Pressemelding

Rekordgave på 125 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen
Hedmark til forskning
Sparebankstiftelsen Hedmark har bevilget en gave på 125 millioner fordelt over 4
år til forskning ved Høgskolen i Innlandet. Sparebankstiftelsen ønsker med dette å
bidra til å styrke høgskolens universitetssøknad.
Satsingen skal brukes målrettet mot ytterligere styrking av høgskolens phd-utdanninger og
vil bidra til økt forskningsvirksomhet og internasjonalt samarbeid i årene som kommer.
Gaven består av 25 millioner hvert år over fire år til faglige satsinger på
doktorgradsområdene, totalt 100 millioner. I tillegg er det bevilget en gave på 25
millioner til Handelshøgskolen i Innlandet til finansiering av forskningsprogrammet REDINN
– et internasjonalt forskningsprosjekt rettet mot innovasjon og regional utvikling.
Sentralt for den regionale utviklingen
Tore Anstein Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark, mener sterke
utdanningsinstitusjoner er avgjørende viktig for den regionale utviklingen:
-

Et av Stiftelsens formål er å bidra til vekst og utvikling i Hedmark gjennom gaver til
allmennyttige formål. Å bidra til økt kunnskap er et særdeles viktig og allmennyttig
formål, sier Dobloug. Høgskolen i Innlandet står nå i en søknadsprosess i NOKUT
(myndighetenes godkjenningsorgan) for å bli universitet. Gaven fra Stiftelsen skal
utelukkende gå til å styrke høgskolen som universitet.

Dobloug sier at det er «nå eller aldri»:
-

Universitet er noe mer enn utdanning og forskning, for
viktigste enkeltsaken for kunnskap og innovasjon i vår
åpenbart endret som en følge av det faglige løftet som
svarer på de utfordringene som NOKUT’s faglige komite`
Dobloug.

vår region er dette kanskje den
generasjon. Søknadens fakta blir
disse midlene vil bidra til. Det
tidligere har pekt på, sier

Viktig bidrag
Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet, er svært glad for den rause gaven som
vil styrke høgskolens vesentlig
-

Som kjent er det høgskolens mening at vi fyller kravene til universitetsstatus allerede,
men med denne støtten får vi muligheten til å utvikle kvaliteten i våre phd-programmer
ytterlige, slik at fagmiljøene som står bak, blir enda mer robuste forskningsmiljøer.
Det vil styrke hele institusjonen som et framtidig universitet.

Richard Heiberg, Konsernsjef i Sparebank 1 Østlandet, mener et universitet er et svært
viktig prosjekt for regionen og gir sin fulle støtte til satsingen:
-

SpareBank 1 Østlandet har i en årrekke støttet arbeidet med å opprette et universitet i
regionen. Et universitet vil gi store positive ringvirkninger i form av kompetanse, økt
utdanningsnivå blant ungdom, styrket bosetting og tettere samhandling mellom akademia og
næringslivet. Vi håper at dette kan være et viktig bidrag til å realisere universitetet,
sier konsernsjef Richard Heiberg.
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Forutsetninger
Dobloug presiserer at gaven er gitt med flere forutsetninger og at Stiftelsen er opptatt av
å følge opp sine gavetildelinger og sikre at de bidrar etter hensikten:
-

Det gjør vi gjennom tett oppfølging og rapportering. Stiftelsen legger til grunn at
NOKUT konkluderer positivt i sin endelige vurdering, blant annet basert på det faglige
løftet som nå gjennomføres som en følge av gavetildelingen, sier Dobloug.
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