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NTNU i Nord-Gudbrandsdalen
I september 2017 tok regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen
initiativet til et forprosjekt der målet var å etablere et samarbeid
mellom NTNU og region Nord-Gudbrandsdalen.
Samarbeid mellom universitet og næringsliv har ofte vist seg å
være en nøkkel for å skape innovasjon og vekst.

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen ønsker seg en arena for
inspirasjon til entreprenørskap og innovasjon gjennom bruk av
forskningsbasert kunnskap.

DAGENS SITUASJON – HVA KAN VI TA FATT I?

• Bachelor i sykepleie – desentralisert deltidsstudium

• Næringsmiljøer:
➢ Gudbrandsdalen Industrinettverk
➢ Reiseliv, opplevelser og aktiviteter
➢ Skog, landbruk og næringsmiddel
➢ Håndverk, bygg og anleggsbransjen
➢ Helse og omsorg
➢ Energibransjen
➢ Regnskapsbransjen
Dette er de sentrale næringsmiljøene i regionen. En viktig strategi blir å ta
utgangspunkt i etablert næringsliv og videreutvikle dette.

DAGENS SITUASJON – HVA KAN VI TA FATT I?

I første omgang vil vi ha hovedfokus på å jobbe
med bedrifter i Gudbrandsdalen industrinettverk (GIN) og Anleggsnettverk
Gudbrandsdalen.
Dette er bedrifter som har vist initiativ til å øke satsingen på innovasjon og
samarbeid gjennom nettverksbygging. Det er bedrifter med behov for
omstilling, dersom de skal være konkurransedyktige i fremtiden.

TILTAK PÅ KORT SIKT

1. Samordne kommunenes virkemiddelapparat ifm NTNU-arbeidet og/eller
HINN
2. Etablere rutiner med bedriftene for å tydeliggjøre verdien av kontinuerlig
utvikling. (“Bedriftene i fokus”)

3. Utfordre bedriftene på utviklingsområder/ forskningsoppdrag. Sette i
gang forskningsprosjekter/ masteroppgaver med fokusområde:
digitalisering og bærekraft.

TILTAK PÅ KORT SIKT

4. Kartlegge infrastruktur: undervisningslokaler og videokonferanse
5. Studentmøter: delta på presentasjonsdag for bachelor- og
masteroppgaver på campus, invitere studenter til regionen.
6. Kartlegge ildsjeler: hvilke nøkkelpersoner i NTNU og/eller HINN burde vi
samarbeide med?

LANGSIKTIGE MÅL Å ARBEIDE MOT
Dette er langsiktige mål over et lengre tidsperspektiv. Målene krever en modning og
et forarbeid i form av å bygge stein på stein mot økt utviklingsfokus og
omdømmebygging.
1. Analyse utviklingsprofil innen næringsliv og offentlig sektor
2. Deltakelse i større forsknings- og utviklingsprosjekter som f.eks EU-prosjekt via
bl.a NTNU og/HINN.

3. Desentralisert bachelor- og/eller masterstudie med utgangspunkt i regionen sine
fortrinn. (eks: alpin sykepleieutdanning)
4. Forskermøter: invitere forskere til relevante fagdager i regionen. Etablere en
arena for å knyte kontakter.

Veien videre for ”NTNU i Nord-Gudbrandsdalen” / Gudbrandsdalen

● Konkretisere og formalisere samhandlingen mellom NTNU og/eller HINN og
regionalt
næringsliv/kommuner.
● Etablere rutiner for samhandlingen

● Definere fremtidige satsingsområder – særpreg og klynger
● Markedsføre mulighetene for næringsliv/kommuner
● Utvikle grunnlaget for desentralisert universitetsutdanning og videreutdanning

Vi ønsker å:
● ha et praktisk fokus på kort sikt - åpne kanaler med lokalt næringsliv, kommuner
og NTNU og/HINN
● engasjere virkemiddelapparatet som aktør i verdikjeden fram mot FoU
● bruke Industrinettverket og Anleggsnettverket i 2018 og skaffe erfaring
● Ha fokus på både privat og offentlig sektor med hovedvekt på oppkobling
mot FOU.

Er dette et prosjekt som vi kan drive sammen i hele
Gudbrandsdalen?

