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Reorganisering av Næringslivsringen – siste nytt 
Fusjonen ved NTNU utløser behov for reorganisering av Næringslivsringen. NTNU får nå campus på fire lokasjoner. I 
tillegg skal det leveres bachelorutdanning i tillegg til den masterutdanningen vi kjenner fra før. Den nye modellen må 
ta utgangspunkt i dagens og morgendagens utfordringer for byggnæringen. Prosjektgruppen har jobbet med følgende 
tema siden forrige nyhetsbrev: 
 
Studieprogramråd – styret i Næringslivsringen har siden 2009 vært studieprogramråd for studieprogrammet bygg- og miljøteknikk. 
Styret ønsker å fortsette med denne oppgaven i det «nye» NTNU og har på grunnlag av prosjektgruppens diskusjoner og innspill, 
gitt innspill og synspunkter til NTNU om denne funksjonen i forbindelse med innarbeidelsen av bachelorutdanningen i 
studieprogrammet bygg- og miljøteknikk. NTNU er svært fornøyd med måten Næringslivsringen har utøvd sin oppgave på og 
ønsker å videreføre dette. I praksis betyr dette at styret får utvidet sin rolle til å omfatte 3-årig bachelor, 2-årig og 5-årig master 
pluss litt til.  
 
Næringslivsringens formål - Et samarbeidstiltak mellom næringen og studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk ved   
      NTNU 
Formål:  - Å bidra til et forpliktende og organisert samarbeid mellom alle NTNUs læresteder og  næringslivet  
     som sikrer kvalitet, kapasitet og utvikling/nyskaping 
   - Å gi innspill til et studium som tiltrekker seg dyktige, motiverte og engasjerte studenter som vil jobbe i  
      næringen 
   - Å bidra til NTNUs  kompetanse på alle nivå gjennom å være studieprogramråd 
 
I tillegg har diskusjonen om behovet for ressurser til daglig ledelse og sammensetning av styret, startet.  
 
Endelig anbefaling fra prosjektgruppen blir oversendt styret innen 31. august 2017. Endelig beslutning på årsmøtet 7. november 
2017.  
 
Kontaktperson: Tom Baade-Mathiesen, Norconsult: tom.baade-mathiesen@norconsult.com – mob: 45401206.  
______________________________________________________________________________________________ 
Strategisamling på Hell 13. februar 2017 

Nok en gang var deler av medlemsbedriftene, ansatte i NTNU bygg og studenter samlet til diskusjoner 
på Hell. Diskusjonene denne gangen måtte dreie seg om NTNUs framtid og Næringslivsringens rolle i 
det «nye» NTNU.  
 
For å gi oss et bilde på hvordan framtida kan bli seende ut, hadde vi invitert Jan Myhre, 
prosjektdirektør for Statsbyggs nye satsing DigiBygg, til å skissere noen trender for byggområdet i 
de kommende årene og samtidig gjøre seg noen betraktninger om hva dette betyr for utdanning og 
studenter. Han avsluttet med følgende svar på «Hvem trenger vi?» 

 
  Fordi spesifikk teknisk kompetanse utdateres fort, trenger vi personer med:   
    - omstillingsevne, endringsvilje. Motivert for å lære nye ting  
   - kreativitet, tenke utenfor boksen, tenke annerledes 
   - evne til å se helhet og sammenhenger, f. eks. mellom fag 
   - digitalt gen 
   - ikke gå i kø, tørre å være annerledes 
   - utfordre det bestående 
 
For å få en så bred debatt som mulig, hadde vi invitert flere studenter, både fra bachelor og master. Studentene hadde en sentral 
rolle i å være ansvarlige i gruppesamtalene. Samlingen ble avsluttet med «Speakers Corner» hvor deltakerne kunne dele og gi 
innspill til Næringslivsringens funksjon og oppgaver.  
______________________________________________________________________________________________  
Styremøte 14. februar 2017 
I tillegg til å evaluere strategisamlingen og diskuterer de siste innspillene fra reorganiseringsprosjektet, debatterte styret arbeidet 
med revidering av forskningsstrategiarbeidet ved NTNU. Dette er også et arbeid som har sin begrunnelse i utvidelsen med 
bachelorstudier. Dette arbeidet vil i neste omgang danne grunnlag for fagplanene i byggstudiet. N æringslivsringen har med tre 
representanter i referansegruppen: Birgitte Farstad Larsen fra Cowi, Sigmund Aslesen fra Veidekke og Eirik Skjetne fra Statens 
vegvesen.  
Kontaktperson: Karl V. Høiseth, NTNU: karl.høiseth@ntnu.no.  
 
Det skjer mye innen studieprogramarbeidet for tiden og flere tema ble diskutert: 

• Status samarbeid bygg - arkitekt 
• Ny organisering av studieprogram og programledelse 
• Internasjonalt samarbeid 
• HMS integreres i alle relevante emner i studiet. NTNU skal i samarbeid med bygge- og anleggsnæringen drive med 

langsiktig og systematisk forskning innen HMS. NTNU skal sikre spredning av kompetanse gjennom publikasjoner, kurs, 
seminarer og undervisningsmateriell. Mere informasjon i neste nyhetsbrev! 

______________________________________________________________________________________________  


