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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar uttalelsen til akkrediteringssøknad for ph.d i økonomistyring ved Trondheim
Økonomiske Høyskole (TØH)/HiST slik den er omtalt i saken.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Bakgrunn
Høgskolen i Sør-Trøndelag ved avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH) har bedt deltakerne i
referansegruppa for etablering av en handelshøyskole i Trondheim om å komme med en uttalse i
forbindelse med TØHs akkrediteringssøknad til NOKUT angående ph.d i økonomistyring. Forslaget til
uttalelse er skrevet i samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.
I forslaget til uttalelse er det fokusert på to momenter:
1. Relevansen av at det etableres en ph.d i økonomistyring i Trondheim
2. Finansiering eller annen støtte i arbeidet med å etablere en ph.d i økonomistyring
FORSLAG TIL UTTALELSE
1. Relevansen av at det etableres en ph.d i økonomistyring i Trondheim
I Felles fylkesplan for Trøndelag slås det fast at Trøndelag har ett stort internasjonalt fortrinn: de sterke
forsknings- og utdanningsmiljøene. Universitet, høyskolene, universitetssykehuset, forskningsinstitusjonene
og de øvrige FoU-miljøene gjør sitt til at Trøndelag står fram som en kunnskapsregion. Dette er av stor
verdi for Trøndelag som region, både for FoU-miljøene som tiltrekker seg fagkompetanse og studenter,
men også for næringslivet. Derfor er det viktig at posisjonen som en kunnskapsregion opprettholdes
gjennom en stadig oppbygging av kompetansemiljøene i regionen. Trøndelag tilbyr utdanning innen de fleste
områder, men Trøndelag er den eneste regionen i landet uten handelshøyskole. Å bli dr.gradssertifisert i
økonomistyring er et viktig skritt på veien mot en slik status.
En slik etablering vil også bidra til å bygge opp om et voksende miljø innenfor økonomi og finans i
Trondheim. I tillegg til et solid innslag av bank og forsikring, har det de siste årene vokst fram et meget
kompetent venturemiljø i byen og regionen. Det statlige landsdekkende investeringsselskapet Investinor er
en del av dette. En ph.d i økonomistyring vil bidra til å posisjonere dette miljøet ytterligere, samt å sikre
nødvendig rekruttering til en voksende og vital bransje. Byen og regionen har ambisjoner om å tiltrekke seg
ytterligere kapitalforvaltning, og i en slik sammenheng er det viktig å kunne framvise attraktive
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utdanningsinstitusjoner og kompetansemiljøer.
I Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen trekkes Trondheim frem som motor for utviklingen i
regionen og forsknings- og utdanningsmiljøene som regionens sterkeste fortrinn.
Arbeidet med Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen viste at regionen har en mindre del av
verdiskapingen i Norge enn befolkningen skulle tilsi. Trondheimsregionen er nummer fire blant
storbyregionene når det gjelder økonomisk verdiskaping. Det som trekker ned er at vi har noe lavere andel
vekstforetak, færre lønnsomme foretak, mindre eksport, samt lavere etableringsfrekvens enn de andre
storbyregionene. På den positive siden har regionen god folketilvekst (spesielt på grunn av sterk netto
innflytting fra andre regioner), en høyt utdannet befolkning og høy satsning på forskning og utvikling (FoU).
Trondheimsregionen er i følge undersøkelser et attraktivt bosted – spesielt for unge mennesker.
Tilstedeværelsen av sterke utdannings- og forskningsmiljøer er regionens sterkeste komparative fortrinn.
Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen har som mål at Trondheim skal være best på å utvikle og
starte bedrifter basert på FoU-miljøene og utdanningsinstitusjonene. Trondheimsregionen ønsker å bidra til
etablering av Nordens beste økonomi- og ledelsesutdanning innen kommersialisering av teknologi,
kunnskapsøkonomi og finansiell økonomi.
Etableringen av en ph.d i økonomistyring og på sikt realiseringen av en handelshøyskole i Trondheim vil
bidra til å sikre regionens næringsliv og offentlig virksomhet økonomiske kompetanse som er nødvendig for
å nå mål og strategier i Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. Økt kompetanse innen
økonomistyring i næringslivet vil bidra til flere levedyktige bedrifter og øke lønnsomheten i næringslivet.
Videre vil en styrking av økonomikompetansen i offentlig sektor bidra til å sikre mer forutsigbarhet og
bedre tjenesteproduksjon.
For å opprettholde Trondheims status som en attraktiv studieby er det viktig at byen kan vise til faglig
styrke og bredde. Trondheim står foran utfordringer i forhold til konkurransesituasjonen som utdanningsby
for økonomer. Økonomiutdanning med handelshøyskolestatus vil være meget viktig for å tiltrekke gode
studenter og fagfolk med høy kompetanse innen økonomi til byen.
2. Finansiering eller annen støtte i arbeidet med å etablere en ph.d i økonomistyring
Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et tett samarbeid med HiST. HiST har
nå nylig inngått som partner i et regionale partnerskap. Dette partnerskapet har som målsetting å se på
helheten og vurdere innsatsen på de vedtatte satsingsområdene i fylket. Hovedoppgaven for partnerskapet
er å bidra med innspill i forkant av fylkespolitikernes endelige vedtak angående handlingsprogram og
budsjett for de regionale utviklingsmidlene med fokus på næring og nyskaping.
I løpet av 2011 skal det vedtas en ny FoU-strategi for Trøndelag. Trøndelagsfylkene har hovedansvaret
for arbeidet med strategien i tett samarbeid med relevante aktører i regionen. Strategien vil fokusere på
hvordan forskning, kunnskap og innovasjon kan være en viktig drivkraft for å utvikle nærings- og
samfunnslivet i Trøndelag. Et viktig moment her vil være å se hvordan de regionale FoU-miljøene kan
styrkes fremover for å dekke regionens kompetansebehov. Et annet sentralt moment i strategien vil være å
øke forsknings- og innovasjonsfokuset i offentlig sektor for å skape bedre og mer effektive tjenester og
forvaltning. En ph.d i økonomistyring ved TØH vil styrke HiST både nasjonalt, men også for å kunne
dekke regionens kompetansebehov. Økonomistyring er avgjørende for gode og effektive tjenester og
forvaltning og en ph.d innenfor økonomistyring vil på sikt kunne bidra til å øke forskning og innovasjon
innenfor offentlig sektor. Sett i lys av FoU-strategien kan det være relevant å se nærmere på en mulig
Saksfremlegg - arkivsak 11/32155
137848/ 11

2

Trondheim kommune
finansiering av ph.d innenfor økonomistyring.
I samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og HiST har partene felles mål om å skape gode
forutsetninger for kunnskapsutvikling og kunnskapsoppbygging som kan nyttiggjøres i såvel den
kommunale virksomheten som i forskning, utviklingsarbeid og undervisning ved HiST, og bidra til at
Trondheim utvikles til et godt bymiljø og en fremragende utdannings- og kunnskapsby. Avtalen legger opp
til at det skal etableres hospiteringsordninger hvor ansatte hos de respektive partene hospiterer i
hverandres virksomhet innen relevante fagområder. Videre legger avtalen opp til at HiST skal bruke
Trondheim kommune som forsknings- og læringsarena, og at partene sammen skal søke etter å bruke byen
og regionen som forsknings- og læringsarena. En ph.d i økonomistyring ved TØH og på sikt status som
handelshøyskole vil bidra til å øke den økonomiske kompetansen ved HiST og være et viktig bidrag til å nå
mål som Trondheim kommune har i samarbeidet med HiST. I en slik sammenheng kan det være aktuelt for
Trondheim kommune å bidra til å finansiere ph.d stipendiat i tillegg til å stille virksomheten til disposisjon
som forsknings- og læringsarena.

Rådmannen i Trondheim, 13.07.2011

Morten Wolden
kommunaldirektør

Dag Ove Johansen
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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