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Fusjonsfakta (1): det nasjonale perspektivet 

NTNU-fusjonen = DIGER, SPEKTAKULÆR og ENESTÅENDE i norsk sammenheng 

Involverer direkte:

 38 000 studenter, - og framtidige utdanningssøkere (16 000-18 000 kval. førstevalgssøkere årlig)

 6 500 – 7 000 medarbeidere, - og framtidige medarbeidere

 En omfattende, spesialisert og kostbar undervisnings- og forskningsinfrastruktur

Involverer direkte og indirekte:

 Hele den norske universitets – og høyskolesektoren, som er består av (desember 2014):

 33 offentlige (statlig eid) institusjoner, fordelt slik: 18 Statlige høyskoler, 8 Universiteter, 5 

Vitenskapelige høyskoler, 2 Kunsthøyskoler 

 21 private (derav 3 Private vitenskapelige høyskoler, og 18 Private høyskoler)

 Industriell virksomhet, næringsliv og offentlig sektor = det norske arbeidslivet

 Virkemiddelapparatet i høyere utdanning, forskning og innovasjon: Norges forskningsråd, 

Innovasjon Norge, SIVA mm

 Nasjonalt, regionalt og kommunalt politisk nivå 

 Med mer…. Interessentkartet?
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Struktur- og «fusjonsbildet» (nesten) pr. 1. oktober:

ARNULF OMDAL, HIST OG 
FUSJONSPROSJEKTET 01.10.15

Hvor mange færre 

statlige høyskoler pr 1. 

januar 2016:

 Minus 8

Pr. 1. januar 2018?

 Ytterligere minus 3?

Hvem ønsker en slik 
utvikling? 
Hvem bekymrer seg 
over utviklingen?
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Fusjonsfakta (2): Dimensjoner, det nasjonale perspektivet
Her: «Nye NTNU» = Summen av [NTNU+HiST+HiG+HiÅ]

16 689 ; 18 %

76 945 ; 82 %

Antall kvalifiserte førstevalgssøkere 2014

Nye NTNU

Resten av UH-
sektor,
statlig+privat

37 935 ; 15 %

212 526 ; 85 
%

Registrerte studenter 2014, alle

Nye NTNU

Resten av UH-
sektor,
statlig+privat
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Fusjonsfakta (3): Dimensjoner, det nasjonale perspektivet

6 553 ; 15 %

38 110 ; 85 %

Kandidater: Fullførte gradsgivende utdanninger 2014

Nye NTNU

Resten av UH-sektor,
statlig+privat
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Fusjonsfakta (4): ressurser (utover de 38 000 GODE hodene)

7 585 555 ; 
19 %

32 038 286 ; 
81 %

Samlede inntekter 2014

Nye NTNU

Resten av UH-
sektor,
statlig+privat

6 447 ; 19 %

27 490 ; 81 %

Antall årsverk 2014

Nye NTNU

Resten av UH-
sektor,
statlig+privat
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Fusjonsfakta (5): Det interne størrelsesforholdet i fusjonen NB!

9 942 ; 60 %
4 600 ; 27 %

1 269 ; 8 %

878 ; 5 %

Antall kvalifiserte førstevalgssøkere 2014

NTNU

HiST

HiG

HiÅ

23 442 ; 62 %

8 853 ; 23 %

3 391 ; 9 %

2 249 ; 6 %

Registrerte studenter, alle 2014

NTNU

HiST

HiG

HiÅ
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Fusjonsfakta (6): Det interne størrelsesforholdet i fusjonen

3 930 ; 60 %
1 753 ; 27 %

481 ; 7 %

389 ; 6 %

Fullførte gradsgivende utdanninger 2014

NTNU

HiST

HiG

HiÅ
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Fusjonsfakta (5): Det interne størrelsesforholdet i fusjonen

6 046 907 ; 80 
%

932 988 ; 12 %

331 833 ; 4 %

273 827 ; 4 %

Samlede inntekter 2014

NTNU

HiST

HiG

HiÅ

5 085 ; 79 %

830 ; 13 %

308 ; 5 %

224 ; 3 %

Antall årsverk 2014

NTNU

HiST

HiG

HiÅ
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Fusjonsfakta (6): Det interne størrelsesforholdet i fusjonen

Små >

større >>

størst >>> 

+ fusjonprosess =
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Fusjonsbeslutningen – stegene på veien

Fusjonen ble definert 

som en 

VIRKSOMHETS-

OVERDRAGELSE –

som innebærer…

MERK:
Samspillet 
Kunnskaps-
minister og 
styrene
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Prosjektleder
sekretariat

Gruppe 

faglig 

organisering

Gruppe 

fusjonsplattform
Prosjektgruppe

Gruppe 

administrativ 

organisering

Arbeidsgrupper (12) 

administrative forhold

Arbeidsgrupper (7)

for faglig utvikling 

Referansegrupper: 

Lederfora

Arbeidstaker-

organisasjoner

Arbeids-/læringsmiljø-

utvalg

Hovedverneombud

Studentting/student-

parlament

Student-

samskipnadene

Styringsgruppe

Rektorene + organisasjonsdirektør NTNU

Representant for arbeidstakere og 

studenter

Prosjektorganisasjonen

Personer:        500-1000

Delprosjekt:     40-50 (m/arb.gr.)

Budsjett 2015: 30 mill.

Nettsider: ntnu.no/fusjon

HVEM har gitt 
SG mandat og 
myndighet?

Hvor stort 
beslutningsrom 
har PL?
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Framdrift i arbeidet: NYE NTNU

2015

Sikker drift

Fusjonsplattform

Utrede 
fakultetsstruktur

2016

Vedta og 
implementere 
fakultetsstruktur

Utrede og vedta 
instituttstruktur

Utrede og vedta ny 
administrativ 
struktur

2017

Implementere ny 
instituttstruktur

Implementere ny 
administrativ 
struktur

2018
Nye NTNU i ordinær drift 

Midlertidig
organisasjons
-kart

Endelig
organisasjons
-kart

Budsjett 
fordelt med 

ny IFM

Hvor lenge 
skal fusjons-
PROSJEKTET 
gå?
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Leveransene i prosjektet til nå og utover

FRAM TIL DAGS DATO:

• Nettsidene: ntnu.no/fusjon 

• Fusjonsplattform: Ferdig

• Risikovurderinger/sikker drift fra 12 administrative arbeidsgrupper: 361 tiltak

• Midlertidig organisasjonskart året 2016

• + et hav med større og mindre beslutninger som involverer arbeidstakerorganisasjoner, 

ledere og enkeltpersoner

STØRRE MILEPÆLER FRAMOVER:

• SIKKER DRIFT fra dag èn – 1. januar 2016: Alle systemer skal funke: lønn, 

studieadministrative systemer, opptaket våren 2016

• Faglig organisering >> Høring forslag til fakultetstruktur: 1. november – 15. januar. 

Beslutning i NTNU-styret februar. Tilsetting av dekaner høsten 2016. Operative fra 01.01.17

• Administrativ organisering> Høringsforslag > etter 1. feb 2016. Dette delprosjektet går 

fram til 1. juni 2016.



18

Faglig organisering (=fakultetene!): Fire mulige konsepter
Gruppe faglig organisering la 26.juni fram et notat med beskrivelse av 
fire ulike konsepter for organisering på nivå 2. Etter å ha fått innspill 
fra organisasjonen skal gruppa innen 1.november legge fram 
konkrete alternativer for faglig organisering.

Smal fakultetsstruktur (fire fakulteter + museet) Bred fakultetsstruktur (ti fakulteter + museet) 
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Fakultet 

for

informasjo

ns

teknologi, 

matematik

k

og 

elektrotek

nikk

(IME)

Fakultet 

for

arkitektu

r og

billedku

nst

(AB)

Det 

medisin

ske

fakultet 

(DMF)

Det 

humanis

tiske

fakultet 

(HF)

NTNU

Vitensk

aps-

museet

Fakultet 

for

ingeniør

vitenska

p og

teknolog

i

(IVT)

Fakultet 

for

naturvit

en-

skap og

teknolog

i 

(NT)

Fakultet 

for 

teknolog

i 

(FT)

(tidl.HiS

T) 

Administra

sjons-

tjenesten

Komm-

unika-

sjons-

avdeling 

en

Personal

adm.  og 

organisa

sjonsutv.

(tidl. 

HiST) 

HMS-

avdeli

ngen

IT-

avdeli

ngen

Studie 

og 

bibliote

k
(tidl HiST)

NTNU

UB

Økono

mi

(tidl. 

HiST)

Drifts-

avd. 

STYRET

REKTOR

Organisa-

sjons-

direktør

Prorektor 

for

nyskaping

Prorektor 

for

forskning

Prorektor 

for

utdanning

Økonomi og

eiendoms-

direktør

Øk.avd. Camp

us og 

drift 

(tidl. 

HiST)

Prorektor 

for faglig 

integrasjon

Studi

e-

avd. 

Komm-

unika-

sjon

(tidl. 

HiST)

Persona

l

avdeling

en

Midlertidig organisering nye NTNU for 2016

Fakultet 

for

samfun

ns-

vitenska

p og

teknolog

i-

ledelse 

(SVT)

Fakultet 

for 

helse-

og 

sosialvit

enskap 

(FHS)

(tidl. 

HiST) 

Fakultet 

for 

lærer-

og 

tolkeutd

anning

(FLT)

(tidl.HiS

T) 

Handels

høyskol

en i 

Trondhe

im

(HHiT)

(tidl. 

HiST) 

Stedlig 

leder

Ålesund 

Ålesund

Stedlig 

leder

Gjøvik
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Sikker drift - identifiserte tiltaksområder pr. 3. juni

Risikoområde Annet Ansvar og 
beslutnings
myndighet

Avtaler og 
kontrakter

Forankring 
og 
deltagelse

Prosesser, 
prosedyrer 
og rutiner

Regelverk 
(eksternt 
og 
internt)

Støtte 
system og -
verktøy 

Totalsum

Bibliotek 1 12 4 11 5 13 46
Drift 1 1 2 1 17 1 2 25
Forskning og innovasjon 3 7 1 5 3 19
HR-HMS 2 7 13 3 2 9 7 43
IKT 8 8 8 9 2 19 54
Kommunikasjon 14 1 8 6 11 40
LØNN 2 1 5 3 1 4 16
PRAKSIS 1 1 2 8 9 2 23
Sak-arkiv 1 1 1 1 14 1 1 20
SIKKERHET 2 3 1 3 4 2 15
STUDIE 2 22 5 13 42
ØKONOMI 1 1 10 6 18

Totalsum 5 41 52 33 110 37 83 361
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Stikkord:
Prosjektkultur 
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Felles opptak i 2016

I 2016 blir søkerne presentert for en felles portefølje av studieprogram. Denne lista skal etter planen 

være klar til 1.desember i år og vil stort sett bli identisk med dagens studietilbud hos de tre 

høgskolene og NTNU. Det vil trolig bli få endringer i studieprogram og –tilbud det første året, men 

studentene blir registrert i en felles database.
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Felles administrative basissystemer: NTNUs ble valgt  
• Etablerer felles administrative basissystemer fra 1.1.206, dvs 

 Felles løsning for FS (Felles studieadministrativ system) tas i bruk 15.3.2016  

 Paga tas i bruk som felles lønnssystem fra 1.1.2016 

 Oracle tas i bruk som felles økonomisystem fra 1.1.2016 

 ePhorte tas i bruk som felles sak-arkiv system fra 1.1.2016  

 NTNU Publiseringsløsning for web (Liferay) og NTNUs løsning for eksternweb og 
intranett (Innsida) tas i bruk som felles web/intranett fra ca november 

• Premisser for etablering av felles IKT-løsning: 

– Brukerkonto på NTNU for alle pr 1.1.2016

– Felles domene for alle, dvs www.ntnu.no, fra 1.1.2016

– NTNU-epost for alle fra 1.1.2016

– NTNU-kalender for alle 1.1.2016

– Felles Helpdesk-system og kontaktpunkt for 1.linje fra 1.1.2016

– Felles klientdrift og utskriftstjeneste

– Forberede for harmonisering og modernisering (digitalisering) av tjenester

Denne 
beslutningen i lys 
av forholdet 
prosjekt og linje..?

http://www.ntnu.no/
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HiST merker fusjonen først og sterkt…
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Fusjonsfakta: en etter-refleksjon

Scenario: Systemkræsj første måneder etter NTNU-fusjonen:

 Tilsatte får ikke utbetalt lønn første 2 måneder

 Store problemer i forbindelse med Samordnet opptak 

HVEM  VIL VÆRE/(VIL BLI UTPEKT SOM) ANSVARLIG(E)? 



33

Forholdet matrise/linje i prosjekt, beslutningsmyndigheten(?) 
5 styrkegrader

Graden av styrke som prosjektet er knyttet til linjeorganisasjonen på, avhengig av 

beslutningsmyndigheten til prosjektet ift. linjen:

(Etter Mintzberg:  Structures in fives. Prentice Hall 1983.)

Beslutningsmyndighet 

i prosjektorganisasjonen

Beslutningsmyndighet

i linjeorganisasjonen

LINJESTYRT 
PROSJEKT

BALANSERT
MATRISE

FULLT UTBYGD

PROSJEKTORGANIS.
LINJEORIENTERT 

MATRISE

PROSESJEKTORIENTERT 
MATRISE
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Styringsgruppa
Styringsgruppa har i oppgave å forberede 

og gjennomføre prosjektet. Gruppa møtes 

normalt en gang i måneden.

Medlemmer:

• Rektor Gunnar Bovim, NTNU

• Rektor Helge Klungland, HiST

• Rektor Marianne Synnes, HiÅ

• Rektor Jørn Wroldsen, HiG

• Organisasjonsdirektør Ida Munkeby, NTNU

• Arbeidstaker-representant Øystein Risa, Tekna - NTNU (møter for de ansatte ved alle fire læresteder)

• Studentrepresentant Morten Djupedal, HiST (møter for studentene ved alle fire læresteder)

Sekretær: Prosjektleder Trond Singsaas.

Økonomidirektør Ingrid Volden fra HiST møter fast. I aktuelle saker møter også direktør Inge Øystein 

Moen, HiG, og direktør Roar Tobro, HiÅ.
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Prosjektgruppa

Prosjektgruppa planlegger, forbereder og organiserer fusjonsarbeidet og setter opp detaljerte framdriftsplaner og 

milepæler innenfor rammene satt av styringsgruppa. Gruppa møtes normalt annenhver uke.

Medlemmer:

• Trond Singsaas (prosjektleder)

• Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen, NTNU

• Økonomidirektør Ingrid Volden, HiST

• Høgskoledirektør Inge Øystein Moen, HiG

• Høgskoledirektør Roar Tobro, HiÅ

• Arbeidstaker-repr. Sturla Søpstad, NTL – NTNU

• Arbeidstaker-repr. Anne Hilde Nymoen, Parat – HiG

• Arbeidstaker-repr. Gunnhild Furnes, Forskerforbundet – HiÅ

• Arbeidstaker-repr. Anita Brækken, YS – HiST

• Studentrepresentant Jone Valen Trovåg – NTNU

Varamedlemmer:

• Arbeidstaker-repr. Gry Alterskjær, Forskerforbundet – NTNU

• Arbeidstaker-repr. Thomas Misje, NITO – NTNU
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Gruppe faglig plattform (ferdig med sitt arbeid)

Gruppe FP hadde som mandat å utarbeide et forslag til en felles plattform for de fire institusjonene som kan 

bidra til å klargjøre samfunnsoppdrag, visjon, profil og ambisjonsnivå for den nye institusjonen. Forslaget skulle 

ikke overstige 10 sider. Forslaget fra gruppa skal sendes på en felles høringsprosess i institusjonene før det 

oversendes styringsgruppa. 

[Etter høringsprosess og sluttbehandling i Styringsgruppa ble faglig plattform vedtatt 19.08.15]

Medlemmer:

• Dekan Einar Hjorthol, HiST (leder)          

• Prorektor, Arnulf Omdal, HiST

• Prorektor Gro Kvanli Dæhlin, HiG

• Prorektor Webjørn Rekdalsbakken, HiÅ

• Prorektor Kari Melby, NTNU

• Dekan Anne Borg, NTNU

• Dekan Stig A. Slørdahl, NTNU

• Studentreprentant Yngve M. Hereide, NTNU

• Studentrepresentant Jonathan Sørfonden, HiG

• Ansatterepresentant Knut Ole Lysø, HiST (UNIO)

http://hist.no/content/40253/Hjorthol-Einar-Magne
http://hist.no/content/35976/Omdal-Arnulf
http://hig.no/om_hig/ansatte/avdeling_for_helse_omsorg_sykepleie/seksjon_for_sykepleie/gro_iren_kvanli_daehlin
https://www.hials.no/nor/Forside/H%C3%B8gskolen/Om-H%C3%B8gskolen/Ansatte/Avdeling-for-ingeni%C3%B8r-og-realfag/Webj%C3%B8rn-Rekdalsbakken
https://www.ntnu.no/ansatte/kari.melby
https://www.ntnu.no/ansatte/anne.borg
https://www.ntnu.no/ansatte/stig.slordahl
http://www.studenttinget.no/page/4/
http://blog.hig.no/studentparlamentet/om-oss/
http://hist.no/content/40183/Lyso-Knut-Ole
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Gruppe faglig organisering
Gruppa skal lage forslag til hvordan universitetet bør organiseres. Gruppa skal legge fram forslag til faglig 

organisering 1.november 2015.

Medlemmer:

• Gruppeleder Prorektor Berit Kjeldstad, NTNU 

• Dekan Marit Reitan, NTNU

• Dekan Ingvald Strømmen, NTNU 

• Dekan Solrun Valen, HiST

• Dekan Camilla Nereid, HiST

• Dekan Hans Petter Hildre, HiÅ

• Dekan Nils Kalstad Svendsen, HiG

• Student Maria Honerød, NTNU 

• Student Kaja Meling Holmesland, HiÅ,

• Arbeidstakerrepresentant Kristian Steinnes, Forskerforbundet – NTNU

Vararepresentanter for arbeidstakerne er Terje Tvedt, Tekna HiÅ og Ronny Kjelsberg, NTL HiST
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Gruppe administrativ organisering
Gruppa skal foreslå den framtidige administrative organiseringen ved NTNU fra 1.januar 2017.  

Les mer om hva gruppe for administrativ organisering skal gjøre.

Medlemmer: 

• Dekan Anne Kristine Børresen, NTNU (leder)

• Høgskoledirektør Roar Tobro, HiÅ

• Høgskoledirektør Inge Øystein Moen, HiG

• Avdelingsdirektør Gunnar Bendheim, HiST

• Prodekan Hans Marius Eikseth, HiST

• Adm. koordinator Liv Alfhild Unhjem, NTNU

• Adm. leder Hege Ertzaas Fossland, NTNU

• Ansatterepr. Gry Alterskjær, Forskerforbundet NTNU

• Ansatterepr. Gunnhild N. Furnes, Forskerforbundet HiÅ

• Ansatterepr. Iver Johnsen, NTL NTNU

• Ansatterepr. Kjerstin Tobiassen, Akademikerne HiST

• Student Ole-Jakob Oosterhof, HiG

• Student Marte Øien, HiST

https://www.ntnu.no/web/fusjon/start/-/blogs/medlemmene-i-administrativ-gruppe-utpekt?_33_redirect=https://www.ntnu.no/web/fusjon/start?p_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D4%26p_p_col_count%3D5%26_33_advancedSearch%3Dfalse%26_33_keywords%3D%26_33_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_33_cur%3D2%26_33_struts_action%3D/blogs/view%26_33_andOperator%3Dtrue
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NTNU-prosjektet og linjeorganisasjon – styrkegrader 

5 styrkegrader

(Etter Mintzberg:  Structures in fives. Prentice Hall 1983.)

Beslutningsmyndighet 
i prosjektet

Beslutningsmyndighet
i linjeorganisasjonen

LINJESTYRT 
PROSJEKT

BALANSERT
MATRISE

FULLT UTBYGD

PROSJEKTORGANIS.
LINJEORIENTERT 

MATRISE
PROSESJEKTORIENTERT 

MATRISE

Hvilket beslutningsrom 
har prosjektleder og de 
ulike gruppene i 
prosjektet….? 

Ledespørsmål: Hva står 
på spill ved NTNU-
fusjonen? Flere 
selvstendige 
institusjoner involvert..
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 Anbefalinger

 Integrasjonsstrategi

 Struktur for prosjektet

 Dag 1 beredskap: Sikker drift

 Kommunikasjon og 

endringsledelse

 Gevinstrealisering



Rasjonale og strategi for integrasjonen

Observasjoner

• De som er intervjuet om 

integrasjonsstrategi har stor forståelse for 

valgene som er tatt og ikke tatt, men man 

skiller lag i synet på om føringene er 

tilstrekkelige i lys av utfordringene. 

• Enten: Visjonen og strategien er klar, det 

er en tydelig retning og tydelige føringer 

for fremdrift, grad av integrasjon, 

potensielle synergier, at milepælsplanen 

er god, ledelsen er tydelig og risiko er 

håndtert. 

• Eller: Fusjonsplattformen er et politisk 

dokument som beskriver nåsituasjonen 

og svake visjoner for fremtiden, og gir 

ikke nødvendige føringer og prioriteringer 

i praksis.

• Fusjonsplattformen er vellykket som 

involveringsprosjekt. 

Anbefalinger

• Nye NTNU bør utvikle et sett av 
føringer og prinsipper som gjør det 
mulig å arbeide rasjonelt med å nå 
sine ambisjoner i årene 2016 og 
2017.

• Nye NTNU kan ikke la være å gi 
føringer – da vil hver enhet selv 
legge innbyrdes motstridende planer

• I fravær av en ny organisering, kan 
det være hensiktsmessig å beslutte 
prinsippene for organisering tidlig.
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Gevinstrealisering
Observasjoner

• Ingen av informantene opplever at det er 
satt mål eller lagt føringer for hvordan 
gevinster skal hentes ut.

• På administrativ side er det en mild 
skuffelse over at bedre arbeidsprosesser 
ikke har hatt større fokus i 
fusjonsarbeidet allerede før Dag 1.

• Mange har tanker om hvor Nye NTNU har 
gevinster som kan hentes ut, for 
eksempel komplementære fagområder, 
arbeidsdeling, ny leveringsmodell for 
kurs, nye administrative arbeidsprosesser, 
kontakt med lokalt næringsliv m.m.

• Den mest fremtredende diskusjonen 
dreier seg om betingelsene for å få til 
kvalitetsheving.

Anbefalinger

• Større gevinster forutsetter bevisst 
prioritering og endring.

• Det bør settes presise mål som må følges 
opp. 

• Det kreves rask håndtering for å få tatt ut 
gevinster, da endringer er enklere å få til i 
forbindelse med selve fusjonen. 

• Invester i «quick wins». 

42

«Andre» forventer også 
at det settes presise, 
etterprøvbare mål. 



Kommunikasjon og endringsledelse
Observasjoner

• Prosjektgruppen er bevisst på 

viktigheten av endringsledelse, men det 

finnes ingen dokumentert 

endringsstrategi.

• Prosjektgruppen har jobbet godt med 

informasjon, men kommunikasjonen kan 

oppfattes som reaktiv. 

• Arbeidet med organisatorisk tilpasning 

skjer i ulik form og i ulikt tempo, og det 

er ikke klart hva som er en «god» 

organisering for Nye NTNU.

• Prosjektgruppen har ikke gjennomført 

risikoanalyser der holdninger til fusjonen 

undersøkes.

• Det jobbes i liten grad med 

kompetanseoverføring og opplæring og 

ansvarsdeling mellom prosjektet og HR 

er ikke entydig.

Anbefalinger
• Det anbefales en kartlegging av kulturelle forskjeller, 

holdninger til fusjonen og tidligere erfaringer med 

fusjoner.

• En endringsstrategi som tydeliggjør ansvar for 

identifiserte oppgaver innen endringsledelse kan 

være nyttig. 

• Det er potensial i en mer skreddersydd og proaktiv 

kommunikasjon.

• Det er behov for å skape en rettferdig prosess for 

organisatorisk tilpasning gjennom tydeligere mandat.

• Det bør settes i gang med risikoanalyser for spørsmål 

knyttet til endringsledelse.

• Ansvaret for utvikling av en felles tilnærming og 

gjennomføring av opplæring bør plasseres mer 

entydig.
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Struktur for prosjektet I: Organisering
Observasjoner

• Organiseringen av fusjonsarbeidet oppleves 

som hensiktsmessig og god, med dyktige og 

innsiktsfulle personer som leder og deltar i 

arbeidet. 

• Det er et stort og krevende arbeid. Arbeidet 

beskrives som belastende for nøkkelpersoner.

• Prosjektgruppen tar en aktiv og koordinerende 

rolle, men arbeidsgruppene tolker mandatet sitt 

litt forskjellig, og jobber med forskjellig fokus i 

den nåværende fasen.

• Innenfor de faglige områdene opplever 

informantene at det er mange anledninger til å 

engasjere seg, mens det samme ikke er tilfellet 

innenfor administrativ organisering.

• Synergirealisering er det ikke et uttalt fokus på.

• Det skaper usikkerhet i organisasjonen at det 

ikke er  transparens ift hvem som deltar i de 

forskjellige gruppene.

Anbefalinger

• Forventningene til arbeidsgruppene 

bør bli tydeligere og koordinering på 

tvers av arbeidsgruppene bør 

intensiveres. 

• Det bør etableres overordnede 

synergimålsetninger som igjen brytes 

ned til de relevante arbeidsgruppene.

• En oversikt over hvem som sitter i de 

forskjellige arbeids- og 

referansegrupper bør 

tilgjengeliggjøres.

• Nøkkelressurser som både har fokus 

på daglig drift og har sentrale roller i 

fusjonsarbeidet bør avlastes i større 

grad.
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Struktur for prosjektet II: Tilnærming
Observasjoner

• Overordnet oppleves tilnærmingen som god, selv 

om flere opplever at tempoet er høyt og at man 

ikke tar seg god nok tid til enkelte prosesser.

• Fusjonsplattformen er etablert og gir en felles 

retning, men man tolker ulikt hvor tydelige 

føringer og prioriteringer den gir for det videre 

arbeidet. 

• Ny organisasjons- og ledelsesstruktur er ikke på 

plass p.t., men det jobbes med ny struktur og det 

er laget en tidsplan.

• Faglig og administrativ fusjonsplanlegging er 

formelt sett ikke igangsatt

• Det er identifisert en rekke kritiske Dag 1 

aktiviteter, fokusert på IKT-løsninger, men det er 

uklart hva som driver Dag 1 prioriteringene på en 

del områder. 

• Det skal i teorien kun være prosjekter knyttet til 

«sikker drift» som implementeres i denne fasen. 

Anbefalinger

• Fusjonsplattformen bør forsterkes med 
en serie styringsprinsipper samt 
føringer for faglige og administrative 
arbeidsgrupper.

• Nye NTNU bør få på plass den nye 
ledelsen på nivå 2 og 3 så raskt som 
overhodet mulig, slik at de kan ta 
ansvar for fusjonsplanlegging per 
område. Dette er også fordi ledelse i 
mellomtiden blir vanskelig generelt.

• Milepæler, avhengigheter og kritisk 
linje ift. Dag 1 bør synliggjøres bedre.
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Dag 1: Sikker drift
Observasjoner

• Prosessen har i stor grad blitt 

håndtert nedenfra og opp.

• Utfordringen med bred involvering, 

er at svært mange forhold kommer 

til overflaten. 

• På administrativ side har man valgt 

å få på plass så mye som mulig 

innen 1.1.2016.

• Valg er begrunnet i behovet for 

rask fremdrift og behovet for å 

unngå risiko.

• Hvilke systemer og 

arbeidsprosesser som er best eller 

mest effektive har ikke vært noe 

fremtredende tema.

• En ambisiøs plan for Dag 1 vil fort 

legge føringer for arbeid som 

kommer senere. 

Anbefalinger

• Løft blikket og vurder hva som er kritisk og 
uunnværlig Dag 1.

• Tydeliggjør hvem som er forventet å ta 
hvilket ansvar fra Dag 1 inntil alle de nye 
lederne er på plass.

• Ta i bruk systemer på en så fleksibel måte 
som mulig.
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Anbefalinger

I neste steg bør fusjonsplattformen suppleres med styrende prinsipper og tydelige prioriteringer for 

fusjonsarbeidet. 

Eksisterende ledere bør få et mer eksplisitt mandat for overgangsperioden og nye ledere må komme

på plass snarest. Instituttledere bør komme på plass tidligere enn det tidsplanen legger opp til i dag.

Nye NTNU bør undersøke om noen av de prioriterte Dag 1-løsningene reduserer mulighetene til å

hente ut gevinster eller hindrer gode langsiktige løsninger. Der det er tilfelle bør Nye NTNU revurdere

prioriteringen.

Nye NTNU bør allerede nå sette seg noen mål for gevinster som skal hentes ut og legge arbeidet med å

verifisere og følge opp synergiene ut til prosjekter og ledere.

Prosjektet bør jobbe mer systematisk og proaktivt med endringsledelse gjennom å tydeliggjøre en 

endringsstrategi, utføre kartlegginger og bygge flere aktiviteter innenfor kommunikasjon, organisatorisk 

tilpasning og opplæring på dette. 

Hva kan Nye NTNU gjøre for at integrasjonsprosessen skal gå enda bedre?
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