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1. SAMMENDRAG 
 

 

På oppdrag fra KD har HiNT utarbeidet en rapport som skal tjene som innspill i struktur-

prosess i UH-sektoren, iverksatt av kunnskapsministeren.  Den enkelte institusjon skal beskrive 

strategisk posisjon i 2020. I tillegg skal rapporten danne grunnlag for styrets beslutning i saken. 

 

Rapporten synliggjør bakgrunn for oppdraget. HiNT har gjennomført en bred og involverende 

prosess i organisasjonen. Med bakgrunn i gode utredningsprosesser og stor involvering, er det 

utarbeidet avdelingsrapporter som belyser HiNTs styrker og svakheter. I tillegg har det vært 

gjennomført møter med flere utdanningsinstitusjoner, samt eksterne aktører (RSA, Fylkesmannen, 

NHO og Fylkeskommunen). 

 

Oppdragsbrevet definerer kriterier og spørsmål som ønskes vurdert og besvart.  HiNT har i tillegg 

belyst forhold vi mener er av betydning i en slik analyse. Sentrale og overordnede kriterier er:  

 Kvalitet 

 Profil 

 Regional rolle og betydning  

 

Styret i HiNT behandlet saken i styremøte den 30.10.14. Styret foreslår tre modeller,  

som alle vil styrke HiNT som regional aktør:  

 

 Selvstendighet 

 Fusjon med Høgskolen i Sør-Trøndelag 

 Fusjon med Universitetet i Nordland 

 

 

 

 

 

 



 

Høgskolen i Nord-Trøndelag 

4 

2. INNLEDNING 
 

Kunnskapsdepartementet har igangsatt en strukturprosess i UH-sektoren og har i oppdragsbrev 

av 26.5.14 konkretisert KDs mål og ambisjoner for denne prosessen. Et av de overordnede 

spørsmål er om dagens struktur i UH-sektoren er tilpasset ambisjonene om at Norge skal være en 

ledende kunnskapsnasjon som bidrar til å løse både globale og nasjonale kompetansebehov.  

 

Det overordnede målet i strukturprosessen er høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og 

forskning. 

 

KD ønsker å ta utgangspunkt i sektorens resultater i utdanning og forskning, vurdere robustheten i 

faglige miljø og sektorens kostnadseffektivitet. Departementet har blant annet med bakgrunn i 

«Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2014» dannet seg et bilde av sektorens utfordringer og 

nivå, sett opp imot internasjonale miljøer og land. Man erkjenner at Norge ikke i tilstrekkelig grad 

greier å hevde seg på den internasjonale arenaen.  I tillegg uttrykkes det bekymring for kvaliteten 

ved en del institusjoner og utdanninger, som skyldes utfordringer knyttet til rekruttering av 

fagansatte og studenter. Noen institusjoner uteksaminerer for få kandidater, forsker og publiserer 

for lite, i tillegg til at man har en begrenset evne til å hente inn ekstern finansiering.  

 

Kunnskapsdepartementet er ikke fornøyd med tilstandsvurderingen og ønsker å vurdere hvorvidt 

endret organisering av sektoren kan bidra til å få mer ut av de ressurser som investeres. Kvalitet i 

utdanning og forskning vil være overordnet og førende for både prosess og beslutning.  

 

For å bistå KD i dette utredningsarbeidet er hver institusjon i sektoren bedt om å skissere ønsket 

strategisk profil i 2020 og gi en kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere denne. 

Oppdraget presisert på følgende måte: 

 

«Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et UH-

landskap med færre institusjoner, en krevende demografisk utvikling (for mange 

læresteder) og med tydeligere forventning til akademisk standard (læringsutbytte, 

forskningskvalitet) – forventninger som følges opp og får konsekvenser?» 

 

For å bistå institusjonene i dette arbeidet er det utarbeidet en liste med ulike spørsmål som KD ber 

institusjonene om å ta med i sin vurdering. Disse spørsmålene fremgår i oppdragsbrevet.  
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Oppdraget er omfattende og tidsperspektivet har i så måte vært utfordrende. Ledelsen i HiNT 

valgte å planlegge og gjennomføre en bred og involverende prosess, der interne og eksterne 

aktører har deltatt aktivt. Engasjementet og interessen i prosessen har vært meget høy. Det må 

bemerkes at det har vært krevende å avstemme interne prosesser opp imot andre UH-aktørers 

prosesser. Dialogmøtet med statsråden skulle blant annet bidra til at den enkelte institusjon skulle 

få bedre oversikt over pågående prosesser i sektoren, slik at man med dette som bakgrunn kunne 

tilpasse sin egen prosess i forhold til andre aktørers strategiske retning. Det har vært åpne og 

synlige prosesser i hele sektoren, noe som har vært meget positivt. Samtidig har det vært 

utfordrende å skulle basere egne framtidsstrategier på andre aktørers endrede retning, i perioder 

nærmest fra dag til dag.  Styringsgruppen for strukturprosessen i HiNT har derfor delvis valgt å se 

bort fra andre aktørers meldte retning og ta utgangspunkt i oppdragsbrevets overordnede mål: Økt 

kvalitet i utdanning og forskning.  

 

Rapporten gir en beskrivelse av egen organisasjons styrker og svakheter, sett i forhold til de mål 

og ambisjoner som forventes oppnådd av KD. Videre vil vi beskrive og presentere 

samarbeidsløsninger og samarbeidsaktører som vi mener vil bidra til at HiNT i størst mulig grad 

vil kunne sikre at HiNT og sektoren ivaretar det overordnede samfunnsoppdraget på en best mulig 

måte.  
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3. HØGSKOLEN I NORD-
TRØNDELAG 

 

HiNTs strategiske plan ble vedtatt av styret i 

juni 2012. Med visjonen «Nærhet til kunnskap» 

ønsker styret å synliggjøre viktigheten av HiNTs 

regionale rolle og god studentoppfølging.  

Styret i HiNT har jobbet strategisk med 

profilsatsing og fremhevet tre faglige 

satsingsområder; oppvekst, helse og næring.  

 

 

 

Fakta og utviklingstrekk 

• 440 årsverk 

• Ca. 40 % 1.- kompetanse/professor/dosent 

• Ca. 23 stipendiatårsverk  

• I overkant av 4000 studenter 

• Fire avdelinger, fire studiesteder  

• 438 millioner kr i bevilgning fra KD (2014) 

• 6 mastergradsstudier  

• 26 bachelorgrads-/profesjons-/kandidatstudier 

• I tillegg: Årsstudier, videreutdanninger og kurs 

• Tung satsing på nettbaserte/ fleksible utdanninger 

Betjener 23 kommuner via 4 campuser 

Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Namsos 

Produksjon 2013: 

• 2900 heltidsekvivalenter i egenfinansiert studiepoengproduksjon  

• Om lag 800 ferdige kandidater årlig 

• 300 heltidsekvivalenter i eksternfinansiert studiepoengproduksjon  

• 48,79 % gjennomføring for bachelorstudentene i HiNT på normert tid: (snitt statlig sektor 

43,18 %) 

• Publikasjoner: 89,9 poeng 

• Omsetning på FoU: 23 millioner kr 

 

Studiebarometeret.no viser at: 

• HiNT scorer høyere enn snittet på studentenes tilfredshet med undervisning, veiledning og 

kvalitet på tilbakemeldinger 

• Studentene på HiNT opplever et høyt læringstrykk sammenlignet med andre 

• HiNT-studentene bruker mer tid på studiene enn landsgjennomsnittet 

• Studentene mener at HiNT må bli bedre på informasjon om muligheter for 

internasjonalisering og tilrettelegging for studentutveksling, samt studentinvolvering i 

forskning 

• HiNTs grunnskolelærerutdanning fikk best score av alle grunnskolelærerutdanninger i 

landet  

Oppvekst 

Helse 

Næring 
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3.1 HiNTs regionale betydning 
 

Styret i HiNT har i strategisk plan (2013 – 2016) synliggjort HiNTs regionale profil og 

regionale forankring. Gjennom visjonen «Nærhet til kunnskap» understrekes institusjonens rolle 

som regional kompetanse- og innovasjonsaktør.  

 

HiNT bidrar til regional utvikling på to måter. 

1. Bred tilnærming som gir effekt for flere og for et større geografisk område (innhold i 

utdanningene, felles strategier) 

2. Spisset tilnærming som gir effekt hos den enkelte samarbeidspartner (FoU-prosjekt, 

skreddersøm til enkeltbedrifter eller klynger) 

Type 
samarbeid 

Aktiviteter Konkret innhold i aktivitetene Betydning for regionen 

Felles 
strategier 
mellom 
HiNT, 
regionale-  
og nasjonale 
aktører 

RSA, RUP, 
partnerskap med 
kommuner, 
bransjespesifikke 
nasjonale 
strategiutredninger  

RSA har god deltakelse og 
fungerer godt for HiNT. HiNT 
har deltatt aktivt i RUP-
partnerskapet, som ledes av 
NTr- Fylkeskommune. Vi er 
aktive i Partnerskap Namdalen, 
som består av 14 kommuner og 
HiNT. HiNT har deltatt i 
utredning av Landbruk 21   

Felles strategier er viktig 
for at alle parter i 
regionene jobber med 
de viktigste temaene. 
Felles strategier 
forenkler samarbeid om 
konkrete tiltak. 
Partnerskapene gir 
arenaer der vi får 
diskutert alle 
partnernes behov for å 
kunne utvikle seg. 

HiNTs  
profil 

Strategiarbeid som 
har ført frem til 
HiNTs profil 

HiNT bidrar innen Helse, 
Oppvekst og Næring 

Kompetanseområder 
som er viktig for 
utvikling av regionen 

Nærings-
campus 

Formalisert 
samhandling mellom 
aktører i 
innovasjonssystemet 
i regionen.  

TFoU, Kunnskapsparken Nord-
Trøndelag, Steinkjer 
Næringsselskap og HiNT utvikler 
et formalisert samarbeid. 

Under utvikling. Målet 
er at regional og 
internasjonal 
kompetanse skal bli 
lettere tilgjengelig for 
næringslivet 

Utdanning Innhold i studiene. 
Utdanningskvalitet. 

Læringsutbytter i alle 
studieplaner for fagkunnskap, 
dannelse, endringsevner (I&E), 
holdninger. Profesjons-studier 
foregår i nært samarbeid med 
praksisfeltet og sikrer relevans i 
studiene  

HiNT utdanner ca. 750 
kandidater hvert år. Ca. 
halvparten blir i 
regionen og bidrar med 
nyeste kunnskap og 
beste praksis. Både 
innen offentlig sektor og 
privat næringsliv. 

 Desentraliserte 
utdanninger 

Desentraliserte studier innen 
lærer, barnehage-lærer og 
vernepleie har økt muligheten 
for flere til å ta høyere 

Desentraliserte 
utdanninger har stor 
betydning for 
fagkompetansen og 
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utdanning. Student-ene er 
svært motiverte og gjør det 
veldig godt. 

kvalitet i tjenester i 
områder langt fra 
utdanningsstedene 

 Etter- og 
videreutdanning 
tilpasset mer 
generelle behov i 
regionen 

MPA og MKL, Samhandling og 
innovasjon i helsesektoren, 
arrangementsledelse 

Erfaringsbaserte 
masterstudier omfang 
og kvalitet på ledere i 
regionene både i 
offentlig og privat 
sektor. Andre 
studietilbud er utviklet i 
samarbeid med 
bedrifter og 
institusjoner, av kortere 
varighet 

 EVU tilpasset enkelte 
institusjoner eller 
bedrifter 

Eks: Lederopplæring COOP 
Trøndelag, Helse Nord-
Trøndelag, Motiverende 
intervju NAV, Samhandling i 
barnevernet Fylkesmannen i 
Nord- og Sør-Trøndelag, 
Praktisk ledelse Skogmo 
industripark, Førerprøvesen-
sorutdanning med Statens 
vegvesen 

Skreddersydde 
utdanningstilbud som 
bistår bedrifter og 
organisasjoner som 
deltar. Studier med 
oppdatert kunnskap 
bidrar til økt utvikling og 
resultat for bedriftene  

FoU Eierskap og 
samhandling med 
TFoU 

Eierskapet legger til rette for 
felles bidrag overfor regionen. 
Representerer hverandre i ulike 
fora 

Gir felles tilbud på flere 
nasjonale anbud, med 
kompetanse og 
analysebehov som TFoU 
og HiNT løser i 
fellesskap. Til enhver tid 
5-10 fellesprosjekt. 

 FoU-prosjekt med 
enkeltaktører eller 
klynger 

Eks: Utvikling av nettsted for 
artsbestemmelse. Dir. for Natur, 
Class Room Practice. Lærende 
regioner. Regionale forskjeller i 
resultater fra nasjonale prøver. 
Utd. dir, NFR mfl, Gla-pakken. 
Inderøy ungdomsskole, Rovdyr-
skolen – FMNT, Namsskogan 
Familiepark, Smågristap og mor-
atferd, NMBU HiNT, Tverrfaglig 
læringsnettverk for riktig 
legemiddelbruk, RFF 

Alle slike prosjekt 
utvikler ny kunnskap 
som i første rekke 
kommer deltakende 
institusjon til nytte, men 
også andre i bransjen og 
utdanningene i HiNT 

 

Som det fremgår i kap. 5.2 vil Nord-Trøndelag i fremtiden ha behov for økt kompetanse for å sikre 

innovasjon i offentlig sektor og privat næringsliv. Sentrale samfunnsoppgaver innenfor helse, 

oppvekst og forvaltning er høyt prioritert. Kompetansetilførsel til disse sektorområdene er 

avgjørende for både vekst og utvikling i Nord-Trøndelag. Næringssektoren i fylket består av en 

stor andel landbruk, havbruk, service, handel og industri. HiNT har et meget godt og nært 
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regionalt samarbeid med både offentlig og privat næringsliv. Med sin geografisk spredte 

campusstruktur er HiNT lokalisert i fire av fylkets kommuner. HiNTs tilstedeværelse på alle 

disse studiestedene i Nord-Trøndelag er viktig for å sikre at hele regionen får dekket sitt 

nåværende og framtidige kompetansebehov.  

 

HiNT har i tillegg lagt stor vekt fokus på fleksible utdanningstilbud og digital utdannings-

plattform. Digitale verktøy til bruk i undervisningen skal bidra til å øke omfanget av fleksible og 

tilpassede undervisnings- og arbeidsformer. Gjennom mer fleksibel og effektiv distribusjon økes 

og demokratiseres tilgjengeligheten. På samme måte ønsker HiNT også å være en sentral aktør i 

samarbeidsprosesser mellom utdanningsinstitusjoner for å styrke utdanningstilbudene i Nord-

Trøndelag.  

 

AVDELING Registrerte studenter heltid/deltid med undervisning 
samling/nett  

Avd helse 477 

Avd lærer 385 

Avd NSN 473 

Avd trafikk 48 

All avd 1383 

Figur 1: Fordeling fleksible studier 

 

I et samspill med ulike fagmiljø arbeider HiNTs ledelse for at campusbegrepet i større grad skal 

ses i kobling til det eksisterende samfunn. HiNT har derfor etablert Næringscampus Nord-

Trøndelag, der HiNT i et partnerskap og samspill med bla SINTEF, Trøndelag Forskning og 

Utvikling, SIVA og Kunnskapsparken Nord-Trøndelag, arbeider for en sterkere integrasjon av 

kunnskapsmiljø og næringsliv. Formålet er å bidra til mer innovasjon gjennom å stimulere til 

etablering av næringsklynger, økt involvering i FoU-prosjekter, tilpassede utdanningstilbud og 

kompetansemegling. Flere kompetansemiljø har uttrykt interesse for å gå inn som partnere.  

 

HiNT har i dag et utstrakt omfang av samarbeids- og partnerskapsavtaler med både offentlig og 

privat næringsliv i hele regionen.  Det er etablert et samarbeid innenfor rammen av Midt-norsk 

nettverk 
1
om følgende utdanningstilbud: 

                                                      
1
 Midt-norsk nettverk består av NTNU, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Molde, 

Høgskolen i Volda, Høgskolen i Ålesund og Dronning Mauds Minne Høgskole for baranehagelærerudanning. 

Samarbeidet er frivillig og skjer mellom selvstendige og frittstående institsjoner 
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Barnehagelærerutdanning, Master i skoleledelse, Den nasjonale rektorskolen, Master i 

spesialpedagogikk, Master i samfunnsfagdidaktikk, Master i naturfagdidaktikk, Master i 

engelsk og språkdidaktikk, Master i estetiske fags didaktikk, 3-årig yrkesfaglærerutdanning, 

flere videreutdanningstilbud, etterutdanning i klasseledelse og førstelektorprogram. Aktiviteten 

innenfor hvert område varierer mye både m.h.t dybde og konkretiseringsgrad. 

 

Som det framgår av figuren over, rekrutterer HiNT i stor grad studenter til sine profilområder - 

helse, oppvekst og næring, fra Nord-Trøndelag. Størst andel er innenfor helse og oppvekst, mens 

en del av næringsstudiene er nasjonale og har et større geografisk rekrutteringsmarked. 

 

 

Figur 2: Andel nord-trønderske søkere (SO)  
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3.2 Avdelingene i HiNT 
 

HiNT har fra høsten 2011 hatt enhetlig ledelse, med tilsatt rektor og ekstern styreleder.  

 

Utdanning og forskning ved HiNT er i all hovedsak samlet 

under områdene helse, oppvekst og næring. Fra 1.8.2015 

reduseres dagens fire avdelinger til tre, der Trafikklærer 

(TLU) skal sammenslås med en av de tre eksisterende 

avdelinger i HiNT. Da denne strukturelle endringer ikke 

trer i kraft før neste høst, velger vi å presentere TLU som 

egen avdeling i rapporten.  

 

Fig. 3: Organisering i HiNT 

Beregning av kompetansesammensetningen i avdelingene er basert på tall fra DBH. Andel 

førstekompetanse i avdelingene er beregnet ut fra tilsatte i undervisning og forskerstillinger (ikke 

ledere). Nedenfor presenteres kort avdelingens innretning av studier og forskningsaktiviteter. 

 

 

 

3.2.1 Avdeling for lærerutdanning 
 

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert til studiestedet Levanger/Røstad. Det faglige miljøet 

består av totalt 1200 studenter og 120 faglig tilsatte (94 faglige årsverk). Avdelingen vektlegger 

utdanninger til yrker og har en bredde i sine tilbud som er rettet mot barn og unges danning og 

opplæring. Avdelingen har en helhetlig tilnærming til danningsprosessen, der utgangspunktet er 

det totale oppvekstmiljøet for barn og unge, inkludert kultur- og aktivitetstilbud. Kunnskap og 

refleksjon, prosessorientering og variasjon i læringstilnærming og læringsarenaer er nøkkelord i 

beskrivelsen av avdelingens plattform. Lærerutdanninga har en utstrakt EVU-virksomhet rettet 

mot hele oppvekstsektoren generelt og i grunnskolen spesielt.  
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Tabell 1: Avdelingens studier og forskningsaktivitet 

Bachelorutdanninger Masterutdanninger 

Grunnskolelærer 1-7 (både hel og deltid/fleksibel) Kroppsøving og idrettsfag 

Grunnskole 5-10  

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag 

Faglærer i musikk  

Faglærer i teaterproduksjon og skuespillerfag 

Barnehagelærerutdanning (både hel og 
deltid/fleksibel) 

PPU 

FoU-profilområder 

Å skape, ivareta og formidle regional kunnskap 

Folkehelse som kunnskap, kultur og kompetanse 

Forskjeller og forskjellighet 

Utdanning, praksis og profesjon 

Læring og ferdighetsutvikling 

Avdelingens kompetanse 

Årsverk undervisning og forskerstillinger 93,77 årsverk 

Årsverk med førstekompetanse 32,9 årsverk 

%-vis andel ansatte med førstekompetanse av 
undervisning- og forskerstillinger 

35,09 % 

 

Samlet sett har avdelingen relativt høy andel førstestillinger, men disse er ujevnt fordelt. Ved 

fagområdet kroppsøving, idrettsfag og friluftsliv er andelen med førstestillinger størst (over 50 %), 

noe som er naturlig i og med at dette fagmiljøet har ansvar for en masterutdanning. Det er høy 

andel førstestillinger også ved fagmiljøet for musikk (over 40 %). BLU, GLU og 

Teaterutdanningen har mellom 23 og 30 % førststillinger, mens ved PPU er det ingen.  

 

Rekruttering 

Rekrutteringen har hatt en svak økning ved avdelingen de siste årene. For 2014 flatet den ut. Vi 

ser at rekrutteringen til GLU 1-7 og 5-10 er omtrent likt i HiNT, noe som er positivt sammenlignet 

med landet for øvrig. Inntakskvaliteten på våre studier er lavere enn gjennomsnittet i landet for 

øvrig, og vi har en gjennomstrømming som er høyere enn landsgjennomsnittet på våre studier. 

Samtidig kommer vi godt ut i den nasjonale karakterundersøkelsen – særlig på ALU/ GLU. 

Innføring av karakterkrav på faglærerutdanningene fra høsten 2015 vil – ut i fra dagens 

søkermasse, gi en nedgang på ca. 20 – 30% kvalifiserte søkere, mens forslaget om innføring av 4 i 
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matematikk for opptak på GLU fra høsten 2016, vil gi en nedgang på ca 15 %. Dette vil være 

krevende for disse utdanningene, dersom tiltak ikke iverksettes. 

 

Skjerpede krav for opptak på PPU fra høsten 2013, har medført en nedgang i antall kvalifiserte 

søkere på ca. 20 %. Etter hvert som skjerpede opptakskrav blir innarbeidet som sedvane, forventes 

rekrutteringen å stige.  

 

Konkrete ambisjoner innen utdanning, forskning og kunnskapsdeling 

Avdelingen skal være en sentral regional og nasjonal aktør i utvikling og levering av 

grunnutdanninger, EVU, og FoU – herunder kunnskapsdeling, inn mot barnehage og skole, samt 

kultur- og frivillig sektor. Tilbudet av fleksible studier både innen grunnutdanninger og EVU skal 

ha en vesentlig posisjon i avdelingens studieportefølje og FoU.   

 

Avdelingen skal tilby GLU 1-7 og 5-10 både som campusstudier- og fleksible studietilbud. I dette 

ligger at avdelingen skal tilby master i flere skolefag i tillegg til profesjonsmaster dersom det 

åpnes for det. Stor grad av samarbeid og arbeidsdeling om GLU i regionen forutsettes – uavhengig 

av framtidig struktur i UH-sektoren. Videre skal prioriteres godt og nært samarbeid med 

praksisfeltet, inkludert utvikling av kompetanse med tanke på praksisveiledning på masternivå. 

 

Avdelingen skal tilby BLU både som campusstudier- og fleksible studietilbud. Det er et mål å 

tilby master for flere som velger BLU innen 2020. Dette for å sikre høyt kompetent arbeidskraft til 

arbeid med de aller yngste. Tidlig intervensjon og innsats er stikkord i en slik ambisjon. En master 

i BLU kan realiseres gjennom et tett og forpliktende samarbeid med DMMH.  

 

Avdelingen har fagmiljø innen kroppsøving (master i kroppsøving og idrettsvitenskap) og musikk 

som har nasjonal og delvis internasjonal posisjon. Fagene skal inngå i bygging av master GLU, og 

på sikt master BLU, og slik sett bidra til å sikre de praktisk-estetiske fagenes posisjon nasjonalt i 

framtidig GLU og BLU ved HiNT.  

 

Avdelingen skal tilby 3-årig yrkesfaglærerutdanning i samarbeid med NTNU. Fleksible 

utdanninger skal videreutvikles. 
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Avdelingen skal utdanne skuespillere med bred og høy faglig kompetanse som gjør seg 

bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Det er nasjonalt behov for en dramatikerutdanning. 

HiNT kan ha denne på plass i 2020. 

 

HiNT har et nasjonalt ansvar for sørsamisk språk og kultur inne høyere utdanning. I samarbeid 

med institusjoner i Utdanningsregion 7, er det en langsiktig ambisjon å bygge en bachelor i 

sørsamisk språk og kultur. 

 

 

 

3.2.2 Avdeling helsefag 

Helsefagavdelingen er den nest største avdelingen i HiNT med utdanninger på studiestedene 

Namsos, Levanger og Stjørdal. Bachelorutdanningene utgjør hoveddelen av avdelingens 

utdanningsaktivitet, og knytter etter- og videreutdanningstilbud opp mot disse. Det er totalt 1100 

studenter tilknyttet avdelingen og 91 faglige årsverk. Masterutdanningen i psykisk helsearbeid er 

tverrfaglig orientert, og samsvarer godt med det nasjonale fokuset på psykisk helse og på 

tverrfaglig samarbeid. Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge er organisatorisk lagt til 

avdelingen, det samme gjelder Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.  

Helsefagavdelingens viktigste samarbeidspartnere er kommuner og helseforetak, med mest 

samarbeid i Nord-Trøndelag. Samfunnsoppdraget ivaretas blant annet gjennom et prioritert 

forsknings- og studietilbud hvor kvalitet og relevans er i fokus. I nært omland har rekrutteringen 

av helsepersonell til kommuner og helseforetak vært god, noe som kan ha sammenheng med 

regional tilstedeværelse. Vår studieportefølje bidrar til å ivareta samfunnsoppdraget, da den er 

etablert med tanke på regionens kompetansebehov.  

 

Tabell 2: Avdelingens studier og forskningsaktivitet 

Bachelorutdanninger Masterutdanninger 

Sykepleie Psykisk helse 

Vernepleie  

Farmasi 

FoU-profilområder 

Helse og omsorg 

Legemiddelbruk- og håndtering 

Folkehelse og psykisk helsearbeid 
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Avdelingens kompetanse 

Årsverk undervisning og forsker 80,9 årsverk 

Årsverk med førstekompetanse 25,7 årsverk 

%-vis andel ansatte med førstekompetanse av 
undervisning- og forskerstillinger 

31,77 % 

Avdelingen har flere EVU-tilbud i tilknytning til grunnutdanningene, også master i psykisk helse. 

Avdelingen har flere videreutdanninger på oppdrag, og tilbyr også grunnutdanningene som 

samlingsbasert utdanninger i tillegg til ordinære heltidsutdanninger, når de har kapasitet og 

økonomisk rammer til det.  Avdelingen samarbeider med det medisinske fakultet ved NTNU om 

masterutdanning i farmasi. 

 

Den største gruppen ansatte tilhører sykepleierutdanningen. Her utgjør førstestillingene ca. 27 %. 

Ved vernepleie utgjør førstestillingene 23,7 % og ved farmasi 17,3 %. Fagmiljøet som har ansvar 

for videreutdanningene, inkludert masterutdanningen har 49 % førstestillinger. 

 

Rekruttering  

Rekrutteringen til bachelorutdanningene sykepleie og vernepleie har i flere år vært forholdsvis 

stabil. Når det gjelder farmasiutdanningen har den vært mer variabel. Dette skyldes bl.a. at her er 

det særskilte opptakskrav som kreves. Imidlertid var det en god søkning til farmasistudiet ved 

opptak 2014. Videre kan det nevnes at til våre deltidsstudier i vernepleie og farmasi har det vært 

meget gode rekrutteringstall. Master i psykisk helse har også økende søkertall og hadde ved 

opptak 2014 gode tall. 

 

Konkrete ambisjoner innen utdanning, forskning og kunnskapsdeling 

Avdeling for helsefag legger vekt på at utdanningene og forskningen har relevans og kvalitet, og 

at innholdet er godt tilpasset endringer i samfunnsstrukturer og i helse- og omsorgstjenestene. 

Dette utledes ut fra vårt samfunnsoppdrag, og må skje i aktiv samhandling mellom høgskolen og 

arbeidsfeltet. Praksisnær utdanning og forskning står sentralt. Avdelingen ønsker å styrke 

utdanning og forskning innenfor de prioriterte satsingsområdene helse og omsorg, folkehelse, 

psykisk helse og legemiddelbruk og håndtering.  
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3.2.3 Avdeling næring, samfunn og natur 
 

Avdelingen er lokalisert ved studiestedene Steinkjer og Levanger, og har ca. 1300 studenter og ca. 

60 faglige årsverk.  

Avdelingen tilbyr mastergradsstudier i offentlig administrasjon (MPA) og kunnskapsledelse 

(MKL), samt bachelorgradsstudier i regnskap, revisjon, økonomi og administrasjon, husdyrfag, 

utmarksforvaltning, geografi, multimedieteknologi og spill og opplevelsesteknologi. Avdelingen 

tilbyr også årsstudier innen husdyrvelferd, utmarksforvaltning, natur- og kulturminneoppsyn, 

geografi, TV-produksjon og spill og opplevelsesteknologi, kommunal økonomi og ledelse, 

offentlig administrasjon og ledelse, ledelse og personalarbeid og sosiologi. I tillegg tilbys 

halvårsenheter innen geografiske informasjonssystemer (GIS) og IKT for lærere, samt en rekke 

etter- og videreutdanningstilbud i privat og offentlig sektor.  

Avdelingen arbeider kontinuerlig med nye eksternfinansierte oppdrag både for offentlig og privat 

sektor i regionen, og fagpersonalet er involvert i flere kompetanse-/utviklingsprogram i 

virksomheter i Midt-Norge.  

Avdelingen ble nylig etablert gjennom en intern fusjon av avdelingene Landbruk og IT og 

Økonomi, organisasjon og ledelse. Avdelingen ble etablert med tanke på økt faglig robusthet og 

fokus på profilområdet næring.  

I prosessen som førte fram til etableringen av den nye avdelingen ble følgende strategiske faglige 

kjerner framhevet:  

 Organisasjon og ledelse 

 Sosiologi 

 Mediefag 

 Natur og landbruk 

 Geografi og geografiske informasjonssystemer  

Det er knyttet utdanninger, FoU, innovasjon, entreprenørskap og EVU til fagområdene.  

Avdelingen har en stor ekstern/-bidragsfinansiert prosjektportefølje innenfor sine fagområder. 

Denne omfatter både FoU- og EVU-prosjekter og utgjør en omsetning på ca. 12 mill. kr. pr. år.  
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Tabell 3 Avdelingens studier og forskningsaktivitet 

Bachelorutdanninger Masterutdanninger 

Økonomi og administrasjon Master i kunnskapsledelse 

Regnskap Master of Public Administration 

Revisjon  

Multimedieteknologi  

Spill og opplevelsesteknologi 

Husdyrfag 

Utmarksforvaltning 

Naturforvaltning 

FoU-profilområder 

Økonomifag 

Kunnskapsledelse og off.adm 

Org. og ledelsesfag for offentlig og privat næringsliv 

Sosiologi for org, ledelse, entreprenørskap og innovasjon 

Samfunnssikkerhet 

Kjøtt og melkeproduksjon 

Naturforvaltning 

Innovasjon og entreprenørskap i kultur og 
opplevelsesnæringer 

Grønn samfunns- og næringsutvikling 

IKT og læring 

Avdelingens kompetanse 

Årsverk undervisning og forskerstillinger 59,8  

Antall årsverk med førstekompetanse 36,5  

%-vis andel ansatte med førstekompetanse av undervisning- 
og forskerstillinger 

61,04% 

 

Fagmiljøene innen ledelse, økonomi og administrative fag har ansvar for masterutdanningene 

MKL og MPA. Her er førstekompetansen over 50 %. Fagmiljøet i tilknytning til landbruk og 

naturforvaltning har også høy andel førstekompetanse (over 60 %), mens fagmiljøene innenfor 

medieteknologi har ca. 30 % førstekompetanse.  

 

Rekruttering 

Studentrekrutteringen samlet sett har økt med vel 20 % i perioden fra 2010 til 2014, jfr. tall fra 

DBH: Økning fra 1 023 registrerte egenfinansierte studenter høsten 2010 til 1 242 høsten 2014. 

De studier som har økt mest er mediestudiene, de økonomisk-/administrative studiene, geografi og 

sosiologi. Studier som har hatt en noe mindre vekst er landbruks- og utmarksstudiene. Øvrige 

studier har en svak økning eller stabil rekruttering. Rekrutteringen til avdelingens masterstudier er 
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også relativt stabil. Avdelingen har ingen studier med vesentlig redusert studenttilgang. De 

siste årene vi hatt en markant økning av utenlandske studenter til våre mediestudier, hvor 

undervisningsspråket i betydelig grad er engelsk.  

Konkrete ambisjoner innen utdanning, forskning og kunnskapsdeling 

Vi skal drive gode konkurransedyktige studier tilpasset samfunnets og studentenes behov. 

Studiene skal bygge på forskningsaktivitet og relevans, og forberede studentene til å inngå som 

kunnskapsmedarbeidere i kompetanseintensive omgivelser. Innen 2020 skal vi ha tilrettelagt for å 

kunne tilby flere relevante masterløp i samarbeid med andre institusjoner. 

 

Forskningsaktiviteten skal drives innenfor avdelingens utdanningsområder. I 2020 skal aktiviteten 

være på et betydelig høyere nivå målt i publikasjonspoeng og med økt ekstern finansiering 

gjennom forskningsråds- eller EU-prosjekter. 

 

Våre utdanningsområder skal ha omfattende samarbeid med arbeidslivet og dette samarbeidet skal 

underbygge at utdanningene er tidsaktuelle for studentene. Avdelingen skal være aktiv i egen 

region med tilrettelegging for kunnskapsdeling også ut over egne utdanningsområder.  

 

 

 

3.2.4 Avdeling Trafikk 
 

Avdeling for trafikklærerutdanning utdanner trafikklærere i alle førerkortklasser og gir 

landsdekkende etter- og videreutdanningstilbud til trafikklærere, førerprøvesensorer i Statens 

vegvesen og lærere i det offentlige skoleverk i henhold til «Forskrift om trafikkopplæring og 

førerprøve» m.m. Statens vegvesen/-Vegdirektoratet er premissleverandør for fagområdet.  

 

Avdelingens bevilgningsfinansierte portefølje består av den 2-årige trafikklærerutdanningen og et 

årsstudium i trafikkpedagogikk. Avdelingen har i tillegg en omfattende eksternfinansiert 

virksomhet som i 2013 utgjorde om lag 40 % av avdelingens totale omsetning. Målgruppen for 

EVU-studiene er trafikklærere, ansatte i Statens vegvesen, ungdomsskolelærere som skal 

undervise innenfor føreropplæringen, samt ansatte i utrykningsetater og i transportbransjen.  

 

HiNT har videreført det nasjonale ansvaret for utdanning av trafikklærere som i sin tid ble gitt til 

Statens trafikklærerskole. Avdelingen har over tid utviklet spisskompetanse innen trafikksikkerhet 

og undervisning i trafikkfaglige områder. En god faglig relasjon til de trafikkfaglige miljøene ved 
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NTNU og SINTEF har vært en prioritert oppgave for å styrke det totale fagmiljøet. Avdelingen 

har en omfattende oppdragsbasert EVU som i hovedsak retter seg mot kjøreskoler og 

trafikklærerbransjen.  

 

Tabell 4: Avdelingens studier og forskningsaktivitet 

 

 
 

Avdelingens kompetanse 

Årsverk undervisning og forskerstillinger 21,2  

Årsverk med førstekompetanse  2  

%-vis andel ansatte med førstekompetanse av 
undervisning- og forskerstillinger 

9,43 %  

 

Fagmiljøet har samlet sett liten andel førstestillinger. I løpet av 2014 har en av de ansatte disputert, 

og fagmiljøet har nå 3 årsverk, dvs. over 12 % førstekompetanse.    

 

Rekruttering  

Søkingen til kandidatutdanningen hadde en markant nedgang i 2014. Noe av dette tilskrives 

opprettelsen av tilbudet ved HiOA, men utdanningen er også tidligere vant til konjunkturmessige 

svingninger i søkermassen. Det er stor aktivitet og interesse for EVU-tilbudene, der det så langt 

kun er HiNT som er tilbyder. 

 

Konkrete ambisjoner innen utdanning, forskning og kunnskapsdeling 

Avdelingens hovedmål er å bidra i arbeidet med Nullvisjonen ved å være nasjonens 

hovedleverandør av trafikkpedagogisk og trafikkfaglig kompetanse gjennom utdanning, forskning 

og utvikling.   

Høgskolen har nasjonalt ansvar for å utdanne mange nok og gode nok trafikklærere. Dette 

innebærer også å sette nasjonal standard for føreropplæringen. Som et ledd i dette er det ønskelig å 

videreutvikle avdelingen til å bli et nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter som favner områdene 

veg, kjøretøy og trafikant. Disse tre områdene henger naturlig sammen og er av stor viktighet i 

Kandidatutdanning Bachelorutdanning 

2-årig trafikklærerutdanning Påbygging trafikkpedagogikk (EVU) 

FoU-prosjekter/oppdrag 

Internasjonale utredninger 

Nordplussamarbeid 

Erasmus 

Evalueringer og evalueringsprosjekter 

Utvikling av undervisningsopplegg 

Kjøresimulator 
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trafikksikkerhetsarbeidet. Opprettelse av et trafikkfaglig kompetansesenter fordrer økt 

forpliktende samarbeid med relevante samarbeidspartnere på området, som for eksempel de 

trafikkfaglige miljøene ved NTNU og SINTEF. 

3.2.5 Administrasjonen 
 

Administrasjonen i HiNT består av ca. 140 ansatte og er organisert i seksjonene Kommunikasjon 

og utviklingsstøtte, Studietjenesten, Økonomi og drift, samt HR. Seksjonene har ansvar for å gi 

administrativ støtte til fagavdelingene og ledelsen både innenfor forvaltning og med 

utviklingsoppgaver. Fagavdelingene har ikke egne administrasjoner bortsett fra en saksbehandler 

for dekan. Administrativt tilsatte er fysisk fordelt på alle campuser ut fra ansattes og studentenes 

behov for tjenester. Sentrale arbeidsområder i administrasjonen som er rettet vesentlig mot 

studentene, er praksisadministrasjon, studieveiledning, rapportering/analyse, eksamensarbeid og 

internasjonalisering. Arbeidsområder som er vesentlig rettet mot ansatte, er rekruttering og 

tilsettinger og alle områder som har med tilsettingsforhold å gjøre, inkludert kompetanseutvikling, 

arbeidsmiljø, omstilling og lederutvikling. Områder i administrasjonen som er underliggende for 

all virksomhet, er budsjett, regnskap, IT, informasjon, arkiv, bygningsdrift, sikkerhet og 

beredskap. I tillegg kommer oppfølging av ulike råd og utvalg innenfor alle administrasjonens 

områder.  

 

 

3.3 Viktigste målgrupper og partnere 
 

HiNT har et utstrakt samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale aktører. Fra 2013 er 

HiNT medlem av det internasjonale utdannings- og forskningsnettverket University of the Arctic. 

Nedenfor gis en oversikt over de viktigste på avdelingsnivå.  

 

Lærerutdanningen Helsefag Næring, samfunn og 
Natur 

Trafikk 

Næring og 
samfunnsaktører: 
Fylkesmannen 
Fylkeskommunen 
Kommunene 
GNIST 
Utdannings-
direktoratet 
(Ungdomstrinn i 
utvikling) 
SiNOT.  
Regionale, nasjonale 

Næring og 
samfunnsaktører: 
Fylkesmannen  
Fylkeskommunen 
Kommunene  
Helseforetak 
Helsedirektoratet 
Folkehelseinstituttet 
Regionale, nasjonale 
og internasjonale 
samarbeidspartnere 
innen helse, utdanning 

Næring og 
samfunnsaktører: 
Fylkesmennene 
Fylkeskommunene 
INTERREG 
KS og kommunene 
Bedrifter og 
næringsapparatet 
Virkemiddelapparatet 
Helseforetaket 
Trøndelag forskning og 
utvikling 

Næring og 
samfunnsaktører: 
Samf.departementet, 
Statens vegvesen ved 
Vegdirektorat og 
Regionvegkontor, 
ATL, Trafikkforum, 
Trygg Trafikk, NAF, 
CIECA, Fylkets- og 
kommunens trafikk-
sikkerhetsutvalg 
Regionale, nasjonale og 
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og inter nasjonale 
samarbeidspartner 
innen skuespillerutd. 

og forskning 
Private helseaktører 

Forskningsinstitutter 
(NINA, NILF, Bioforsk) 
Miljødirektoratet/ 
Statens naturoppsyn 

internasjonale 
samarbeidsaktører 
innen trafikksikkerhet 

Utdannings-
institusjoner:  
Andre universitet og 
høgskoler, spesielt 
NTNU, HiST og 
DMMH 
Grunnskoler  
Barnehager 
Kulturskoler 
Div videregående 
skoler 
Internasjonale 
samarbeidspartnere 
innenfor ulike 
utvekslingsprogram 
 
 

Utdannings-
institusjoner: 
Universitet og 
høgskoler i Midt-
Norge 
Videregående skoler i 
fylket 
Internasjonale 
universiteter 

Utdannings-
institusjoner: 
Copenhagen business 
School 
Norges miljø- og 
biovitenskaplige 
universitet  
Norges teknisk-
naturvitenskaplige 
universitet 
Høgskolen i Sør-
Trøndelag  
Høgskolen i Hedmark  
Høgskolen i Telemark 
Mittuniversitetet 
University of 
Minnesota 

Utdannings-
institusjoner: 
NTNU og SINTEF 
Universitetet i Agder 
Tallin University 
Häme Vocational 
Institute, Finland 
Videregående skoler i 
fylket 
 
 
 
 
 

 

 

4. PROSESS OG ORGANISERING AV UTREDNINGSARBEIDET 
 

4.1  Vedtak og forankring 
 

Saken ble innledningsvis behandlet i styremøte den 5.6.14 med følgende vedtak:  

 

Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag ber rektor oppnevne og lede en styringsgruppe som skal 

håndtere oppdraget fra KD av 26.5.14. Gruppen skal være bredt sammensatt med representanter 

fra ledelsen, styret, fag, studenter og eksternt nærings-/arbeidsliv. Fra styret oppnevnes styreleder 

Bjørg Tørresdal og studentrepresentant Kevin Hovdahl Holmli. For å bistå i dette arbeidet 

etableres 5 arbeidsutvalg med forankring innenfor de 4 avdelingene og administrasjonen. 

Styret oppnevner følgende representanter i tillegg til styrets leder til å delta i dialogmøte med 

Kunnskapsministeren 17.09.14: Studentvalgt styremedlem Kevin Hovdahl Holmli og ansattevalgt 

styremedlem Grethe Bøgh Næss. Som reserve velges Lisbeth Gederaas 

 

Styret vedtar følgende mandat og forslag til videre arbeid:  

Utrede 3 scenarier: 

- HiNT utvikles som selvstendig institusjon (4000 studenter) 

- Fusjon med NTNU og HiST i ett Midt-Norsk Universitet (Ca. 35000 studenter) 

- Fusjon med HiST (ca. 12000 studenter). Høgskolene i Volda, Ålesund, Molde (ca. 6000 

studenter) inkluderes dersom de selv ønsker det. 
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Forslag til videre arbeid og mandat, kan justeres i samråd mellom styreleder og rektor. 

Styret behandler saken på strategisamling i september og på styremøte den 30. oktober 2014. 

 

Ledelsen i HiNT har gjennomført en bred utredningsprosess. Målet var å få nyttige og sentrale 

innspill fra fagmiljøene og administrasjonen. Det kvalitative arbeidet foregår ute på 

fagavdelingene, og det er de som har best kjennskap til både utfordringsbildet og 

mulighetsområdet som ny og endret struktur kan innbefatte. Nettstedet som er opprettet gir tilgang 

til omfattende informasjon om både den interne prosessen og prosesser på nasjonalt plan. I tillegg 

til aktivitetene/prosessene som synliggjøres i figuren nedenfor, har det vært gjennomført møter og 

samtaler med institusjonsledelsen ved flere institusjoner i sektoren.  

 

 

Figur 4: Intern utredningsprosess 

 

4.2  Styringsgruppe og arbeidsgrupper   
 

Mandat for styringsgruppen  

Med utgangspunkt i HiNTs posisjon i dag og styrets beslutning, skal styringsgruppen utrede 

høgskolens forutsetninger og muligheter for å ivareta samfunnsoppdraget gjennom ulike scenarier 

for organisering. Utredningen skal baseres på innspill fra arbeidsgruppene, og ta stilling til 

spørsmål og problemstillinger formulert i oppdragsbrevet fra KD datert 26.05.14. 

 

Styringsgruppens medlemmer: 

- Steinar Nebb (rektor) 

- Bjørg Tørresdal (styreleder) 

- Beate Aspdal (direktør) 

- Olav Frigaard (kommunikasjonssjef) 

- Aina Hildrum (ansatterepresentant) 

- Kevin Holdahl Holmli (studentrepresentant) 

Arbeidsgrupper 
på alle 

avdelinger  

- kartlegging 

-avd.rapporter 

Oppstartsamling 
(kick-off den 

15.8.14) 

Møter i 
styringsgrppen 

Strategiseminar i 
styret 

Møte i RSA 
Nettsted 
etablert 

(vCampus) 
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- John Uthus (NHO) 

- Anne Marit Mevassvik (fylkesrådsleder Nord-Trøndelag fylkeskommune) 

 

 

Mandat for arbeidsgruppene i fagavdelingene: 

Med utgangspunkt i avdelingens posisjon (styrker og svakheter) utrede muligheter og utfordringer 

ved de alternative scenariene for organisering. Utredningen skal ta stilling til spørsmål og 

problemstillinger formulert i oppdragsbrevet fra KD datert 26.05.14. 

Styringsgruppen nyanserte mandatet til å sikre at man ivaretok: 

 HiNT-perspektivet og regionen 

 Storregionperspektivet  

 Synliggjøre dagens utfordringer i nåværende struktur  

 Synliggjøre utfordringene med å «stå på siden»  

 Opprettholde identitet og regionalt perspektiv  

 

Arbeidsgruppe administrasjon: 

Utrede fremtidens tjenestetilbud (service-nivå) fra administrasjonen, organisatoriske og 

ledelsesmessige, økonomiske og kompetanserelaterte muligheter og utfordringer knyttet til de 

ulike alternative scenariene for organisering. 

 

Det ble opprettet 5 arbeidsgrupper: Oppvekst (lærer), Helse, Næring, Trafikk og Administrasjon 

 

Organisasjonene er blitt holdt jevnlig informert i prosessen.  

Styret hadde et eget strategiseminar der prosessen og strukturen i UH-sektoren sto på programmet. 
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5. PRESENTASJON AV DATA OG INNSPILL 
 

For å skaffe datagrunnlag til denne utredningen har styringsgruppen benyttet følgende 

informasjonskilder i kartleggingsarbeidet: 

 Innspill fra arbeidsgruppene 

 Innspill fra styringsgruppen 

 Innspill fra styret 

 Innspill fra ledermøtet 

 Møte med KUF-komiteen 

 Møter/samtaler med aktører i sektoren: 

o Universitetet i Nordland 

o Universitetet i Tromsø 

o NTNU 

o HiST 

 Innspill fra studentorganisasjonen 

 Innspill fra Studentsamskipnaden (SINOT) 

 Innspill fra RSA 

 Nøkkeltall  

 
 

5.1 Innledende problemstillinger og avgrensninger 
 

Som nevnt i innledningskapittelet (kap. 2) har det opprinnelige mandatet fra styret endret seg etter 

hvert som prosessen i sektoren har utviklet seg. KD har i oppdragsbrev av 26.5.2014 bedt aktører i 

UH-sektoren om å skissere ønsket strategisk profil i 2020, med utgangspunkt i et mål om færre 

institusjoner i UH-sektoren. Med bakgrunn i dette er det igangsatt diskusjoner og avklaringer 

internt og imellom de ulike institusjonene. Disse sonderingssamtalene har bidratt til at landskapet 

man opererer i har vært i stor endring, og det har derfor vært utfordrende å skulle tilpasse sin 

foretrukne strategi i forhold til dette. Statsråden har i brev av 8.10.2014 nærmere konkretisert 
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oppdraget, der man i sterkere grad utfordres til å synliggjøre modeller der egen institusjon 

inngår i en sammenslått struktur (fusjoner).  

 

Det foregår i tillegg parallelle strukturprosesser på både fylkeskommune- og kommunenivå. 

Også dette har påvirkning på prosessen i HiNT, der HiNT utfordres av politisk nivå til å utvide 

egen forståelse av region til også å kunne omfatte deler av Nordland og Sør-Trøndelag. 

På dialogmøtet med statsråden den 17.9.2014 ble det avklart at foretaksmodellen ikke var en 

ønsket modell. Kritisk størrelse på en framtidig institusjon ble signalisert å måtte ha omkring 3000 

studenter. Regjeringens varsel om innføring av master for GLU fra 2017 legger også føringer for 

både prosess, framtidig strategi og foretrukken struktur.  

 

Det er tidligere formidlet at departementet ønsker at fusjoner og sammenslåinger skal baseres på 

frivillighet. Dette betyr at man er nødt til å kunne identifisere samarbeidsaktører som er motiverte 

og positive til å gå i slike prosesser.  

 

I Midt-Norge er det fire UH-aktører; HiST, NTNU, DMMH og HiNT. NTNU og HiST gav tidlig i 

prosessen signaler om at deres foretrukne strategi ikke ville inkludere HiNT. Styret i HiNT hadde i 

utgangspunktet trukket fram NTNU og HiST som mulige fusjonspartnere. Når dette ikke var 

ønskelig fra NTNU og HiST, betydde det at HiNT måtte revurdere sine opprinnelige strategier. 

Ledelsen i HiNT ble derfor oppfordret til å ta kontakt med institusjoner som man enten gjennom 

fusjon eller samarbeid med kunne sikre økt kvalitet og ivareta samfunnsoppdraget.  Universitetet i 

Nordland og Universitetet i Tromsø har derfor vært invitert til dialog. 

 

På strategisamling i HiNT i september gjennomførte styret i HiNT en ny vurdering av status. Dette 

resulterte i at ledelsen ble bedt om å utrede muligheten for fusjon/samarbeid med Universitetet i 

Nordland. Denne strategien ble gitt full tilslutning i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). 

Styringsgruppen og RSA har videre vurdert en fusjon med NTNU som mindre aktuell, men 

understreker viktigheten av at man også i fremtiden må opprettholde og gjerne intensivere det 

gode faglige samarbeidet som allerede eksisterer. Man ser også for seg at et videre faglig 

samarbeid med NTNU er avgjørende for at man regionalt skal kunne ivareta samfunnsoppdraget 

(eks. innenfor helse og oppvekst) etter nye faglige standarder og krav (master). 
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De overordnede føringer fra både styre, styringsgruppe og RSA er sammenfallende. 

Styringsgruppen skal utarbeide en strategisk posisjon 2020 som bygger opp under KD sine mål 

og samtidig ivaretar den regionale rollen særskilt og for å sikre: 

 Økt kvalitet 

 Styrke profilområdene helse, oppvekst og næring 

 Opprettholde/styrke regional rolle og betydning 

Det er i det videre arbeid vektlagt å identifisere samarbeidsaktører som HiNT vurderer som både 

aktuelle og sentrale i sin utvikling av strategisk posisjon i 2020. Det er viktig å understreke at 

HiNT ikke velger å låse seg til noen absolutte alternativer, men vil forsøke å synliggjøre de ulike 

modellers fortrinn når det gjelder til bl.a. de 3 nevnte forhold; kvalitet, profilområder og regional 

rolle.  

 

Dette kapitlet vil dermed inneholde en kort beskrivelse av samarbeidsaktører som HiNT mener vil 

bidra til å styrke HiNTs bidrag til å oppnå KDs mål om økt kvalitet, samtidig som man 

opprettholder et særskilt ansvar for den nærliggende region/storregion. Tabellene oppsummerer 

innspill som er framkommet fra de ulike informasjonskilder i rapportarbeidet.  

 

5.2 Nord-Trøndelag og regional næringsstruktur 
 

 

 

Faktaopplysninger: 

 Innbyggere: 135 118 (1.10. 2013) 

 Areal: 22396 km² (ca. 6 nordtrøndere pr km²) 

 Antall kommuner: 23 

 Byer: Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer,    

 Namsos og Kolvereid (Norges minste by) 

 Videregående skole i 10 kommuner 

 Region for sørsamisk språk og kultur 

 Nord-Trøndelag har tradisjonelt vært blant de  

 fylker i landet med lavest utdanningsnivå i 

 befolkningen. 

 

Nord-Trøndelag er et fylke preget av regionale variasjoner, både i næringsstruktur og i 

bosettingsmønster. Næringslivet består i stor grad av små og mellomstore bedrifter. Flest 

innbyggere er bosatt langs aksen Stjørdal - Steinkjer. Nord-Trøndelags næringsstruktur er sterkt 

preget av primærnæringene, som er avgjørende for bosetting, sysselsetting og utvikling. Nord-



 

Høgskolen i Nord-Trøndelag 

27 

Trøndelag er det fylket i landet hvor landbrukets relative betydning er størst og har den høyeste 

andelen sysselsatt i primærnæringene av landets fylker (10,5 % i 2004). 

Folketallet i Nord-Trøndelag øker, men fylket har lavere befolkningsvekst enn 

landsgjennomsnittet og store regionale variasjoner i befolkningsutviklingen.  

Etterspørselen etter forskning i fylket er lav. Dette gjelder med få unntak både offentlig sektor og 

næringsliv. Det er behov for å bedre tilgangen på FoU både til næringslivet og offentlig sektor 

gjennom å synliggjøre mulighetene som ligger i forskning og stimulere til prosjekter for å ta i bruk 

FoU. 

De store industrimiljøene på Innherred er følsomme for konjunkturendringer. Fylkets næringsliv 

har liten eksportandel, og det ligger muligheter i å utnytte internasjonalt potensial innenfor flere 

sektorer. 

Nord-Trøndelag ligger på landstoppen når det gjelder bredbåndsutbygging. Bredbånds-

teknologien gir muligheter innen både næringsutvikling og bolyst. Disse kan utnyttes i enda større 

grad enn enkelte kommuner har gjort så langt.  

Rekruttering av kompetent arbeidskraft er en av de mest sentrale utviklingsutfordringene i Nord-

Trøndelag, både i privat og offentlig sektor. Det ventes mer flytting, en eldre befolkning og større 

konkurranse med de store byene om arbeidskraften. Mange bedrifter i fylket opplever i dag 

rekruttering av kompetent arbeidskraft som deres største utfordring for bedriftens videre utvikling.  

Framtidige arbeidsplasser i Nord-Trøndelag vil være kompetansekrevende. Kompetanse har stor 

betydning for innovasjonsevne og vekstkraft i næringslivet. Det er derfor nødvendig for 

nordtrøndersamfunnet å investere i kompetanse på alle nivå. Økt bruk av forskning er viktig for å 

videreutvikle det nordtrønderske næringslivet. 

 

Sentrale næringsområder i Nord-Trøndelag (ikke uttømmende): 

 Landbruk  

 Havbruk 

 Industri 

 Bygg og anlegg 

 Handel og service 

 Reiseliv og turisme 

 Kulturliv  

 Offentlig sektor 

 

Sentrale nordtrønderske samarbeidsaktører for HiNT: 

http://www.google.no/imgres?imgurl=https://media.snl.no/system/images/8364/standard_nord-tr_c3_b8ndelag__e2_80_93_n_c3_a6ringsliv__e2_80_93_1_1.jpg&imgrefurl=https://snl.no/Nord-Tr%C3%B8ndelag/n%C3%A6ringsliv&h=239&w=580&tbnid=SiBZ7tn6dJm_rM:&zoom=1&docid=V-vGqKFotsKH6M&ei=qzU2VOO8DYS8ygPnqYGYAw&tbm=isch&ved=0CDoQMygyMDI4ZA&iact=rc&uact=3&dur=5389&page=6&start=139&ndsp=26
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 Helseforetaket med sine to sykehus (Levanger og Namsos) 

 Kommunene og Nord-Trøndelag fylkeskommune 

 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 Kværner, Norske Skog og Skogmo industripark 

 Landbruksmiljøene og landbruksnæringen 

 Småbedrifter innen mange bransjer  

 Organisasjoner (f.eks Trygg Trafikk) 

 FoU-miljøene: Trøndelag Forskning og Utvikling, Senter for omsorgsforskning, Midt-

Norge, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Distriktssenteret 

Tabell 5: Utdanningsnivå i Norge og Nord-Trøndelag 

 Norge Nord-Trøndelag 

Kort UH-
utdannelse % 

Lang UH-
utdannelse % 

Kort UH-
utdannelse % 

Lang UH-
utdannelse % 

Alle 22,4 8 19,9 4,2 

Menn 18,3 9,1 14,4 5 

Kvinner 26,4 6,9 25,4 3,4 

 
 
 
 

5.3 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) 
 

Høgskolen i Sør-Trøndelag har omtrent 8000 studenter og over 800 ansatte. Høgskolen er den nest 

største statlige høgskolen i Norge, med en lang rekke profesjonsrettede studier.  

HiST tilbyr fag- og profesjonsstudier innen helse og sosialfag, informatikk og data, lærer og 

tolking, teknologi, økonomi og ledelse. Disse kan tas i ulike lengder fra halvårsenheter til 

bachelorgrader, mastergrad, ph.d., samt en rekke kurs, etter- og videreutdanninger. 

Høgskolens seks avdelinger: 

 Handelshøyskolen i Trondheim (tidligere TØH) 

 Helse- og sosialfag  

 Informatikk og e-læring  

 Lærer- og tolkeutdanning 

 Sykepleierutdanning 

 Teknologi 

Høgskolen er i dag lokalisert på flere steder rundt om i Trondheim; Kalvskinnet, Rotvoll, Tunga, 

Øya og Elgeseter. Se kart over HiST. 

Høgskolen arbeider for en samling av studiestedene på Kalvskinnet, Øya og Elgeseter. 

http://hist.no/handelshoyskolen/
http://hist.no/content.ap?contentId=1643&contextId=41
http://hist.no/content.ap?contentId=79&contextId=41
http://hist.no/alt/
http://hist.no/content.ap?contentId=131&contextId=41
http://hist.no/aft/
http://hist.no/content.ap?contentId=408&contextId=41
https://www.hist.no/campusutvikling/
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Høgskolen har et tett samarbeid med offentlig og privat næringsliv, spesielt i Midt-Norge. 

Mange av studiene har et tett praksissamarbeid med institusjoner i regionen.  

Nøkkeltall 

 Årlig budsjett på 725 millioner kroner (2012) 

 685 årsverk, herav 442 årsverk innen undervisning og forskning 

 13 professorer, 11 professor II-stillinger og 138 førsteamanuenser/førstelektorer 

 HiST leier arealer på til sammen ca. 79 000 kvm. 

Utdanning 

 25 bachelorutdanninger, 8 masterutdanninger og 1 ph.d.- utdanning 

 6 950 studenter, som fordeler seg på fagområdene slik: - 32 % helse- og sosialfag – 14 % 

lærer- og tolkeutdanning – 12 % informatikk, - 24 % teknologi – 17 % 

økonomi/administrasjon 

 40 % av studentene rekrutteres utenfor Midt-Norge 

 Deltar i internasjonale studentutvekslingsprogrammer og har utvekslingsavtaler med 143 

utenlandske universiteter og høgskoler i Norden, Europa og verden forøvrig. 

 HiST har 61 doktorgradsstipendiater under utdanning. 55 % av doktorgradskandidatene er 

kvinner 

 Rundt 202 bachelor- og masteroppgaver utføres årlig for privat næringsliv. I tillegg har 

profesjonsutdanningene obligatoriske praksis- og studentoppgaver rettet mot offentlig 

sektor. 

Forskning og innovasjon 

Høgskolen i Sør-Trøndelag har 6 strategiske satsingsområder i perioden 2010-2015: 

 Helsefremming: forsking for beste praksis 

 Skriving i kunnskaps- og profesjonsutvikling – eit utviklingsområde for lærarar og lærande 

i alle fag 

 Bio-behandling. Frå basale sjukdomsmekanismer til målretta diagnostikk og behandling 

 HiST mobile: HiST Learning mobile initiative  

 Økonomistyring i private og offentlege verksemder 

 Aktivitet og deltaking 

I tillegg er det 21 avdelingsspesifikke strategiske satsninger 

Senter og andre forskningsmiljø: 

 Senter for skriveforskning og skriveopplæring 

 Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemming 

 HiST er koordinator for og deltager i flere Forskningsråds (NFR)- og EU-prosjekter 

 HiST deltar i regionale utviklingsprosjekter finansiert av NFR som VRI Trøndelag og 

NCE Instrumentering  

 HiST har sponsor- og samarbeidsavtaler med norsk og internasjonalt næringsliv og 

offentlig sektor 

 



 

Høgskolen i Nord-Trøndelag 

30 

 

 

 

 

 

5.4 Norges Naturvitenskapelige Teknologiske Universitet (NTNU) 
 

NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og 

naturvitenskap har NTNU et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, 

medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag.  

Fakta om NTNU 

 Hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge 
 Bredt fagtilbud i naturvitenskap, humaniora og estetiske fag, samfunnsvitenskap og 

økonomisk-administrative fag 
 Profesjonsutdanning også i medisin, psykologi, arkitektur, billedkunst, musikk, og 

lærerutdanning 
 7 fakulteter og 48 institutter  
 23 000 studenter, om lag halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag 
 Uteksaminerer årlig ca. 3500 bachelor- og mastergradskandidater 
 Årlig avlegges det ca. 370 doktorgrader (38 % kvinner) 
 Om lag 2600 studenter kommer fra utlandet 
 Deltar i internasjonale studentutvekslingsprogrammer og har bilaterale avtaler med mange 

utenlandske universitet. 
 5.760 deltakere på videreutdanningskurs med studiepoeng i 2013.  
 Rundt 5000 årsverk, herav 3000 i undervisning og forskning (36 % kvinner) 
 Har flere enn 100 laboratorier 
 Deltar i 105 prosjekter i EUs 7. rammeprogram 
 Samarbeider tett med SINTEF 
 Sponsor- og samarbeidsavtaler med norsk og internasjonalt næringsliv 
 Årlig budsjett på ca. 5,6 milliarder kroner 
 Eier og leier til sammen ca. 605 000 kvm. arealer 
 Universitetsbibliotek med 11 avdelinger, 2,1 mill. bøker og periodika, 408 000 

elektroniske bøker, 15 000 elektroniske tidsskrifter 

Fakulteter 

 Arkitektur og billedkunst 
 Det humanistiske fakultet 
 Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 
 Ingeniørvitenskap og teknologi 
 Det medisinske fakultet 

http://www.ntnu.no/studier/utdanningsomr
http://www.ntnu.no/faksent
http://videre.ntnu.no/
http://www.ntnu.no/forskning/laboratorier
http://www.ntnu.no/forskning/sintefsamarbeid
http://www.ntnu.no/ub/
http://www.ntnu.no/ab
http://www.ntnu.no/hf
http://www.ntnu.no/ime
http://www.ntnu.no/ivt
http://www.ntnu.no/dmf
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 Naturvitenskap og teknologi  
 Samfunnsvitenskap og teknologiledelse 

 

 
 
 

5.5 Universitetet i Nordland 

 
Universitetet i Nordland har som overordnet målsetting å skulle bidra til bærekraft og 

verdiskaping gjennom utdanning og forskning.  

En sentral målsetting er å styrke den nasjonale kunnskapsallmenningen og sikre en regional 

fordeling av kompetanse og kunnskapsutvikling.  

Institusjonen tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til 

mer enn 100 forskjellige studieprogram innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske 

disiplinfag. Universitetet har i dag drøyt 6000 studenter og 600 ansatte. 

Universitetet i Nordland har i tillegg til hovedcampus i Bodø, studiestedene UiN Helgeland og 

UiN Vesterålen. Studiestedene har egne fagstaber og administrasjoner. Universitetet består av fire 

fakulteter som har det faglige ansvaret for hvert sitt doktorgradsprogram: 

 Fakultet for biovitenskap og akvakultur (Ph.d. i akvatisk biovitenskap) 

 Fakultet for samfunnsvitenskap (Ph.d. i sosiologi) 

 Handelshøgskolen i Bodø (Ph.d. i bedriftsøkonomi) 

 Profesjonshøgskolen (Ph.d. i studier av profesjonpraksis) 

Universitetet i Nordland ble etablert 1.1.2011, og kan tilby studenter og ansatte en av landets mest 

moderne og kompakte campuser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ntnu.no/nt
http://www.ntnu.no/svt
http://www.uin.no/omuin/fakulteter/fba
http://www.uin.no/omuin/fakulteter/fsv
http://www.uin.no/omuin/fakulteter/hhb
http://www.uin.no/omuin/fakulteter/phs
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6. STRATEGISK PROFIL 2020 
 

I oppdragsbrevet av 26.5.2014 er institusjonene bedt om å vurdere en del spørsmål inn i analysene 

omkring framtidig strategisk posisjon. Spørsmålene er delvis av overordnet og generell karakter 

og svarene synliggjøres i vedlegg 2.  

 

6.1 Drøfting og analyse  
Som beskrevet i kapittel 4 er det gjennomført en grundig og omfattende prosess internt i HiNT, for 

å sikre involvering og kvalitet i utredningen. Hver avdeling har analysert og vurdert ulike 

strategier. Disse innspillene ble benyttet til å utarbeide SWOT-analyser, som dannet grunnlag for 

vedlegg 1: Muligheter og utfordringer.  I analysene fremkommer de ulike fagmiljøs vurdering av 

styrker, svakheter, muligheter og utfordringer for de forskjellige strategiene/alternativene. I tillegg 

har HiNTs styre vurdert modellene og dette synliggjøres også i presentasjonen.  

  

Vi har i vår rapport valgt å beskrive tre mulige scenarioer. Som det fremgår i pkt. 5.4 har vi også 

vurdert NTNU som en mulig fusjonsaktør, men denne er ikke utledet på samme måte som de 

andre alternativene. Bakgrunnen for dette er i hovedsak knyttet til signalene fra NTNU om at de 

ikke ser HiNT som en aktuell fusjonspart i fremtidig struktur. Dette kan delvis forstås hvis NTNU 

ønsker å videreutvikle sitt internasjonale fokus og posisjon. Samtidig ønsker vi å understreke at 

hvis NTNUs strategi endres, og det gis åpning for HiNT inn i et fusjonert samarbeid, er det 

ønskelig å vurdere dette. HiNT har i dag allerede et godt og utstrakt samarbeid med NTNU. Dette 

forventes opprettholdt, uansett framtidig struktur i sektoren.  

 
 

Med utgangspunkt i oppdragsbrevets bestilling gir vi nedenfor en skjematisk oversikt over sentrale 

faktorer som er belyst i HiNTs prosess. Indikatorene som vi har valgt å vektlegge avspeiler 

statsrådens mål om å oppnå økt kvalitet. I tillegg til oppdragsbrevets øvrige indikatorer har vi 

valgt å vurdere faktorer som er sentrale for HiNTs styre, styringsgruppe, RSA og studentene: 

 Hvilket alternativ vil bidra til økt kvalitet  

 Hvilket alternativ vil bidra til å forsterke profil (oppvekst, helse og næring) 

 Hvilket alternativ vil bidra til å forsterke regional rolle og forankring 

 Hvilket alternativ vil bidra til økt robusthet 
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 Hvilket alternativ vil bidra til å økt rekruttering 

 Hvilket alternativ vil bidra til økt kostnad- og ressursutnyttelse 

 Hvilket alternativ vil bidra til økt studenttilfredshet 

 Hvilket alternativ vil bidra til økt administrativ bærekraft 

Indikatorene for hvert alternativ synliggjøres vedlegg 1 MULIGHETER og 

UTFORDRINGER. 

6.2 Mulig strategisk profil 2020 
 

Det er mange forhold som skal balanseres for å sikre at sektoren ivaretar sitt samfunnsansvar. 

Kvalitet er fra kunnskapsministeren løftet opp som et overordnede mål i strukturprosessen. I 

tillegg er det en god del forhold som oppleves som sentrale å diskutere, men som kanskje inngår i 

en mer overordnet politisk debatt. Eksempler på dette er utdanningens tilgjengelighet, 

institusjoners nivå og rolle. I vårt arbeid har vi tatt høyde for både oppdragsbrevets bestilling, 

styrets krav og styringsgruppen og RSAs forventning.  

 

Som det fremgår tidligere så har HiNT valgt å se på tre ulike strategiske scenarioer. Vi har i tillegg 

synliggjort NTNU som en mulig fusjons-/samarbeidsaktør. Så lenge kunnskapsministeren har 

klargjort at NTNU får følge den linje de selv ønsker, der HiNT pr. dato ikke inngår, oppleves det 

som urealistisk å realitetsbehandle dette alternativet. Samtidig vil deler av argumentasjonen som 

fremkommer for både HiST og UiN-alternativene kunne overføres til et ev. NTNU-alternativ, hvis 

dette skulle bli aktuelt. HiST har i sin strategi ikke inkludert HiNT som en foretrukket 

samarbeidsaktør. HiNT ønsker allikevel å utrede dette alternativet, da både styret, styringsgruppe 

og RSA ber om dette. HiST har så langt ikke fått noen form for garanti fra NTNU knyttet til 

fusjon, og det er derfor riktig å ha beredskap for at HiST + HiNT kan bli en realitet. Da det endelig 

«UH-kartet» ikke er lagt, er det ønskelig å operere med alternativer som gir flere åpninger i en 

videre prosess.  

 

6.2.1 Selvstendighetsalternativet 

 

I presiseringsbrev fra statsråden den 8.10.2014 ble det tydeliggjort at man forventer en vurdering 

av strategisk posisjon 2020 i en sammenslått struktur. Som nevnt under kap. 5.1 er HiNT ikke blitt 

kontaktet og invitert inn i fusjonsprosesser/diskusjoner av andre aktører og vurderer det derfor 

som nødvendig å utrede et alternativ der HiNT skal opprettholde sin selvstendighet som 

institusjon. Det presiseres at en slik modell forutsetter inngåelse av forpliktende avtaler med 

samarbeidsaktører, i tillegg til de man i dag har på plass (med ulike institusjoner og fagmiljøer).  
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Kvalitet 

HiNT har en studieportefølje som i stor grad retter seg mot, og dekker, det regionale 

kompetansebehov. HiNT har god kvalitet (læringsutbytte) på sine studier og får god 

tilbakemelding fra både samarbeidsparter og praksisfelt. I tillegg tilbyr institusjonen nasjonalt 

rettede utdanninger, som både har god kvalitet og etterspørsel (trafikk, sørsamisk, teater). HiNT 

kan blant annet skilte med beste score på studiebarometerets evaluering av GLU. Lange 

tradisjoner i både lærerutdanning og helsefaglige utdanninger er med på å sikre at HiNT leverer 

kandidater og utdanning som er på et høyt faglig nasjonalt nivå. For å sikre et godt kvalitativt nivå 

har HiNT arbeidet for å øke andel førstekompetanse, studieplanutvikling, samt søkt samarbeid 

med sterke fagmiljø og aktører i både sektor og region. Samarbeidsavtaler med UH-institusjoner 

forventes å måtte opprettholdes for å sikre framtidig god kvalitet på flere av våre utdanninger 

(eksempelvis Midt-norsk nettverk).  

 

De kvalitative farene ved å «stå alene» rettes mot trusselen for å miste nøkkelkompetanse til andre 

og større fagmiljø i sektoren. I tillegg er kompetansekravene som er rettet mot grunnskolelærer-

utdanningen utfordrende, men som vil være løsbar på sikt. HiNT må legge stor vekt på å 

opprettholde sin faglige kvalitet i profesjonsutdanningene og er klar over at dette kan bli 

utfordrende hvis sektoren ellers preges av store institusjoner med sterke og store fagmiljø.  

 

Profil 

Profilen helse, oppvekst og næring angir tydelig at HiNTs faglige prioritering retter seg mot 

regionens behov for profesjonskompetanse på viktige fagområder. HiNTs overordnede visjon 

«Nærhet til kunnskap» er også en rettesnor for hvordan styret ønsker man skal innrette sin innsats, 

nemlig mot region og student. Det er i dag et utstrakt og godt samarbeid mellom institusjonen og 

det regionale aktørmarkedet, der man i stor grad opplever gjensidig avhengighet og nytte. 

Nåværende campusstruktur understøtter målet om å være tett på sine kommuner, 

samarbeidsaktører og samfunnsaktører. Etablering av næringscampus er også en satsing som 

underbygger HiNTs profil. 

 

HiNT har under sittende styre satset sterkt på digitale og fleksible utdanningstilbud. Dette har 

blant annet ført til at man i enda større grad kan ivareta det regionale kompetansebehovet og 

tilrettelegge for tilpasset utdanning. Nord-Trøndelag ønsker på nasjonalt nivå å profilere seg som 
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«Folkehelsefylket» i Norge, i hovedsak grunnet «Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 

(HUNT). Styret har derfor løftet «folkehelse» som et overordnet perspektiv for institusjonen.  

 

Det kan bli utfordrende å opprettholde sin regionale profil hvis man som selvstendig institusjon 

blir en meget liten aktør i forhold til resten av sektoren. Utfordringen vil i hovedsak være knyttet 

til forskningsområdet. Hvis HiNT skulle miste muligheten til å levere lærerutdanning (grunnet 

masterkravene), så vil man også miste den største og viktigste pilaren og profilområdet. Det 

digitale markedet kan også om mulig være en trussel, hvis ikke HiNT selv greier å opprettholde 

sin status som kompetanseleverandør – både regionalt og nasjonalt. 

 

Regional rolle og forankring 

Som delvis belyst i ovennevnte punkt, så er det et godt samarbeid mellom HiNT og flere regionale 

aktører. Dette gjelder innenfor de ulike praksisområdene (helse og oppvekst), men også innenfor 

offentlig forvaltning og næringsliv. HiNT har hatt stor oppmerksomhet på utvikle sine utdanninger 

tett opp mot både praksisfelt og relevant næringsområde. Det er inngått flere samarbeidsavtaler og 

partnerskapsavtaler i egen region og tilgrensende region. Å sikre kompetansetilførsel for å bidra til 

vekst og utvikling i distriktene står meget sentralt. Kompetansenivået i Nord-Trøndelag er lavere 

enn gjennomsnittet i Norge ellers. Det er derfor av stor betydning at man opprettholder 

tilgjengelighet og tilbud i regionen. Utdanningstilbudet i HiNT gjenspeiler i stor grad regionens 

kompetansebehov, men opplever å få økte forventninger rettet mot blå-sektor og industrien. 

Prosjektet «Næringscampus Nord-Trøndelag» skal bidra til å underbygge mulighetene for å oppnå 

en ytterligere satsing rettet mot næringslivet- og næringsaktører i hele regionen. Gjennom et 

velfungerende RSA opplever man videre å ha en meget nyttig samspillsarena, som bidrar til å 

styrke HiNTs regionale rolle.  

 

Det foregår nå parallelle prosesser på både fylkeskommunalt- og kommunalt nivå. Dagens region 

og struktur kan dermed endres, som igjen kan utfordre dagens regionsamarbeid- og tilhørighet. 

Samtidig er man nødt til å ha oppmerksomhet på at man med sitt regionale fokus, kan miste både 

nasjonalt og internasjonalt fokus – som både kan true faglig utvikling og posisjon.  

 

Robusthet 

Fagmiljøene ved HiNT har en relevant fagsammensetning i forhold til dagens studieportefølje. 

Mange fagansatte har profesjonserfaring fra yrkesfeltet, noe som bidrar til å styrke 

utdanningskvaliteten. Utfordringen for HiNT er tilgang på førstestillinger. Det har vært satset på å 
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bygge førstekompetanse i fagmiljøene. Flere stipendiater har disputert og flere ansatte har fått 

opprykk til førstelektor, dosent eller professor. Det tar imidlertid tid å bygge kompetanse, 

særlig når en samtidig prioriterer å bruke mye ressurser på undervisning. Ved HiNT har alltid 

studentenes behov stått først. Vi er derfor god på undervisning og utviklingsarbeid, og når ikke 

fullt så høyt opp på forskningsfeltet. Gledelig er det derfor å se at publiseringsaktiviteten øker, og 

at flere fagmiljøer nå ligger på snittet i sektoren. 

 

Det har også vært en tradisjon for et utstrakt faglig samarbeid mellom relevante fagmiljøer både 

regionalt, nasjonalt og delvis også internasjonalt. En selvstendighetsmodell vil ikke nødvendigvis 

redusere dette samarbeidet, dersom ikke de andre fagmiljøene får nok med seg selv etter ny 

struktur. Dette fagsamarbeidet er viktig å opprettholde både for faglig utvikling, forskning og 

sensurering.  

 

Alderssammensetningen i enkelte fagmiljøer er bekymringsfull, spesielt innenfor fagområdet 

trafikk. Dette er et smalt fagfelt, og det er få fagmiljøer i Norge som kan bidra til styrke oss 

direkte. Det finnes tilstøtende fagmiljøer på flere institusjoner som vi allerede har godt samarbeid 

med (f.eks. NTNU og SINTEF).  Vi ser generelt at tilgangen på godt kvalifiserte søkere til utlyste 

stillinger har økt. Dette er betryggende.  

 

Rekruttering 

HiNT rekrutterer i dag ca. 50 % av studentene fra Nord-Trøndelag. Nest største 

rekrutteringsområde er Trondheim, med 24 %. Det betyr at nærmere ¾ av våre søkere kommer fra 

Trøndelag. Som det fremgår av figur 1 har vi klart størst andel regionale søkere til våre 

profesjonsstudier og profilområder. Naturlig nok er det en større nasjonal søking til nasjonale 

utdanninger som trafikk, farmasi og landbruksfag. HiNT har de siste årene hatt en positiv vekst på 

andel førsteprioritetssøkere i SO, men utviklingen stagnerte ved siste opptak. Dette til tross har vi 

gjennom lokale opptak sikret en økning i antall studenter på HiNT-nivå. Nye opptakskrav ved 

GLU kan svekke både framtidig rekruttering og gjennomstrømming.  

 

Den regionale demografiske utviklingen kan på kort sikt påvirke søkermassen og rekrutteringen. 

Fram til 2021 forventes ungdomskullene i Nord-Trøndelag å reduseres med omkring 500 personer, 

for så igjen å snu. Fra 2021 til 2030 vil antall 16 - 18 åringer øke med om lag 360 personer. 

Prognosen blir mer usikker jo lengre fram i tid den går. I tillegg kan HiNT som selvstendig aktør 
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bli liten sammenlignet med de andre og gjennom dette oppleve utfordringer knyttet til å 

opprettholde dagens rekruttering.  

 

Den digitale satsingen forventes også å gi økt rekruttering. HiNT har i dag ca.1400 registrerte 

studenter på fleksible/digitale studier og har hatt en formidabel økning på dette området de siste to 

årene.  

 

Kostnad- og ressursutnyttelse 

HiNT har i dag en forholdsvis god grunnfinansiering og har god økonomisk kontroll og styring. 

Man opplever å kunne tilpasse studieporteføljen i forhold til egne økonomiske muskler, og har 

også en stor grad av fleksibilitet som bidrar til å kunne tilpasse og tilby et omfattende EVU-tilbud. 

Når det gjelder arealkostnad som andel av totalbudsjettet ligger HiNT midt på treet med 15 % og 

nyter således godt av forholdsvis lave leiekostnader på en del av våre campuser, siden alle ligger i 

mindre byer. Flere leieavtaler gir ellers mulighet til reforhandling innen 2018 – 2020. Samtidig ser 

vi utfordringer ved å ha en forholdsvis gammel bygningsmasse som er lite arealeffektiv. 

Selvstendighetsalternativet innbefatter ingen fusjonskostnader, men vi ser allikevel for oss noe 

kostnader knyttet til forpliktende avtaler med ulike samarbeidsaktører.  

 

Lønnskostnadene i HiNT er naturlig nok den største kostnadsposten, og vil også være den som 

ville gi størst uttelling ved effektivisering. Fra tilstandsrapporten 2014 ser vi at HiNT er en av 

institusjonene i sektoren med lønnsandel over gjennomsnittet. Videre er vi kjent med at HiNT 

bruker mer timeressurser på undervisning i forhold til resten av sektoren, i tillegg til at denne 

ressursen er ulik internt i HiNT. HiNT har ellers få studenter pr. fagansatt, hvis vi sammenligner 

oss med store universitet og store institusjoner.  

 

Som selvstendig institusjon ser vi også utfordringer knyttet til de økende kompetansekrav i 

sektoren. Dette betyr at HiNT må prioritere finansiering av egne utdanningsløp for å styrke sin 

andel av førstekompetanse.  

 

Det er nedsatt en ekspertgruppe som jobber med ny finansieringsmodell for UH-sektoren. Ulikt 

eller likt finansieringssystem mellom høgskoler og universitet vil her kunne ha en innvirkning på 

framtidige rammer.  

 

Studenttilfredshet 
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Visjonen «Nærhet til kunnskap» oppleves også av studentene og påvirker deres studiehverdag. 

Det er etablert et godt og nært samarbeid mellom studentorganisasjonen og ledelsen i HiNT. 

Læringsmiljøutvalget har fått en viktig posisjon i HiNT og følges tett opp av både 

Studentorganisasjonen, SiNOT og tillitsvalgte, samt ledelsen i HiNT. Dagens nærdemokrati 

sikrer at studentenes innspill og utfordringer løses raskt og på lavest mulige nivå. Studentene gir 

uttrykk for at de setter pris på den tette koblingen de har til fagansatte og at dette bidrar til å sikre 

det sosiale og faglige miljøet. Med studentene fordelt på fire campuser opplever man utfordringer 

når det gjelder å etablere et godt studentdemokrati på tvers. Det oppleves også litt utfordrende å 

utvikle gode og robuste studentsosiale miljø på campuser med få studenter. 

 

Administrativ bærekraft 

Administrasjonen i HiNT er faglig organisert og har dermed samlet administrative 

kompetansemiljø der dette er mulig. Allikevel er man nødt til å ha administrative- og studentnære 

tjenestetilbud på alle campuser, dog i ulikt omfang. Administrasjonen gir fagavdelinger nødvendig 

støttetjenester og service innenfor områder som er nevnt under pkt.  3.2.5. Det er et godt 

samarbeid mellom fagavdelingene og administrasjonen, der man har tilpasset organisering i 

forhold til avdelingers behov og innretning. Det er utviklet et godt administrativ samarbeid 

mellom HiNT og HiST, i tillegg til SAK-samarbeid mellom flere institusjoner i Midt-Norge. Det 

foregår nå et arbeid i UH-sektoren som ser på samordning av både administrative oppgaver og 

prosesser. Dette vil forhåpentligvis gi både kompetansemessig, ressursmessig og økonomisk 

effekt.  

 

Som selvstendig institusjon vil HiNT være avhengig av å opprettholde allerede etablerte 

samarbeidsavtaler, også på administrativt nivå. Med en økende forventning om administrativ 

effektivisering, er det viktig å hente ut samarbeidsfordeler der man har mulighet. Dagens 

campusstruktur fordrer også en viss andel koordineringsressurser, både mellom studiestedene og 

kompetanseområdene.  

 

6.2.2  HiST og HiNT 

Under analysen av dette alternativet gis en vurdering av områder som kan gi økte muligheter og 

utfordringer i forhold til selvstendighetsalternativet over.  

 

HiST hadde i utgangspunket i sin strategiske prosess (etter det HiNT kjenner til) kun èn 

foretrukket strategi som er sammenslåing med NTNU. Dette til tross, så har HiNT valgt å utrede et 
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fusjonsalternativ med HiST. Dette med bakgrunn i flere forhold: dagens sterke samarbeid, 

faglig komplementaritet, geografisk nærhet og styringssignaler fra både styre, styringsgruppe 

og RSA. Mange aktører opplever HiST som den mest naturlige fusjonsaktøren for HiNT. Etter 

at HiST hadde saken til behandling i sitt styre den 23.10.2014 kan vedtaket synes å gi en større 

åpning for et samarbeid med HiNT. Det understrekes at analysen i stor grad ensidig tar 

utgangspunkt i HiNTs vurderinger av denne modellen. 

 

Kvalitet 

En fusjon med HiST vil naturlig åpne for et større og sterkere fagmiljø i flere av våre utdanninger. 

Dette forventer vi kunne gi utslag på økt kvalitet. Det er i dag et godt samarbeid mellom HiNT og 

HiST innenfor fagområdene helse, lærer og ledelse. Masterutdanning på GLU vil gjennom en 

fusjon med HiST være på plass og man vil samlet kunne etablere et kraftsentrum innenfor 

lærerutdanning. En liknende positiv kvalitetseffekt vil også forventes å kunne oppnås innenfor 

helsefag, der vi gjennom et sterkt og spisset fagmiljø bedre vil kunne sikre faglig utvikling. Et 

slikt samarbeid vil styrke institusjonenes FoU-arbeid, som igjen skal bidra til faglig 

kvalitetsutvikling. Porteføljen og studietilbudet er i stor grad komplementære, noe som også kan 

vurderes som negativt når det gjelder faglig uttelling, f.eks. innenfor GLU der man i hovedsak 

tilbyr de samme utdanningene. En del av dagens fagområder i både HiNT og HiST vil ikke finne 

faglige synergier da de delvis har et smalt fagområde og nasjonal innretning. Eksempel på dette er 

farmasi, landbruk/utmark, teater, sørsamisk og trafikk. Små og kompetansekritiske fagområder 

kan derfor risikere å bli fragmentert og svekket ved en sammenslåing. Dagens samarbeid i Midt-

norsk nettverk forutsettes opprettholdt i en slik modell. Profesjonsutdanningene i Trøndelag vil i 

stor grad styrkes gjennom en sammenslåing av store og gode fagmiljøer ved HiNT og HiST. HiNT 

har tradisjonelt prioritert undervisning. Dette kan også bli utfordret, enten gjennom en 

ressursvridning eller økt fokus på FoU.  

 

Profil 

HiNT vil kunne opprettholde dagens regionale profil, og samtidig styrke den faglige profilen – der 

man sammen med HiST blir en kraftfull kompetanseaktør i Trøndelag. Spesielt innenfor helse, 

lærer og ledelse vil man kunne profilere seg både nasjonalt og internasjonalt. HiNTs avdeling for 

næring vil kunne finne god kobling inn mot næringsrettede utdanninger i HiSTs portefølje. Nord-

Trøndelags industrisektor vil kunne få tilgang på et mer samlet kompetansetilbud fra sin regionale 

kompetanseaktør, som også inkluderer tekniske fag. HiNTs vekt på nærhet til regionen vil også 

kunne bevares, så fremt bla campusstruktur opprettholdes. HiNTs erfaring fra tett regional 
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oppfølging vil også kunne komme til nytte i en utvidet region. Samtidig må man være åpen for 

at man i en sammenslått institusjon vil kunne risikere at noen av HiNTs profilområder vil få 

mindre vekt. Dette kan også gjelde de små og næringsspesifikke utdanningene som teater, 

farmasi, trafikk og sørsamisk. Dagens campusstruktur i HiNT kan også utfordres over tid, noe 

som direkte vil kunne påvirke dagens regionale profil og nærhet. HiNT er i dag en fleksibel 

institusjon som også kan tilby skreddersøm. Også dette kan utfordres ved en vridning av 

overordnet profil. Man kan også se for seg at «Folkehelse» som overordnet perspektiv vanskelig 

vil kunne videreføres i en sammenslått modell.  

 

Regional rolle og forankring 

En fusjon med HiST vil bety at den nære regionen utvides og hele Trøndelag vil defineres som 

nærområde. I tillegg vil næringsstruktur og samarbeidsaktører øke og endres. Dette vil 

forhåpentligvis kun være fordelaktig for begge parter. I tillegg vil begge aktører komme i inngrep 

med flere og nye forskningsmiljø. Økt forskningsproduksjon vil øke muligheten til å formidle 

relevant kunnskap både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I en ev. ny fylkeskommunestruktur 

vil en slik fusjon også få en naturlig forankring, der man kan se for seg å opprettholde 

trøndelagsnavnet – gjerne som en merkevare.   

 

Regionens offentlige- og private næringsaktører vil kunne få tilbud om et fullverdig og bredt 

spekter av kompetansetilbud som er sammenfallende med deres behov.  

 

Det må også tas høyde for at institusjonene har ulike kultur og historie. HiNT er en regional 

høgskole med stort fokus på egen region og spredt campusstruktur. HiST er lokalisert i en storby, 

og opplever ikke de samme utfordringer knyttet til bla. rekruttering, som HiNT gjør på noen av 

sine tilbud. Hvorvidt dette vil bety en risiko for sentralisering av utdanninger i retning Trondheim 

er usikkert. Aktiviteten på EVU-markedet er også ulik. Samtidig har begge institusjoner 

utdanninger som retter seg mot særegne miljø som delvis er nasjonale.  

 

Robusthet 

En fusjon med HiST vil naturlig nok føre til styrking av ulike fagmiljø. Etter våre foreløpige 

beregninger vil man samlet operere med bortimot 40 % førstekompetanse. Totalt antall fagansatte 

er ca.750. Da vi ikke kjenner godt nok til kompetansesammensetningen fordelt på fag/avdelinger i 

HiST kan vi vanskelig gjøre en nærmere kvalitativ vurdering av de ulike miljøs robusthet.  Vi ser 

allikevel for oss at med så høy kompetanse og konsentrasjon, vil en kunne bidra til å øke omfanget 
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av og deltakelsen i forskningsprosjekter og forskningssamarbeid. Større fagmiljø og 

studentrekruttering vil kunne sikre en større bredde på utdanningstilbudet, som er i samsvar 

med samfunnets behov. Nye og tverrfaglige miljø/grupper vil kunne etableres slik at man 

samlet ivaretar samfunnets behov for utdanning og FoU. Vi er kjent med at lærerutdanningen i 

en sammenslått modell vil imøtekomme KDs forespeilede masterkrav. Samtidig må vi ta klare 

forbehold om disse antagelsene, da synergier også avhenger av samarbeidserfaring, 

samarbeidsvilje og nærhet. Ulikheter i organisering kan også føre til at synergier og gevinster kan 

være utfordrende å oppnå. Vi kan også om mulig se at HiNT og HiST i noen fagretninger i stor 

grad er komplementær. Dette igjen kan bety overskudd i noen fagmiljø – og at man dermed ikke 

får utnyttet kompetansen godt nok. På en del fagområder finner vi ingen faglige sammenfall 

(landbruk, trafikk, teater og samisk) og kan naturlig nok ikke forvente de samme synergier på slike 

områder.  

 

HiST og HiNT har i dag pågående og til dels omfattende samarbeid innenfor flere fagområder, 

spseislet innen helse, lærer, økonomi, ledelse og medieteknologi. Dette forventes naturlig nok skal 

kunne videreutvikles i en fusjoner modell.  

 

Administrativ vil man også bli mer robust, der man i større grad kan sikre spesialisering kontra 

generalisering.  

 

Rekruttering 

Mulighetene som ligger her, er spesielt synlige for HiNT. Dette fordi man i dag, på noen 

utdanninger, opplever rekrutteringsutfordringer. I en fusjonert modell vil man kunne utvikle 

utdanningstilbud som styrker begge aktører i så måte. Spesielt ser vi at lærerutdanningen vil kunne 

få styrket posisjon, både regionalt og nasjonalt. En utvidet region vil også kunne bety et økt EVU-

marked. Utfordringsbildet kan ligge på utdanninger som i dag er smale og små. Disse kan miste 

oppmerksomhet, både på institusjonsnivå og hos studentgruppene. Nærhet som rekrutteringsfordel 

kan også miste sin styrke i en større institusjon.  

 

Kostnad og ressursutnyttelse 

Hvis man forutsetter økt rekruttering i en fusjonert modell, vil man også forvente økt 

studiepoengproduksjon og økt inntjening. I tillegg kan man se inntjeningsmuligheter innenfor 

forskningsområdet og økt publisering. HiST har i dag en større andel internasjonale 

utvekslingsavtaler enn HiNT. Det bør derfor være en forventning at denne også vil øke totalt sett. I 
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den grad man i noen fagmiljø opplever å ha tilstrekkelig komplementær fagkompetanse, vil 

man kunne se på ressurstilpasningen i så måte. Lønnskostnader er i dag institusjonenes største 

kostnadspost. Slike stordriftsfordeler vil man også kunne forvente å oppnå i de administrative 

tjenesteområdene. Samtidig skal vi være oppmerksomme på at større enheter noen ganger kan 

fordre økt administrasjon, kontrollsystemer og dobbeltarbeid. Fusjonskostnadene med HiST 

forventes kanskje ikke å bli så omfattende, da begge institusjoner er høgskoler, har samme 

styringsstruktur og allerede har et utstrakt samarbeid. Man kan i så måte se for seg mulig reduserte 

leder- og styrekostnader i en sammenslått modell.  

 

For at man skal oppnå en kostnadsbesparing og bedre ressursutnyttelse, fordres en omforent 

forståelse og enighet om dette. Dagens campusstruktur i både HiNT og HiST binder opp store 

kostnader i hus og areal. En tilpasning av campusstrukturen vil kunne gi besparelser, men samtidig 

vil man med dagens campusstruktur i større grad utnytte arealer fleksibelt i et større geografisk 

område. Nye studietilbud vil kunne gjøres tilgjengelig i flere deler av regionen.  

 

Studenttilfredshet 

En større organisasjons betyr også økt antall studenter. Dette vurderes å kunne gi flere mulige 

fordeler for studentene, blant annet bedre velferdsordninger. Man vil også gjennom et større 

studentmiljø få flere støttespiller i studentdemokratiet.  Et ev. utvidet geografisk praksisområde vil 

også øke mulighetene for å kunne få gjennomføre praksis nært sitt bosted/hjemsted.  

HiNT har i dag en stor andel studenter som bor eller reiser til/fra Trondheim. En samkjøring av 

tilbud vil derfor kunne påvirke studiemodeller og tilbud, og være positivt med tanke på allerede 

eksisterende studentmobilitet. Avstandene mellom f.eks. Levanger og Trondheim er 

overkommelige og kollektivtilbudet er godt tilrettelagt.  

 

Etter vi kjenner til har HiST et mer formalisert samarbeid med sin vertskommune. Erfaringene 

derfra kan man ev. kunne dra nytte av inn mot vertskommunene i Nord-Trøndelag.  

 

De umiddelbare utfordringene som vi ser, knyttes til nærdemokratiet og dets betydning for å skape 

engasjement og utvikling av læringsmiljøet. Man kan se for seg et større byråkrati og lengre 

avstander mellom student, fagansatt og administrasjon. I tillegg vil det kunne bli krevende å 

opprettholde HiNT studentens rolle og posisjon inn i et allerede etablert Velferdssting og 

studentråd i Trondheim. De har så langt kun operert med Trondheim som studentby. Det er ellers 

avgjørende at man finner vilje og ønske for en sammenslåing mellom Studentparlamentet og 
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Studentorganisasjonen, samt få integrert studentdemokratiet ved HiNT i et allerede etablert 

studentdemokrati samarbeid mellom blant annet HiST, NTNU, DMMH og BI Trondheim. 

 

 

 

 

Administrativ bærekraft 

Som nevnt pågår det et utredningsarbeid i sektoren som ser på samordning av arbeidsprosesser, 

spesielt innenfor IKT-støttede oppgaver. Disse forventes å skulle gi effekt, uavhengig av 

strukturer. Naturlig nok vil man dog kunne forvente større effekt av effektiviseringstiltak i et 

større og samlet miljø. Uavhengig av dette forutsettes flere tjenesteområder i fysisk nærhet til både 

studenter og fagansatte. En større administrativ tjenestesektor (ressurs- og kompetansemessig) vil 

gi større åpning for spesialisering og faglig dybde på smale områder. Dette forventes å kunne 

bidra til økt kvalitet i tjenestetilbudet.  

 

HiNT og HiST har i dag en del administrativt samarbeid. Dette gjelder også noen SAK-prosesser.  

På noen områder ser man allikevel å nærmest måtte begynne med blanke ark. Samkjøring av 

system- og verktøybruk kan om mulig gi utfordringer i en overgangsfase, men en del av de 

administrative systemene er i dag allerede sektorsystemer. Ledelsesmessig ser man også 

muligheter for å kunne både samordne og effektivisere ressursbruken i en sammenslått modell.  

Det vil naturlig nok ligge flere utfordringer knyttet til samkjøring og harmonisering av både 

rutiner, organisering, regelverk, praksis og systemer i en slik sammenslåing.  

 

 

6.2.3  Universitetet i Nordland og HiNT 

 

På bakgrunn av innspill og forventninger fra både arbeidsgrupper, styringsgruppe, RSA og styre, 

har ledelsen i HiNT tatt kontakt med Universitetet i Nordland. Forutsatt at HiST og NTNU også i 

sin videre prosess ikke ønsker HiNT inn som fusjonsaktør, er det viktig at HiNT utreder andre 

mulige sammenslåingsløsninger. I tillegg til dette har flere signalisert at UiN i stor grad har en 

faglig og regional profil som vil kunne være forsterkende for begge aktører. I tillegg forventes det 

at man gjennom en fusjon med UiN vil kunne få et større rekrutteringsområde, samt i større grad 

møte uttalte utfordringer innenfor Blå-sektor i Trøndelagsregionen. 
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Det har vært gjennomført to møter mellom ledelsen i HiNT og UiN. UiN er i dag i en regional 

strukturprosess, der de ser på muligheten for å fusjoneres med institusjoner i Nordland (Nesna, 

Narvik og Harstad). Dette er UiNs første og foretrukne strategi. I samtaler med UiNs ledelse er 

vi kommet fram til at denne prosessen skal få gå som planlagt (trinn 1), og at man i lys av 

framdrift i denne vurderer tidspunktet for å starte fusjonssamtaler med HiNT (trinn 2).  

 

HiNT har tidligere ikke hatt noe utvidet samarbeid med UiN og har derfor ikke nok erfaring til å 

kunne uttale seg om muligheter og utfordringer. Vi tar derfor forbehold om at både kartlegging og 

analyse inneholder en del svakheter og faktiske hull. Dette er forhold som vi naturlig nok må gå 

nærmere inn på hvis dette alternativet skulle vise seg å bli aktuelt for realisering.  

 

Det understrekes at vurderingene av kriteriene nedenfor derfor ikke blir uttømmende, og kan bli 

for lite nyansert. 

 

Kvalitet 

Det kan synes som om studieportefølje og utdanningstilbud ved UiN har stort sammenfall med 

HiNTs portefølje. Dette vil dermed kunne få en positiv effekt på kvaliteten i utdanningene, da man 

kan utnytte fagekspertise på tvers og innad i fagmiljø. UiN er et universitet, noe som også 

innebærer en annen kvalitetsstandard med tanke på antall mastergrader og tilbud på ph.d.-nivå. 

Dette vil selvsagt kunne gi en kvalitativ effekt på HiNTs studier. Studentene vil få økte og synlige 

utdanningsløp helt opp til ph.d.-nivå. UiN har et godt forskningsmiljø innen entreprenørskap, 

organisasjonsstudier og sosiologi. Vi ser mange mulig sammenfall og synergier opp mot flere av 

HiNTs utdanninger. UiN har ellers en sterk profesjonsinnretning som harmonerer med HiNTs 

profil, og avdeling for lærerutdanning vil kunne bli en kraftsentrum. UiNs profesjonsforskning vil 

kunne føre til at HiNTs studier vil stå sterkere. UiN har også spennende digitale prosjekter rettet 

mot både helse og lærer. Vi ser også et interessant sammenfall innenfor samisk, der UiN har 

ansvar for lulesamisk, mens HiNT har et nasjonalt ansvar for sørsamisk.  

 

Som nevnt innledningsvis har vi lite og ingen erfaring fra faglig samarbeid så langt. Dette betyr at 

man er nødt til å gå opp en del samarbeidslinjer og etablere en samarbeidskultur. Forholdet til 

praksisfeltet kan muligens bli krevende, da vi opererer med store geografiske avstander. Begge 

institusjoner har i dag utdanninger som ikke er sammenfallende (eks. blå sektor og landbruk). Vi 

ser allikevel flere faglige muligheter, f.eks. for trafikk og master i praktisk kunnskap eller 

kriseberedskap.  
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Profil 

UiN har som universitet en sterk regional profil. Denne kan derfor, ved sammenslåing, 

forsterkes i begge institusjoner. HiNT ser klare muligheter i å utvide sin regionale profil til i 

større grad å inkludere blå sektor og kystnæringen. Å bli en del av et universitet vil videre styrke 

HiNTs faglige profil og troverdighet, og man vil muligens kunne profilere seg som et 

profesjonsuniversitet. Et nord- og midtnorsk universitet, der primærnæringer, lærer og helsefag er 

bærende profilelementer, vil kunne tilby utdanninger som er av stor betydning for det regionale 

Norge. Begge institusjoner har i dag flercampusmodeller, noe som også understøtter en regional 

og distriktsvennlig profil.  

 

Samtidig må vi være oppmerksomme på ulikheter som ligger mellom regionene og deres 

næringsstruktur. I dag kan man oppleve Nordland og Nord-Trøndelag som to landsdeler, og disse 

kan det være utfordrende å profilere under samme paraply. Samtidig kan en regional profil bli for 

snever og virke hemmende på utvikling, samt i konkurranse med øvrige aktører – både nasjonalt 

og internasjonalt. Man kan også se for seg at forholdet til dagens samarbeidsaktører i Nord-

Trøndelag utfordres og den regionale troverdigheten settes på prøve. En del av dagens profilerte 

fag i HiNT (landbruk, utmark, trafikk, teater, ledelse) kan miste sin sterke posisjon og profil. 

Profilområdet «nærhet» vil i en slik modell ikke nødvendigvis utfordres, da man ser for seg å 

kunne opprettholde samme satsing, blant annet gjennom en campusstruktur som i dag.  

 

Regional rolle og forankring 

Som nevnt ovenfor ser man flere mulige synergier knyttet mot regionen og regional forankring. 

Man opplever å ha like regionale og næringsmessige utfordringer i både Nord-Trøndelag og 

Nordland. En sammenslåing vil kunne bidra til at man utvider Midt-Norge og Nordland til å bli en 

storregion på landsbasis. Kystlinjen for Nordland og Nord-Trøndelag utgjør godt over 60 % av 

den produktive kystlinjen i Norge og det forventes vekst i kystnær næringsaktivitet. I dette vil man 

kunne identifisere mange muligheter og vekstområder. UiN er allerede et profesjonsuniversitet, 

noe som vil være positivt forsterkende for Nord-Trøndelag. De demografiske utfordringer er 

forholdsvis like i begge fylkene, noe som både kan sies å være en svakhet og en styrke. 

Kulturforskjellen mellom høgskole og universitet forventes å ikke bli så synlig og utfordrende, da 

UiN er et forholdsvis ungt universitet. Allikevel kan kulturforskjeller mellom fylkene ha en 

betydning.  
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Robusthet 

En fusjon med UiN vil naturlig nok føre til styrking av ulike fagmiljø. Da vi ikke har nok 

kunnskap om UiNs kompetansesammensetning eller nivå, er det vanskelig å gjøre samme type 

beregninger som ble gjort under HiST-alternativet. Uansett er vi kjent med at universitetet har 

høy kompetanse i sine fakultet, der de tilbyr fire ph.d. Denne kompetansen og konsentrasjon, vil 

kunne bidra til å øke omfanget av og deltakelsen i forskningsprosjekter og forskningssamarbeid. 

Et større fagmiljø og økt studentrekruttering vil kunne gi større bredde i utdanningstilbudet. Nye 

og tverrfaglige miljø/grupper vil kunne etableres, slik at man samlet ivaretar samfunnets behov for 

utdanning og FoU. Lærerutdanningen og fagmiljøet vil i en sammenslått modell kunne 

imøtekomme KDs masterkrav.  

 

Som under HiST-alternativet må ta klare forbehold om antagelsene knyttet til mulige synergier, da 

dette som sagt avhenger av både samarbeidserfaring, samarbeidsvilje og nærhet. Ulikheter i 

organisering kan også føre til at synergier og gevinster kan være utfordrende å oppnå. Da HiNT og 

UiN så langt har hatt lite samarbeid, kan dette muligens bli mer utfordrende enn ved en fusjon 

med HiST. Geografisk avstand kan også føre til at man ikke greier å hente ut maksimalt av 

kompetansegevinster.  

 

Fagporteføljen og kompetansen er i større grad komplementær enn hva tilfellet er med HiST. 

Dette kan bety at man kan ha større mulighet for utvikling av nye samarbeidsområder og gevinster 

i skjæringspunktene mellom fagmiljø (f.eks. blå sektor). Tilgangen til ny fagkompetanse vil også 

kunne øke dagens utdanningstilbud og kompetansespekter.  Vi finner kanskje større sammenfall 

mellom HiNTs små fagmiljø og UiN (landbruk, trafikk og samisk), og kan muligens oppnå 

synergier innenfor disse fagområder.  

 

Administrativ vil man også bli mer robust, der man i større grad kan sikre spesialisering kontra 

generalisering.  

 

Rekruttering 

Nordland fylke har ca.  240.000 innbyggere og vil dermed representere et betydelig større region 

befolkningsmessig. Fylket er dog mer geografisk utfordrende enn Nord Trøndelag, med tanke på 

avstander og kommunikasjonsmuligheter. HiNT rekrutterer i dag 6 % av sine søkere fra Nordland, 

i hovedsak fra Helgeland (sør i Nordland). Et universitet vil kunne gi økt status og 

tilgjengeligheten av flere utdanningsløp (master og ph.d.) vil kunne styrke rekrutteringsposisjonen 
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framover. En større satsing og vekst innenfor blå sektor vil kunne øke rekruttering på nasjonal 

nivå. Samtidig må vi være klar over at storbyer i større grad trekker studenter enn små 

campuser. Nærheten til Trondheim må derfor kunne trekkes fram som et rekrutteringsfortrinn, 

sammenholdt med at man har campuser som ligger utenfor pressområder (boligtilgangen er 

bedre). Geografien og avstander kan oppleves som utfordrende, og studentene kan kanskje overse 

de faglige fordelene som her beskrevet. Samtidig er det verdt å merke seg at ved en eventuell 

fusjon av både Nesna, Narvik og Harstad, vil UiN om mulig få et sterkt Nordlands-tyngdepunkt i 

sin campusstruktur. Dette kan gjøre det utfordrende å synliggjøre HiNTs utdanningstilbud og 

posisjon i et nytt og stort nordnorsk samarbeid. Man kan også se for seg et betraktelig økt omfang 

av EVU-virksomheten innenfor noen næringer. 

 

Kostnad og ressursutnyttelse 

Hvis forventet økt rekruttering skulle innfris, vil man også få økt studiepoengproduksjon. Et nært 

faglig samarbeid vil kunne være ressursbesparende og gi stordriftsfordeler. Man unngår ev 

smådriftsulemper som små institusjoner i dag opplever. Gjennom en fleksibel bruk av campusene 

vil man kunne utnytte hverandres fasiliteter i en sammenslått modell, og dermed oppnå 

økonomiske besparelser. Samtidig kan vi se for oss høye fusjonskostnader i forbindelse med en 

sammenslåing (universitet og høgskole). I tillegg vil geografi og avstander kunne bidra til 

betraktelig økte reisekostnader, men det forutsettes at man ved hjelp av digitale verktøy som i dag 

er i bruk ved begge institusjoner, skal kunne holde denne kostnadsposten på et akseptabelt nivå. 

Store organisasjoner kan også bidra til økt behov for administrasjon og koordinering, noe som kan 

føre til økt byråkratisering og administrative kostnader. I dette kan det blant annet ligge en grad av 

mulig dobbeltarbeid. De totale leder- og styrekostnadene forventes totalt sett til å kunne bli 

reduserte. 

 

Studenttilfredshet 

En større institusjon med flere studenter vil kunne øke og bedre studentenes velferdsordninger. 

UiN har kjennskap til både regionale utfordringer og det å være flercampusinstitusjon. I tillegg vil 

man få et større studentmiljø med flere støttespillere innenfor studentdemokratiet. Man vil få 

tilgang til nye og spennende samarbeidspartnere i linjeforeninger og studentsamfunnet. Samtidig 

vil dagens nærdemokrati kunne utfordres og det kan bli flere ledd mellom nivåene innenfor 

studentdemokratiet. Store avstander mellom campusene vil kunne være utfordrende for å etablere 

gode og velfungerende studentdemokrati. I tillegg kan det bli krevende å skulle påvirke to ulike 

fylkeskommuner og fylkesnivå. 
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Administrativ bærekraft 

Det pågår som nevnt et arbeid for å bedre samordning av arbeidsprosesser i sektoren. Disse vil 

kunne få betydning også i en sammenslått struktur. Enkeltoppgaver som i dag løses på 

institusjonsnivå forventes å kunne gjøre bruk av mindre ressurser i en sammenslått modell. 

 

Naturlig nok vil man dog kunne forvente større virkning av effektiviseringstiltak i et større og 

samlet miljø. Uavhengig av dette forutsetter flere tjenesteområder fysisk nærhet til både studenter 

og fagansatte. En større administrativ tjenestesektor (ressurs- og kompetansemessig) vil gi større 

åpning for spesialisering og faglig dybde på smale områder. Dette vil forventes å kunne bidra til 

økt kvalitet i tjenestetilbudet.  

 

HiNT og UiN har i dag ikke noe samarbeid på det administrative området. Dette kan by på både 

muligheter og utfordringer. Samtidig må man være oppmerksom på ev ulikheter mellom en 

høgskole og et universitet, spesielt strukturelt- og organisatorisk. Man benytter muligens ikke de 

samme administrative logikker. Samkjøring av system- og verktøybruk kan gi utfordringer i en 

overgangsfase, men en del av de administrative systemene er i dag allerede sektorsystemer. 

Ledelsesmessig ser man også muligheter for å både kunne samordne og effektivisere 

ressursbruken i en sammenslått modell.  Det vil som nevnt naturlig nok ligge flere utfordringer 

knyttet til samkjøring og harmonisering av rutiner, organisering, regelverk, praksis og systemer i 

en slik sammenslåing.  
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7. KONKLUSJON/OPPSUMMERING 
 

Alle tre modeller er utredet i henhold til både KD og styrets oppdrag. Det interne oppdraget fra 

styret (mandatet) har endret seg grunnet prosessen som parallelt har gått i sektoren.  

Det har vært gjennomført en meget omfattende og involverende prosess i HiNT, som har bidratt til 

et omfattende materiale som bakgrunn for drøftinger og analyser. 

 

Styret har i sin behandling av saken besluttet tre modeller, som alle vil ivareta og styrke HiNT 

som regionale aktør i Midt-Norge. De vurderer at alle alternativene vil kunne imøtekomme KDs 

forventninger til sektoren og HiNT spesielt.  

 

a) HiNT som selvstendig institusjon 

Utredningen tydeliggjør at HiNT som selvstendig institusjon vil kunne ivareta 

samfunnsoppdraget på en god måte. For å imøtekomme fremtidige og meldte endringer innenfor 

lærerutdanning er HiNT nødt til å iverksette tiltak som sikrer at HiNT kan betjene dette.  

 

Hovedgrep for å realisere strategi: 

 Styrke HiNTs regionale posisjon gjennom å bygge et enda sterke eierforhold fra eksterne 

virksomheter og til høgskolen i hele Midt-Norge 

 Tilrettelegge for og etablere nødvendige masterutdanninger innenfor Lærerutdanning 

 Inngå forpliktende samarbeidsavtaler med sentrale institusjoner og fagmiljø i tilknytning til 

realisering og gjennomføring av 5-årig grunnskolelærerutdanning 

 Styrke oppmerksomheten om nærhet til studenten, praksisfeltet og regionen 

 Tydeliggjøre strategier innenfor hvert profilområde (helse, oppvekst, næring) og i større 

grad synliggjøre de nasjonale utdanningene (grønne fag, trafikk, sørsamisk, farmasi, og 

skuespillerutdanning) 

 Med utgangspunkt i eksisterende styrker satse tydeligere og mer strategisk inn mot i blå 

sektor 

 Strategisk kompetansebygging og rekruttering for å nå 50% 1.- kompetanse innen 4 år. 
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Faglige prioriteringer: 

 Profesjonsstudier innenfor profilområdene helse, oppvekst, næring. 

 Fleksible grunnutdanninger/EVU innenfor studentsegmentet 26+ i hele Midt-Norge 

 Strategisk samarbeid med andre kompetansemiljø om eksternfinansiert utdanning og 

FoU inn mot Blå sektor, som vil være den største vekstnæringen i Midt-Norge de neste 30 

år. 

b) Fusjon med Høgskolen i Sør-Trøndelag 

Som det fremgår av utredningen, så har ikke HiST foreslått HiNT som en mulig fusjonsaktør. 

HiNT har til tross for dette fremmet fusjon mellom HiNT og HiST som et alternativ. Dette er 

basert på flere forhold, både faglige, regionale og profilmessige. Det faglige sammenfallet er 

vesentlig. Profil og prioritet når det gjelder forholdet til regionen synes å være tydeligere 

forankret i HiNT. 

 

Hovedgrep for å realisere strategi: 

 Ta initiativ til samtaler med ledelsen i HiST og avklare muligheten og motivasjonen for en 

mulig fusjon 

 Synliggjøre for HiST de mulighetsområdene som finnes i en fusjonert modell, spesielt 

innenfor lærerutdanning, helsefag, økonomi, ledelse. 

 Synliggjøre styrker gjennom større faglig komplementaritet (bredde) og spissing. 

 Utvikle og forankre en ny og felles strategi som synliggjør potensialet regionalt, nasjonalt 

og internasjonalt 

 Forankre den nye institusjonens strategier og profil i en større region politisk, og 

reforhandle samarbeidsavtaler for å styrke den nye institusjonens rolle og betydning i 

Midt-Norge 

 Sette felles mål for kompetanse og utarbeide mål for realisering. 

Faglige prioriteringer: 

 Profesjonsstudier. Lærerutdanning i Midt-Norge som et «kraftsentrum» i Norge. 

 Fleksible grunnutdanninger/EVU innenfor studentsegmentet 26+ i hele Midt-Norge 

 Strategisk samarbeid med andre kompetansemiljø om eksternfinansiert utdanning og FoU 

inn mot blå sektor, som vil være den største vekstnæringen i Midt-Norge de neste 30 år. 

 

c)    Fusjon med Universitet i Nordland 



 

Høgskolen i Nord-Trøndelag 

51 

Det har vært gjennomført to møter mellom HiNT og UiN. Møtene har synliggjort at begge 

aktørene ser muligheter i en framtidig fusjonert modell. UiN har en fagportefølje og profil som 

både stemmer godt med HiNT (sammenfallende), men som samtidig er komplementær. 

Komplementaritet vil kunne representere et mulighetsrom og potensiale, blant annet rettet mot 

Blå sektor. Utfordringene knyttet til geografi og fylkesgrenser må håndteres politisk og 

strukturelt. Sammenfallende strukturprosesser ses i denne sammenhengen som et mulighetsrom 

for å tenke nytt. UiN ønsker å gjennomføre fusjonsprosess i eget fylke (trinn 1) før man å starter 

en eventuell prosess sammen med HiNT (trinn 2). 

  

Hovedgrep for å realisere strategi: 

 Utnytte tiden (UiNs trinn 1) til å bearbeide plan og prosess både internt og eksternt 

 Forankre politisk i begge fylker 

 Utvikle og forankre en ny og felles strategi som synliggjør potensialet regionalt, nasjonalt 

og internasjonalt 

 Involvere dagens regionale samarbeidsaktører og synliggjøre potensialet i modellen 

 Utvikle videre etablerte samarbeidsavtaler og inngå nye innenfor strategiske 

satsingsområder 

 Synliggjøre og forankre de nye mulighetene en universitetstilknytning vil inneha i en større 

region som dekker Nordland og Midt-Norge. 

 

Faglige prioriteringer: 

 Profesjonsstudier innenfor et universitet med sterk profesjons- og regional forankring. 

 5-årig lærerutdanning som et «kraftsentrum» med muligheter for samarbeidsavtaler inn 

mot HiST og NTNU (PLU). 

 Fleksible grunnutdanninger/EVU innenfor studentsegmentet 26+ i hele Midt- og Nord-

Norge. 

 Strategisk samarbeid om utdanning og FoU inn mot blå sektor, som vil være den største 

vekstnæringen i Midt-Norge og Nordland de neste 30 år. 

8. VEDLEGG 
 

1. Oppsummert muligheter og utfordringer 

2. Sentrale spørsmål i oppdragsbrev 

 


