CREDS – et nasjonalt ledene forskningssenter innen digitalisering og
bærekraft
Norge må skape nye bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser. Høgskolen i Innlandet (HINN) har etablert
et unikt forskningssenter i Kongsvinger som skal bistå næringslivet og samfunnet i denne omstillingen.
Senteret vil bidra til mer næringsrettet forskning i SMB’er og utenlands eid industri.
CREDS er etablert av HINN i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger, Klosser Innovasjon og
industriklyngen 7sterke og matklyngen NCE Heidner. Totalramme for oppstart av senteret (4 første år) er
100MNOK. Disse er finansiert av offentlige og private regionale aktører og HINN. Styret i HINN vedtok
etableringen av forskningssenteret i juni 2021.
CREDS skal gjennom forskning med internasjonal kvalitet innen bærekraftig innovasjon og digital ledelse legge
til rette for grønn forretningsutvikling, kommersialisering av bærekraftige ideer, lønnsom sirkulærøkonomi og
reell digital transformasjon. Gjennom et økosystem hvor både innovasjonsaktører og klynger deltar aktivt vil
CREDS vil bidra til mer forskning i privat sektor. Dette skjer ved at CREDS gjennom regionens økosystem får
bred innsikt i SMB’er og utenlandsk eid industri sine barrierer, behov og muligheter knyttet til grønn omstilling.
Ut fra dette kan formulere forskningsspørsmål som er relevante for bedriftene. Satsningen vil derfor være
viktig driver for styrke SMB’ers og utenlands eid industris mulighet til å få opp relevant forskning.
HINN vil med forskningssenteret CREDS ta en samfunnsutviklerrolle i et fylke hvor næringsutvikling og
innovasjonsraten har behov for et løft. Forskningssenterets innretning og tverrfaglige temaer er utarbeidet
gjennom grundig analyse og tett dialog med næringslivet, innovasjonsselskap og akademia. Senteret skal bidra
til direkte nytte for næringslivet og samfunnet. CREDS har allerede sammen med næringslivet og andre
partnere etablert flere næringsrettede forskningsprosjekt.
Forskningen ved CREDS skal også underbygge de etablerte studietilbudene fra Høgskolen i Innlandet innen
Digital ledelse (masterspesialisering) og Bærekraftsøkonomi (bachelorgrad) i Kongsvinger. Dette er nyutviklede
utdanninger som, i tillegg til å dekke dokumenterte kompetansegap, produserer kandidater som er sterkt
etterspurt i arbeidslivet. Det er parallelt under etablering et nasjonalt EVU-tilbud knyttet til bærekraft og
digitalisering.
Forskningssenteret har som ambisjon om å bli et fremragende forskningsmiljø hvor målsetting om å bli tildelt
status som et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) av Forskningsrådet i løpet av 10 år. Satsningen
underbygger Hurdalsplatformens intensjon om å «Utvide satsinga på framifrå forskings- og utdanningsmiljø
og etablere nye forskingsmiljø i internasjonal toppklasse knytt til næringsklynger»
For å bidra til å utløse ytterligere privat kapital og ressurser samt sikre en stabil drift bes det om at Stortinget
bevilger en årlig grunnfinansiering til senteret. Midlene fra staten skal, de første årene, supplere
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oppstartsfinansieringen på 100 millioner som er fremskaffet regionalt. Etter oppstartsperioden vil
grunnfinansieringen være et nødvendig tillegg til ekstern finansiering fra for eksempel NFR/EU.
Midleren fra staten skal brukes til:
• Å dekke utgifter til ledelse og koordinering av forskningsressursene i senteret, noe som ikke dekkes av
eventuelle midler fra RFFI / NFR / EU.
• Videreutvikling og styrking av økosystem for FoU med flere nasjonale klynger og innovasjonsaktører.
• Grunnarbeid og tilrettelegging for etablering av robuste forskningsprosjekter innen bærekraftige
forretningsmodeller og digital transformasjon sammen med regionalt og nasjonalt næringsliv.
• Styrke den faglige satsningen som sikrer at senteret oppnår status som senter for forskningsdreven
innovasjon (SFI) innen 2031.
Det bes derfor om en bevilling på 5MNOK i RNB 2022 og 20MNOK i Statsbudsjettet for 2023.
Senteret skal fra oppstart søke midler fra NFR/EU og grunnfinansiering er avgjørende for videre langsiktig og
stabil drift.

Oppskalering av antall studieplasser i Kongsvinger
Det er de senere årene opprettet og videreført en rekke nye studieplasser ved universiteter, høgskoler og
fagskoler. Dette er et viktig løft som kan bidra til at flere får utdanning og kompetanseheving. I Kongsvinger har
det de siste årene blitt utviklet og etablert studietilbud som svarer på dokumenterte nasjonale behov og bidrar
til å dekke ulike kompetansegap i privat og offentlig sektor. For å sikre nasjonen tilgang på relevant arbeidskraft
i fremtiden ber vi Stortinget om 20 ekstra studieplasser til bachelor sykepleie, 20 ekstra studieplasser til Digital
Ledelse og Business Analytics, 30 ekstra studieplasser til bachelor bærekraftsøkonomi og nye studieplasser til
etablering av vernepleierutdanning i Kongsvinger. Plassene tildeles Høgskolen i Innlandet og øremerkes
tilbudene i Kongsvinger.
Bærekraftsøkonomi (Høgskolen i Innlandet, studiested Kongsvinger): Bachelorstudiet innen
bærekraftsøkonomi er et helt nytt studietilbud utviklet med bakgrunn i et dokumentert kompetansegap, og
økende etterspørsel fra næringsliv og offentlig sektor. Det ble tildelt 25 studieplasser innen bachelor i
bærekraftsøkonomi i revidert nasjonalbudsjett 2019. Studiet startet opp høsten 2020 med tre ulike tilbud
(bachelor og kortere næringsrettede tilbud). Tilbudene er unike og har nasjonalt nedslagsfelt. Søkertallene har
vært høye – spesielt tatt i betraktning av at det er helt nye studietilbud. Flere studieplasser vil sikre en
langsiktig og forutsigbar finansiering og et styrket fagmiljø for studentene. Vi ønsker ytterligere 30 studieplasser
til bachelor bærekraftsøkonomi i Kongsvinger.
Digital Ledelse og Business Analytics (DLBA) (Høgskolen i Innlandet, studiested Kongsvinger): Denne
masterspesialiseringen ble utviklet i tett samarbeid med næringslivet. Særlig SSB og Telenor var toneangivende
i beskrivelsen av kompetansegap, og utvikling av faglig innhold i de ulike emnene. Det er hard kamp om de 25
studieplassene (fordelt på heltid og deltid), og de to siste årene har søkertallene til DLBA vært svært gode
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(nesten 7 søkere per plass i 2021). Vi ønsker ytterligere 20 studieplasser til masterspesialiseringen Digital
Ledelse og Business Analytics i Kongsvinger.
Sykepleie Høgskolen i Innlandet tilbyr i dag 47 heltids studieplasser innenfor Bachelor sykepleie i Kongsvinger.
Studiet har god søkertilgang og kan også vise til gode resultater/gjennomføring. Kommunene i regionen melder
om store utfordringer i å få tak i nok sykepleiere. Denne utfordringen forventes å øke de neste årene pga.
naturlig avgang (pensjonsalder og avgangsalder i arbeidsstyrken). En oppskalering av tilbudet vil være enkelt å
få til. Ahus Kongsvinger er dessuten i vekst og det er derfor gode muligheter for praksisplasser i
Kongsvingerregionen. Vi ønsker ytterligere 20 studieplasser til bachelor sykepleie i Kongsvinger.
Vernepleie: Det er stor mangel på vernepleiere både nasjonalt og lokalt. Høgskolen i Innlandet, Tynset studieog høgskolesenter og Høgskolesenteret i Kongsvinger har inngått et samarbeid om å jobbe for å kunne tilby
bachelor i vernepleie på deltid i Tynset og Kongsvinger fra høsten 2023. Vi ber om friske studieplasser over
statsbudsjettet.
Partene har utarbeidet en fleksibel og samlingsbasert studiemodell og forberedt regionene med tanke på
lokaler, praksisplasser og andre praktiske forhold. For å realisere satsingen er det avgjørende å få tildelt nye
studieplasser.
Vernepleierutdanninger i Norge har høye søkertall, så det er forventet at også disse studieplassene fylles. Det
vil bidra til ettertraktet kompetanse ut i kommunene. Arbeidet med å få på plass en slik bachelorgrad på
Tynset og i Kongsvinger har fått bred støtte. Politikere, administrasjon og fagmiljøene i kommunene har gitt sin
fulle støtte til arbeidet. I tillegg støtter Fellesorganisasjonen (FO), Vernepleierforbundet og KS Innlandet også
helhjertet opp om arbeidet (se vedlagte støtteerklæringer).
Denne satsingen er i tråd med anbefalte tiltak i en rekke Stortingsmeldinger og NOU’er, samtidig som den
tydelig er i tråd med ambisjonene i Hurdalserklæringen. Vi ber derfor om at Høgskolen i Innlandet i
Statsbudsjettet for 2023 tildeles 40 studieplasser til desentral bachelor vernepleie.

Med vennlig

Vegard Herlyng
Daglig leder

Høgskolesenteret i Kongsvinger
Strandvegen 3, 2212
Org.nr: 977 116 740

Telefon: 624 30 795/ 624 30 794
E-post: hikpost@inn.no
www.hik.no

