Referat fra styremøte 27. april 2020
Tidspunkt:
Sted:

kl 1000 - 1230
Teams

Deltakere:

Janicke Poulsen Garmann (Norconsult AS), Pål Egil Rønn (AF Gruppen), Jan Steinar
Egenes for Astrid Stadheim (NTNU Gjøvik), Arne Gussiås (studieprogramleder NTNU),
Ingeborg Onstein (student), Karl Vincent Høiseth (NTNU), Kinga Turlaj (student), Roar
Norvik (SINTEF), Turid Ødegaard (Rambøll), Hege Skårbekk Dammerud (Veidekke AS) og
Vikas Thakur (NTNU) (fra kl 1130)
Anita Sharma (Oslo kommune), Terje Tvedt (NTNU Ålesund), Astrid Stadheim (NTNU
Gjøvik) og Robert Mortensen (NTNU, Kalvskinnet)

Forfall:
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Referat
Referat fra styremøtet 27. februar 2020 ble gjennomgått. Ingen kommentarer.
Vedtak: Referatet godkjennes.
Revidering av Næringslivsringens strategiplan 2010 - 2020
Oppfølging sak 09/20.
Lillian innledet om opplegg og prosess for arbeidet. Tema for dagens møte er
Hvilken periode skal strategien gjelde for?
Hva skal være målene?
Skal vi beholde dagens hovedtema eller er det andre oppgaver som bør framheves?
Vikas og Kalle var utfordret til å lage en oversikt over samarbeid mellom utdanning og
næringsliv til dette møtet. Vikas hadde på forhånd sendt en oversikt over prof. II-stillinger ved
instituttet. Denne legges ved referatet. Kalle ga en muntlig orientering i møtet og poengterte
at samarbeidet inkluderer mere enn II-er-stillinger. Han viste også til at årets søknad til
masterstudiene er på samme nivå som det har vært de siste årene. Samtidig henviste han til
Markussenutvalgets rapport om livslang læring; NOU 2019:12. Poenget er å jobbe for å lage
tilbud innen alle fagområder som tilfredsstiller behovet for faglig påfyll gjennom arbeidslivet.
Han foreslo at Næringslivsringen kan jobbe for at det utvikles en portefølge innen bygg som
svarer opp næringslivets behov. Det ble videre pekt på at det er restriksjoner på å tilpasse
innholdet i ordinær undervisning og EVU-kurs.
I den påfølgende diskusjonen fikk behovet for og ønsket om et program for livslang læring,
støtte fra flere i styret. Samtidig ble det reflektert om hvordan koronasituasjonen vil påvirke
innretningen på strategen til Næringslivsringen. Endringer skjer raskt og da er det viktig at
strategiperioden ikke blir for lang. Det er også viktig å opprettholde muligheten for en årlig
revisjon av strategien. Det ble også fremhevet at arbeidet med Fremtidens teknologistudier
innen bygg vil påvirke NTNUs strategiske arbeid og at Næringslivsringen må forholde seg til
det.
Vedtak:
Neste strategiperiode blir 2021 – 2025.
Hovedmål for perioden: Næringslivsringen skal bidra til at studieprogrammet bygg- og
miljøteknikk ved NTNU sikrer rekruttering til byggnæringen
Delmål 1: Legge til rette for samarbeid om framtidig kunnskap- og kompetansebehov innen
det byggfaglige området. Dette inkluderer et tilbud om livslang læring.
Delmål 2: Bidra til rekruttering
Fokusområder blir tema på neste styremøte.
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Tema og opplegg på BM-dagen 2020
Arbeidsgruppen (Janicke, Pål Egil og Ingeborg) har hatt to møter. Utgamgspunktet for
diskusjonen i styret var koronasituasjonens innvirkning på hva som vil være mulig å
arrangere i løpet av høsten. Arbeidsgruppen hadde i utgangspunktet tenkt å bruke liten tid
på foredragsdelen nå. Arbeidsgruppen har besluttet å ta kontakt med studentgruppen som
arrangerer karrierestands for å høre hva de tenker om situasjonen. Ingeborg og Lillian har
dette møtet tirsdag 28. april.
Det er mange løse tråder knyttet til avholdelse av Bygg- og miljødagen 2020. Inntil videre er
det ikke anledning til å holde samlinger som samler mer enn 500 deltakere fram til 1.
september. Senere skal det komme avklaringer om samlinger med mindre enn 500
deltakere.
BM-dagen skal holdes 3. november. Målsettingen for arbeidsgruppen er å foreslå et opplegg
som øker attraktiviteten for både næringsliv, studenter og ansatte til å delta på
foredragsdelen og prisutdelingen. Denne ambisjonen ønsker styret og opprettholde. Det er
også opptatt av at det er viktig å gjennomføre BM-dagen selv om det kan bli aktuelt å flytte
den over til 2021. I denne sammenheng ble det også pekt på at det kan være lurt å
engasjere aktuelle foredragsholdere og be de holde av den planlagte datoen. Det er også
viktig å jobbe med planen for Topplederforum og hvordan vi kan få flere toppledere til å delta
på dette arrangementet. Det ble foreslått å lage en frist for å avgjøre om dagen skal holdes
som planlagt eller om den skal flyttes. Forslaget er 30. juni 2020. Regjeringen skal legge
fram en plan for høsten den 15. juni.
I møtet med studentene er det viktig å høre hva studentene tenker om situasjonen. En evt.
plan B, må komme fra studentene slik at det er de som «eier» et justert opplegg. Det er
fortsatt et stort behov for nyutdannede til næringen og dette må formidles, særlig i disse
tider. Det skal ansettes nyutdannede i 2020 og 2021, også.
Arbeidsgruppen ønsker fortsatt å holde tak i denne saken på vegne av styret. Styret får
endelig forslag til opplegg for en mulig BM-dag når flere avklaringer er gjort.

Orienteringer
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Vedtak: Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid. Det er avtalt møte med studentstyret den 28.
april. Basert på innspill fra styret og fra studentgruppen, jobber arbeidsutvalget videre med å
legge en plan for BM-dagen.
Styremedlemmer som har innspill til tiltak sender dette til Lillian.
• Norsk Forening for Betongrehabilitering og ÅF har meldt seg ut av Næringslivsringen.
Utmeldingen begrunnes med mangel på ressurser til å engasjere seg i arbeidet mot
studietilbudet. Under denne orienteringen ble det stilt spørsmål om hvem/hva som er
Næringslivsringens konkurrenter og hvordan vi stiller oss til dem. Det ble spesielt henvist
til det nyetablerte nasjonale kompetansesenteret for samferdsel. Styret er enig i å legge
opp til en god dialog, men at vi skal pleie forholdet til enkeltbedriftene som er opptatt av
utdanningen ved NTNU og sørge for å følge opp deres forventninger.
Eventuelt
Ingen saker

PAUSE
Studieprogrammets råd
• Undervisningen og forberedelsene til eksamen på de ulike studiestedene v/ hhv.
Astrid, Terje, Robert, Ingeborg, Kinga, Kalle, Vikas og Arne.
Emneansvarlige og faglærer var raskt ut med undervisning på nettet i vårens emner
på nett. Undervisningen på nett har i all hovedsak gått meget bra. Enkelte studenter
har til og med kommentert at undervisningen på nett var bedre enn den fysiske
klasseromsbaserte undervisningen.
Vi forbereder nå hjemmeeksamener i alle fag. Vurderingsformen for byggstudentene
vil i hovedsak bli bestått/ikke bestått.
Ledelsen ved NTNU har vært opptatt av studentene sitt psykososiale miljø i denne
perioden. Tilbakemeldingene fra studentene er at det går bra med de aller fleste.
Mange reiste hjem når de ikke fikk tilgang til lesesaler m.m. på campus og er fortsatt
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•

hjemme.
Fristen for Fremtidens Teknologistudier (FTS) fase 1 er utsatt, så det er lite nytt å
melde om FTS. Prosjektet jobber fortsatt med aktivitetene i fase 1. Prosjektet har så
langt første utkast klart til to “integrerte kompetanseprofiler» for hhv. bachelor
ingeniør og 5-årig integrert master - dvs. profilbeskrivelser som ikke er delt opp i
kunnskap – ferdigheter – generell kompetanse, men består av et antall (p.t. 12)
«integrerte» kompetansepunkter, der hvert punkt går på tvers av flere av de fire ulike
«dimensjonene» av kompetanse (som uttrykt f. eks. i «4-D»-rammeverket til Fadel &
co, World Economic Forum-rammeverket, eller CDIO Syllabus-rammeverket – se
også Brumunddal-foredraget mitt). En mener innholdet i disse profilene nå begynner
å bli rimelig dekkende for det en mener bør være der, men en er ikke ennå selv
fornøyd nok med selve strukturen/formen – en synes vi trenger å forenkle, presisere
og spisse ytterligere, slik at det kommuniserer bedre utad, og blir lettere forståelig for
folk som ikke har dette «under huden». En trenger nok også å tydeliggjøre enda litt
bedre forskjellene mellom bachelor- og masterprofilen. Det er for øvrig også
påbegynt en tilsvarende profil for ph.d.

Neste styremøte: 26. august 2020 – Rambøll, Kobbes gate 2, Trondheim
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