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Referat fra styremøte 5. september 2019 
 
Tidspunkt:  kl 0900 - 1500  
Sted:  NTNU Gjøvik, Teknologiveien 22 
 
Deltakere: Berit Laanke (SINTEF), Lars Erik Hauer (COWI), Jan Steinar Egenes (NTNU Gjøvik), Hege 

Skårbekk Dammerud (Veidekke AS), Siri Hustad (Statens vegvesen), Terje Tvedt (NTNU 
Ålesund), Arne Gussiås (påtroppende studieprogramleder NTNU), Vikas Thakur (NTNU), 
Janicke Poulsen Garmann (Norconsult AS), Kinga Turlaj (student) og Ingeborg Onstein 
(student) 

Forfall:  Robert Mortensen (NTNU, Kalvskinnet) og Karl Vincent Høiseth (NTNU) 
 
Styret har fått flere nye medlemmer og møtet startet med en presentasjonsrunde. 
 
Jan Steinar ønsket velkommen til Gjøvik og inviterte til omvisning på laboratoriet for 3D-printing i forbindelse 
med lunsj.  
 
 
Sak 24/19 Referat  

Referat fra styremøte 22. mai 2019 var sendt ut. Styreleder poengterte at oppfølging av sak 
21/19 Presentasjon av bachelorstudiet på bygg NTNU vil bli satt opp på styremøtet 15. oktober. 
Videre ble det pekt på at den planlagte evalueringen av styrets sammensetning som er planlagt 
denne høsten, kan bli påvirket av resultatet av sak 25/19 og NTNUs oppfølging av denne. 
 
Ellers var det ingen kommentarer. 
 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak 25/19 Funksjonen som studieprogramråd for bygg- og miljøteknikk 
NTNU har utarbeidet nye retningslinjer for funksjonen som studieprogramområdeleder, 
studieprogramleder og studieprogramråd. Det er fortsatt ønskelig at Næringslivsringens 
medlemmer utgjør studieprogramråd for programmene på bygg- og miljøteknikk. Det betyr 
imidlertid at styret må se på hvordan funksjonen kan tilpasses styrets sammensetning og 
møteopplegg. Som et utgangspunkt for diskusjon var det utarbeidet et notat fra styreleder og 
daglig leder.  
 
Styreleder innledet med å poengtere at det som er til diskusjon under denne saken, er 
Næringslivsringens forslag til sammensetning og opplegg for å utøve funksjonen som 
studieprogramråd og ikke de beslutninger som NTNU har lagt til grunn. Fra NTNUs 
representanter ble det understreket at dette fortsatt er i støpeskjeen og at bygg blir en 
prøvekanin i og med at bygg er først ute til å tilrettelegge sin funksjon.  
 
Innledningsvis ble styret vist presentasjonen som IV-fakultetet har utviklet for å presentere sine 
beslutninger for utøvelse av funksjonen som studieprogramleder og studieprogramråd. I tillegg 
ble styret minnet om mandatet for studieprogramråd og grunnlaget for Næringslivsringen.  
 
Diskusjonen viste en entydig holdning til at styret i Næringslivsringen fortsatt skal være 
studieprogramråd for studieprogrammene på bygg- og miljøteknikk. Dette har vært en suksess 
for bygg. Gjennom denne funksjonen har styret legitimitet til å mene noe om studiets innhold, 
kvalitet og utvikling. Det er ingen grunn til å endre dette selv med de endringer som skjer ved 
NTNU.  
 
Styret i Næringslivsringen er usikker på om fakultetets planlagte sammensetning av 
studieprogramrådet er optimal. Ved å velge ulik sammensetning i funksjonen som styre for 
Næringslivsringen og i funksjonen som studieprogramråd, særlig representasjonen fra 
næringslivet, er det sannsynlig at interessen for deltakelse, i begge fora, reduseres. Som styre i 
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Næringslivsringen er det viktig å ha plass til representasjon fra flere deler av bransjen. Skal 
dette være gjennomførbart, må antall næringsrepresentanter opprettholdes. Styret mener at 
følgende faktorer er viktig: geografi, instituttledelse, tilstrekkelig representanter fra næringslivet 
samt fag. Det er helheten i styrets funksjon som både styre og studieprogramråd som har vært 
suksessen så langt. Endres denne, er styret redd for at dynamikken mellom beslutninger som 
retter seg mot NTNU og de som mer retter seg mot aktiviteter i Næringslivsringen, vil forsvinne. 
Styret er derfor innstilt på å foreslå at dagens sammensetning med samme antall representanter 
fra næringen og som bl.a. inkluderer instituttledere og representanter fra alle campusene, 
videreføres. Instituttlederne er viktig for kontakten med linjeledelsen. 
 
Styret er enig om å fremme sitt syn med utgangspunkt i diskusjonene på møtet, i form av et 
notat som sendes dekan så snart som mulig.  
 
Vedtak: Styret er enig om å gjenta tidligere uttrykt ønske om å fortsette som studieprogramråd 
for bygg- og miljøteknikk. Styret mener dagens sammensetning med 6 representanter fra 
næringslivet, 2 studenter, instituttledere, representanter fra geografiske enheter og 
studieprogramområdeleder, evt. supplert med faglig deltakelse, er en modell det bør satses på.  
Synspunktene fremmes til dekan i form av et notat.  

Sak 26/19 Studieprogrammets time v/Arne, Jan Steinar og Terje 
Arne orienterte om arbeidet med strategien for teknologifagene på NTNU som skal starte opp 
og være ferdig innen 2023.  
 
Studiestart 2019 viser at studieprogrammene på bygg i sum har større kapasitet enn det som 
blir tatt opp. Videre er kvinneandelen lavere enn ønskelig.  
 
I den videre diskusjonen ble det poengtert at manglende kvinneandel bør tas opp i Nyhetsbrevet 
som sendes ut 15. september, i form av en oppfordring til bedriftene om å synliggjøre kvinner i 
sin markedsføring.  
 
Videre ble det en refleksjon om hvordan vi kan selge teknologi til unge jenter. Det er viktig å 
selge inn dette allerede i ung alder.  
 
I tillegg til kvinneandelen, ble det en generell diskusjon om hvordan vi kan øke mangfoldet ved 
studiet. Dette kan gjelde etnisitet, geografi, bakgrunn m.m. Trenger vi å sette opp noen 
parametere for å kunne måle utvikling på disse områdene?  
 
Det er utviklet noen videoer både av NTNU og Næringslivsringen som skal sette fokus på disse 
tingene, se https://www.youtube.com/watch?v=gJy8FJ-uJo8&t=11s og 
https://www.youtube.com/watch?v=roXO5puwWbw&t=38s. Til den siste kan det være aktuelt å 
gjøre en justeringen av teksten i avslutningen. Kanskje også korte den ned.  
 
Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.  

Sak 27/19 Rekrutteringsarbeid 2019/20 
Styret har tidligere vedtatt å samle satsingen på økt skolebesøk og informasjon til 
studieveiledere. I samarbeid med studenter fra Industrikontakten har det nå vært en 
gjennomgang av den presentasjonen som studentene bruker når de reiser rundt for å snakke 
om studiene på videregående skole. Billedmaterialet er gjennomgått for å sikre at det 
gjenspeiler jentene i studiet og i bransjen. Det er laget en flyer som studentene skal legge igjen 
hos studieveileder ved videregående skole som en påminnelse om studietilbudet på bygg ved 
NTNU.  
 
Så langt har det vært vanskelig å få til samarbeid med bachelor om skolebesøk. Styret ønsker å 
endre på dette og ber om mer fokus på rekruttering til bachelorstudiene. Lillian sjekker hvordan 
det går med rekrutteringsvideoen for bachelor. Hun tar også opp tema på det planlagte møtet 
med BNL, EBA og RIF i november.  
 
Styret er opptatt av å få mere fakta bak tallene, særlig om jenteandelen. Er det skoler som 
utmerker seg med mange søkere til studiet år etter år? Er det mulig å kjøre en 
spørreundersøkelse blant jenter på bygg om hvorfor de valgte dette studiet? 
 
Næringslivsringen har jobbet mye med jenterekruttering tidligere og det er ønskelig å se på de 
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tiltakene som har virket tidligere for å vurdere om det er noen som kan gjentas. Siri og Pål Egil 
ønsker å bidra. I tillegg tas det kontakt til Piker Med Spiker (PMS) om å få til et idémøte.   
 
Vedtak: Styret er fortsatt bekymret for søkertallene til studiet og særlig jenteandelen. Daglig 
leder bes om å gå videre med arbeidet med økt fokus på bachelor i samarbeid med de utpekte 
ressurspersonene.  

Orienteringer • Vikas Thakur, ny instituttleder på IBM, ga en oversikt over de endringer som har skjedd og 
skal skje på instituttet i forbindelse med skifte av instituttleder og samlokalisering av 
masterstudiene og bachelor bygg ved Kalvskinnet. Hans presentasjon følger som vedlegg 
til referatet.  

• BM-dag. Et utkast til program ble lagt fram. Styret ga tilslutning til at priser deles ut mellom 
foredragene. Det ble foreslått å gi enkelte av prisene nye navn. I programmet er det heller 
ikke nødvendig å gi de så stor plass, men tidspunktene for utdeling bør være synlig. I og 
med at det mangler avklaring på to av foredragene og at det er andre som ønsker å bidra, 
ønsket styret at dette ble justert.  

• Nyhetsbrev. Aktuelle tema er ny studieprogramleder. Som tidligere nevnt bør vi ha en sak 
om rekruttering. Det må skrives om BM-dagen og årsmøtet m.m. Styret ble oppfordret til 
komme med forslag til tema innen torsdag 12. september.  

• Medlemssamling 2020: 4. mars med styremøte 5. mars? Styret ga tilslutning til samling 
4. mars 2020 med påfølgende styremøte 5. mars. Forslag til sted er Wood Hotell, 
Brumunddal (Mjøstårnet).  

Sak 28/19 Eventuelt 
Næringslivsringen har fått invitasjon til å ha med en person i arbeidet med revisjon av 
arkitektutdanningen ved NTNU. Styret besluttet å tilby daglig leder.  

 
Neste styremøte: 15. oktober 2019, NTNU Ålesund, Larsgårdsvegen 2 
 
 


