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Fra workshop om reorganisering av Næringslivsringen som følge av NTNUs fusjon 
11. mai 2016 var et mindre utvalg fra medlemmer i Næringslivsringen samlet på NTNUs campus på Gjøvik for å 
diskutere Næringslivsringens rolle i det «nye» NTNU. Samlingen var lagt opp som en workshop med følgende 
målsetting: 
 
Avklare Næringslivsringens muligheter. Nå også med bachelorutdanning 
 
Delspørsmål 

• Hva er utdanningens plass i verdikjeden for bygg? 
• Hva er suksessen ved samarbeid mellom næring og akademia? (begge veier) 
• Hva skal være Næringslivsringens rolle? Studieprogramråd/fag og fagplaner 
• Hvordan blir Næringslivsringens visjon og målsetting? 
• Hvordan skal styret settes sammen? 
• Hvordan skal kontingentmodellen være? Prinsipp  
• Hvilke endringer må gjøres i vedtektene? 

 
Hovedkonklusjon: Næringslivsringen bør bestå, men i en ny drakt. Det ble 
understreket at det nå er nødvendig med en reorganisering og noen tok også til orde 
for å utvikle et nytt navn. Dette ble delvis imøtegått med at navnet nå begynner å bli 
så godt innarbeidet at dette kanskje ikke var så lurt. Videre ble det pekt på at det er 
viktig å ta vare på og videreutvikle det som fungerer godt.  
De tre bachelorstudiestedene som nå er en del av NTNU, ønsker en felles struktur for 
studieprogramråd og –ledelse. Der ser positivt på at styret i Næringslivsringen kan 
være studieprogramråd for hele byggstudiet, men det forutsetter noen tilpasninger til 
den nye situasjonen.  

En reorganisering forutsetter endringer på flere områder. Det ble foreslått å etablere en bredt sammensatt 
prosjektgruppe som kunne jobbe fram et forslag til struktur og kanskje også bidra i en overgangsfase.  
 
Innspillene fra workshopen skal nå bearbeides for behandling på styremøtet 16. juni d.å. Basert på styrets behandling, 
vil det bli sendt ut et forslag til prosess for reorganisering til medlemsbedriftene med høringsfrist i august. Vi er klar 
over at dette vil komme når ferietiden har startet, men p.g.a. prosessene ved NTNU, ser det ut til at vi må gjøre det på 
denne måten. De endelig vedtakene knyttet til den framtidige Næringslivsringen vil bli vedtatt på årsmøtet 1. 
november 2016. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________

BM-dagen og årsmøtet 2016 – siste nytt 
Datoen er 1. november. Så langt har 45 bedrifter reservert standplass i forbindelse med arrangementet. Studentenes 
Sommerjobbmaraton er fulltegnet med 12 bedrifter. Årets foredrag utvikles i samarbeid med Byggenæringens 
Landsforening BNL. SETT AV DATOEN! 
Årsmøtet i Næringslivsringen blir også viktig i år i og med at vi sannsynligvis må fatte noen vedtak knyttet til 
reorganisering av Næringslivsringen. SETT AV DATOEN! 
______________________________________________________________________________
Studieprogrammet bygg- og miljøteknikk 
                                              Søkertallene til studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk kan vise til gode tall også i år.                                                         
                                              Selv om det er en liten nedgang til de som søker 5-årig master, kompenseres dette med   
                                              økt antall søkere til 2-årig master. Også bachelorstudiene innen bygg melder om en  
                                              gledelig oppgang i søkertallene.  
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Nye medlemmer 
Vi ønsker STEMA Rådgiving AS og Vedal Entreprenør AS velkommen som nye medlemmer i Næringslivsringen! 

 


