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leder

salget FOrtsetter: Formannskapet i Elverum slår fast
at salget av Generalgården skal gjennomføres uten andre krav
FOtO: BjØrn-FrOde lØvlUnd
enn høyeste bud.

Dårlig
timing
Å selge Generalgården ble ikke like rett fram
som man kanskje hadde sett for seg. I det
budfristen nærmet seg kastet plutselig både
Arnfinn Uthus (Sp) og Yngve Sætre (H) seg inn og
mente ikke bare kronebeløpet skulle være
avgjørende i salget. De fikk etter hvert flertall for
å stoppe salget midlertidig fram til en eventuelt
ble enige om bruken. Ifølge Uthus hadde han
fått innspill fra flere innbyggere i kommunen
som reagerte på at kommunen ikke skulle legge
noen føringer for bruken
av et så særegent bygg.

Generelt får arbeidsplass-argumentet vinne
fram når bedrifter og kjeder vil
etablere seg.

likevel er det litt spesielt
at såpass rutinerte politikere som vi snakker om
her, bråker til prosessen på
denne måten. Det har
lenge vært kjent at Generalgården skulle selges, så
innbyggere har hatt mange sjanser til å mene at
kommunen bør legge føringer for salget. Det får
man til å undre om det har dukket opp noe
undervegs i salgsprosessen som tilsa at man
plutselig måtte legge føringer for bruken av
bygget.

Uansett grunn er det noe å lære av rotet. For
Gjermund Gjestvang (MDG) har rett i at det
nødvendigvis ikke var negativt med en slik
diskusjon. Problemet er den uryddige timingen,
og lokalpolitikere skal være bevisst sin rolle og
at måten saker håndteres sender et signal til
utbyggere og andre som ønsker å satse og
dermed må ha en dialog med kommunen.
nå har Elverum vært en ja-kommune i mange år,
men det er ikke bare positivt. Generelt får
arbeidsplass-argumentet vinne fram når bedrifter og kjeder vil etablere seg. Men kommunepolitikere skal tørre å sette krav som bidrar til at
byutviklingen skjer i tråd med planer de tross alt
har vedtatt sjøl. Det må i så fall skje på riktig
tidspunkt i en prosess. Denne gangen var
timingen dårlig.

av BetYdning: Handelshøgskolen i Innlandet vil være et instrument av betydning for regionen, slår
artikkelforfatterne fast.
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Høgskolen i Innlandet

etter FUsjOnen mellom
Høgskolen i Lillehammer og
Høgskolen i Hedmark i 2018 var
fakultetet vårt, Handelshøgskolen Innlandet, av de største
endringene i den nye strukturen i Høgskolen i Innlandet.
Med mer enn 200 medarbeidere og om lag 6000 studenter er
fakultet nå blant de største handelshøgskolene i Norge.
Handelshøgskolen Innlandet
har som en klar ambisjon å
være blant de ledende handelshøgskolene i Norge. Fusjonen
har bidratt til at de faglige miljøene er blitt betydelig styrket.
Dette ser vi nå tydelige resultater av, ikke minst på forskningssiden.
Forskningsproduksjon med
kvalitet er en sentral dimensjon
i det å være et universitet. Naturlig nok har fakultetet da også
fokusert betydelig på dette.
Forskningsresultatene for Handelshøgskolen har så langt vært
svært gode. Sammenlignet

med andre handelshøgskoler i
Norge, er det kun tre som har
høyere forskningsproduksjon
en vår egen de to siste årene.
Forskningen måles etter såkalte NVI poeng som anslår vitenskapelig verdi og her hevder
Handelshøgskolen Innlandet
seg meget godt, og har en forskningsproduksjon i snitt per
medarbeider som er høyere
enn f.eks. Handelshøgskolene i
Bergen og Trondheim.
For Høgskolen i Innlandet er
samarbeid om relevante forskningsprosjekt med regionen
særdeles viktig. Forskningssamarbeid regionalt bidrar til å
øke forskningens praktiske relevans og sikrer at regionale aktører får utbytte av samfunnets
investeringer i forskning. Denne uken fikk fakultetet et nytt
og banebrytende forskningsprosjekt knyttet til nettopp dette. Sparebankstiftelsen Hedmark ga hele 25 millioner kroner til prosjektet «REDINN»
(Regional dynamics and innovation capabilities in non-metropolitan contexts). Hensikten
med prosjektet, som er fireårig,
er å se på regional utvikling
utenfor storbyregioner basert
på erkjennelsen av at innovasjon og entreprenørskap er avgjørende for økonomisk vekst

og utvikling.
Prosjektet vil være av stor betydning for en regionen som
hungrer etter ny og nødvendig
næringsutvikling, og for lengst
har blitt stemplet å falle litt i
«skyggenes dal». Prosjektet og
det store bidraget fra Sparebankstiftelsen Hedmark åpner
opp for en rekke muligheter.
Først og fremst vil prosjektet
søke å bidra med svar på regionens store utfordringer knyttet
til næringsutvikling og fornying. Prosjektet gir også støtte til
styrket internasjonalisering, og
vi har allerede involvert ledende fagmiljøer fra blant annet
Lund Universitet, State University of New York, og London
School of Economics. Støtten
fra Sparebankstiftelsen Hedmark vil også bidra til en ytterligere styrking av Handelshøgskolens eget fagmiljø gjennom
ansettelser av både stipendiater og andre fagpersoner som
styrker forskningsvirksomheten ytterligere.
Innlandet er inne i en krevende tid, men også en tid som åpner opp for muligheter vi kanskje ikke tidligere har sett. Vi
tror forskningen ved Handelshøgskolen Innlandet vil være et
instrument av betydning for
utvikling i regionen fremover.

