
 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NiT • Besøksadresse: Dronningens gt. 12 •  

Postadresse: Postboks 778 Sentrum, 7408 Trondheim 

Telefon: 73 88 31 10 •  Org.nr. 938547955  

firmapost@trondheim-chamber.no • www.trondheim-chamber.no 

 

 

NTNU 
v/Organisasjonsdirektør Ida Munkeby 
  
 

Trondheim 26. juni 2015 
 

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) til 
høringsnotat om Fusjonsplattform 

 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen har lest høringsnotatet til 
fusjonsplattform med stor interesse og ønsker med dette å komme med noen 
innspill til pågående arbeid sett fra næringslivet i vår region sitt ståsted. 
 
Et høyt ambisjonsnivå for det nye NTNU, med en fortsatt klar hovedprofil på 
teknologi og naturvitenskap og stadig bedre kvalitet på forskning og 
utdanning, er særdeles viktig for nasjonen og regionen. NTNU og HiST har 
vært svært viktige som utviklere og leverandører av kunnskap til vårt 
næringsliv, men også som leverandører av nytt næringsliv. At 
fusjonsplattformen tydeliggjør NTNUs rolle som en drivkraft for 
entreprenørskap og nyskaping, samt at trekantsamarbeidet mellom NTNU, 
SINTEF og næringsliv skal bygges videre på er positivt. 
 
Et fremragende universitet skal og må samarbeide med de beste, både de 
beste FoU-institusjonene og det beste nærings- og arbeidsliv, uavhengig av 
hvor disse befinner seg. Samtidig er det slik at universitetet også er avhengig 
av et fremragende nærområde, med et attraktivt arbeids- og næringsliv, både 
for å tiltrekke seg de beste ansatte med familier, og de beste studentene. En 
mer enhetlig byintegrert campus i Trondheim vil bidra til å styrke faglig 
samarbeid og Trondheim som attraktivt bosted for både studenter og ansatte. 
 
Tilgangen til studentressurser og utdannende kandidater fra både HiST og 
NTNU er medvirkende årsak til at mange teknologibedrifter er lokalisert i 
Trondheimsregion, og at flere strømmer til. En stadig sterkere næringsregion 
bidrar også til å tiltrekke seg flere gode hoder til FoU miljøene. Samspillet 
med regionen bør videreutvikles videre.  
 
I det nye NTNU vil det være viktig å bevare de tidligere høyskolenes 
profesjonsutdanninger, hvor det er tett samarbeid med regionalt arbeids- og 
næringsliv i forhold til prosjektoppgaver og praksisplasser. Det er viktig at 
bachelorutdanningen fortsatt synliggjøres og markedsføres som en 
selvstendig yrkesrettet utdanning for å tiltrekke seg kandidater som ikke i 
utgangspunktet har planer om å gå 5-årig løp. Eksempelvis har samarbeidet 
med ingeniørutdanningene ved HiST vært særdeles viktig for utvikling av vår 
regions næringsliv.  Måten dette har vært gjort på, med tett og god dialog med 
regionens næringsliv, praktisk orientert opplæring og vilje til å justere innhold i 
utdanningene basert på næringslivets behov må ivaretas og styrkes fremover. 
Dette bidrar til å styrke den faglige kvaliteten og utdanningens relevans.  



 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NiT • Besøksadresse: Dronningens gt. 12 •  

Postadresse: Postboks 778 Sentrum, 7408 Trondheim 

Telefon: 73 88 31 10 •  Org.nr. 938547955  

firmapost@trondheim-chamber.no • www.trondheim-chamber.no 

 

 

 
 
De gode etter- og videreutdanningstilbudene både ved HiST og NTNU er 
også gode eksempel på viktigheten av tette koblinger med et 
utviklingsorientert lokalt næringsliv. 
 
NiT mener at en sammenslåing av institusjonenes økonomimiljøer i ett samlet 
økonomifakultet vil styrke NTNUs muligheter til å bli en ledende 
handelshøyskole. Med NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil, og 
ambisjon om å bli en drivkraft innen entreprenørskap og innovasjon, vil det 
være naturlig at det nye fakultet for økonomi og teknologiledelse har som 
målsetting å bli ledende forsknings- og utdanningsmiljø på kommersialisering 
av teknologi. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
 

 
Børge Beisvåg 
Næringspolitisk leder 


