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Høgskolen i Innlandet

• 994 årsverk

• 1 223 medarbeidere

• 14 106 studenter

• Over 100 studier

• 6 studiesteder

• www.inn.no

* Tall hentet fra DBH for 2017

http://www.inn.no/
http://dbh.nsd.uib.no/




Seks fakulteter

• Fakultet for helse- og sosialvitenskap

• Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

• Fakultet for miljø-, landbruks- og biovitenskap

• Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

• Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

• Den norske filmskolen



Sterkere sammen

• Målet med fusjonen

– Bli sterkere sammen

• som en høgskole

• i samarbeid med regionen 

– Kvalifisere til universitetsstatus

• internasjonale kvalitetsstandarder, utdanning, forskning, kunstnerisk 

utviklingsarbeid

• innovasjon

• formidling av fag og forskning til offentligheten



Hvordan bli vi sterkere sammen?

• styrke tverrfaglig virksomhet

• er til stede i hele regionen - brede nedslagsfelt for rekruttering og nærhet til 

mange ulike aktører

• bidrar med kunnskap som er nyskapende og basert på praksis i 

profesjonsfag og kunstnerisk virksomhet

• utvikler ny kunnskap over et bredt felt, ikke bare i etablerte akademiske 

disipliner, men også på andre og nye fagområder

• vårt arbeid skal gjøre en forskjell, regionalt, nasjonalt og internasjonalt



Mål for perioden 

• Universitet 2020

• Regional kraft

• En samlet institusjon



Regional kraft

• utvikle et tettere og mer forpliktende samarbeid

• samarbeidet til nytte for begge parter, både regionen og høgskolen. 

• styrke vekstkraften i Innlandet

• fokus på livslang læring og fleksible studietilbud

• utvikle nye møteplasser og nye former for samarbeid 

• flere tilbud om praksis og prosjekter

• flere studentbedrifter



Forslag til intensjonsavtale Gudbrandsdal 2025

Bakgrunn for Gudbrandsdalskommunene

• kommunal forvaltning, tjenesteyting og samfunnsutviklingsarbeid lykkes best, 

når det er basert på kunnskap og kompetanse

• forutsetning er tilgang på relevant utdanning, utviklingsarbeid, forskning

Bakgrunn for HINN

• høyere utdanning og forskning skjer i samarbeid med samfunnet

• forutsetter tett og forpliktene samarbeid



Forslag til intensjonsavtale Gudbrandsdal 2025

Målsetting

• utvikle en samarbeidsavtale som 

– omfatter tilgjengeliggjøring av relevant høyere utdanning på alle nivåer 

– beskriver tema for forsknings- og utviklingsarbeid

– bygger på en hensiktsmessig og partnerskapelig samarbeidsmodell

– inkluderer andre relevante aktører som f.eks. fylkeskommunen, 

fylkesmann, regional/nasjonal stat, samfunnslivet for øvrig, andre FoU-

institusjoner

– bygger på erfaringer og resultater fra Byregionsprogrammet (fase en og to)



Forslag til intensjonsavtale Gudbrandsdal 2025

potensielle områder for samarbeid

• kommunal oppgaveportefølje (som f.eks. helse, velferd, oppvekst, skole, 

kultur, næringsutvikling, krise/beredskap, innovasjon, reiseliv, plan- og 

samfunnsutviklingsarbeid)

• relevante perspektiver fra høgskolens samlete studie- og 

forskningsportefølje

• tverrfaglige prosjekter

• overordnete næringsstrategier, som f.eks. er knyttet til fjellområdene, 

reiseliv etc.



Forslag til intensjonsavtale Gudbrandsdal 2025

milepælsplan

1. intensjonsavtale - april 2018

2. felles workshop - mai 2018

3. samarbeidsavtale utarbeides (mai/august) og undertegnes (sept/okt 2018) 

– konstituering av styrings- og arbeidsgruppe

4. oppstart av samarbeidsprosjekter – 1. fase; september 2018

5. midtveisevaluering (ØF); 1. halvår 2021

6. 2. fase 2022 - 2025


