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Reorganisering av Næringslivsringen – siste nytt 
Fusjonen ved NTNU utløser behov for reetablering av Næringslivsringen. 
Styret har vedtatt å etablere en prosjektgruppe med mandat om å utvikle 
en ny modell for Næringslivsringen. Den nye modellen må ta 
utgangspunkt i dagens og morgendagens utfordringer for byggnæringen. 
Resultatet skal ferdigstilles ved utgangen av august 2017 slik at forslaget 
fra prosjektgruppen kan styrebehandles i forbindelse med forberedelse 
av saker til årsmøtet i november 2017.  
 
Prosjektgruppen skal utarbeide forslag til fornyet formål med 
Næringslivsringen, herunder fokusområder (prosjektområder). Det skal 
legges fram et forslag til plan som konkretiserer formålet, tiltak, 
organisering og arbeidsform. Følgende punkter SKAL omtales:   
 Funksjonen som studieprogramråd 
 Organisasjonsmodell og arbeidsform 
 Møteplasser og arrangement i regi av Næringslivsringen  

Kontingentmodell 
Det etableres en egen lukket mediekanal for kommentarer og innspill fra medlemsbedriftene.  
Prosjektgruppen ledes av Tom Baade-Mathiesen, Norconsult. Øvrige medlemmer er Thomas Langeland Jørgensen - 
Norsk Vann, Pål Egil Rønn - AF-Gruppen, Bente Tangen – Jernbaneverket, Fred Johansen – NTNU, Karl Høiseth - 
NTNU, Tore Hoven – NTNU, Kristoffer Torbjørnsen - student NTNU og NN – student NTNU. Sekretær for gruppen er 
Lillian Fjerdingen, Næringslivsringen.  
_____________________________________________________________________________________________ 
BM-dagen 2016 
Årets Bygg- og miljødag arrangeres 1. november i Realfagsbygget på Gløshaugen. Nytt av året er at foredragene og 
Sommerjobbmaraton foregår i auditoriet R2. Dagen starter kl 10 og varer til 1530. På kvelden arrangerer studentene 
treff for bedriftsrepresentanter og studenter i Studentersamfundet. Program for foredrag blir sendt ut i uke 38, men vi 
kan allerede nå reklamere med foredrag om framtidas behov og utfordringer, utvidelsen på Gardermoen, studentenes 
hovedekskursjon og hva sier du til å høre en ekte astronaut fortelle om ferden i verdensrommet med ankomst NTNU? 
Vi håper du setter av dagen og tar turen til Trondheim! 
______________________________________________________________________________________________ 
Studieprogrammet bygg- og miljøteknikk 
Opptakstallene til bygg- og miljøteknikk 2016 er nå klare. Til sammen er det tatt opp 278 nye studenter. 201 til 5-årig 
master og 77 til 2-årig master.  

 
Fordeling på studieretning: 
5-årig master 2016 

• Veg, jernbane, transport:   36 
• Vann og miljøteknikk:    18 
• Konstruksjon:     64 
• Bygg og anlegg:    60 

2 - årig master 2016 
• Veg, jernbane, transport:     2 
• Vann og miljøteknikk:      5 
• Konstruksjon:     46 
• Bygg og anlegg:    20 

 
Siden 2012 har alle studentene som er ferdig med masterstudiet på bygg- og miljøteknikk, blitt forespurt om hvor de 
har fått jobb etter endt studier m.m. Det er fortsatt rådgiverne som stikker av med flest nyutdannede (over 60%). Så 
følger entreprenører som en god nummer to. Det er et langt sprang ned til tredje plass som er statlig virksomhet. 
Kommuner og fylkeskommer er nesten ikke synlig i oversikten! 
______________________________________________________________________________________________ 
Årsmøtet 2016 
Årsmøte for Næringslivsringen holdes 1. november i forbindelse med Bygg- og miljødagen på NTNU. Innkalling og 
dokumenter blir sendt ut til medlemsbedriftenes kontaktpersoner medio oktober 2016. Valgkomiteens arbeid med nye 
kandidater til styret er i gang. Kom gjerne med forslag på kandidater til styreverv. Kontakt: valgkomiteens leder Tore 
Hoven, NTNU; tore.hoven@ntnu.no.  
_____________________________________________________________________________________________ 


