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Høringssvar regional plan for klima, energi og miljø 
 
NTNU i Gjøvik takker for invitasjonen til å komme med innspill til Regional plan for klima, 
energi og miljø. Nedenfor følger innspill i tråd med ønskene i høringsbrevet, på retning og 
utfordringer løftet frem i planen, samt innspill til handlingsdelen og tiltak. 
 
1. Generelle innspill 

Morgendagens helse- og omsorgstjenester, bærekraftige produkter og vareproduksjon, 
samt informasjons- og cybersikkerhet er NTNU i Gjøviks satsningsområder, og NTNU 
synes det er positivt at fylkeskommunen setter klima, energi og miljø i Innlandet på 
dagsordenen og utarbeider en plan.  
 
NTNU og Innlandet FK inngikk i 2022 en avtale om strategisk samarbeid, med mål om å 
utvikle og styrke utdanning, forskning, innovasjon og formidling ved NTNU, samt bidra til å 
styrke Innlandet fylkeskommune i sin utøvelse av samfunnsutviklerrollen og 
tjenesteproduksjon. Avtalen kan være et viktig verktøy for videre samarbeid mellom NTNU 
og Innlandet fylkeskommune. 
 
NTNU har vært høringsinstans for regional plan for det inkluderende innlandet, og er også 
høringsinstans for regional plan for samfunnssikkerhet. Vi støtter Innlandet FK i at de tre 
planene må sees i sammenheng. For å se planene i sammenheng ville det vært en fordel 
om planene har en mer enhetlig struktur. Blant annet er handlingsplanene bygget opp 
forskjellig, med forskjellig oversikt over ansvarlig/samarbeidspartner, samt tiltak på kort og 
lang sikt. 
 
2. Innspill til planens retning og utfordringer i Innlandet 

Planen fremhever at Innlandet ønsker å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet og 
sirkulærøkonomien. For å kunne innta denne rollen er det viktig å satse på et godt 
samarbeid med spydspissene man har i regionen. NTNU er en av disse spydspissene, med 
sterke kompetanse- og forskningsmiljøer innenfor blant annet industri, bioøkonomi og 
grønne verdikjeder. For at de regionale planene skal ha betydning for universitet og 
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høyskolesektoren er det viktig at planene inneholder områder vi kan bidra innenfor. 
Samarbeid med NTNU i Gjøvik på spesielle områder bør løftes frem i planen generelt og 
under handlingsdelen spesielt. 
 
Studier ved NTNU i Gjøvik svarer godt på kompetansebehov i både det regionale og 
nasjonale arbeidsmarkedet. Fylkeskommunen bør ha tiltak for at flere vil jobbe i regionen 
etter at de har fullført studiene, ref. kandidatundersøkelsen fra 2022, som viser tydelig at de 
fleste av kandidatene fra NTNU bosetter seg utenfor regionen etter endte studier1. 
 
Det er et viktig mål at unge gjennomfører videregående opplæring. I tillegg bør det være et 
mål at elever i Innlandet gjennomfører videregående opplæring med gode resultater. Høyt 
læringsutbytte og gode resultater fra vgo vil blant annet bidra til at studenter lykkes i høyere 
utdanning. NTNU mener Innlandet fylkeskommune må ha klare insentiver som motiverer 
elever til å velge realfag i videregående opplæring. Dette gjelder spesielt programfagene 
matematikk for realfag, fysikk og kjemi, som er opptakskrav for viktige utdanninger for det 
grønne skiftet. Det er svært viktig å sikre at det til enhver tid er nok kvalifiserte søkere til 
teknisk-naturvitenskapelige studier. I dag er det et relativt lavt og synkende antall elever i 
videregående opplæring som velger disse programfagene. Dersom enda færre elever 
velger programfagene matematikk for realfag, fysikk og kjemi kan det på sikt bli vanskelig å 
rekruttere tilstrekkelig antall studenter til å dekke det store samfunnsbehovet for kandidater 
fra teknisk-naturvitenskapelige utdanninger. 
 
NTNU ønsker at fylkeskommunen igangsetter forkurs for ingeniørfag på sine studiesenter. 
Dette for å forberede de som har manglende kompetanse i realfag til ingeniørstudier. Dette 
vil være sentralt for blant annet det temaovergripende tiltaket «øke kompetansen» (5.7) 
NTNU mener det er viktig å prioritere alle tiltak som bidrar til rekruttering til realfag, som 
f.eks. Vitensenteret Innlandet. Vi viser for øvrig til NTNUs høringsinnspill til «Strategi for 
fleksibel høyere utdanning i Innlandet» som utdyper dette punktet. 
 
3. Innspill til handlingsdelen 

Høringsbrevet påpeker at det er viktig at handlingsdelen må utvikles videre. I 
handlingsdelen vises det først og fremst til en rekke relevante fylkessatsninger, 
distriktssatsinger og by- og regionsentersatsninger. Mange av disse er omtalt på et 
overordnet nivå. Det vil være positivt om planen ga mer informasjon om konkrete tiltak og 
hva fylkeskommunen vil prioritere. Antallet satsninger, prosjekter og programmer gjør det 
også utfordrende å se en bestemt retning og plan for videre arbeid.  
 
Det vil også være en styrke om handlingsprogrammet i større grad redegjør for hvilke 
aktører som er ansvarlig for å iverksette tiltakene som omtales, og rolle- og 
oppgavefordeling mellom ulike aktører som bør samarbeide om å gjennomføre tiltakene.  
 
 
 

 
 
1 3b7e9e58-92a8-8788-211e-0cac35d2f7ea (ntnu.no) 

https://www.ntnu.no/documents/1290085550/1321509069/NTNUs+kandidatunders%C3%B8kelse+2022.pdf/3b7e9e58-92a8-8788-211e-0cac35d2f7ea?t=1666185980659
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5.1. Innovasjon og næringsutvikling for grønn omstilling i Innlandet 
Innovasjon i samarbeid med offentlig sektor og privat næringsliv er en av kjerneoppgavene 
til NTNU, og gjør oss til en sterk innovasjonsaktør i regionen, både gjennom 
studentoppgaver, stipendiater og annen forskning.   
 
NTNU og Innlandet fylkeskommune har over tid samarbeidet om flere prosjekter relatert til 
det grønne skiftet som kan legges inn under strategi 1.1. Blant annet har fylket bidratt til 
opprettelsen av master i store trekonstruksjoner ved Institutt for Vareproduksjon og 
Byggteknikk, som fokuserer på forskningsbasert innovasjon for å utvikle nye tekniske 
løsninger for store trekonstruksjoner. Videre har fylket støttet forskningen som er gjort i 
arbeidet med å utvikle prinsippene for et forskningssenter for tremekanisk industri og 
biomaterialer i skjerven biopark. Gjennom videre samarbeid mellom NTNU, Norwegian 
Wood Cluster, biovalley og fylkeskommunen kan det bygges opp en infrastruktur for 
forskning og kommersialisering i skogsektoren som kan bidra til et stort antall arbeidsplasser 
i regionen.  
 
5.2 Arealbruk 
IFK deltar i dag i et større prosjekt sammen NTNU og Statens vegvesen knyttet til 
vedlikehold av veg og veginfrastruktur. Dette prosjektet er et flerfaglig samarbeid mellom 
ingeniørfag, digitale fag og samfunnsøkonomi. Stikkord for videre utvikling av dette 
prosjektområdet kan være utvikling av karbonnøytral vegsektor, drift, vedlikehold og 
nybygging. Mobilitetsløsninger knyttet til byer og tettsteder samt større institusjoner kan 
også være aktuelle samarbeidsområder. Her ser en for seg at nye fagmiljøer vil involveres, 
også fra NTNU i Gjøvik. NTNU kan dermed nevnes som en forventet samarbeidspartner 
under strategi 2.3. og 3.2 
 
5.3 Redusere klimagassutslipp 
NTNU er en viktig leverandør på kompetanse innenfor klima, miljø og energibruk, og kan 
bidra til både kompetanseheving av regioner, klimapartnere og i befolkningen generelt og 
kan føres opp som forventet samarbeidspartner under strategi 3.1 
 
5.5 Natur- og kulturmiljø og naturmangfold 
Vedrørende sikring av vann og vannkvalitet, er det en rekke utfordringer med å sikre 
Mjøsa som drikkevannskilde, biomangfold og bærekraftig forvaltning. NTNU mener dette bør 
sterkere frem i planen. NTNU, Innlandet fylkeskommune og de 7 mjøskommunene har et 
forpliktende samarbeid gjennom Oppdrag Mjøsa, og det trengs fortsatt sterk felles innsats. 
Under strategi 5.5 bør det komme tydeligere frem hvordan fylkeskommunen tenker å utnytte 
seg av forskningsprosjektet i tiltak 5.5.2. Forventede samarbeidspartnere bør også inkludere 
kommunene som er med i forskningsprosjektet. 
 
5.7. temaovergripende tiltak  
Den strategiske avtalen mellom Innlandet FK og NTNU tar utgangspunkt i målene i de tre 
regionale planene, og kan være en viktig arena for samhandling. Vi anbefaler at videre 
satsing på avtalen legges inn som et temaovergripende tiltak. 
 
NTNU ønsker at fylkeskommunen igangsetter forkurs for ingeniørfag på sine studiesenter i 
regionen, og at fylkeskommunen har et temaovergripende tiltak som handler om å forberede 
de som har manglende kompetanse i realfag til ingeniørstudier.  
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NTNU takker avslutningsvis for muligheten til å gi innspill til Regional plan for klima, energi 
og miljø, og ser fram til videre samarbeid.  
 
 
Med hilsen 
Gro Iren Kvanli Dæhlin     Arild Aune Berger    
Viserektor        Seniorrådgiver 
 

 
I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur 
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