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Innlandet, Noreg og verda står overfor store utfordringar
Globale klimaendringar og tap av naturmangfald vil få varige konsekvensar som forandrar levemåtar, næringsgrunnlag
og samfunn. Internasjonale relasjonar er i endring, samtidig som behovet for grenseoverskridande løysingar veks.
Noreg treng eit grønt skifte for å sikra ei berekraftig framtid – økologisk, økonomisk og sosialt. Samtidig ventar ein at
utgiftene til den norske staten vil auka raskare enn inntektene, som ei følgje av endringar i befolkninga og arbeidsliv.
Behovet for omstilling er stort, ikkje minst i Innlandet som har landets høgaste del eldre og lågaste del yngre i befolkninga, forholdsvis lågt formelt utdanningsnivå, og spreidd busetjing i store delar av fylket. Samtidig har Innlandet store
moglegheiter og ambisiøse strategiar for vekst og utvikling innanfor ei berekraftig framtid.
Det framtidige Universitetet i Innlandet (INN) skal vera ein pådrivar i samfunnsutviklinga.
Vi skal bidra til omstilling og utvikling. Innovasjon og entreprenørskap blir viktige verkemiddel for å utvikle ny verksemd
og skape arbeidsplassar. For å lykkast trengst det kompetanseutvikling på alle nivå i arbeidslivet, og innovasjon i
offentlege og private tenester.
Vi skal sikre tilgang til utdanning og læring gjennom heile livsløpet. Det blir viktig å skape ny kompetanse, innovative
forskings- og utviklingsprosjekt og nye læringsmåtar i tett samspel med partnarane våre – regionalt, nasjonalt og
globalt.
Vi skal ta i vare den heilskapen og den tverrfaglege samhandlinga som krevst for å bidra til løysingar på dagens
utfordringar. Vi skal jobba på tvers av fag, i nettverk og i samarbeid mellom akademia og samfunns- og arbeidsliv.
Vi skal aktivt bidra til digitalisering for å styrke korleis vi tileignar oss, utviklar og deler ny kunnskap saman med våre
eigne og andre fagmiljø.
Strategien teiknar fire framtidsbilete som beskriv korleis Universitet i Innlandet ønsker å vere i 2026. Han beskriv òg
strategiske val vi vil gjere for å bidra til å realisera framtidsbileta.
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Verdiane våre
Vi baserar verdiane våre på det som har vore grunnlaget for høgare utdanning heilt sidan 1800- talet:
forsking og utdanning berikar kvarandre gjensidig.
Akademisk fridom høyrer òg til desse verdiane, og forskinga og utdanningane våre skal fremme uavhengig
og kritisk kunnskap. Etisk refleksjon inngår i all vår verksemd.

Slik bidrar vi til demokratisk danning og deltaking
•

Sanningssøkande – vi søker ny kunnskap, er kritiske og utfordrar etablerte sanningar.

•

Involverande – vi søker samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

•

Nyskapande – vi vil vidare, er kreative og har handlekraft.
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Visjonen vår

Sterkare saman
– vi bygger universitetet i tverrfagleg fellesskap,
saman med samfunns- og arbeidsliv
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INN - kunnskapskultur, medarbeidarskap og lærande organisasjon

Høgskulen i Innlandet har omlag 16 000 studentar og 1 400 tilsette. Vi har studiestader på Lillehammer, Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad, og tilbyr i
tillegg enkelte utdanningar i Oslo, Kongsvinger og Tynset. Ambisjonen vår er å bli
Universitet i Innlandet, å vera ein pådrivar i samfunnsutviklinga i regionen og
markere oss nasjonalt og internasjonalt. Denne strategien beskriv kor vi ønsker å
vere i 2026 og grepa vi skal ta for å koma dit..
Rektor Peer Jacob Svenkerud
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Regional kraft og nasjonal bidragsyter i ein internasjonal kontekst
I 2026 er samarbeid mellom universitetet og partnarar i næringsliv, offentleg og privat sektor tettare og meir mangfaldig enn før. Innovasjonar blir skapte i samspel mellom aktørane, ved at vi utviklar kunnskap saman og lærer av
kvarandre si erfaring. Vi lykkast med ambisiøse prosjekt innan utdanning, forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid.
Samarbeidet bidrar til positiv utvikling i Innlandet. Resultata vekker interesse nasjonalt og internasjonalt.
FNs berekraftsmål ligg til grunn for utvikling både i regionen og i universitetet. Befolkninga får tenester med betre
kvalitet gjennom samarbeid om innovasjon i offentleg sektor. Næringsklynger bidrar til utvikling av produkt, tenester, og
nye arbeidsplassar.
Arbeidslivet tener på eit velutvikla samarbeid med universitetet om studieutvikling, FOUI- prosjekt og praksis. Studiane
våre har god arbeidslivskontakt, slik at studentane blir kjente med arbeidslivet i Innlandet.
INN samarbeider tett med nasjonale og internasjonale nettverk til beste for regional og nasjonal utvikling, og fellesprosjekt får internasjonal merksemd og heider
.

Strategiske val fram mot 2026:
• gjennomføra større forskings-, utviklings og innovasjonsprosjekt (FOUI) saman med regionale, nasjonale og internasjonale aktørar i offentleg og privat sektor, som bidrar i satsinga til regionen på grøn utvikling og berekraft.
• styrke kontakten mellom universitetet og samarbeidspartnarar, og etablere eit nettverk av universitetskommunar
med utgangspunkt i studiestadene våre.
• vera aktive medspelarar i regionale næringsklynger, og vidareutvikla kompetanse på innovasjon og næringsog tenesteutvikling.
• auke talet på delte stillingar, og den gjensidige utvekslinga av medarbeidarar, mellom universitetet og arbeidsog næringsliv i regionen.
• auke talet på doktorgradskandidatar frå samfunns- og arbeidsliv, mellom anna gjennom bruk av offentlege finansieringsordningar.
• styrke samarbeidet med fylkeskommunen, og under dette fagskulane, om utvikling av kompetansetiltak i regionen.
• styrke samarbeidet med studie-/utdanningssentera om rekruttering, studieutvikling og gjennomføring av fleksible
og desentraliserte studietilbod.
• delta aktivt i universitetsalliansar, og under dette Emerge, og bidra til at denne får status som Europeisk universitet.
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Forskingsbasert utdanning for heile livet
I 2026 utdannar INN kandidatar som er godt førebudde til framtidas samfunns- og arbeidsliv. Dei tileignar seg,
bruker og utviklar ny kunnskap – på nye måtar – heile livet.
Studieprogramma er solide og relevante med høg fagleg og pedagogisk kvalitet. Verdiane til høgskulen påverkar
studiane ved etisk refleksjon, ei undersøkande haldning til etablerte sanningar, og forståing for at kunnskap har
verdi i seg sjølv utover eit reint nytteperspektiv.
Rekrutteringa til studiane er god. Studiane blir vidareutvikla i takt med ny forsking og behov i samfunnet. Kompetanse
og kunnskap frå INN sitt samarbeid med samfunns- og arbeidsliv er integrert i studieprogramma. Forskingsverksemda
har høg relevans for kjerneområda i utdanningane og bidrar til fagleg utvikling og fornying.
Studiane gir globale perspektiv, interkulturell kompetanse og har relevante former for samarbeid med samfunns- og
arbeidsliv. Profesjons-, yrkesretta og kunstfaglege utdanningar er prioriterte utdanningar i porteføljen til universitetet.
Universitetet er nasjonalt leiande innan livslang læring og har tatt i bruk institusjonen sitt faglege fortrinn med audiovisuelle forteljingar i formidling og læring. Vi har ein omfattande portefølje av etter- og vidareutdanning som er utvikla
og blir driven i samarbeid med arbeidslivet.
INN er kjent for eit godt og inkluderande studiemiljø med kort veg mellom studentar og medarbeidarar. Universitetet har
eit aktivt og velfungerende studentdemokrati.»
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Strategiske val fram mot 2026:
• vidareutvikle studieporteføljen i samspel med arbeids- og samfunnsliv.
• styrke samanhengane mellom forsking/kunstnarisk utviklingsarbeid og utdanning.
• auke talet på tilbod og tal på studentar i fleksible utdanningar, både i grunnutdanning og etter- og vidareutdanning.
• vektleggje tverrfagleg samarbeid i studiane, og å utvikle studentane si evne til å utøve det framtidige yrket sitt på ein
berekraftig måte.
• vidareutvikle undervisnings- og læringsformer for å kvalifisere studentane for arbeid i eit samfunn i endring.
• styrke studentaktive lærings- og vurderingsformer.
• styrke praksisordningane i studiar med praksis, og utvikle samarbeid og nærleik til arbeidslivet i alle studiane våre.
• vidareutvikle den pedagogiske kompetansen til medarbeidarane gjennom kurstilbod og kollegafellesskap.
• vidareutvikle kompetanse i digitale undervisningsformer og audiovisuell formidling i undervisning og læring.
• styrke arbeidet med internasjonalisering, auke talet på studentar og medarbeidarar som deltar på ulike utvekslingsopphald og auka rekruttering av internasjonale studentar og gjestelærarar.
• jobbe for å auka tilslaget på eksternfinansierte utdanningsprosjekt innan Erasmus-programmet og program i regi av
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU).
• bidra til eit godt og inkluderande studiemiljø på alle studiestader saman med Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN),
Studentorganisasjonen i Innlandet (StINN) og vertskommunane.
• jobbe for å etablere ei velfungerande alumniordning for systematisk kontakt med tidlegare studentar
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Open, nyskapande og relevant forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid
I 2026 leverer INN viktige bidrag på eit breitt felt innanfor forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid. Bidraga spenner frå
forskarinitierte grunnforskingsprosjekt til utviklingsarbeid på oppdragsvilkår. Størstedelen av forskinga har ein tydeleg
anvendeleg og relevant dimensjon og held høg internasjonal kvalitet.
Forsking, kunstnarisk utvikling og innovasjon ved INN bidrar til berekraftig samfunnsutvikling i tett samskaping med
aktørar frå offentleg, privat og frivillig sektor.
INN har mange prosjekt finansierte av EU og Noregs forskingsråd (NFR), samtidig som vi har eit betydeleg forskings- og
utviklingsarbeid (FOU) og kunstnarisk utviklings-arbeid (KU) som blir realisert i samarbeid med regionale, nasjonale og
internasjonale aktørar
Forskargrupper er eit gjennomgåande kjenneteikn ved forskingsverksemda. Gruppene er aktive i nasjonale og internasjonale nettverk, samarbeider tett med arbeids- og samfunnsliv og lykkast med å skaffe finansiering frå eksterne kjelder.
INN prioriterer forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid innan doktorgradsområda. Forskarutdanningane (Phd-programma)
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blir drivne av kompetente og solide fagmiljø som driv forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid på høgt nivå, nasjonalt
og internasjonalt. Phd-programma har god gjennomstrøyming, og kandidatane er ettertrakta i arbeidsmarknaden, også
utanfor universitets- og høgskulesektoren (UH-sektoren).
Forskings- og utviklingsarbeid (FoU) og kunstnarisk utviklingsarbeid (KU), gir impulsar til utdanningane og bidrar til å
utvikla kvaliteten på desse. Både master- og bachelorstudentar tek del i FoU-prosjekt.
Vi praktiserer open forsking og publikasjonane og forskingsdataa våre er opne tilgjengelege.
Forskingskommunikasjonen ved INN bidrar til at FOU/KU-verksemda er godt kjent regionalt og nasjonalt. Forskarane
våre tek aktivt del i den offentlege debatten.

Strategiske val fram mot 2026:
• vidareutvikle doktorgradsprogramma og styrke rekrutteringa av stipendiatar.
• utvikle tverrfaglege forskingssatsingar og satsingar som går på tvers av fakulteta våre.
• vidareutvikle kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking innanfor både etablerte og nye kunstfelt og kreative næringar
og jobba for å finna tydelege indikatorar på korleis kunstnarisk utviklingsarbeid kan målast
• styrke involvering av studentar i forskingsprosjekt.
• initiere forsking, utvikling og innovasjonsprosjekt (FOUI) knytte til berekraftig nasjonal, regional og lokal utvikling.
• jobbe for å auke deltakinga i internasjonale partnarnettverk og universitetsalliansar.
• styrke innsatsen for auka tilslag på søknader til EU-programma og NFR sine utlysingar, og etablere samarbeid med
nye partnarar for finansiering av FOU.
• vidareutvikle gode støttesystem for arbeidet med forskingskvalitet, forskingsproduksjon og forskingsfinansiering.
• styrke forskingskompetansen gjennom systematisk arbeid med kompetanseopprykk og nyrekruttering.
• auke andelen kvinner i professor- og dosentstillingar.
• styrke forskargruppene og etablere nye tverrfaglege grupper.
• sikre at alle INN-publikasjonar er opne tilgjengelege (Open Access).
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INN – kunnskapskultur, medarbeidarskap og lærande organisasjon
I 2026 er Universitet i Innlandet ein attraktiv arbeidsgjevar med eit mangfaldig og inkluderande arbeidsmiljø basert på
interkulturell forståing og respekt. Vi har kort veg mellom leiarar og medarbeidarar, organisatoriske einingar, og mellom
oss og eksterne samarbeidspartnarar. Vi har leiarar som er kompetente og tydelege i arbeidsgjevarrolla.
Universitetet er ein lærande organisasjon, bygt på ein kunnskapskultur som er forankra i god leiing og aktivt medarbeidarskap. Alle medarbeidarar er involverte i utvikling og speler ei viktig rolle i den lærande kunnskapsorganisasjonen.
Initiativ og idear blir sette pris på og blir delt, og det er rom for å prøve ut nye idear.
INN utnyttar ressursane effektivt og på ein berekraftig måte. Vi legg vekt på å frigjere ressursar til vidareutvikling av
moderne og sikre fellesløysingar som bidrar til innovativt læringsmiljø og nyskapande forsking.
Kulturen vår stimulerer til innovasjon. Vi deler og publiserer ikkje berre tradisjonelle forskingsresultat, men også
kunnskap om innovativt kunstnarisk utviklingsarbeid, nye studietilbod og læringsmetodar, digitalisering, nye organisasjonsmodellar, og dessutan nye måtar å samarbeida på.
Heilskap og samanheng mellom forsking og utdanning er eit tydeleg kjenneteikn for verksemda. Innovasjon i studiane,
og nye måtar å undervise på, utgjer eit viktig utviklingsarbeid. Innovasjon i eigen organisasjon, og i oppgåver og
tenester, utgjer enn del av FoU-verksemda og blir dokumentert og delt.
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Strategiske val fram mot 2026:
• bygge ein kultur med tillit, respekt og kort veg mellom fagmiljø og organisasjonseiningar, og ein organisasjonskultur
som er prega av likestilling, mangfald og likeverd.
• vektlegge tverrfagleg samarbeid og stimulere til utvikling av studiar og forskingsprosjekt på tvers av fakultet,
institutt, fagmiljø og administrative einingar.
• vidareutvikle organisasjonen basert på ei systematisk evaluering av den organisatoriske strukturen og nye
og framtidige behov.
• ta i bruk digitale løysingar for UH-sektoren, både for fellestenester og kjerneverksemda.
• utvikle kompetansen til organisasjonen på å leia utviklings- og omstillingsprosessar gjennom leiarutvikling
og nyrekruttering av leiarar.
• vidareutvikle gode arenaer for medverknad for studentar og tilsette.
• utvikle og styrke kompetansen til medarbeidarane i å samarbeida på tvers av fag og einingar, og med eksterne
partnarar.
• gjennomføre prosjekt for utvikling av studiestadene med vekt på at desse skal vera opne og inviterande,
berekraftige og framtidsretta, og ha effektive og fleksible arealløysingar.
• legge til rette for at dokumentert utviklingsarbeid blir verdsett i karriereutvikling.
• utvikle gode system for karriereplanlegging og medarbeidaroppfølging, mellom anna for å sikre at arbeidsoppgåvene innanfor FOU/KU, utdanning og samarbeid med samfunns- og arbeidsliv lèt seg kombinere og løyse innanfor
rammene av tilgjengelege ressursar.
• arbeide systematisk med utvikling av faglege og administrative prosessar basert på kvalitetssystema til høgskulen og
internkontroll.
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