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Referat fra styremøte 22. mars 2019 
 
Tidspunkt:  kl 0830 - 1400   
Sted:  Radisson BLU Trondheim Airport Hotel Værnes 
 
Deltakere: Berit Laanke (SINTEF), Lars Erik Hauer (COWI), Knut Reidulff (student), Robert 

Mortensen (NTNU, Kalvskinnet), Karl Vincent Høiseth (NTNU), Jan Steinar Egenes (NTNU 
Gjøvik), Siri Hustad (Statens vegvesen), Terje Tvedt (NTNU Ålesund) til og med sak 13/19, 
Henriette Strehl (student), Carl Christian Thodesen (NTNU) Janicke Poulsen Garmann 
(Norconsult AS), Pål Egil Rønn (AF Gruppen) og Tore Hoven (NTNU) deltok under sak 
10/19 

Forfall:  Hege Skårbekk Dammerud (Veidekke AS)  
Gjest: Linn Bay under sak 10/19 
 
 
Sak 10/19 Evaluering av Innovasjonsarena Bygg 

Styrets medlemmer hadde følgende refleksjoner etter gårdagens seminar: 
En positiv dag med spennende og utfordrende tema. Metodikken var spennende. 
Bra dag med gode tema. Savnet en nærmere definisjon av mobilitet. Det ble en famlende 
start som tok seg opp etter hvert. Godt fasilitert.  
Kunne trengt mere forberedelse i starten. Ellers en bra dag med god fasilitering. Det 
videre arbeidet må få ulike løp. Savnet flere deltakere fra næringen.  
Næringslivsringen må ha en rolle i det videre arbeidet. Savnet fagfolk fra IE-fakultetet. 
Dårlig akustikk. 
Prosessen stoppet opp innimellom, men det var en bra seanse.  
Gode presentasjoner av problemeierne. Litt trå start, men det kom seg. 
Næringslivsringens rolle i det videre må diskuteres nærmere. Dette er ikke en 
kjerneoppgave. Helhetlig en bra dag. Var usikker på forventningene. Det ble en god 
struktur. Krevende lokale. 
Noen problemstillinger sprikte for mye. Nyttig prosess. Håper det blir en fortsettelse.  
Imponert over prosessledelsen. Godt gjennomført. Store sprik i tema, men gode 
konklusjoner. Spent på neste fase. Usikker på Næringslivsringens rolle. 
Hadde uklare forventninger og var innstilt på læring. Imponert over ledelsen. Trenger 
tydeligere rammer og hva skjer videre.  
Næringen må være tett på for at NTNU skal lykkes. Spørsmål om innovasjon skal få 
større plass i studiet. Dette er et tema som appellerer til dagens unge.  
 
Kommentarer fra LINN (fasilitator): Rommet var dårlig. Dette var en dag for å identifisere 
problemstillinger. Det er vegen videre som er viktig. Slippes dette etter den 21. mars blir 
det bare en «ny» happening. Hvis Næringslivsringen slipper for tidlig er det kritisk. NTNU 
må vise at de er framtidsrettet. Det vil gi god rekruttering.  
 
Rapporten vil være ferdig i løpet av uke 13.  
 
Etter at Linn forlot møtet, diskuterte styret videre. Her kom det fram synspunkter som at 
Næringslivsringen må holde fast ved sine prioriteringer og at det er NTNU som må eie 
problemet. Samtidig er det viktig med dialog med NTNU om vegen videre. Vi må klare å 
kople på næringslivet. De «store» må være med og vi må treffe beslutningstakere. BM-
dagen er en viktig formidlingsarena. Vi må holde tunga rett i munnen når det gjelder 
forskning og innovasjon.  
 
Det må bli en kopling mellom studenter og næringsliv. Bestillingene må inn i videre 
prosesser slik at de øker interessen. Det må lages en plattform for videre arbeid og 
næringslivet MÅ med.  
 
Den endelige rapporten sendes problemeierne for kommenterer og tilbakemelding. 
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Vedtak: Styret ble enig om å sende rapporten til problemeierne for kommentarer når den 
kommer. Videre sendes den deltakerne på seminaret og styret med mulighet for 
ytterligere kommentarer. Styret tar opp saken på styremøte 22. mai. Her tas det sikte på 
å se nærmere på hva som kan være aktuelle innovasjonsløp og hva som skal være 
Næringslivsringens rolle i det videre arbeidet.  

Sak 11/19 Referat  
Referat fra styremøte 23. januar 2019 ble gjennomgått.  
 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak 12/19 Kvinneandelen i studieprogrammene, oppfølging av sak 07/19 
Styret hadde invitert Ragnhild Madsen til å komme og orientere om NTNU 
rekrutteringsarbeid, spesielt på jentesiden. Hun var forhindret å komme og Lillian 
presenterte det materialet som forelå.  
 
Både Ålesund og Gjøvik påpeker manglende aktivitet knyttet til jenterekruttering på disse 
campusene.  
Skolebesøk ser ut til å ha god effekt. Dette har NTNU valgt å gå bort fra og det betyr at 
Næringslivsringen står friere til å følge opp dette.  

Vedtak: Næringslivsringen legger opp til å utvide antall skolebesøk og at disse kan starte 
allerede på høsten. Presentasjonene som brukes kvalitetssikres og oppdateres med 
illustrasjoner som også har med seg bilder av kvinner. Medlemsbedriftene oppfordres til 
å reklamere for egne arbeidsplasser med bl.a. lenker til utdanningsvideoer fra NTNU. 
Bygg master er ferdig. Bygg bachelor blir ferdig vinter 2019/2020. Det lages en egen flyer 
som legges igjen hos veiledere/rådgivere ved de videregående skolene slik at de har noe 
informasjon om byggutdanning hos NTNU.  

Sak 13/19 Studieprogrammets time 
Tore Hoven var forhindret p.g.a. begravelse. Terje Tvedt presenterte for 
bachelorstudiene.   

• Studieprogramledelse. Teksten for utlysing er ferdig og det er sendt ut foreløpig 
informasjon om at stillingen blir ledig og hva som er kravene for å søke. Offisiell 
utlysing er ikke gjort.  

• Studiebarometeret. NOKUTs tilbakemelding til bachelorutdanninga ved NTNU 
inneholder avvik. Avvikene skal har frist til 1. mai for retting. Det regnes med at 
dette vil gå i orden.  
Det jobbes med felles studieprogram for bachelor. Det skal være en felles plan 
for de tre første semestrene. Dette kan se greit ut på papiret, men det er likevel 
mye ulikt. Det jobbes med tilrettelegging av streaming av undervisningsopplegg. 
Samtidig pekes det på behovet for vel kvalifiserte lokale veiledere innen de ulike 
fagene.  
TILBAKEMELDINGEN FRA NÆRINGEN ER AT VARIASJON PÅ KVALITET 
MELLOM LÆRESTEDENE KAN DE IKKE LEVE MED. 

• Forholdet bachelor/master 
 
Vedtak: Det forventes en helhetlig presentasjon av bachelorstudiet på styremøtet 22. 
mai2019  

Sak 14/19 Evaluering av fagseminar på Gjøvik og i Ålesund 
Det er nå avholdt fagseminar både på Gjøvik og i Ålesund.  
Gjøvik (31. oktober 2018) var svært fornøyd med foredragsdelen. Det var gode foredrag 
og godt oppmøte både fra studenter og bedrifter. Bedriftsstand og mingling fungerte 
dårligere. Jan Steinar deltok på karrieredagen på campus Gjøvik i februar i år. Her var 
det et mye bedre opplegg for bedriftspresentasjoner og mingling. De fleste bedriftene 
som deltok kom fra bygg. Jan Steinar mener disse to arrangementene må kunne 
kombineres. For foredragsdelen er det viktig med et godt tema som danner en 
sammenheng mellom foredragene.  
  
Terje Tvedt fra Ålesund var dratt på dette tidspunktet og erfaringene fra arrangementet 
der, utsettes til neste styremøte. 
 
Vedtak: Lillian i samarbeid med Jan Steinar tar kontakt med studentene for å diskutere 
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muligheten for et samarbeid mellom karrieredag og bygg-dag f.eks. annethvert år.  

Sak 15/19 Medlemsmøter i Næringslivsringen? 
Flere har i løpet av det siste året spurt om Næringslivsringen har medlemsmøter og 
styret ble bedt om å vurdere om dette kan være aktuelt. 
 
Styret var enstemmig i at dette ikke er aktuelt. Det er ikke kapasitet med de ressursene 
Næringslivsringen rår over. Det er heller et ønske om å se på muligheten til å bruke 
årsmøtet til å diskutere aktuelle tema, f.eks. med et medlemsmøte etter at 
årsmøtesakene er gjennomført. Dette må vurderes ut fra den tiden som er til disposisjon 
denne dagen i november.  
 
Vedtak: Styret vedtar at innføring av medlemsmøter for Næringslivsringen i tillegg til de 
møtearene som allerde eksisterer, ikke er aktuelt.  

Orienteringer • BM-dag 2019. Status 
Fungerende digitaliseringsdirektør Anett Andreassen har takket ja til å holde foredrag 
på BM-dagen. Det er også gjort en henvendelse til digitaliseringsminister Nikolai 
Astrup om å komme og holde foredrag. Her har det ikke kommet svar. Styret ønsker 
videre at rapporten fra Innovasjonsarena Bygg med påfølgende arbeid legges fram.  

Sak 16/19 Eventuelt 
- Styreleder Berit Laanke og styremedlem Lars Erik Hauer deltok 7. mars 2019 på et 
møte om etablering av et senter for samferdselsutdanning. Det skal bl.a. lyses ut en 
stilling som senterleder i april og senteret skal være aktivt fra august 2019.   
 
En slik dannelse berører mange av medlemmene i Næringslivsringen og spørsmålet som 
ble stilt var hva gjør vi.  
I perioden 2014 – 2016 hadde Næringslivsringen et eget prosjekt knyttet til 
samfunnskritiske områder som transport og vann. Her ble det også lagt til rette for 
samarbeid bl.a. med NMBU. Arbeidet stoppet opp i forbindelse med starten på 
fusjonsprosessen ved NTNU og manglende ressurser til å holde initiativet på flere 
områder.   
 
Styret ble enig om at Berit tar initiativ til en avklaring med initiativtakerne sammen med 
Lars Erik og Siri.   

 
Neste styremøte: 22. mai 2019, Norconsult AS, Vestfjordgata 4, Sandvika 


