Til styret i Nord universitet og rektor
Høringsuttalelse: «Forslag til ny studiestedsstruktur ved Nord universitet»

Handelshøgskolens framtid i Trøndelag:
Framtidsrettet og strategisk forankret satsing på digital innovasjon og grønn
bærekraft gjennom tverrfaglig og næringsnær samlokalisering i InnoCamp Steinkjer
Det er viktig for økonomimiljøet ved Handelshøgskolen å være samlokalisert med de næringsrelevante fagmiljøene i
Nord universitet på grunn av:
•
•
•

Tverrfaglig samlokalisering gir mangfold, allsidig og framtidsrettet innovasjonsforankring og nærhet til
domenekunnskap innen områder som digitalisering av forretningsprosesser, sirkulær- og bioøkonomi.
Faglig mangfold gir interessante faglig arbeidsfellesskap og attraktive studentmiljø. DigInn1 er et eksempel.
Faglig arbeid (forskning) og velfungerende fagmiljø er grunnlaget for relevante og attraktive utdanninger2.

Relevante og attraktive
utdanninger

Tverrfaglig studieog arbeidsmiljø

Nærings- og fagrelevant
samlokalisering

Strategisk forankring
Pr. i dag ser vi ikke at Nord universitet har noen strategisk faglig artikulert forankring med sin tilstedeværelse i
Trøndelag med Handelshøgskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap.
Ved en samlokalisering av biovitenskap, næringsfag og relevante
samfunnsvitenskapelige disipliner vil Nord universitet i Trøndelag ta
en strategisk rolle i regionen, nasjonalt og internasjonalt innen
området bioøkonomi, sirkulærøkonomi og agritech-området. Dette vil
være en styrking av profilområdene blå og grønn vekst og innovasjon
og entreprenørskap3 og ivaretar grunnprinsippet bærekraft.
Ved å satse på framtidsrettede spesialiseringer som digitalisering,
sirkulærøkonomi og bioøkonomi vil Nord universitet kunne bli en
viktig kunnskapspartner som fremmer innovasjon. Det er godt
dokumentert i faglitteraturen at innovasjon forutsetter tverrfaglighet
og samhandling med nærings- og arbeidslivet og forvaltningen.

Tverrfaglig samlokalisering
En splitting av de nærings- og samfunnsmessige fagmiljøene på to, ev. tre steder, vil kun føre til faglig fragmentering.
Hvor en samling av miljøene skjer er i prinsippet underordnet, men all den tid at Fakultet i biovitenskap bygges opp i
Steinkjer, framstår Steinkjer og InnoCamp som en fordelaktig og attraktiv lokasjon.
I figuren under sammenlignes dagens løsning på InnoCamp Steinkjer med en oppsplitting av fagmiljøet mellom
Steinkjer og Levanger (Scenario 2) og mellom Steinkjer, Levanger og Stjørdal (Scenario 3).
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Senter for Digital Innovasjon og Grønn bærekraft (DigInn) - https://www.diginn.no/
Jf. NOKUTs rapport Fagmiljø og utdanningskvalitet fra mai 2019: https://khrono.no/fagmiljo-nokut-rapport/hvordan-skape-gode-fagmiljoeri-norsk-hoyere-utdanning/279475
3
Jf. Nord universitet sin Strategi 2020.
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Samling InnoCamp Steinkjer

Scenario splitting 2 (FBA og

Scenario splitting 3 (FBA Steinkjer,

(dagens løsning)

HHN i Steinkjer, FSV i Levanger)

HHN Stjørdal og FSV Levanger)

Sikrer et robust flerfaglig miljø med stor
kompetansespekter

Fører til oppsplitting av naturlige
samarbeidspartnere

Fører til en fullstendig isolering av hvert fakultet i
fagsiloer uten kontakt med andre

Sikrer alle tre fakultetene. Excited består.

Svekker miljøet for HHN og FBA, styrker for
FBA

Svekker både HHN og FBA i stor grad da det vil være
et en fakultets-studiested.

Høy attraktivitet for
ansatte

Samme attraktivitet som i dag, slipper
konkurranse med NTNU for de som vil være
i regionen

Fører til noe flytting for dagens ansatte, men
ikke uoverkommelige pendling

Sterkt redusert for dagens ansatte, muligens
kortsiktige engasjementer blir mer attraktive på.
Mye gjennomtrekk på Stjørdal

Høy attraktivitet for
studenter

Sikrer et mangfoldig miljø på Steinkjer

Muligens litt mer attraktivt for FSV, redusert
for HHN og FBA fordi FSV forsvinner

Sterkt svekket for både HHN og FBA, da det vil kun
være de som er tilstede. Små studentmiljø.

Bidra til kunnskaps- og
forskningsbasert
utvikling i regionen

Vil føre til oppblomstring når Innocamp er i
gang. Sikrer tilgang til utdanning og
forskning nærmere Namdalen, nordre Fosen.

Svekker innovasjonscampusen og synergier av Svekker alle tre fakultetenes mulighet til å bidra da
denne. Tap av en genuin fremtidsrettet
de ikke eksisterer noen struktur for samspill med
campusløsning
næringslivet

Effektiv ressursbruk og
økonomisk balanse

Ny bygningsmasse er klar til bruk

Medfører stort behov for ny bygningsmasse
på Røstad.

Krever ny bygningsmasse på Røstad, ny
bygningsmasse i Stjørdal, samtidig som man har
forpliktelser i Steinkjer

Lokalisering som er
viktig for Nord universitetet ut fra vår strategi

Sikrer tilstedeværelse i
administrasjonssentret for Trøndelag, lett
tilgang til alle naturlige samarbeidspartnere

Sikrer tilstedeværelse i administrasjonssentret for Trøndelag, lett tilgang til
alle naturlige samarbeidspartnere

Flyplassen er ikke et argument for Stjørdal. Om
flyplass tilgang skal være et kriteria er Gardermoen
eller Schiphol bedre plassering. Isolerer fakultetene

Lokalt engasjement og
tilrettelegging

Innocamp i Steinkjer, bidrag til stipendiater
fra Steinkjer

Innocamp i Steinkjer, bidrag til stipendiater
fra Steinkjer

Tap av Innocamp, tap av stipendiatbidrag.

Forskning og kunstnerisk
utviklingsarbeid
Høy kvalitet i utdanning,
og stimulerende
læringsmiljø

En splitting av fagmiljøene vil også gi mindre studiesteder og redusert attraktivitet for studentene. Alle studiesteder
bør ideelt sett ha minimum 1000 studenter. Legger vi rektors vekstprognoser til grunn ved en satsing på de grønne
studiene i Steinkjer, vil en satsing på alle dagens fagmiljø tilsi en økning til bortimot 2000 studenter4.

Innovasjonscampus Steinkjer (InnoCamp)
Et ytterligere moment for Steinkjer som lokalisering
av de næringsrettede fagmiljøene er utviklingen av
dagens Nord universitet-lokaler i Steinkjer til en
Innovasjonscampus, ved at det er etablert et
konsept (en ide og en gjennomføringsplan) med å
samlokalisere offentlig forvaltning, næringsliv og
akademia i en felles infrastruktur5. Dette bygger på
et vell av nærings-, forsknings- og utdanningspolitiske signaler om at samhandling er innovasjonsdrivende. Dette i seg selv er et argument for
tilstedeværelse i Steinkjer for Nord universitet som
har entreprenørskap og innovasjon som profil- og
satsingsområde og Diginn-satsingen.

Konklusjon
Vi mener det er viktig at FBA, HHN økonomi og FSV i Trøndelag samlokaliseres i InnoCamp Steinkjer.
Hvis det er organisatoriske hindringer for å operasjonalisere en balansert flercampusstruktur i Trøndelag med tydelige
strategisk forankring, bør man vurdere fakultetsmessig omplassering av enkelte fagmiljø. Det er viktig å utvikle Nord
universitets strategiske profiler Innovasjon og entreprenørskap og Blå og grønn vekst på en næringsrelevant måte i
InnoCamp og DigInn, og at profilen helse, velferd og oppvekst ivaretas av spissede profesjonsmiljøer innen lærer- og
helsefag.
Steinkjer, 7. juni 2019
Ansatte HHN Steinkjer
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Trønder-Avisa, 25.5.2019: Tror Nord hadde forsvunnet fra Steinkjer om ikke InnoCamp hadde blitt bygd
Eksempler på bedrifter er Smart Media, Online 24 [regnskapsbyrå], distriktssenteret, Landbruksdirektoratet, Nibio og TFoU. For ytterligere
informasjon se www.innocamp.no.
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