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Referat fra styremøte 22. mai 2019 
 
Tidspunkt:  kl 1000 - 1530   
Sted:  Norconsult AS, Kjørbo, Sandvika 
 
Deltakere: Lars Erik Hauer (COWI), Knut Reidulff (student), Kjell Ove Slutås for Karl Vincent Høiseth 

(NTNU), Jan Steinar Egenes (NTNU Gjøvik), Hege Skårbekk Dammerud (Veidekke AS), 
Siri Hustad (Statens vegvesen), Terje Tvedt (NTNU Ålesund), Tore Hoven (NTNU), Carl 
Christian Thodesen (NTNU), Janicke Poulsen Garmann (Norconsult AS)  

Forfall:  Berit Laanke (SINTEF), Robert Mortensen (NTNU, Kalvskinnet), Henriette Strehl (student) 
og Pål Egil Rønn (AF Gruppen) 

Gjester: Linn Bay, Christian Valentiner. Sak 18/19 
Andreas Tvedt Segrov og Lars Fossli. Sak 20/19 

 
Janicke Garmann ønsker velkommen til Norconsult og orienterte om firmaets organisering og satsinger. 1700 av 
firmaets ansatte holder til på ulike steder i Sandvika hvor hovedkontoret ligger.  
 
Sak 17/19 Referat  

Referat fra styremøte 22. mars 2019 ble gjennomgått. Det var ingen kommentarer.  
 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak 18/19 Innovasjonsarena Bygg, oppfølging av sak 10/19 
Det kom inn ni tilbakemeldinger om ønske om videre deltakelse i utvikling av 
innovasjonsløp innen fristen 1. mai 2019. NTNU har gått gjennom dette og jobber nå med 
påkopling av eksperter fra NTNU som kan bli med i videre arbeid. Den 14. juni er det 
avtalt møte med innovasjonsgruppen fra Norconsult for å diskutere grunnlaget for videre 
samarbeid, planlegging av evt. innovasjonscampus og avklaring av innretningen på 
problemstillinger som tas videre. Det er viktig å avklare kontaktpunkt for gruppen fra 
Norconsult. Det tas sikte på å ha et opplegg klart og utsendelse av invitasjon til deltakelse 
før sommeren slik at arbeidet kan starte tidlig høst.  
 
Når det gjelder Næringslivsringens rolle, er styret enig om at vi nå gir stafettpinnen videre 
til NTNU for videre oppfølging. Samtidig til vi ivareta Næringslivsringens medlemmer slik 
at de får førsteprioritet til videre deltakelse hvis de ønsker. Samtidig vil det være i NTNUs 
interesse å kople på riktig deltakelse i dette arbeidet. Her vil det være aktuelt å ta direkte 
kontakt med bedrifter som kan være ønsket inn i utviklingen ut fra sin kompetanse.  
 
Vedtak: Styret tar NTNUs avklaringer til orientering. Næringslivsringens rolle i NTNUs 
videre arbeid med innovasjon vil være å gi NTNU tilgang til medlemsmassen og å gi 
medlemmene mulighet og innsikt i NTNUs satsinger for vurdering av egne muligheter.   

Sak 19/19 Studieprogrammets time v/Tore  
• Status på ansettelse av ny studieprogramleder. Stillingen er lyst ut med 

søknadsfrist 30. mai. Bakgrunnen for at utlysingen har tatt tid er arbeidet med 
nødvendige avklaringer om innholdet i stillingen og organisering av 
studieprogramrådets og studieprogramlederens rolle og ansvar. Disse 
avklaringene ble presentert og følger som vedlegg til referatet. 

 
Rådet er opptatt av at det lages god informasjon om endringene/justeringene til 
medlemsbedriftene. 
 

• Søkertall 2018. Rådet fikk en detaljert oversikt over søkertallene i tilnytning til 
høsten opptak. Denne følger som vedlegg til referatet.  

 
Rådet er opptatt av at det fortsatt utdannes for få siv.ing.’er og ingeniører i forhold 
til behovet i bransjen. Alle masterstudenter som ønsker jobb, har tilbud om dette 



  2

før de er ferdig med studiene. Dette øker konkurransen i jobbmarkedet og 
presser lønnsnivået. Rådet ønsker at Næringslivsringen skal sette fokus på dette 
ovenfor ledelsen i NTNU og be om at det opprettes flere studieplasser på bygg.  
 

• Direkte eller samlet søknad til 2-årig master i 2020? De to siste årene har det 
vært direkte opptak til studieretninger for å bidra til en bedre fordeling på 
studietilbudene. En del studenter misliker å bli tvunget til å velge en annen 
retning enn de har tenkt seg, og studieprogramleder ønsket rådets vurdering om 
NTNU bør gå bort fra dette. Rådet mener dette er et viktig hjelpemiddel til å få 
kandidater spesielt innen fagområdene transport og vann og avløp og anbefaler 
at ordninger opprettholdes 1 år til.  
 
Samtidig ble det pekt på at det vil være en fordel med en bedre synliggjøring av 
disse fagområdene på studieprogramområdet.  

 
• Endring av studieretning «Digitale byggeprosesser» - flercampustilbud. 

Erfaringene med det nye studietilbudet tilsier at studieretningen bør tilbys som et 
multicampustilbud. Dette vil sannsynligvis øke interessen og deltakelsen på 
studieretningen. I tillegg vil det øke effektiviteten i gjennomføringen. Rådet var 
opptatt av muligheten for lokal veiledning.  

 
• Eventuelt 

Ingen saker 
Sak 20/19 Senter for samferdselsutdanning 

Andreas Tvedt Segrov og Lars Fossli ble ønsket velkommen.  
Lars Fossli orienterte innledningsvis om bakgrunnen for arbeidet. En idé som startet 
allerede i 2007 i Statens vegvesen og som er aktualisert ved endringene både i Statens 
vegvesen og innenfor jernbanesektoren med overgangen fra bl.a. Jernbaneverket til 
Jernbanedirektoratet og BaneNOR.  
 
Deretter fortsatte Andreas Segrov som er engasjert som partsnøytral prosjektleder.  
Hensikten er at dette skal være et nasjonalt initiativ. Det er opprettet et interimstyre og det 
satses på ansettelse av en daglig leder høsten 2019.  
 
Målet er å kartlegge kompetansebehov, identifisere satsingsområder, kartlegge det 
nasjonale kompetansebildet og å øke attraktiviteten og rekrutteringen til 
samferdselsområdet. Det skal etableres ekspertutvalg basert på de satsinger som blir 
identifisert.  
 
I første omgang vil det ikke bli gjort endringer i de foreliggende avtalene med ulike 
utdanningsinstitusjoner. Finansiering er tenkt via Statens vegvesen og 
Jernbanedirektoratet. Det er ikke tenkt organisert som en medlemsorganisasjon.  
 
Flere av Næringslivsringens styret hadde spørsmål og ytringer i tilknytning til planene. 
Flere var opptatt av å poengtere muligheten for å skape synergi mellom det som er 
Næringslivsringens formål og det som ligger i planene for senteret for 
samferdselsutdanning. Dette forutsetter at vi klarer å unngå å komme i en 
konkurransesituasjon.  
  
Vedtak: Næringslivsringens styre tar orienteringen og diskusjonen til orientering. Styret 
følger den videre utviklingen av planene og er åpen for å diskutere mulige koplinger 
mellom de to enhetene når etableringen er en realitet.  

Sak 21/19 Presentasjon av bachelorstudiet på bygg NTNU 
Oppfølging av sak 13/19. 
Det er nå utarbeidet en felles mal for studieopplegget på bachelor bygg. Denne ble 
presentert av Terje Tvedt. Studieplanen følger som vedlegg til referatet. Opplegget 
iverksettes fra høsten 2019. Det er fortsatt noen usikkerheter om det som skal skje på de 
neste klassetrinnene så justeringer kan bli aktuelt.  
 
En utfordring for bachelor er internasjonal utveksling. Rektor stiller økte krav til dette og 
innen bachelor bygg har det så langt vært liten interesse.   
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Styret var enig i at det er uheldig at dette arbeidet ikke er lagt fram for studieprogramrådet 
for debatt. Samtidig bes det om at de gjenstående tilpasningene blir lagt fram for 
diskusjon. Materialet må sendes ut i forkant av møtet slik at det er mulig å sette seg godt 
inn i problemstillingene som fremmes.  
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Videre arbeid forventes lagt fram for 
studieprogramrådet.  

Sak 22/19 Evaluering av lokale fagseminar/arenaer 
Fagseminaret i Ålesund var delt i tre: et faglig seminar, en utstilling og en bedriftsstand. 
Planlegging og gjennomføring ble først og fremst gjort av ansatte. Det var stor deltakelse 
av studenter på selve dagen, ca 170. I ettertid har de pekt på at foredragene kunne vært 
strukturert bedre, men ellers var de fornøyd med opplegget. Instituttleder var meget 
begeistret og ønsker at dette skal gjentas.  
 
Etterpå ble det en diskusjon om hvordan campusene skal følge opp dette videre og om 
Næringslivsringen skal være en med arrangør. Det er enighet om at Næringslivsringen 
bør være synlig i en slik sammenheng. Det er ikke nødvendig at opplegget blir likt på 
begge stedene. Erfaringene og tilpasningen til andre studentarrangement er viktig og det 
ligger gevinster i å utnytte eventuelt samarbeid.  
 
Det betyr at Ålesund og Gjøvik har frist til 15. juni til egenvudering om hvordan dette kan 
videreføres.  
 
Vedtak: Styret er positivt til at campusene på Gjøvik og i Ålesund legger til rette for 
møteplasser mellom studiested og næringsliv. Næringslivsringen bør være en de av 
dette. De gis en frist til 15. juni for å komme fram til en modell for videre arbeid og en 
avklaring av om det skal legges til rette for arrangement allerede i 2019.   

Orienteringer • BM-dag.  
Studentdelen av planleggingen er i godt gjenge. Arealene i kantina (som vi ikke får 
bruke i 2019) er erstattet av arealer i sidearealer mellom auditoriene R1 og R7. 
Gjennom Industrikontakten får vi hjelp til å bestille auditorier for pauserom, møterom 
m.m. Det som blir utfordringen, er å få tilgang til R7 hvor foredragene skal holdes. 
 
Så langt er det inngått avtale med Anett Andreasen, Digibygg, om å snakke om 
sammenhengen mellom innovasjon og digitalisering. August Németh Winter, 
byggstudent som skal ha jobben som konsernsjef i Adecco i august i år, har også 
takket ja til å fortelle om sine erfaringer. Det er videre bestemt at NTNUs satsing på 
innovasjon, bør være et tema. Her har det ikke vært diskutert person. Lillian hadde 
møte med Bymiljøetaten i Oslo kommune i forrige uke og ble gjort oppmerksom på at 
Oslo er miljøhovedstad i 2019. Byutvikling i lys av miljø og klimautfordringene kan bli 
et spennende tema og styret ga tilslutning til å jobbe videre med dette.  

 
• Rekruttering.  

På forrige styremøte ble det bestemt å satse mere på skolebesøk og å kvalitetssikre 
materialet sik at det er en tydelig formidling av at jenter er ønsket både på studiet og i 
bransjen. Presentasjonen er gjennomgått sammen med studentene i 
Industrikontakten og noen justeringer er foretatt. Det er avtalt opplegg for å komme i 
gang med skolebesøk allerede fra høsten. Det er innhentet tilbud på utvikling av en 
flyer som studentene kan legge igjen hos studieveileder.  

 
IV/NTNU har gitt instruks på at skolebesøk skal unngås i ukene 2 – 9, se vedlegg, for 
å unngå kollisjon med Universitetsturneen.  
 

• Samling for kommuner og studenter?  
I forbindelse med møtet med Bymiljøetaten i Oslo kommune, ble det ytret ønske om 
en møteplass for kommuner og studenter innen bygg. Styret var noe skeptisk til et 
eget opplegg for kommunene, men mente at hvis studentene tror dette kan ha noe 
for seg, så kan det organiseres et prøveopplegg. Noe av formålet må da være å få 
med flere kommuner som medlemmer.  
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• Evaluering av styrets sammensetning 
I forbindelse med utvidelsen av NTNU vedtok årsmøtet 2017 en utvidelse av styrets 
medlemmer for perioden 2018 og 2019. Det betyr en avklaring av styrets 
sammensetning på årsmøtet 5. november 2019. Styret var opptatt av at det nå vil 
komme endringer med ny instituttleder på Bygg- og miljøteknikk og ny 
studieprogramleder for området. Det kan da være nødvendig å holde på nåværende 
sammensetning et år til for å sørge for kontinuitet. Saken forberedes og legges fram 
på styremøtet i september.  

Sak 23/19  Eventuelt 
 Ingen saker. 

 
Møtet ble avsluttet med at fungerende styreleder, Lars Erik, takket av Knut som studentrepresentant for 
masterstudentene i styret. Videre ble det rettet en takk til Carl som instituttleder. Han slutter til sommeren for å 
gå over i stillingen som dekan ved Oslo MET. Tore Hoven ble også takket av for 6 år som studieprogramleder. 
Han blir pensjonist fra sommeren. De to siste fikk et gavekort på 300 kroner hver. Knut får sin gave i Trondheim.  
 
 
 
Neste styremøte: 5. september 2019, NTNU Gjøvik, Teknologiveien 22.  
Minner om at vi har blitt enig om å ankomme på ettermiddag/kveld den 4. september slik at vi kan ha en 
felles middag og at vi da kan starte møtet den 5. litt tidligere enn vanlig.  
 


