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Styresak D 15 / 2015 
 

 

Storfusjon - hva nå 
 

Styret har tidligere drøftet prosessen vedrørende stuktursaken i høyere utdanning og gjorde i 

styremøte i september følgende vedtak: 

 

Styresak: B 61 / 2014 

Vedtak: (enstemmig) 

Konsernstyret har fått en orientering om prosessen rundt arbeidet med stortingsmelding om 

struktur i høyere utdanning. Konsernstyret ber adm. dir følge utdanningsinstitusjonenes prosesser 

og vurdere mulige robuste og framtidsrettede forretnings- og samarbeidsmodeller for 

organisering av studentvelferden som støtter opp om aktuelle alternativer. Det er naturlig at det er 

dialog med andre samskipnader, men at det er utdanningsinstitusjonens struktur som må danne 

basis. Konsernstyret ser det som vesentlig at samskipnadene utnytter muligheten for å samarbeide 

for å bedre studentvelferden. Konsernstyret ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet og de 

prosesser som gjennomføres. 

 

Samskipnadene har gjennom samskipnadsrådet og direktørmøter også hatt temaet høyt oppe og 

drøftet og fått innspill fra den øverste ledelsen både politisk og asdministrativt i KD. Uttalelse fra 

samskipnadsmøte vedlegges.  

 

NTNU gjorde 28. januar 2015 følgende vedtak om fusjon: 

 

S-sak 1/15 Struktur i høyere utdanning (SAKS)  
Notat av 20.01.2015, tilleggsnotat av 23.01.2015, tilråding av 27.01.2015  

Rektor trakk sin tilråding av 27.01. og la frem ny tilråding 28.01.2015  

Vedtak:  
Styret ønsker at NTNU fusjonerer med  

Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag  

Avstemming over utlagt tilråding:  

«Styret ønsker at NTNU fusjonerer med  

Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag»  

 

Dette vil få konsekvenser for SiT og hvordan vi skal bidra til å ivareta en god studentvelferd for et 

større universitet. Vi må sikre at vi bidrar på vår måte til at NTNU lykkes med de ambisjoner som 

er lagt. 

 

Det legges opp til en drøfting der styremedlemmer kan komme med innspill og ideer både hvordan 

vi skal organisere et godt tilbud og hvordan vi bør strukturere en god prosess både mot 

utdanningsinstitusjonene og de samskipnadene som er berørt. 

Viktige momenter i diskusjonen kan være: 

 

 Studentmedvirkning og demokrati 

 Samarbeid med kommuner 

 Samarbeid med utdanningsinstitusjoner 

 Hvordan skape et likeverdig tilbud 
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 Hvordan gi studentene anledning til å kjenne «sin» samskipnad 

 Hvordan gjennomføre en god prosess 

 

 

Saksbehandler: Knut Solberg  

 

Tilrådning:  
Konsernstyret har gitt innspill og råd til SiTs engasjement for å bidra til en vellykket storfusjon for 

NTNU. Konsernstyret ber om å bli informert og involvert i arbeidet videre 

 

 

Trondheim, 29. januar 2015 

 

 

Knut Solberg 
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