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I et landskap med færre institusjoner
Alternativ
Hovedprioritet
Fusjon med HSH, HSF og HVO UiB

Institusjon
HiB
(Bergen)

Strategi/Mål 2020
Ønsker å videreutvikle sin faglige
profil som er profesjons- og
arbeidslivrettet, med langsiktige
mål å bli et profesjonsuniversitet
på Vestlandet

HBV
(Buskerud og
Vestfold)

HBVs visjon er å utvikles til et
profesjons- og arbeidslivsrettet
universitet, og være den
foretrukne kompetanse-,
forsknings-, utviklings- og
innovasjonspartner for regionalt
samfunns- og næringsliv

Fusjon med HiT

HiG
(Gjøvik)

Campus Gjøvik skal være et
universitetscampus innen 2020

Fusjon med NTNU

HiH
(Harstad)

Ønsker vi å bygge videre sitt
Fusjon UiT sammen med HiN UiN med HiN
særpreg og utvikle høgskolen som
en viktig tilbyder av profesjons- og
arbeidslivsnære studier.

HBV, HiT og HiG er enige om
at en sammenslåing mellom
de tre virksomhetene kan
være en aktuell løsning
dersom HiGs primære
prioritering ikke realiseres
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Andre kommentarer

HBV mener at dersom
strukturreformen skal bygge på
prinsippene om likeverdighet,
likebehandling og like
konkurransevilkår, kan ikke ulike
organisatoriske modeller leve side
om side. Regjeringen må velge en
nasjonal hovedmodell for den
framtidige organiseringen av
høyere utdanning

HH
Høgskolen i
Hedmark

Vil være en høyere
utdanningsinstitusjon som
arbeider for å realisere visjonen
«Kunnskapsutvikling for og med
arbeids- og samfunnsliv – på vei
mot universitet» og ivaretar
verdiene kvalitet, ansvar og
nærhet

Fortsetter som en selvstendig
institusjon, og videreutvikle
modeller for forpliktende
samarbeid med andre

HiL Høgskolen HiL ønsker å videreutvikle sin
Fusjon med HiG (om mulig)
i Lillehammer medie- og samfunnsfaglige profil,
supplert med idrett
HiNe
Bidra til utvikling og bosetning i
Selvstednig høgskole
(Nesna)
distriktene gjennom å tilby
relevant, praksisnær utdanning ivareta Helgelands behov for
kompetanse
HiNT
(NordTrøndelag)
HiOA
(Oslo og
Akershus)
HSF
(Sogn og
Fjordane)
HSH
(Stord/
Haugesund)

For seg selv

UiN, med egen
Helgelandshøgskole; eller å
dele NiNe og legge noe under
UiN og noe under UiT

Selvstendighet; HiST eller UiN
- ikke rangert
Profesjonsuniversitet

Selvstendig, ikke ytterligere
fusjon.
halde fram som sjølvstendig
høgskule

Videreutvikle UH-nett Vest til
en institusjon. Eller fusjon
med HiV

Ha en åpen holdning til
UiS
sammenslåing med høyere
utdanningsinstitusjoner, som ledd
i utviklingen av Vestlandet som
utdanningsregion
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HiST
(SørTrøndelag)
HiT
(Telemark)

HVO
(Volda)
HiØ
(Østfold)

HiÅ
(Ålesund)
Samisk
høgskole

NTNU

Selvstendighet

HiTs visjon for 2020 er å være et HBV
attraktivt universitet i Sørøst
Norge med en tydelig profesjons
og arbeidslivsorientert profil
preget av nærhet til studenter og
samfunnet rundt oss.

Innenfor en modell med
landsdelsuniversiteter, vil en
sammenslåing mellom HiT,
HBV, HiG og Høgskolen i Oslo
og Akershus (HiOA) kunne
vurderes som et aktuelt
alternativ.

Selvstendig
Være en nasjonalt attraktiv
høyskole med tydelig regional
forankring og som
kunnskapsaktør, spille en sentral
rolle i den regionale utviklingen.

HiM+HiÅ ("Høgskolen i Møre
og Romsdal") og HSF

Fortsette som selvstendig
institusjon. Samarbeid ikke
fusjon.

Mer forpliktende samarbeid med
NMBU, HiOA, HiHe + svenske inst.

Fusjon med NTNU basert på
en satellittmodell

Fusjon med HiM, HVO og HSF

AHO

KHiO, NMH

Står også ok alene

HiM
(Molde)

Selvstendig

En sammenslåing på
Nordvestlandet
(HiM+HVO+HiÅ + evt HSF)

Dekke kunnskapsbehovet for den
samiske befolkningen. Utvikling
mot et urfolksuniversitet
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En ny institusjon kan også
innlemme andre
kreative/kunstfaglige miljøer ved
andre institusjoner.

NHH

NHH skal være en drivkraft for
Selvstendig ("Nasjonalt
samfunns- og næringsutvikling og flaggskip")
utdanne mennesker for
verdiskaping og bærekraftig
utvikling. NHH skal være blant de
ledende handelshøyskoler i
Europa og på internasjonalt
toppnivå på utvalgte områder

NIH

Være en klart ledende utdannings- Selvstendighet
og forsknings-institusjon i Norden
innen idrettsvitenskap

NMH

Selvstendighet

KHiB

Selvstendighet

KHiO

Selvstendighet

UiA

Selvstendighet

Får med beslektede fagmiljør Går sterkt imot fusjoner med andre
inn under NMH
eller bli innlemmet i UiO
Nytt University of Arts i
Bergen - med andre
kunstfaglige utdanninger
Kan inngå i nytt University of
Arts i Oslo - med andre
kustfaglige utdanninger
Kan være aktuelt å knytte
Agderforskning og Teknova
tettere til UiA
Etablere kunnskapsklynger og
tettere samarbeid med både
instituttsektor og andre
instutusjoner

Internasjonalt akseptert
fullskalauniversitet

Selvstendighet

UiN

Universitet for blå vekst

UiO
UiS

Et innovativt universitet

Fusjon med Høgskolen i
Nesna, Narvik og Harstad
Selvstendighet
Selvstendighet
HiNarvik

tettere samarbeid i
kunnskapsklynger i Bergen

Kan inngå som egen sports school
ved UiO, men ingen av inst ønsker
dette alternativet.

UiB

UiT

fagområdebaserte
sammenslåinger med NHH
som moderskip

Tettere faglig samarbeid
Villig til å diskutere fusjon
med IRIS og HSH
Kan også ta med HiHa og
Nesna i en fusjon med Narvik
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NTNU

NMBU

UH: Tre modeller - ingen
konklusjon/prioritering foreløpig

1. Selvstendig, 2
Flercampusmodell nasjonalt
plan, 3. fusjon med HiST
Selvstendighet
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Ønsker tettere samarbeid/fusjon
med SINTEF

