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Styresak D 29 / 2015 
 

 

Fusjonsarbeidet 
 

Struktur i høyere utdanning 

Styrene ved NTNU, HIST, HiG(Gjøvik) og HiÅ (Ålesund) har gjort vedtak om fusjon. 

Stortingsmelding vil bli lagt fram i løpet av våren.  KD har gitt NTNU signaler om å starte 

planlegging med sikte på gjennomføring.  

 

Det er også gitt klare signaler fra KD om at samskipnadene må gjøre de strukturelle endringer som 

er naturlig som en følge av endringer ved institusjonene. 

 

Studentvelferd må ha prioritet 

Utdanningsinstitusjonene har det strategiske ansvar for studentvelferden.  Et av formålene med 

reformen er å bedre kvalitet i høyere utdanning. Et godt velferdstilbud og et aktivt studentmiljø er 

vesentlig for å lykkes. 

 

Levende studentdemokrati 

Et godt, aktivt og ansvarlig studentdemokrati har kjennetegnet studentpolitikken i Trondheim. 

Dette har vært positivt for å utvikle både læringsmiljø og velferdstilbudet. Trondheimsstudentene 

har også engasjert seg aktivt i studentpolitikken på landsbasis. Viktigheten av dette må vektlegges. 

 

SiTs overordnede tanker 

Det vedtaket som er gjort med et større NTNU har naturlig nok medført mange spørsmål og skapt 

usikkerhet ved de samskipnadene som HiG og HiÅ betjenes av. SiT har formulert noen 

overordnede tanker om mål, forutsetninger, prinsipper, prosesser og modeller. Dette er nedfelt i et 

eget notat som vedlegges.  Vedlegger også brev fra Studentsamskipnaden i Oppland. 

 

Det er avtalt et uformelt møte mellom de berørte samskipnader og KD 

 

Prosesser i gang 

Ledelsen ved NTNU og SiT gjennomførte sitt faste kontaktmøte for første halvår den 16.02.2015. 

Fusjonsarbeidet var et viktig tema.  Nedenfor gjengis utdrag fra referatet: 

 

«Gunnar Bovim orienterte om fusjonsprosessen mellom NTNU, HiST, Høgskolen i Gjøvik og 

Høgskolen i Ålesund. Saken ble behandlet i NTNU styret 28. januar og brev med styrevedtak er 

sendt til KD. Svar kommer i stortingsmelding like før sommeren. Det nedsettes en 

prosjektorganisasjon + styringsgruppe (4 rektorer, ansatt- og studentrepr). Prosjektleder blir 

Trond Singsaas. Felles styre overtar driftsansvar fra 1. jan. Navnet blir fortsatt NTNU.  

 

Knut Solberg påpeker viktigheten av å ivareta god og likeverdig studentvelferd og godt 

studentdemokrati i den nye organisasjonen.  

 

Oppfølging: NTNU ønsker info om tilbud fra samskipnadene både ved HiST, HiG og HiÅ. 

Studentvelferd er prioritert og dagens NTNU ønsker én samskipnad for hele organisasjonen. SiT 

lager utredning med tanke på at studentvelferd opprettholder godt og likeverdig nivå. Lages i løpet 

av 1 måned og tas inn i NTNU styreingsgruppemøte. SiT ser også på navn for samskipnaden. 
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Sendes som sak til Styringsgruppa for fusjon.»  

 

I tillegg har det vært i kontakt med prosjektleder og hvor SiTs deltakelse og rolle i prosjektet er 

drøftet. 

 

NTNU har historisk hatt sterk fokus på studentvelferd. Et godt helsetilbud,  idrettstilbud og et 

tilrettelagt tilbud for studentene på campus har vært prioritert. Det er svært positivt at disse 

prioriteringer videreføres. Det er også positivt at de ønsker følge opp og bidra gjennom å stille med 

representanter fra ledelsen i styrende organer. 

 

Neste skritt 

Vi har fått en oppgave i å levere en utredning gjennom en tydelig bestilling. Vi har laget en skisse 

til hvordan vi skal angripe dette og er i gang med arbeidet. Skissen vedlegges og vi ønsker at styret 

gir oss råd og innspill som grunnlag for å gjøre denne viktige oppgaven. 

 

Tett på 

Prosessene går fort og vi må være aktive og sikre at studentvelferd og studentdemokrati er en del 

av helheten nå den nye institusjonen tar form.  God kontakt med den formelle 

prosjektorganisasjonen og prosjektleder, tett kontakt med institusjonenes ledelse og muligheten til 

å møte i aktuelle fora vil være nødvendig.  

 

Det er nå toget går. Skal vi bidra må vi komme med innspill før ting er låst. Om nødvendig må vi 

prioritere bort andre oppgaver. 

 

Saksbehandler: Knut Solberg  

 

Tilrådning:  
Konsernstyret har gitt innspill til prosessen og støtter at SiT skal spille en aktiv rolle for å gi «Nye 

NTNU «et godt velferdstilbud til sine studenter. Konsernstyret ber om å bli informert og involvert 

i arbeidet 

 

 

Trondheim, 25. februar 2015 

 

 

Knut Solberg 

 

Vedlegg 1: Notat om overodnet mål etc… 

Vedlegg 2: Brev fra Studentsamskipnaden i Oppland 

Vedlegg 3: Notat om arbeid med fusjonsprosessen 
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