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Vi fusjonerer fordi…

…vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten.

…vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og 

samfunn i hele landet, enn vi klarer hver for oss.

…det gir et mer enhetlig studietilbud, med mulighet for høyere kvalitet og større 

samfunnsrelevans. 

…det gir større muligheter i konkurransen om forskningsmidler.

…det setter oss bedre i stand til å utvikle vår nasjonale rolle innen teknologisk og 

naturvitenskapelig forskning og utdanning.

…det øker mulighetene til å få gjennomført en helhetlig campusutvikling og styrker 

studiebyene Trondheim, Ålesund og Gjøvik.
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20.10
Workshop om 
administrativ 
organisering.

15-23.10
Valg av student-
representanter til 
NTNU-styret og 
Studenttinget.

Viktige hendelser oktober - januar

Beg. av november
Omstillingsavtale og 
omstillingshåndbok 
klar.

1.11-15.1.2016
Siste høringsrunde for 
forslagene til faglig 
organisering.

24.11
Første møte i styret 
for nye NTNU.

Oktober
Opplæringsplan for 
nye datasystemer 
klar.

26-28.10
Valg til utvidet NTNU-styre. 
Ansatte på høgskolene skal 
velge to representanter.

Januar
Fusjonen trer formelt i kraft 
1.1.. En rekke felles 
datasystemer tas i bruk.

1.2
Forslag til hovedmodeller 
for adm. organisering 
legges fram..

Se detaljert tidsplan på www.ntnu.no/fusjon/tidsplan

http://www.ntnu.no/fusjon/tidsplan
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To aktuelle konsepter for faglig organisering
Gruppe faglig organisering la 26.juni fram et notat med beskrivelse av fire ulike konsepter for organisering på nivå 2. Etter å 

ha fått om lag 50 ulike innspill på forslagene skar gruppa ned til to konsepter (se under). 1.november legger gruppa fram 

sine endelige forslag, som deretter sendes ut på høring til 15.januar 2016. 

I begge forslag legges det til grunn at Vitenskapsmuseet bør fortsette som enhet på nivå to, men uten status som fakultet. 

Merk at modellene her bare er beskrevet med en opplisting av fagmiljøer. Dette er ikke forslag til fakultetsnavn.

1. Smal fakultetsstruktur (fem fakulteter) 2. Bred struktur (åtte fakulteter)

• Ingeniørvitenskap og arkitektur
• Matematisk-naturvitenskapelige fag og IKT
• Medisin og helsefag
• Humanistiske fag og kunst
• Samfunnsvitenskap

• Ingeniørvitenskap og arkitektur
• Naturvitenskap
• Informatikk, datateknikk og matematikk
• Medisin
• Helse- og sosialfag
• Økonomi og ledelse
• Humanistiske fag og kunst
• Samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap
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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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Dilemmaer i administrativ organisering

I sin første rapport 1.oktober drøfter prinsipper som bør kjennetegne en god administrasjon. Moderne 

administrative tjenester må oppfylle krav til kvalitet og brukernærhet, strategisk evne, effektivisering, 

teknologi og digitalisering og fleksibilitet.

I notatet presenteres også noen dilemmaer, som gruppa mener må avveies når administrasjonen skal 

organiseres: 

• Standardisering vs. fleksibilitet

• Sentralisering vs. brukernærhet

• Enhetlig ledelse vs. fagadministrativ ledelse

• Linje vs. matrise

• Generalister vs. spesialister

• Menneske – maskin i en kunnskapsorganisasjon

• IT - Fellesløsninger vs. lokale systemer
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Milepæler i arbeidet med administrativ organisering

1. oktober 2015: Om prinsipper for administrativ organisering 
• Innspillsrunde i oktober om alternativer

• Bidrag til arbeidet med faglig organisering

1. november 2015: Alternativer for faglig organisering
• Inkludert: vurdering av administrativ organisering

• Høringsrunde

1. februar 2016: Forslag til administrativ organisering – hovedmodeller
• Innspillsrunder januar

• Styret: Administrative konsekvenser av alternativer for faglig organisering

• Styret: Prinsipper/modeller for administrativ organisering

Juni: Forslag til administrativ organisering for nye NTNU
• Styret: detaljert forslag om administrativ organisering

• Grunnlag for bemanningsplaner

• Forslag til implementeringsplan

Høsten 2016: Innplasseringer av ansatte med nye arbeidsoppgaver
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Arbeidsgruppe bibliotekstjenester

• Representanter fra NTNU UB, HiST, HiG og HiÅ

• To ansatte-representanter

• Møtes hver 3.-4.uke, omtrent annenhver gang på telefon 

og annenhver gang faktiske møter

• Fokusområder: informasjonsressurser som et av våre 

viktigste bidrag til kvalitetsmålsetningen

• Nytt biblioteksystem – går over til Alma i samme gruppe 

24. november 2015
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Fokusområder bibliotekstjenester

• Informasjonsressurser

• Biblioteksystem

• Nettsider

• CRIStin, Brage osv

… og avhengigheter av mange andre arbeidsgruppers 
beslutninger

http://www.ntnu.no/fusjon/adm/bibliotekstjenester

http://www.ntnu.no/fusjon/adm/bibliotekstjenester
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Dilemmaene:

• Fire institusjoner med ulik størrelse både totalt og lokalt

– Fellesløsninger vs lokale systemer

• Standardisering og fleksibilitet

• Generalister og spesialister

– Hvordan betjener vi alle «likt»?

– Studentnært – hva er det?

• Fellesløsninger

• Gevinster og konsekvenser



12

Fusjonskostnader anslått til 250 mill. i perioden 2015-2017

• Gjennomføring av IKT-tiltak beregnet til 120 mill. kr i 2015-2017
– Fusjonskritiske tiltak og tiltak som reduserer risiko og forenkler migreringsarbeidet.  

– Sikker drift / harmonisering utgjør ca. 80 av de 120 mill. kr 

– Modernisering utgjør ca. 40 av de 120 mill. 

• Organisasjonsmessige tiltak beregnet til 50 mill. i 2015 -2017
– Frikjøp / vikarordninger, medvirkning og reisekostnader utgjør ca. 40 av de 50 mill. kr 

– Ekstra ressurser til konvertering og opplæring utgjør ca. 10 av de 50 mill. kr. 

• Usikkerhetsmargin
– 60 mill. kr i usikkerhetsmargin på IKT-tiltak

– 20 mill. kr i usikkerhetsmargin på organisasjonsmessige tiltak


