
Høgskolesenteret i 
Kongsvinger

Regionens pådriver for kunnskapsbasert utvikling og innovasjon



Høgskolesenteret er en sentral 
utviklingsaktør

• Akademisk aktivitet

• Prosjektledelse

• Etter- og videreutdanning

• Tilrettelegger, kobler, skaper og tar muligheter

• Vi skaper vinn vinn situasjoner



Fremtidsrettede, unike og relevante 
utdanninger i Kongsvinger

• 900 studenter i nye lokaler

• Skreddersøm av kompetansehevingstiltak 

• Tett på
• 7sterke (9,5 MRDNOK – 60 virksomheter – 4000 ansatte)

• Klosser Innovasjon (et av Norges største 
innovasjonsselskap)

• Kommunene 
• Høgskolen Innlandet
• Fagskolen i Innlandet

• Lokale VGS og grunnskoler



Satsingsområder
Helse

• Bachelor sykepleie

• Fagskole (rehabilitering og hverdagsmestring)

Digitalisering

• Masterspesialiseringen Digital Ledelse og Forretningsutvikling

• Fagskole (Industrifagskolen, Manufacturing 4.0)

Bærekraft

• Bachelor i bærekraftsøkonomi
• Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller (15 sp)

• Påbygning i bærekraftsøkonomi (60 sp)

• Digitalisering for et bærekraftig næringsliv (12* 2,5 sp)

• Grønn velferdsteknologi (10 sp)

• Kurs uten studiepoeng

• Fagskole (Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden)



Forskningssenter for digitalisering og bærekraft

Mål

• Senteret og utdanningene skal bistå næringslivet og offentlig 
sektor i omstillingen til grønn økonomi

• Styrke utdanningene og satsingen i Kongsvingerregionen

• Viktig for HINN sin prosess for å bli universitet

Lokalt engasjement

• 98,55 MNOK i oppstartsfinansiering

• Søkt KD om 20MNOK årlig i 10 år

Vår rolle

• Utvikle tiltak/aktivitet i skjæringspunktet mellom utdanninger, 
forskningssenteret, innovasjonsselskap og EVU – for 
samfunnet rundt oss

• Vi tror en helhetstanken er en avgjørende suksessfaktor



Vi skaper et unikt økosystem 
for bærekraft og digitalisering

Utdanning Offentlige 
aktører

Innovasjon Næringsliv Fagskole

FoU



Effekter for næringsliv 
og kommuner

Studentoppgaver 
(Ma /Bc)

Nærings-PhD
innen bærekraft 
og digitalisering

FoUI-prosjekterGjesteforelesere

Etter- og 
videreutdanning

Næringsliv
Kommuner



Økt 
kompetanse og 
mer innovasjon

Økt 
verdiskapning 

og flere 
bedrifter

Flere unge 
mennesker til 

regionen

Mer bygging av 
boliger og 

forretningsbygg 

Mer liv i by og i 
bygd



• Kultur for læring har endret seg – de unge etterspør lokale 
utdanningsmuligheter

• De unge vil ha arbeid «som betyr noe» og arbeidsgivere som 
tar samfunnsansvar

• Det holder ikke å utdanne de unge (de er ikke mange nok) for 
å dekke fremtidens kompetansebehov – Vi må ha aktører 
som senker terskelen for å ta utdanning

Utdanning og forskning er viktig for å bygge 
lokalsamfunn



Mål for Kongsvingerregionen

Opprettelse av en offisiell høgskole-/universitetsavdeling i Kongsvinger 

med et sterkt faglig miljø og spisskompetanse innen bærekraft og digital 

ledelse 







Takk for meg
Vegard Herlyng

vegard.herlyng@inn.no
901 75 887

Med støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark, Odal Sparebank, Innlandet fylkeskommune,  
kommunen i Kongsvingerregionen og øvrig næringsliv.

mailto:Vegard.herlyng@inn.no

