Referat fra styremøte 27. februar 2020
Tidspunkt:
Sted:

kl 0830 - 1400
Wood Hotel (Mjøstårnet), Brumunddal

Deltakere:

Janicke Poulsen Garmann (Norconsult AS), Pål Egil Rønn (AF Gruppen), Astrid Stadheim
(NTNU Gjøvik), Terje Tvedt (NTNU Ålesund), Arne Gussiås (studieprogramleder NTNU),
Ingeborg Onstein (student), Robert Mortensen (NTNU, Kalvskinnet), Karl Vincent Høiseth
(NTNU), Kinga Turlaj (student), Roar Norvik (SINTEF), Turid Ødegaard (Rambøll), Anita
Sharma (Oslo kommune), Hege Skårbekk Dammerud (Veidekke AS) og Vikas Thakur
(NTNU)
Ingen

Forfall:

Astrid Stadheim ble ønsket velkommen som ny representant fra Gjøvik og i funksjonen som studieprogramleder
for bachelor bygg.
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Referat
Det var ingen kommentarer til referatet fra styremøtet 21. januar 2020.
Vedtak: Referatet godkjennes.
Evaluering av medlemssamling onsdag 26. februar 2020
Dagen i går var en god samling. Styret kommenterte at seminaret var godt forberedt og
gjennomarbeidet. Oppgavene knyttet til dybde og bredde og utvikling av personas til
framtidige studenter var litt uklar. Styret mener det var positivt med studentene som deltok,
men savnet flere fra medlemsbedriftene. Styret poengterte også viktigheten av at samlingen
blir fulgt opp med informasjon til de som deltok og til medlemsbedriftene for øvrig. Det var
både positivt og viktig at Geir Øien deltok. Det er viktig å jobbe med tiltak både på kort og
lang sikt. Styret er fornøyd med at NTNU har satt dette på dagsorden og måten det er lagt
opp på. Styret oppfordret til at det lages et opplegg for informasjon om den videre
prosessen.
Hva tar vi med til neste samling?
Det bør velges et sted som er lettere tilgjengelig.
Tema bør tilhøre hvordan NTNU og næringen beriker hverandre.
Dette seminaret er en viktig møteplass og det er positivt med en bredere representasjon fra
NTNU. Kanskje bør flere av lederne i medlemsbedriftene oppfordres til å delta.
Studentdeltakelse beriker opplegget. Det ble konkret foreslått å inviterer rektor Anne Borg til
neste samling og at tema kan være bærekraft.

Sak 09/20

Vedtak: Diskusjonen og innspillene legges til grunn for arbeidet med samlingen i 2021.
Revidering av Næringslivsringens strategiplan 2010 - 2020
Gjeldende strategiplan for Næringslivsringen ble utarbeidet i 2010, justert i 2013 og
revidert/justert i 2017 i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen for Næringslivsringen.
Til møtet var det utarbeidet en oversikt over hvor vi står og hva det er viktig å ha som
føringer for de neste 10 årene.
Status på inneværende plan ble gjennomgått. Styret etterlyser en oversikt over
undervisningssamarbeid mellom næring og NTNU. Kalle og Vikas lager dette.
Styret er opptatt av at det fortsatt utdannes for få ingeniører og sivilingeniører i Norge. Det er
enighet om at næringen kan påvirke utviklingen av antall studieplasser. Næringslivsringen
har laget en rapport på dette for noen år siden og det ble foreslått å hente fram denne igjen.
Rapporeten «Hårete mål» legges ved referatet.
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En annen bekymring er hvordan det kan skapes større interesse for deltakelse på
faggrupper med få studenter. Hva er årsaken til den lave interessen? Har det noe med
emnets innhold å gjøre eller kan det ha sammenheng med faglærers evne til formidling? Er
det noe Næringslivsringen kan gjøre? En uheldig sammenheng er at få studenter gir
dårligere undervisning.
Styret var enig om at NTNU kan bli bedre på å vise fram sin faglige styrke og også forsterke
dette ved å vise fram samarbeidet med SINTEF.
Til neste møte, 27. april 2020:
Hvilken periode skal strategien gjelde for?
Hva skal være målene?
Skal vi beholde dagens hovedtema eller er det andre oppgaver som bør framheves?
Også her kan rapporten «Hårete mål» bidra med elementer.
I august diskuteres fokusområdene.
Endelig forslag til strategi vedtas på 23. september og presenteres på årsmøtet 3. november
2020.
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Vedtak: Styret har startet arbeidet med ny strategiplan. Ulike elementer diskuteres på
styremøtene framover slik at planen kan vedtas i september 2020. Deretter presenteres den
på årsmøtet 3. november 2020.
Tema og opplegg på BM-dagen 2020
Planleggingen av Bygg- og miljødagen 3. november er i gang. Arrangementet består av
bedriftsstand, foredrag, sommerjobbmaraton, årsmøte for Næringslivsringen,
Topplederforum og studentenes kveldsarrangement. Det ble reist spørsmål om det er for
mye for et dagsarrangement.
Det er stor interesse for bedriftsstand. Bachelorstudentene er ikke fornøyd med denne delen
fordi de opplever at bedriftene først og fremst er opptatt av masterstudentene. Det har vært
synkende deltakelse på foredragene. Det satses på å kunne gjennomføre foredragsdelen
også i år. Styret er opptatt av at det må være et trekkplaster som øker interessen for
foredragsdelen. Kanskje er det nok med ett godt foredrag og utdeling av priser. Foredragene
trenger heller ikke å være byggfaglige. Det kan legges større vekt på å skape inspirasjon og
at det kan komme fra andre områder. Edvard eller Mai Britt Moser ble foreslått. Hvordan
jobber de? Hva er motivasjonen deres?
Å starte kl 09 er for tidlig. Det er viktig å få med sentrale toppledere.
Styret var klare på at mål og hensikt med BM-dagen må klargjøres.
Linjeforeningen Aarhønen har startet planleggingen med å avholde en byggfestival i
sptember/oktober de årene det ikke er UKE. Arrangementet i 2020 har også som mål å bidra
til integrering mellom master- og bachelorstudenter som flytter sammen på Gløshaugen
høsten 2020. Styret er skeptisk til etableringen av enda et arrangement som tar tid fra
undervisning m.m. Kan det være aktuelt å slå flere ting sammen?
Topplederforum. Er et viktig forum for dekan på IV-fakultetet. Dette bør være et treffsted for
toppledere. Aktualiteten vil øke hvis samarbeidene fakultet og institutter trekkes med på
samlingen. Kanskje bør det også diskuteres å invitere studenter. Tidspunktet bør diskuteres.
Invitasjonen skal gå direkte til topplederne og nestledere som erstattere akn kanskje
avvises?
Arbeidsgruppe: Pål Egil, Janicke og Ingeborg. Lillian innkaller til første møte på skype så
snart som mulig.

Orienteringer

Vedtak: Styret vedtar å nedsette en egen programkomite for årets Bygg- og miljødag som
består av Påle Egil, Janicke og Ingeborg. Forslag til opplegg presenteres på styremøtet 27.
april 2020.
• Nytt medlem: SE Produksjon AS
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Århønens byggfestival er inspirert av samlokaliseringen av master- og bachelorstudenter
på Gløshaugen. Informasjonen om planene tas til etterretning. Samtidig ble det informert
om at institutt for bygg- og miljøteknikk planlegger et eget integreringsopplegg i
forbindelse med at bachelorstudentene fra Kalvskinnet flytter til Gløshaugen . Styre
foreslår at det samtales nærmere om dette før planleggingen kommer for langt.
Eventuelt
• Sommerjobb. En del studenter sliter med å få kvalifisert sommerjobb som gjør at de
får studiet sitt godkjent. På master er kravet 12 uker sommerjobb hvor 6 uker skal
være relevant for studiet. Noe av problemet kan ligge i at utenlandske studenter ikke
har tilstrekkelige norskkunnskaper. Noen utenlandske universitet tilbyr 2 måneders
språkopplæring før studiestart. Dette har ikke NTNU råd til.

•
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For de utenlandske studentene som velger å bli i Norge er det viktig å vite at skal du
være aktuell i det norske arbeidsmarkedet, så er norsk språk en viktig forutsetning.
Referat fra studieprogramrådet kommer som egen sak.
Neste styremøte: 27. april 2020 – NTNU Gjøvik, Teknologivegen 22.
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