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Strategi for

Næringslivsringen
Bygg- og miljøstudiet v/NTNU

2010 - 2020

Vår visjon
Sikre riktig kompetanse fra NTNU til byggnæringen

Delmål 1
Næringslivsringens virksomhet skal bidra til at byggnæringen baserer sin 

virksomhet på kunnskap og kompetanse

Delmål 2
Studiet bygg og miljøteknikk skal utdanne minst 250 sivilingeniører/Ph.D’er med 

grunnleggende god kompetanse for byggnæringen hvert år

Delmål 3
Å være synlig samfunnsaktør på vegne av studiet og næringen



www.bygg.ntnu.no/naringslivsringen
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Mål Delmål Aktivitet Ansvar Når

Næringslivsringens

virksomhet skal bidra 

til at byggnæringen 

baserer sin 

virksomhet på 

kunnskap og 

kompetanse

Øke synliggjøringen 

av teknologiens 

betydning for å løse 

samfunnets 

utfordringer

Informere om gode teknologiprosjekt på web. 

Invitere til et mer formelt samarbeid med BNL, 

RIF, EBA, SINTEF og Byggeindustrien.

DL 2010

Påvirke politikernes 

prioritering til å 

ivareta 

byggnæringens 

betydning for 

utvikling av 

samfunnet

I samarbeid med byggnæringens 

bransjeorganisasjoner og andre aktører, 

synliggjøre nytten av satsing 

DL løpende

Bidra til flere ph.d. 

kandidater i 

byggnæringen

Formidle informasjon om betydningen av 

ph.d.-grad

DL løpende

Lage rutine for informasjon om utlyste stipend 

til medlemmer i Næringslivsringen. 

Øke informasjonen om NæringsPh.d.

DL 2011

Bidra til å øke 

attraktiviteten til 

vitenskaplige 

stillinger ved NTNU

Gjennomgå kriteriene for godkjenning av 

professorat ved NTNU, BI, UMB (Universitetet 

for miljø- og biovitenskap). Påvirke utviklingen 

av næringslivsprofessorat. Forankre arbeidet til 

samarbeidsavtalene mellom NTNU og 

enkeltbedrifter

DL 2011

DL =daglig leder

PL = prosjektleder
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www.bygg.ntnu.no/naringslivsringen

Hovedmål Delmål Aktivitet Ansvar Når

Rekruttere minst 

250 sivilingeniører 

til byggnæringen 

hvert år

Rekruttere motiverte 

studenter med høy kvalitet 

til byggstudiet

Videreutvikle rekrutteringsopplegget for studenter 

til byggstudiet (R2)

PL – R2 2011

Formidle byggnæringens betydning for 

samfunnsutvikling

PL – R2 Årlig

Bidra til et studium med 

høy kvalitet og tilpasset 

næringens behov

Utøve rollen som studieprogramråd for 

byggstudiet

DL Løpende

Utvikle og følge opp samarbeidsavtaler mellom 

NTNU og medlemsbedrifter

DL 2010

Tilby prosjektledelse for evaluering av den nye 

studiestrukturen

DL 2017

Øke samarbeidet med 

studentene

Videreutvikle sommerjobbarbeidet. Samarbeid 

med Industrikontakten

Styre-

leder

2010

Utlyse prosjektlederjobber (stud.ass). Tilby 

prosjektgruppe bestående av en fra NTNU og tre 

stk fra næringen

DL/

NTNU

Prosjektfinansieringen til studentene (R3) må få 

økt koordinering i Aarhønen

DL 2011

Vurdere etablering av nye prosjekt under R3 PL – R3 2010/

2011

Kvalitetsutvikling Evaluering av prosjektaktiviteten DL 2011

Utfordre Aarhønen om prosjekt som kan 

finansieres av NLR. Skal treffe bredt og være 

tilgjengelig

DL 2010/

2011
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Mål Delmål Aktivitet Ansvar Når

Være en synlig 

samfunnsaktør 

på vegne av 

studiet og 

næringen

Drive aktiv markedsføring mot 

aktuelle nye medlemsbedrifter 

for å nå 100 medlemmer innen 

2020

Utarbeide et arkiv over mulige nye 

medlemsbedrifter

DL 2010

Utarbeide presentasjonsmateriale til bruk i 

rekrutteringsarbeid

DL 2010

Være ambassadører for rekruttering av nye 

medlemmer

Styret Løpende

Synliggjøre NLRs nytte for 

medlemmene

Delta på eller gjennomføre egne bedriftsbesøk 

hos inntil 10 av medlemsbedriftene hvert år

Styret/

DL

2010

Involvere medlemsbedriftene sterkere i 

prosjektjobbing

DL/PL Løpende

Lage 4 nyhetsbrev per år til medlemmer og andre 

interesserte

DL 15. feb

15. mai

15. sept

15. nov

Utvikle Næringslivsringen som kontaktnett for 

instituttene på bygg- og miljøteknikk

Styret Løpende

Holde web-sidene oppdatert DL Løpende

Bidra til utvikling av 

medlemssamhold og 

relasjonsbygging i næringen

Arrangere BM-dagen i oktober hvert år DL Årlig

Arrangere ett frokostmøte i Oslo hvert år DL Årlig

Oppfordre NTNU til å utvikle egne tilbud til 

medlemsbedriftene i Næringslivsringen

Styret Løpende

Utfordre NTNU til å lage egne 

tilbud til NLRs medlemmer 

(EEV-kurs, seminarer og 

lignende)

Aktiv bruk av NLR i utviklingen av 

videreutdanningstilbud, for eksempel 

Samferdselsskolen og master innen jernbanefag 

(erfaringsbasert master)

NTNU løpende

Vise byggenæringens totale 

engasjement ved NTNU

Innhente opplysninger fra medlemsbedrifter om 

deres økonomiske/ressursmessige bidrag til 

virksomheten ved NTNU

Styret 2010


