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Program:
1. Velkommen
2. Status for Nord universitet
3. Studiestedsstrukturprosjektet
a. Informasjon om status så langt
b. Dialog og innspill
4. Oppsummering og veien videre
1) Velkommen v/ konstituert rektor Hanne Solheim Hansen
• Rektors fratreden
• Mediebildet
• Program for dagen
2) Status for Nord universitet v/ konstituert rektor Hanne Solheim Hansen
(Presentasjon vedlagt)
• Nord universitet er på rett vei
• Vi har mange utfordringer, men tallene viser bedring på de fleste områder
• «Vi gjør de rette tingene!»

3) Studiestedsstrukturprosjektet v/ konstituert rektor Hanne Solheim Hansen
(Presentasjon vedlagt)
a) Informasjon om status så langt
Informasjon og kort oppsummering delprosjekt 1 – 3.
• Datainnsamling og analyse (DP1)
• Innspill fra fakultetene om faglig organisering (DP2)
• Ekstern analyse av regionale og nasjonale kompetansebehov (DP3)
Status delprosjekt 4
• Kriterier for framtidig studiestedsstruktur (DP4)
Kriteriesettet ble behandlet i styremøte 11. januar. Styret vedtok å supplere med 2 nye
kriterier, men disse er per i dag ikke videre bearbeidet:
• Regionalt engasjement og bidrag
• Hvor det er viktig for oss å være ut fra vår strategi
Informasjon om delprosjekt 5
• Beslutningsgrunnlag og innstilling fra rektor (DP5)
Forslag fra rektor medio mai. Foreløpig styrebehandling 14. juni. Høring i løpet av sommeren
med frist 1. august. Endelig styrebehandling 10. september
b) Dialog og innspill til DP4
Følgende spørsmål ble stilt som grunnlaget for den dialog og innspill:
• Er kriteriene fyllestgjørende, eller er det andre forhold universitetet bør vektlegge?
• Eksisterer det andre behov som fordrer økt oppmerksomhet?
Den påfølgende dialog-/innspillsrunden ble gjennomført i plenum. Plenumsdiskusjonen gav i
betydelig grad innspill også utover DP4.
Stikkord fra diskusjonen:
• Flott med åpenhet og informasjon fra Nord
• EVU viktig. Vi må samarbeide og se på hele verdikjeden
• Utfordringen med gjennomføring master helsefag. Behov for dialog med helseforetakene
om forventning til fullføring av utdanningen
• Master lærerutdanning. Behov for overgangsordning for tidligere 3 og 4-årskandidater
• Fylkeskommunen følger prosessen med stor interesse og vil være bidragsyter
• Nord må forholde seg til nye regioner og være bevisst at man dekker 2 regioner
• Leserinnlegg og debatter betyr at en bryr seg om Nord
• Vi har vært trygg på at det er levert gode kandidater i tilstrekkelig antall. Selvsagt er dette
viktig også i framtiden
• Viktig at regionens behov dekkes. Struktur blir en følge av dette
• Vi må ha fokus på hva regionen trenger. Definere framtiden. Alt var ikke bra før heller
• Tidligere har Nord-Trøndelag ikke etterspurt folk med høy kompetanse men dette er
under endring
• Det er en kjempestyrke at Trøndelag har 2 universiteter
• Klar forventning om at Nord består som «distriktsuniversitet»
• Prosessen burde vært åpnere fra starten av. Savner det kollektive løftet
• Se framover og mulighetene
• Dagens studier er blitt til av en grunn og det er en grunn til at de er lokalisert der de er
• Vi må forsøke å hindre at dette blir en kamp mellom byene
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Endringsprosessen er krevende også for omgivelsene. Hold tempoet oppe
Viktigheten av en ryddig prosess
NHO og dekan helsefag savnes i møtet
Utnytte campusenes/studiestedene potensiale
Attraktivitet for studenter – hva legger vi i det? Det er ikke slik at bare de store
campusene som gir gode miljø. «Studentene liker de små studiestedene»
Utdanningsinstitusjonene må utvikles i tråd med utviklingen i samfunnet
Rammevilkårene er en utfordring. Vi må samarbeide om å bedre disse
Se til NTNU hvordan det er jobbet med utvikling og tilrettelegging for
samarbeidspartnere
Vi vil gjerne bidra med campusutvikling, stipendiater, praksisplasser, forskningsdagene,
festivaler sammen med studenter osv.
Det er så mye vi kan gjøre for å bidra til at Nord lykkes
Det er mange måter å bygge robusthet på
Felles virkelighetsoppfatning – felles «heiagjeng» – arbeide strategisk
Åpenhet og samhandling må være grunnlaget
Alle her har et ansvar for å framsnakke Nord og bidra med riktig informasjon
EVU er en viktig del av samfunnsoppdraget for Nord
Det skal etableres et strategisk kompetanseforum i regionen
Behov for gjensidig oppdatering mellom RSA Trøndelag og RSA Nordland – felles møte

4. Oppsummering og veien videre v/ konstituert rektor Hanne Solheim Hansen
• Det er behov for Nord universitet
• Trøndelag er heldig som har 2 universiteter
• Fylkeskommunen må i større grad bruke penger også på Nords studenter. «En krone til
NTNU – En krone til Nord»
• Attraktivitet viktig. Vi må sammen sørge for at ungdom velger Nord
• Å gå tilbake til å være høgskole er ingen opsjon. «Den tanken må legges død!»
• Viktig at vi får ut god og riktig informasjon
• Vi må tenke hvordan vi kan øke ressursene i stedet for å redusere aktivitet
• Det må arbeides politisk på alle nivå for å bedre rammevilkår og finansiering
• Vi må være konkret på hva vi har behov for framover, i millioner og stillinger. Lage en
tiltakspakke med som vi samspiller om å oppnå.
• Kandidatene fra alle studier på Nord må være gode på innovasjon
• Vi må ikke glemme «Læring for livet». Lage system for EVU. Beklager nedleggelse av EiNa
• Politikere fra Nordland og Trøndelag bør stå sammen om Nord universitet
• Neste møte blir et felles møte med RSA Nordland i første halvdel av juni
Husk frist for innspill til DP4:
1. mars 2019 til postmottak@nord.no
Sluttreplikk fra Hanne:
«Dere er vår viktigste heiagjeng. Vi må løfte sammen!»

