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Høringsinnspill angående Utredning om ny fakultetsstruktur 
ved NTNU (ref 2015/18575/TSI) 
 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) vil med dette benytte muligheten til å 
gi innspill til NTNUs fremtidige fakultetsstruktur. 
 
NIT er positiv til fusjonen mellom NTNU, HiST, HiG og HiÅ. Dette gir mulighet til å 
styrke den faglige aktiviteten og bygge et enda bedre nasjonalt og internasjonalt 
orientert universitet. 
 
At det gjøres tilpasninger på fakultetsstruktur som følge av fusjonen er helt naturlig. 
NiT støtter de hovedprinsipper som er lagt til grunn for modellene; at fakultetene skal 
utgjøre et faglig fellesskap, at det ikke er en forutsetning at fakultetene skal være 
tilnærmet like store, samt at beslutning om organisering av nivå 3 fattes etter at styret 
har vedtatt fakultetsstruktur. 
 
Balansen mellom utdanning og forskning er viktig, og vil nok medføre en del 
utfordringer når flere miljøer innen samme fagområde skal bli ett. NiT er helt enig i at 
«en god organisasjonsmodell må balansere disse hensynene og ha egnede 
mekanismer for den faglige virksomheten, for eksempel sentre og satsingsområder 
på tvers eller koordinerende organer.» Samtidig som det er særdeles viktig at NTNU 
leverer forskning av høy klasse, er det også viktig at det finnes praktisk orienterte 
utdanningsløp, både på bachelor- og masternivå, som er tilpasset arbeids- og 
næringslivets behov her og nå. NiT kjenner til flere eksempler både fra NTNU og 
HiST som viser at dette er fullt mulig å kombinere.  
 
Ny struktur og organisering bør gjøres slik at det vil skape et tettere bånd og økt 
samarbeide med det lokale næringslivet. NiT anbefaler at fakultetene avsetter 
ressurser/folk som har ansvaret for denne kontakten med næringslivet. 
 
Innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering av teknologi er viktige 
satsingsområder både nasjonalt og internasjonalt. Fusjon og ny faglig organisering 
gir NTNU en gyllen mulighet til å løfte frem dette som satsingsfelt og gjør at NTNU 
kan videreutvikle sin ledende rolle i Norge og etter hvert skaffe seg en internasjonal 
posisjon på feltet. Et eget fakultet for innovasjon, økonomi og teknologiledelse vil i så 
måte være et godt grep som vil gi nødvendig strategisk forankring og tyngde ved 
NTNU, en samlet identitet og økt faglig styrke på feltet.  
 
En direkte kobling mellom Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), 
Institutt for Samfunnsøkonomi (ISØ) ved dagens NTNU med Handelshøyskolen i 
Trondheim (HHiT), HiÅs avdeling for international business og økonomi og 
ledelsesmiljøet i Gjøvik vil gi en slagkraftig enhet med en klar profil mot innovasjon, 
entreprenørskap og kommersialisering av teknologi som vil løfte NTNU faglig og 
strategisk. Dette vil bidra til å styrke NTNU sin attraktivitet, både i rekruttering av 
fagpersoner, dyktige studenter og forskningsmidler. Det samlede miljøet vil også bli  
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det største samlede miljøet i Norge innen fagområdet, med 250 vitenskapelig tilsatte 
og over 3500 studenter. 
 
Det er viktig at et fremtidig fakultet for økonomi og teknologiledelse og faglig aktivitet 
ved dette organiseres slik at en beholder tette og nære samarbeidsrelasjoner med 
øvrige deler av NTNU som bidrar til at miljøene gjensidig styrkes. 
 
Et eget fakultet for økonomi og teknologiledelse vil bidra til større synliggjøring utad 
til næringsliv samt offentlig virksomhet/virkemiddelapparat og internasjonale 
forskningsmiljø. Målet bør være å utvikle dette miljøet med en internasjonal 
akkreditering som anerkjent miljø innen teknologiledelse/økonomi på nivå med 
internasjonalt ledende business/management miljøer/skoler. Spissingen mot 
innovasjon og teknologiledelse er en unik mulighet for NTNU og for en nasjon med 
store behov omstilling. Dette vil befeste NTNUs posisjon som utdanner av topp 
kvalifisert arbeidskraft både innenfor teknologi og økonomi. Slik kompetanse vil være 
sentralt for nasjonens omstillingsevne i fremtiden og behovet for å kombinere 
kommersialisering og teknologisk utvikling for å skape nye virksomheter som gir 
arbeidsplasser og vekst for hele nasjonen. 
 
Trondheimsdelene av et slikt fakultet bør samlokaliseres med Handelshøyskolen i 
Trondheim og et nytt Innovasjonssenter som SIVA kan igangsette bygging av i 2016 
og derved gi både det nye fakultetet og campusutviklingen i Trondheim en flying 
start.  
 
En hensiktsmessig organisering av ingeniør- og sivilingeniørutdanningene vil også 
være en utfordring både på fakultets- og instituttnivå.  NiT er opptatt av at de praktisk 
orienterte ingeniørutdanningen opprettholdes i ny struktur, men at en påbygning til 
master skal være en naturlig fortsettelse for de som ønsker dette. 
 
Av de foreslåtte modellene mener NiT variant M2a av Modell 2 Bred fakultetsstruktur 
vil være den mest hensiktsmessige organisering, men NiT ser at det vil kunne være 
nødvendig å gjøre tilpassinger i forhold til ingeniør- og sivilingeniørutdanningene. 
 
Med vennlig hilsen 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
 

 
Berit Rian 
Administrerende direktør 


