og høgskoler nord og sør for HiM vil vi finne at effektiv 
kjøretid (fra kontor til kontor inkludert fergereiser og venting) fra HiM er som følger:  

• Molde – Trondheim  4 timer 
• Molde – Ålesund:  2 timer 
• Molde – Volda:  3 timer 
• Molde – Sogndal:  6 timer 

Trondheim kan nås med fly fra Molde med effektiv reisetid på ca. 2,5 timer. Sogndal 
kan også nås med fly fra Molde, via Oslo eller Bergen (ofte begge), men da sjelden 
på under 3,5 timer effektiv reisetid.  

Som vi ser er reiseavstanden betydelig også mellom alle institusjonene, og 
veiprosjekt som vil redusere disse avstandene er fremdeles langt unna realisering. 
Selv om digitale hjelpemidler delvis reduserer reisebehovene tror vi en effektiv 
ledelse, faglig så vel som administrativ, i stor grad vil kreve fysisk tilstedeværelse. 
Det betyr at det vil være behov for en geografisk organisering, dvs. i form av campus, 
campusorganisasjoner og kanskje en "head of school" modell. Dette vil være et 
alternativ eller et supplement til en faglig organisering. I praksis vil likevel en 
geografisk organisering bety at det må etableres et nytt ledelsesnivå mellom 
departementet og dagens høgskoler.  

Kultur 

Ulike høgskoler og fagmiljøer kan være preget av ulike kulturer eller identiteter, f.eks. 
langs aksene akademisering (akademisk forskning og forskningsbasert 
undervisning), anvendt kunnskapsdeling og –produksjon (EVU, utviklingsoppdrag o.l) 
og profesjonsorientering. Vi tror ikke det er slik at det er en nødvendig konflikt mellom 
disse dimensjonene, men historien viser at forholdet kan være krevende, ikke minst 
når det skapes identiteter rundt akademisering, profesjoner eller 
kunnskapsanvendelse. Samtidig tror vi at det i en nasjon som baserer seg på høy 
kompetanse (og høye kostnader) i privat og offentlig virksomhet må være slik at 
faglig kvalitet forstått både som anvendt kunnskapsdeling og som 
profesjonskunnskap er avhengig av tilstrekkelig akademisering. Hvis ikke vil den 
kunnskapen som deles ikke ha tilstrekkelig høyt nivå. Dette gjenspeiles også i 
regjeringens ambisjoner for sektoren. Organisatorisk betyr dette at det i en eventuell 
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fusjon mellom institusjoner må skapes betingelser for både akademisering, 
kunnskapsdeling og respekt for profesjonell fagkunnskap.  

Politikk 

Universitet og høgskoler er ikke upåvirket av lokal- og regionalpolitiske kontekster. 
De er viktige arbeidsplasser, viktige for det omliggende arbeidslivets evne til å 
tiltrekke seg kompetansearbeidskraft, og viktige kulturinstitusjoner i vertsregionen. 
Når institusjonene på denne måten vurderes som svært viktige ressurser er det ikke 
underlig at det mobiliseres politisk rundt institusjonene. Sammenslåing av 
institusjoner på tvers av formelle og kulturelle regiongrenser kan lett mobilisere 
regionalpolitiske motsetninger, ikke bare under selve sammenslåingsprosessen, men 
også i ettertid. HiM ligger i et fylke der dette ikke er ukjent, og dermed er det også 
viktig å vurdere i hvilken grad slike politiske spenninger vil slå inn i den nye 
høgskolens hverdag og beslaglegge ressurser som institusjonen heller trenger til 
faglige formål.   

Organisering mellom fag, geografi, kultur og politikk 

Spørsmålet om hvilke institusjoner som er nærmest HiM avhenger av hvordan man 
måler reiseavstander. Om man bruker fly som transportmiddel vil Oslo, Bergen og 
Trondheim figurere som nærmere eller like nær som f.eks. Volda og Sogndal. Slik 
sett vil institusjoner i disse byene kunne framstå som vel så attraktive som 
institusjoner innenfor eget fylke eller i nabofylket, også fordi de gjerne har mer 
spissede faglige miljø. Enkeltmiljøer ved HiM hadde utvilsomt kunne se svært 
spennende og utfordrende partnere innenfor høyt kvalifiserte institusjoner som f.eks. 
NHH og NIH, men disse ville neppe tilby like gode samarbeidsmuligheter for andre 
deler av vår institusjon.  

I nord er NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag de høgskolene som fysisk er nærmest 
HiM. En fusjon av disse to institusjonene er det mest diskuterte alternativet i 
Trøndelag. Status for et slikt alternativ er pt. helt uvisst, og det er derfor ikke et 
alternativ som er diskutert på toppnivå mellom HiM og disse institusjonene.  Faglig 
ville HiM finne miljøer innenfor en slik konstruksjon, som er akademisk orienterte og 
dermed relativt kongruente, lite konkurrerende og til dels attraktive for hverandre. 
Den fysiske avstanden gjør at en campusorganisering i Molde vil være nødvendig. 
Det største problemet med en slik konstruksjon er antakelig det politiske. 
Konstruksjonen vil neppe være populær i det politiske miljø i Møre og Romsdal, og 
det vil være knyttet stor usikkerhet til i hvilken grad HiM i framtiden vil bli satset på 
innenfor et slikt Midt-norsk storuniversitet.  

En storkonstruksjon sørover vil potensielt kunne inkludere fire høgskoler, fra Molde til 
Sogndal. Faglig vil mange av HiMs fagmiljø finne tilsvarende eller tangerende miljø 
innenfor en slik sammenslått høgskole, også i HiSF, kanskje med unntak av logistikk. 
En slik høgskole vil likevel bli preget av sterke profesjonsutdanninger som 
lærerutdanninger, ingeniørutdanninger og helse- og sosialfagutdanninger. Uansett vil 
en fakultetsorganisering være krevende innenfor en slik høgskole, på grunn av store 
geografiske avstander. Dermed tror vi ikke en slik høgskole vil fungere uten tydelige 
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campusorganisasjoner. Der fakulteter vil være et middel til å skape robuste 
fagmiljøer, må det campusorganisasjoner til for å sikre stedlig ledelse og deltakelse. 
Fagkulturene innenfor en slik høgskole vil være mange, kanskje så mange at 
stedstilhørighet vil være viktigere, noe som vil styrke campuset som 
organisasjonsenhet. Politisk vil høgskolen favne kulturelle regioner og to fylker, med 
muligheter for politisk strid. Det vil kanskje ikke hjelpe at en slik høgskole heller ikke 
vil ha noe størrelsesmessig tyngdepunkt. 

Et annet alternativer en vitenskapelig høgskole i Møre og Romsdal. Politisk vil dette 
alternativet ha bred oppslutning fra Fylkestinget i Møre og Romsdal, men over tid vil 
en slik høgskole neppe unngå det som i fylket er kjent som fogderistrid. Faglig er 
denne høgskolen noe mindre interessant for HiM, men likevel finnes det allerede 
noen tette faglige relasjoner, mest med HiVO og innenfor helse- og sosialfagene, 
men til en viss grad også innenfor samfunnsfag. Det beste eksemplet på samarbeid 
på tvers er lederutdanningen Ledelse i helse- og sosialsektoren som fagpersoner ved 
de tre høgskolene har samarbeidet om i 12 år. Sykepleierutdanningene i HiM og HiÅ 
har også hatt varige relasjoner, men disse var kanskje tettere før enn nå. Relasjonen 
mellom økonomi- og logistikkmiljøene ved HiM og HiÅ har vært asymmetrisk i den 
forstand at HiM har levert emner og undervisning inn i HiÅ sine programmer, uten at 
det samme har skjedd motsatt vei.  

Kulturelt oppfattes nok HiM som mer akademisk og universitetslik enn de andre to, 
noe som også stemmer med HiM sitt selvbilde og statusen som vitenskapelig 
høgskole. Samtidig har HiM også profesjonsutdanninger (syke- og vernepleie), og 
har over tid hatt en betydelig oppdragsvirksomhet, hovedsakelig organisert gjennom 
Møreforsking Molde as og i varierende grad mot både offentlige og private 
oppdragsgivere.  

Høgskolen i Volda har nylig fått doktorgrad (med HiM), men har i øvrig klare trekk av 
akademisering også i fag som historie, nynorsk språk og kultur og 
samfunnsvitenskap. Høgskolens identitet er kanskje mest knyttet til 
profesjonsutdanninger som medieutdanning og enda mer lærerutdanningen som har 
en 150 år gammel historie i Volda. Kanskje med unntak av medieutdanningen er 
HiVos kontaktflate mot omgivelsene hovedsakelig offentlig sektor. 

I motsetning til de to andre har ingen deler av det som i 1994 ble Høgskolen i 
Ålesund fortid som distriktshøgskole. Høgskolen har vokst fram gjennom en samling 
av profesjonsutdanninger (ingeniør, bioingeniør, sykepleie mv.) og har hittil ikke blitt 
akademisert i samme grad som HiVo og HiM. Derimot har HiÅ profilert seg som en 
høgskole rettet mot de dominerende næringene på Sunnmøre, hovedsakelig 
maritime og marine næringer og private aktører. 

Langs akademiseringsaksen kan det se ut til at HiVO står nærmere HiM enn det HiÅ 
gjør selv om HiÅ nylig har annonsert ambisjoner om doktorgradsutdanning. Når det 
gjelder aksen kunnskapsdeling er det trolig omvendt. Det er likevel en viss spenning i 
dette forholdet fordi HiÅ i praksis retter seg mot et fåtall næringer, mens HiM tar 
utgangspunkt i f.eks. logistikk og transportøkonomi som generiske disipliner som 
anvendes bredt. HiÅs fokus på havrommet virker f.eks. begrensende ifht. HiMs 
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transportforskning som inkluderer både hav, luftrom og landtransport. Gjennom PhD-
programmet i logistikk favner HiM i prinsippet alle typer logistikkutfordringer, inklusive 
de som finnes innenfor maritime og marine næringer.  

Behovet for campusorganisering som alternativ eller supplement til 
fakultetsorganisering reduseres kanskje noe innenfor fylkesgrensene, men med to 
timers reiseavstand til vår nærmeste nabo er det lite trolig at det faller bort. 
Reiseavstandene vil koste og komplisere både ledelse og utviklingen av sterkere 
fagmiljø. 

I Oppdraget ber departementet institusjonene vurdere hvordan de kan bidra til å løfte 
kvaliteten på utdanning og forskning ved andre institusjoner. Med sin status som 
vitenskapelig høgskole innser HiM at det innenfor en geografisk løsning kan stilles 
forventninger til institusjonen om å bidra til akademisk kvalitetsheving. Spørsmålet er 
om dette best gjøres innenfor en fusjonert løsning eller gjennom en forsterket SAK-
løsning. Når HiM anbefaler en SAK-løsning heller enn en fusjonsløsning så er det 
fordi en fusjon nødvendigvis vil kunne bli kostbar og krevende og med svært usikre 
faglige gevinster. Ansvaret for kvalitetsheving kan også tas gjennom samarbeid med 
andre, slik det skjer gjennom den felles PhD-graden til HiM og HiVO. 

I oppdragsbrevet har departementet åpnet for positive økonomiske virkemidler til 
sammenslåingsprosesser. Det er vanskelig å vite hva dette innebærer økonomisk på 
kort og lang sikt, men dersom departementet ønsker økt faglig kvalitet som resultat 
av en sammenslåing vil vi sterkt anmode om at de økonomiske virkemidlene 
dimensjoneres deretter. Innenfor en slik løsning mener høgskolestyret at det beste 
valget er høgskolene i Møre og Romsdal, altså høgskolene i den SAK-prosessen vi 
har vært og er involvert i. Styret er kjent med at Høgskulen i Volda ønsker Høgskulen 
i Sogn og Fjordane med i en eventuell konstruksjon på Nordvestlandet. Dersom en 
større konstruksjon først blir valgt kan HiM også være med å drøfte denne løsningen.   

 

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

HiM fikk i 2010 status som vitenskapelig høgskole i logistikk. Vi er innforstått med at 
stortingsmeldingen om struktur vil avklare spørsmålet om institusjonskategorier. Ved 
HiM er det en erfaring at kategorien gir oss en merkevare som gjør det lettere å 
rekruttere studenter og ansatte, særlig nasjonalt og internasjonalt. Kategorien skaper 
også en viktig forpliktelse innad mht. å ta ansvar for faget på nasjonalt nivå. Et 
bortfall av denne kategorien vil derfor ha negative følger både for vår institusjon og 
for faget logistikk. 

HiM har et omfattende samarbeid med mange eksterne aktører innen arbeids- og 
næringslivet. Det er viktig at det er både aksept for, og gode rammebetingelser for, at 
denne type aktivitet kan prioriteres. Noen av disse selskapene har vi også 
eierandeler i. Vår oppfølging skjer normalt gjennom verv i styrer, samt på 
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generalforsamlinger og eiermøter. Et par av disse vil vi nevne særskilt, da de tidvis 
gir oss ekstra utfordringer. 

HiM eier 18% i Møreforskning AS. Møreforskning AS eier 51% av Møreforskning 
Molde AS (MFM), mens HiM eier de resterende 49% direkte. MFM er lokalisert på 
Molde campus og har p.t. 18 forskere. Det foregår et utstrakt samarbeid mellom HiM 
og MFM. Dette er et svært nyttig samarbeid med positive effekter for begge 
virksomheter. Vi har hatt ansatte som har gått fra den ene virksomheten til den 
andre. Det tette samarbeidet med MFM gjør at deler av oppdragsaktiviteten 
kanaliseres dit. Dette opplever ikke HiM som et faglig problem, men i rapporteringer, 
målinger, sammenligninger, etatstyringsmøter mm. er det vanskelig å synliggjøre 
denne aktiviteten på en god måte. HiM ønsker at man i større grad skal få synliggjort 
og «telt med» denne oppdragsaktiviteten. Det er ikke HiM sin oppfatning at det 
hadde vært bedre at denne lå direkte under HiM. Instituttsektoren har en annen 
dynamikk og er viktig som samarbeidspartner for UH-sektoren. For HiM er forholdet 
til MFM tett og viktig. 

HiM eier ca. 9% av Høgskolesenteret i Kristiansund AS (HiKsu). Samme eierandel 
har Høgskulen i Volda og Høgskolen i Ålesund. Resten eies av fylkeskommunenen, 
kommunen og næringslivet. Disse bidrar også med midler inn til HiKsu. HiM 
representerer alle tre høgskolene i styret, og ofte også på generalforsamlinger og 
eiermøter. HiKsu sitt formål er å «megle» utdanninger til Kristiansund, samt å tilby 
lokaler og infrastruktur for tilbyderne. I dag er det kun HiM som har studenter ved 
HiKsu. HiM tilbyr bachelor i sykepleie, bachelor i petroleumslogistikk og årsstudium i 
beredskapsledelse.  Til sammen er det nærmere 300 studenter på senteret. Dette er i 
dag det eneste høgskoletilbudet i Kristiansund. Det er et lokalpolitisk ønske at dette 
utvides. HiM har stor forståelse for Kristiansunds og Nordmøres ønske om et større 
tilbud i regionen. Imidlertid kolliderer dette ønsket med signalene i SAKS. Så langt er 
det HiM som har tatt ansvar for å tilby høgskoleutdanning i Kristiansund, og HiM er 
beredt til å ta et enda større ansvar om myndighetene ønsker det og legger til rette 
for det. Det krever imidlertid endelig avklaring av en rekke forhold i og rundt HiKsu. 
Det er neppe naturlig at fylket, kommunen og næringslivet skal bidra økonomisk i «all 
evighet».  

Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt et ønske om en samlet høgskole, med 
fire campus i fylket. HiM ser gjerne at strukturmeldingen også gir politiske svar på 
disse spørsmålene. 
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6. Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon 

i et landskap med: 

a. Færre institusjoner 

b. En krevende demografisk utvikling 

c. Tydelige forventninger til akademisk standard i form av læringsutbytte, 

forskningskvalitet som følges opp og får konsekvenser 
 

a. Færre institusjoner 

HiMs posisjon defineres dels gjennom spesialiserte utdanningsprogram, dels 
gjennom utdanningsprogram som det typisk er lokal etterspørsel etter (f.eks. 
økonomi og administrasjon, juss og administrasjon) og som krever praksisplasser i 
regionen (syke- og vernepleie). HiM mener at institusjonen ut fra disse kriteriene 
også kan forsvare en plass i et landskap med færre institusjoner.  

 

b. En krevende demografisk utvikling 

Framskrivingen av befolkningsutviklingen i Møre og Romsdal 2014-24 viser en 
forventet økning i alle aldersgrupper unntatt gruppen 40-49 år (jf. Fylkesstatistikk 
2014, Møre og Romsdal fylkeskommune).  Veksten i gruppen 10-29 år vil være liten, 
mens gruppen 30-39 år vil ha en økning på hele 17 prosent. For HiM tilsier dette at 
det lokale/regionale studentmarkedet for unge studenter vil ha liten økning, med 
unntak aldersgrupper som kan forventes å etterspørre etter- og videreutdanning og 
kanskje master- og doktorgrader.  

HiM har gjennom rendyrking av sin profil oppnådd at flere av utdanningene våre har 
nasjonal og internasjonal søkning, og høsten 2014 utgjorde de lokale/regionale 
søkerne under 50 prosent. Dette betyr at HiM ikke ensidig påvirkes av 
befolkningsutviklingen i regionen, men at utdanningsønsker og -trender både 
nasjonalt og internasjonalt er like viktige som den demografiske utviklingen. 
Søkerprofilen til HiM reflekterer at enkelte utdanninger er mer spesialiserte enn 
andre, og at en gjennom spesialisering av utdanninger slik at de er appellerer til 
nasjonale og internasjonale søkere kan dempe effekten av demografiske 
svingninger.  

  

c. Tydelige forventninger til akademisk standard i form av læringsutbytte, 
forskningskvalitet som følges opp og får konsekvenser 

Det er i pkt. 1 redegjort for hvordan HiM gjennom ulike tiltak (rekruttering av 
førstekompetanse, ansettelse av viserektor for forskning, egne 
doktorgradsprogrammer, forskningsgrupper, publiseringsinsentiver mv) arbeider for å 
styrke både akademisk forskning og læringsutbytte (gjennom forskningsbasert 
utdanning).  
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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? 

 

Disse spørsmålene er på mange måter redegjort for under punkt 4. Forutsetningene 
for diskusjonen i punkt 4 var forventning om økt kvalitet samtidig som institusjonen(e) 
ikke vil oppleve økte budsjettrammer (jf. pkt. 3). Konklusjonen var at vi ikke ser faglig 
kvalitetsøkning som realistisk etter sammenslåing mellom høgskoler i regionen, 
primært fordi både fysiske og kulturelle avstander mellom enhetene innenfor en slik 
sammenslått høgskole vil tvinge fram en komplisert matrisepreget 
organisasjonsstruktur og dermed en kostbar ledelse av institusjonen. Vi avviser ikke 
at sammenslåing kan føre til noen stordriftsfordeler (mest av administrativt art), men 
vi tror altså ikke at eventuelle stordriftsfordeler oppveier stordriftsulempene. En 
sammenslått høgskole vil dermed være mindre kostnadseffektiv enn dagens 
høgskoler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Virksomhetsmål 
2. Plattform for utvidet samarbeid mellom HiM og HiÅ 


