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Referat fra styremøtene 
Fra og med 2018 vil igjen referatene fra styremøtene i Næringslivsringen bli gjort tilgjengelig på nettsidene våre. Du 
finner de under fanen «OM NLR, styret, styrereferat». Referatene blir lagt ut etter godkjenning i påfølgende styremøte. 
_____________________________________________________________________________________________ 
Samling på Kringler Gård 12. februar 2018 

Tema for samlingen var «Relevant og god undervisning ved NTNU. Næringslivets forventning og 
bidrag. Hva må styrkes/utvikles for å levere gode kandidater til morgendagens byggnæring?» 34 
deltakere fant vegen til Kringler Gård og vi fikk en dag med stort engasjement og gode diskusjoner.  
 
Dagen startet med å kartlegge utfordringene i byggnæringen. Her kom det opp 
stikkord som internasjonalisering, ledelse, digitalisering, prosjektgjennomføring, 
tverrfaglighet, samhandling, praksis i utdanning m.m. Tre foredrag; «Universitetet 
som innovasjonsarena for næringen» v/Sigve Pettersen, Buliding Smart, 
«Innovasjon som en viktig del av samfunnsoppdraget til NTNU» ved Ingvald 

Strømmen og Camilla Jørås Larsen, NTNU og «Hvordan kan samskaping mellom næringslivet og 
NTNU gi et relevant studium. Et case.» v/Fred Johansen, NTNU Gjøvik, ble fulgt opp med 
tematiserte gruppearbeid som skulle bringe oss nærmere det endelige målet som var å identifisere 
mulige konkrete samarbeid mellom medlemsbedrifter og NTNU i utdanningssammenheng. En mer 
utfyllende oppsummering av seminaret vil bli sendt Næringslivsringens medlemmer.  

_____________________________________________________________________________________ 

Bygg- og miljødagen 6. november 2018 
Vi vil allerede nå be dere notere datoen 6. november 2018. I år samler vi alle aktivitetene våre på samme dag: 
foredrag, bedriftsstand, sommerjobbmaraton og årsmøte. På kvelden inviterer studentene de som har vært med på 
bedriftsstand, til mingling og mat.  

_____________________________________________________________________________________ 

Topplederforum 6. november 2018 
Topplederforum blir i år lagt til samme dag som Bygg- og miljødagen. Ved å komprimere de ulike aktivitetene håper vi 
at enda flere finner vegen til NTNU i Trondheim og blir med på denne samlingen for bygg-miljøet. 

_____________________________________________________________________________________ 
Bygg- og miljøteknikk med «Minor» i innovasjon fra 2018!  
 
Studieprogrammet bygg- og miljøteknikk starter opp med en «Minor» i Innovasjon høsten 2018 og kommer til å tilby 
tilsvarende opplegg innen BIM, HMS og Arktisk samarbeid fra 2018. Tilleggsprofilen synliggjøres i vitnemålet fra 
NTNU. - En «Minor» er en gruppe av emner, en tilleggsprofil, som til sammen gir studentene spesiell kompetanse 
innen et fagområde. Den består av til sammen 3 emner og et tilhørende EiT-emne (Eksperter i Team). Tilleggsprofilen 
blir en integrert del av masterstudiet. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du ta kontakt med 
studieprogramleder Tore Hoven, NTNU: tore.hoven@ntnu.no.  
_____________________________________________________________________________________ 
Nytt studietilbud innen BIM/digitalisering ved NTNU Gjøvik  

Hele bygg- og anleggsnæringen står nå midt i 
en rask og omveltende teknologisk utvikling. 
Digitalisering vil radikalt endre måten det 
jobbes, samhandles og kommuniseres på. 
Derfor oppretter NTNU et nytt studietilbud 
innen digitale byggeprosesser i ved NTNU 
Gjøvik i 2018. Den nye studieretningen vil 
dermed bidra til at studentene får 
kompetanse til å spille en sentral rolle i det 
digitale skiftet som hele byggnæringen har 

tatt initiativ til gjennom Digitalt veikart. Mer info om studietilbudet: https://www.ntnu.no/studier/mibygg/digitale-
byggeprosesser. 
_____________________________________________________________________________________ 
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