
Oppdrag Universitetskommune
Pernille Thingstad, prosjektleder helse og velferd



Universitetskommune 3.0

Det er et universitet 
geografisk lokalisert i 

kommunen

1.0
Individuelle 

prosjektsamarbeid som 
skal svare på 

kunnskapsbehov 
innenfor avgrensede 

fagområder

2.0
Samarbeid mellom 

universitet og kommuner 
på strategisk, taktisk og 

praktisk nivå, og på tvers 
av faglige og geografiske 

grenser

3.0



DEMOGRAFISKE ENDRINGER

POLARISERING AV 
SAMFUNNSDEBATTEN

MINDRE OLJEINNTEKTER

KLIMAENDRINGER

FORVENTNINGSGAP urbanisering



Hvorfor 
Universitetskommune?



Innovasjon i 
o entlig sektor

Styringssignaler

Strategi for innovasjon i offentlig sektor
«Det er ingen tvil om at det er behov for et taktskifte i 
forsknings- og innovasjonsinnsatsen i og for offentlig sektor»

 
Norges Forskningsråd, januar 2018

Revisjon av LTP for forskning og høyere utdanning 
«Siden den første langtidsplanen ble lagt frem, er 
omstillingsutfordringen i både privat og offentlig sektor blitt 
enda tydeligere. Forskning og innovasjon er avgjørende for 
at vi skal greie å gjennomføre omstillingen på en god måte»

Kunnskapsdepartementet, mai 2017

Stortingsmelding om Innovasjon i offentlig sektor
«Økt innovasjonstakt og -evne er helt nødvendig, når vi skal 
nå våre mål om økt effektivitet, brukerretting og legitimitet i 
offentlig sektor»

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2018

Kommuneproposisjonen 2020
“En satsing på innovasjon er nødvendig for å møte de store 
utfordringene offentlig sektor står overfor, med blant annet 
strammere økonomiske rammer, demografiske endringer og 
større sektorovergripende utfordringer, som 
klimaendringene.”



HELSE OG 
VELFERD

OPPVEKST OG UTDANNING

BYUTVIKLING

INNOVASJON

SMARTBY



Sikre tilgang på relevant og 
oppdatert kunnskap og 
kompetanse som 
kommunesektoren trenger

Etablere en arena for 
forskningsbasert utdanning, 
etter- og videreutdanning, 
relevant praksis for studenter, 
forskerutdanning og forskning 
og innovasjon innenfor 
områder av strategisk 
betydning for sektoren 

Etablere en ny modell for 
kontinuerlig toveis kompetanse- 
og kunnskapsoverføring mellom 
akademia og kommune 

TRE HOVEDMÅL FOR UNIVERSITETSKOMMUNE



Fysioprim

Div samarbeid

Trondheim 
helseklynge

Samarbeidsavtale helse 
og velferd/MH

Samarbeidsavtale 
NTNU/Trondheim kommune

Lokal modell
Nasjonal pilot

Grunnlag for forskrift

Div samarbeid

Veien mot en 
universitetskommune...
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Felles innsatsområder 
mot 2023

● Pilotere nye modeller for utdanningssamarbeid med 
mål om økt arbeidsrelevans

● Pilotere nye modeller for livslang læring med mål 
om å bygge kapasitet

● Identifisere mulige tematiske nettverk og teste ut 
modellen med mål om å bygge kraftfulle 
kompetansemiljø

● Utvikle mekanismer for prioritering og 
porteføljestyring med mål om større samfunnse ekt

● Erfaringsdeling (utover og innover)med mål om å 
utvikle en lokal og en nasjonal modell
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