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Høringsinnspill til HiST 2020 
 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) ønsker med dette å komme med 
innspill til anbefalingene i rapporten HiST2020. 
 
HiST er en svært viktig leverandør av kunnskap og kompetanse til regionens 
nærings- og arbeidsliv, først og fremt via sine utdannede kandidater, men også 
innen forskningsaktivitet på enkelte felt. Over de senere år har HiST utviklet seg i 
positiv retning når det gjelder samspill med næringslivet, og vi legger merke til 
at flere næringsaktører trekker frem denne regionens tilgang til spesielt 
ingeniørkompetanse som et næringsmessig fortrinn målt mot andre regioner. 
 
Rapporten HiST 2020 omhandler organisering, ledelse og styring, da som 
forutsetninger for god faglig utvikling.  Dette er viktig. HiST har potensial til og 
bør ha som mål å være den ledende høgskolen i Norge på mange av sine 
områder, og på enkelte spissområder ledende langt ut over Norges grenser. 
 
HiSTs styrke er de praktisk orienterte utdanninger. Det er viktig at 
organisatoriske grep bidrar til å gjøre HiST til en best mulig høgskole som 
videreutvikler sine styrker, fremfor å gå i retning av et rigid «universitet light». 
Næringslivet er i kontinuerlig endring. Sett fra næringslivets ståsted bør HiSTs 
organisering gi mulighet for raskt å kunne tilpasse seg nye behov i nærings- og 
arbeidslivet. Det er viktig at organisering ikke vil være til hinder for tett faglig 
samarbeid mellom avdelinger, også studentsamarbeid, eller for studentene å 
kunne ta gode fagkombinasjoner på tvers av avdelinger. Det er i 
skjæringspunktet mellom disipliner, eller når ulik fagkunnskap kombineres, vi 
ser det nye næringslivet utvikler seg. Trondheim er landets teknologihovedstad. 
Regionen står samlet bak at felles satsingsområde fremover er 
kommersialisering av teknologi. Skal vi som region bli enda bedre på dette 
krever det et tettere samarbeid mellom næringsliv, forskning og utdanning. 
Tettere koblinger mellom teknologi- og økonomiutdanningene, både internt ved 
HiST og mellom HiST og NTNU anbefales. Dette vil slik NiT ser det bidra til at 
både HiST og Handelshøyskolen i Trondheim utvikler sin posisjon nasjonalt, og 
at teknologihovedstaden blir enda bedre.  
 
For å bli en best mulig høgskole vil det være NiTs anbefaling at HiST som 
prinsipp viderefører ansatt ledelse på alle nivå, samt forenkler 
avdelingsstrukturen. Det gir nødvendig styringskraft. 
 
Det bør på avdelingsnivå etableres formaliserte samarbeidsråd med nærings- og 
arbeidslivet som kan komme med innspill til utvikling av studietilbud, inklusive 
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etter- og videreutdanninger, samt faglig innhold. Råd for samhandling med 
arbeidslivet ved HiST har ikke i tilstrekkelig grad denne funksjon. 
Samarbeidsforum ved NTNUs NT-fakultetet kan være en mulig modell verd å se 
nærmere på. 
 
Et tema som savnes i rapporten er hvordan ny teknologi vil gi nye muligheter for 
å legge opp undervisningen på andre måter, og hvordan dette kan påvirke 
hvordan en fremtidig organisering bør se ut. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
 

 
Berit Rian 
Administrerende direktør 
 


