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Frokostseminaret 2014, 22. mai kl 08 til 10 på Hotel Bristol i Oslo 
Morgendagens byggnæring skal håndtere komplekse faglige spørsmål. For å finne de gode løsningene vil den også være nødt til å utfordre 
etablert kunnskap og praksis. Hvordan kan Ph.D'er skape vinnere i norsk byggnæring og sikre positiv utvikling? 
 
Evne til å tilegne seg spisskompetanse,  
Evne til å anvende spisskompetanse,  
Evne til også å forholde seg til andre kompetanser, 
Evne til å skape virksomhet av spisskompetansen 
 
Invitasjonen kommer etter påske! 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Fra strategiseminaret 12. og 13. februar 2014 
25 personer hadde funnet vegen til Rica Hell ved Værnes for å delta på årets strategiseminar. Tema var hvordan Næringslivsringen ville sett 
ut hvis den ble etablert i dag. Gjennom ulike prosesser endte arbeidet opp i flere anbefalinger for styret og daglig leder:  
 Praksisplasser og bedriftsbesøk bør være obligatorisk og en aktivitet gjennom hele året 
 Konseptualisering av nye utdanningsformer 
 Utfordre bedriftene til formalisert samarbeid 
 Bedriftspresentasjoner 
 Standardisering i undervisning 
 Etablere en egen jernbanedag 
 Være pådriver for faglig utvikling 
 Ta vare på de små bedriftene gjennom 

o Koordinering 
o Bransjesamarbeid 
o Være døråpner begge veger 
o Formalisert samarbeid 

 Norsk næringsliv må bli bedre på Ph.D. 
 Lyttepost 
 Tydeligere kommunikasjonskanal 
 Tilknytte og forplikte flere bedrifter 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Nytt fra styret 
Det er avholdt tre styremøter i 2014. To sentrale tema i tillegg til forberedelsene til strategiseminaret, har vært frokostseminaret i Oslo 22. 
mai og BM-dagen 2014 den 4. november. Disse kommer vi tilbake til også i egne meldinger. NTNU har vedtatt en ny visjon: Det skapende 
universitet! I det "skapende" ligger forventningen om utvikling og noe av det som styret har begynt å jobbe med, er å støtte opp om nye 
undervisningformer, bl.a. mooc (massive open online courses). Det satses i første omgang på å lage et tilbud knyttet til geoteknikk. Det 
jobbes også med å utvikle tilbud innen den erfaringsbaserte masteren for veg og jernbane.  
 
Vi har tidligere omtalt Rollemodellprosjektet til Nasjonalt senter for realfagsutdanning (tidl. Renatesenteret). Det kjøres nå to pilotprosjekt 
innen de kritiske fagområdene vann og avløp og transport i regi av Norconsult og Statens vegvesen. Hensikten med pilotprosjektene er å 
kartlegge hva engasjementet krever av tid og hva bedriftene får igjen for engasjementet. Dette initiativet inngår i et større arbeid med å se 
på hvordan vi kan styre rekrutteringen innen bygg- og miljøteknikk til de samfunnskritiske områdene. Ansvarlig for arbeidet er Tom 
Baade-Mathiesen, Norconsult. Det første møte med berørte aktører ble holdt 3. april. Responsen har vært over all forventning. Arbeidet vil 
dreie seg om å finne de mest effektive måtene å påvirke aktuelle studenter til å velge spesialisering innen samferdsel og vann- og avløpsfag 
med utgangspunkt i utdannelsen på NTNU, det være seg mastergrad, erfaringsbasert master eller Ph.D 
 
Styret for næringslivsringen er studieprogramråd for bygg- og miljøteknikk. Året 2014 er satt av til å gjøre en første evaluering av 
studieprogrammet etter den store runden med Framtidas byggstudium. Styret har uttrykt ønske om at medlemmene blir involvert i dette 
arbeidet og det diskuteres nå hvordan dette best kan organiseres. Studieprogramleder Tore Hoven vil komme med en invitasjon sammen 
med Næringslivsringen.  
 
I forbindelse med Fremtidens byggstudium ble det hentet inn oversikt over hvor studentene begynner å jobbe etter endt studietid. Denne 
oversikten ble gjort i 2005 og begynner å bli utdatert. Styret har derfor vedtatt å sette av litt penger til en ny undersøkelse. Det tas sikte på 
å invitere en eller flere studenter til å bistå i arbeidet.    
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Nytt medlem    
Vi ønsker ÅF Advansia AS som nytt medlem! 

_________________________________________________________________________________________________ 
BM-dagen 2014 
Årets arrangement får et nytt standområde. På grunn av ombygginger utenfor auditoriet R7 i Reakfagsbygget ved NTNU, flyttes 
bedriftsstandområdet til etasjen over og inn i kantineområdet. Vi tror dette blir en god og oversiktlig løsning selv om det blir litt mere 
avstand til foredragsdelen. Vi satser på spennende tema og foredragsholdere som trekker publikum til auditoriet. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

HMS 
Etablere et eget HR-prosjekt (RAMS + HMS + 
sikkerhet + etikk) 
Hva gjør petroleum? 
Veritas 
Sikkerhetskultur – rød tråd i alle fag/eget fag? 
Invitere bredt: 

 Arbeidstilsynet 
 SINTEF Sikkerhet 
 NTNU internt – petroleum 
 Fra næringen 

Meny: Historier fra Dr. Techn. Olav Olsen AS, 

AF Gruppen, Avinor og Skanska 

 

 


