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iKKe Uten Videre: – Vi må sette krystallklare
premisser for en NTNU-løsning, sa Sverre Narvesen.

lUrt?: Wenche Aamodt Furuseth var skeptisk til om det
er lurt å ha NTNU-løsningen som eneste prioritet.
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mÅlet: – Det er HiGs mål å bli universitet. Nå har vi
sjansen, sa Are Strandlie.

■ Går for NTNU-sporet

– må gripe sjansen

blir UniVerSitet?: Høgskolen i Gjøvik kan bli innlemmet som en satellitt til NTNU.

GJØViK: HiG-styret
går for snareste (og
eneste?) veg til universitetsstatus.
Per Hovland

per.hovland@oa.no

Høgskolen i Gjøvik (HiG) har
uka på seg til å levere en velformulert ønskeliste for framtidas
organisering.
Rektor Jørn Wroldsen har flagget standpunkt. Han tror HiG er
best tjent med å bli universitetssatellitt under Norges teknisknaturvitenskapelige universitet
(NTNU) i Trondheim.
På ekstraordinært møte mandag, sluttet styret seg til dette.
Dog ikke uten tvil og diskusjon.
Medlemmene var særlig opptatt av tre farer:
1) At HiG kan bli et stemoderlig behandlet som «underbruk»
til en gigant.

2) At HiGs særegenheter og
styrker kan gå tapt.
3) At NTNU-løsningen kan
sette regional satsing på spill.

Det viktigste vi
kan gjøre for vår
region er å styrke
fag og studietilbud

"

inGeGJerd palmer
Styreleder for Høgskolen i Gjøvik

At HiG går for en løsning med
NTNU framfor Høgskolen i Lillehammer (HiL), er blitt lagt
merke til.
– Vi må ikke ødelegge samarbeidsklimaet i Innlandet, sa
blant andre styremedlem Wenche Aamodt Furuseth.
– Ikke undervurder politikkens betydning. Ny utdanningsstruktur må gjennom
Stortinget, minnet styremedlem Ivar Farup om.

FOtO: per hOVland

Styreleder Ingegjerd Palmér
er imidlertid overbevist:
– Det viktigste vi kan gjøre for
regionen er å utvikle studietilbud og fag, sa hun.
Hun sa det nå er avgjørende å
tenke rasjonelt og analytisk, og
legge emosjonene til side.

egen strategi
Sverre Narvesen sa at en løsning med NTNU må basere seg
på krystallklare forutsetninger.
– For eksempel at HiG ivaretar sin nærhet til industri og
næringsliv.
Som flere understreket han
at alternativene til NTNU også
kan være gode, og ikke må få bstempel.
Styremedlemmene
Are
Strandlie og Lars Erik Flatø
minnet om HiGs egen strategi.
– Vi har sagt vi ønsker å bli en
del av et universitetsmiljø.
NTNU er vår soleklart sterkeste

Styreleder: Ingegjerd

Palmér.

mulighet til å oppnå det. Vi må
gripe sjansen, sa Strandlie.

FaKta
■ Kunnskapsministeren vil ha

færre utdanningsinstitusjoner

■ HiG er bedt om å redegjøre

for ønsket samarbeidspartner

reKtOr: Jørn Wroldsen.
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