NTNU
(sendes kun elektronisk til postmottak)
Trondheim 19.01.2016

Utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU – Samfunnsfag
som del av et samlet fakultet for økonomi og teknologiledelse
(ref 2015/18575/TSI)
Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) registrerer at SVT-fakultetet foreslår
en modell for fakultetsstruktur hvor tre samfunnsfaglige institutt, Sosiologi og
statsvitenskap, Geografi og Sosialantropologi legges inn i fakultetet for økonomi og
teknologiledelse. NiT mener dette ikke er en god løsning og at en slik løsning vil
redusere muligheten for å lykkes med det nye fakultetet.
I det nyfusjonerte NTNU ser det ut til at de fem økonomimiljøene Institutt for
industriell økonomi (IØT), Institutt for Samfunnsøkonomi (ISØ), Handelshøyskolen i
Trondheim og økonomi/ledelsesmiljøene i Ålesund og Gjøvik er enige i å skape noe
helt nytt gjennom et slagkraftig og fokusert fakultet for økonomi og teknologiledelse.
Dette er en løsning som har bred støtte i næringslivet. Å legge tre
samfunnsvitenskapelige institutter inn i dette fakultetet blir en slags videreføring av
dagens SVT-fakultet og ikke den spissede satsningen på økonomi og
teknologiledelse som næringslivet etterspør og som økonomimiljøene ønsker seg.
NiT er bekymret for at en slik løsning blir en utvanning av det nye økonomifakultetet
og vil medføre stort sprik i faglige prioriteringer og større vansker med å være
strategisk handlekraftig. Et spisset eget fakultet for økonomi og teknologiledelse kan
gjøre tydelige prioriteringer i samme retning, da fagfeltene er forholdsvis homogene
og virkelighetsforståelsen lik. IØT har etter vårt syn vært «feilplassert» i SVTfakultetet siden forrige fusjon.
Økonomi- og teknologiledelsesmiljøene har allerede en sterk næringslivforankring
med fokus på konkret problemløsning for offentlig og privat sektor. Slik er det ikke i
like stor grad hos de tradisjonelle samfunnsfagene. IØT som del av SVT-fakultetet
har vist at det er ikke er nok faglige synergier å hente ut av en slik samling.
Videre skal det nye fakultetet samarbeide på tvers med mange fagområder ved
NTNU – ikke bare de tre nevnte samfunnsfaglige instituttene.
NiT vil igjen anbefale at det opprettes et eget økonomi- og teknologiledelsesfakultet
bestående av de fem økonomimiljøene ved tidligere NTNU, HiST, HiÅ og HiG, og at
det ikke legges inn andre samfunnsfag i det nye fakultetet. Dette er et omforent syn
som deles av næringslivet i Trondheimsregionen, Gjøvik og Ålesund.
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