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Handelshøyskolen

Dato

Referanse

09.06.17

2017/18954

Protokoll
Til stede:

Bertil Halsen (styreleder), Stein Ole Eide (styremedlem), Stein Frydenberg,
Synnøve Hitland, Trond Kristoffersen, Anders Berg Olsen, Frøydis Søbstad,
Petter Stai (leder STØH), Ola Fiske (studentrepresentant),

Forfall:

Bendik Lem (fagansvarlig), Sindre Schjeldrup (masteransvarlig)

Øvrige tilsted:

Arve Pettersen (påtroppende instituttleder), Christina V. Eide (kontorlærling)

Fra
administrasjonen:

Espen Gressetvold (instituttleder), Randi Leikvold (referent)

Gjelder:

Protokoll instituttstyret 09.06.17

Møtetid:

Kl. 09:00-12:00

Møtested:

NTNU Handelshøyskolen M43

Instituttstyremøte nr. 2 - 2017
V-sak 6-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste
D-sak 2 konverteres til V-sak 7-2017.
Vedtak:
Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen godkjenner møteinnkalling og saksliste.
D-sak 1-2017
Saken ble drøftet.

Strategisk plan for Handelshøyskolen

V-sak 7-2017

Campus – samlokalisering

Vedtak:
Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen viser til den pågående samlokaliseringen av Institutt for
samfunnsøkonomi, fakultetsadministrasjonen og NTNU Handelshøyskolen (Delprosjekt 8). Inntil det
er avklart at det lar seg gjøre å bygge tilleggsarealer i form av paviljong med tilstrekkelig størrelse
og av god kvalitet, anbefaler instituttstyret at ledelsen og styringsgruppen ved Fakultet for økonomi
signaliserer til NTNUs ledelse at dette samlokaliseringsprosjektet bør avvente.

Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@hhs.ntnu.no

Besøksadresse
Klæbuveien 72

Telefon
+47 73 55 99 50

Saksbehandler
Randi Leikvold

http://www.ntnu.no/hhs

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Instituttstyret opplever at de foreliggende arkitektskissene til samlokalisering innebærer en klar
svekking av kvaliteten for ansatte og studenter. Instituttstyret vurderer ut fra skissene at det er
behov for betydelige tilleggsarealer i tillegg til dagens bygg.
I forbindelse med risikovurderinger skriver den sentrale Styringsgruppen for
Samlokaliseringsprosjektet (Notat 03.05.2017, side 13): «I tillegg er det risiko for negativ
påvirkning på NTNUs omdømme og at NTNU dermed blir mindre attraktiv, både som arbeidsplass
og studiested.» Det har nylig vært utsendt en spørreundersøkelse blant de berørte studentene ved
NTNU Handelshøyskolen, og denne viser at mange av studentene allerede med dagens bygg sliter
med plassmangel. En samlokalisering uten tilstrekkelige tilleggsarealer vil føre til økende
plassmangel for studentene. Dette kan føre til at studentene oppholder seg mindre på campus, og
dermed svekke det faglige og sosiale miljøet. For ansatte kan denne svekkingen av kvaliteten
påvirke arbeidsmiljøet negativt.
Instituttstyret bemerker at det til forskjell fra mange av de andre samlokaliseringsprosjektene ved
NTNU ikke foreligger noe press i forhold til at Institutt for samfunnsøkonomi må fraflytte Dragvoll
den nærmeste tiden. Det er derfor tid nok til å sørge for gode medvirkningsprosesser og for å påse
at de bygningsmessige løsningene for denne samlokalisering er av høy kvalitet for studenter og
ansatte.
Instituttstyret ser store fordeler med en fysisk samling av alle tre økonomimiljøene i Trondheim i og
rundt Hesthagen, da også med Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og med en sterk
kobling til et innovasjonssenter. Instituttstyret bemerker samtidig at en løsning med bruk av
paviljong ikke er en fullgod løsning, og at det ideelle vil være å arbeide for den noe mer langsiktige
realiseringen av varige bygningsløsninger for fysisk samling av de tre økonomimiljøene i
Trondheim.
D-sak 2-2017
Saken ble drøftet.

Studieporteføljearbeid

O-sak 4-2017
Tertialregnskap 1.kvartal 2017
Muntlig orientering i møtet.
O-sak 5-2017
Stillinger
Muntlig orientering i møtet.
O-sak 6-2017
Viderefordelingsmodell for økonomifakultetet
Muntlig orientering i møtet.
O-sak 7-2017
Nytt instituttstyre
Muntlig orientering i møtet.
O-sak 8-2017
Eventuelt
Styreleder Bertil Halsen takket av Espen Gressetvold for samarbeidet i instituttstyret gjennom 6 år.

