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Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til 
NTNUs visjonsrapport (ref. 2014/2719/PEK) 
 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) takker for muligheten til å 
komme med innspill til NTNUs visjonsrapport. Rapporten har vært forelagt 
NiTs styre og fagråd for å sikre bred tilslutning og relevante innspill fra 
næringslivet, før endelig uttalelse fra NiT nå oversendes NTNU. 
 
Forsknings- og utdanningsmiljøene (FoU) i Trondheim er vår regions viktigste 
komparative fortinn, noe næringslivet har satt på dagsorden gjennom 
etableringen av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. NTNU bidrar 
i styringsgruppen for dette arbeidet, og også i ulike deler av gjennomføringen. 
Samtidig som regionens utvikling er avhengig av våre svært gode FoU-
miljøer, er også FoU-miljøenes utvikling avhengig av regionen. Trondheim har 
et godt omdømme, som det jobbes med å forsterke. Trondheimsregionen er i 
betydelig utvikling. Vi er en region i vekst befolkningsmessig og økonomisk. 
Halvparten av vår befolkningsvekst skyldes nå arbeidsinnvandrere, hvor 
andelen kunnskapsarbeidere som er rekruttert hit for å jobbe i FoU-miljøene, 
eller i mange av våre ledende teknologibedrifter, øker. Arealkrevende industri 
flyttes ut i randsonen og frigjør plass til flere kompetanseintensive 
arbeidsplasser. Området oppover Elgeseter gate og helt opp til Sluppen er i 
transformasjon, noe som gir en fantastisk mulighet til å legge til rette for et 
kunnskapsbasert næringsliv som vil samarbeide tett med FoU-miljøene. 
 
Ambisjonsnivået om at fremtidig utvikling av NTNU må ses i et globalt 
perspektiv er viktig fordi konkurransen er internasjonal. NTNU er ikke bare 
viktig for denne regionen, men for hele Norge og enda lengre ut. Uten et tett 
og godt samvirke mellom universitet, høyskole, forskningsinstitusjoner, 
næringsliv og offentlige tjenester vil det bli vanskeligere å nå ambisjonene. 
 
NiT er opptatt av å bidra til å bygge en best mulig kunnskapsby, med ledende 
FoU-miljø, et enda sterkere kunnskapsbasert næringsliv, flere internasjonale 
kunnskapsarbeidere både i FoU og i næringslivet, og ikke minst en by som er 
attraktiv for de beste studentene. Utvikling av morgendagens kunnskap, 
teknologi og næringsliv krever attraktive og fremtidsrettede fasiliteter. Et 
universitet og FoU-miljø som med sine campuser åpner seg opp for byen gir, 
slik NiT ser det, best mulighet for å tiltrekke seg de talenter som skal studere 
og jobbe ved NTNU i årene fremover, og dermed bidra til at NTNU når sine 
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ambisjoner. Campusutforming er viktig. Se bare på hva det nye 
universitetssykehuset, HiST/Handelshøyskolen i Trondheims nye campus på 
Elgeseter, og det lille Dokkhuset betyr for opplevelsen av Trondheim som 
kunnskapsby. 
 
NiT har lagt merke til at HiSTs planer for videre utvikling av sine campuser, 
anbefalingene både i KVU om NTNUs fremtidige arealbehov og i NTNUs eget 
visjonsprosjekt, peker i retning av en mer samlet og bynær campusløsning for 
fremtiden. Dette stemmer godt overens med NiTs ønsker for fremtidens 
kunnskapsby og for fremtidig næringsutvikling i regionen, og vi tror ikke minst 
dette vil være den beste løsningen for NTNU i et langsiktig perspektiv, for at 
NTNU best skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag. 
 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen støtter NTNUs visjonsrapports 
anbefalinger om at det riktige grepet for å utvikle NTNU til et internasjonalt 
fremragende universitet i et langsiktig perspektiv, er en tettere samling av 
NTNUs campus, og at samling av campus bør utredes videre med 
utgangspunkt i alternativene Konsentrasjon og Byintegrasjon. 
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