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Høringsinnspill fra NHH til Regional plan for innovasjon og næringsutvikling 

 
Regional plan for innovasjon og næringsutvikling inneholder gode tiltak for å utvikle hele fylket de 
neste ti årene. Kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet, Vestlandsscenarioer 2020 – Felles 
kunnskapsgrunnlag for en felles fremtid, styrker planen og gjør den til et godt verktøy for arbeidet 
med omstilling i nærings- og samfunnsliv.  
 
NHH sine innspill til noen av tema i planen 
Internasjonalisering: NHH har økt satsingen sin på internasjonalisering, mellom annet ved å tiltrekke 
seg flere utenlandske studenter, tettere samarbeid med internasjonale utdanningsinstitusjoner og 
flere internasjonale akkrediteringer. NHH ønsker også tiltrekke seg flere internasjonale forskere, og 
møter da utfordringer med å finne relevante jobber til ektefeller av disse. Et mer internasjonalt 
orientert næringsliv i Bergen, og fylket ellers, vil gjøre rekruttering av utenlandsk kompetanse lettere. 
En styrking av SUA, og tydeligere informasjon rettet mot arbeidsinnvandrere fra fylket og 
kommunene sin side, vil kunne styrke muligheten for å rekruttere internasjonal arbeidskraft både i 
næringsliv og offentlig sektor.  
 
Kompetanse: NHH har i sine studieprogrammer styrket satsingen på bærekraft, digitalisering og ny 
teknologi, mellom annet i masterprogrammet vårt Business Analytics. Sterke koblinger mot 
næringslivet og offentlig sektor, er viktig for å kunne tilby relevante internships, både til norske og 
internasjonale studenter. En tydeligere satsing på samarbeid om studentmobilitet og internships i 
den Regionale planen vil bli godt tatt imot av NHH.  
 
Forskning og innovasjon: NHH har mange gode og verdiskapende samarbeid med næringslivet. 
Mellom annet er det nasjonale forskningssenteret DIG, et godt eksempel på dette. 
Forskningssenteret setter søkelys på digital innovasjon for bærekraftig vekst. NHH ønsker enda flere 
fruktbare samarbeid med næringsliv og offentlig sektor og ser frem til at det skal etablerers nye gode 
møteplasser for samarbeid om forskningsbasert innovasjon. NHH er gjerne med og drøfter endringer 
og utvikling i regionale finansieringsordninger for forskning.  
 
Tema som ikke er dekket i planen 
Entreprenørskap: Entreprenørskap er ikke nevnt som en spesifikk satsing i den regionale planen. NHH 
har sammen med UIB og HVL etablert samarbeidet Bergen Entrepreneurship Academy, hvor de tre 
utdanningsinstitusjonene sammen skal løfte satsingen på studententreprenørskap. At studenter med 
gode forretningsideer møtes på tvers av studieretninger og institusjoner vil styrke Bergen og Vestland 
sitt student- og gründermiljø. Norges handelshøyskole ønsker derfor en tydeligere satsing på 
studententreprenørskap i den regionale planen. 
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NHH ønsker lykke til med ferdigstillelse og gjennomføring av Regional plan for verdiskapning og 
bidrar gjerne ved behov for utarbeidelse av analyser og kunnskapsgrunnlag videre.  
 
  
  
Med vennlig hilsen 
 
Geir Mikalsen 
Avdelingsdirektør kommunikasjon 
  
 
 
         


	Høringsinnspill fra NHH til Regional plan for innovasjon og næringsutvikling

