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Referat fra styremøte 2. desember 2020 
 
Tidspunkt:  kl 1000 - 1300 
Sted:  Teams 
 
Deltakere: Janicke Poulsen Garmann (Norconsult AS), Karl Vincent Høiseth (NTNU), Jan Steinar 

Egenes (NTNU Gjøvik), Robin Sætre (NTNU Ålesund), Arne Gussiås (NTNU), Turid 
Ødegaard (Rambøll), Roar Norvik (SINTEF), Robert Mortensen (NTNU, Trondheim), 
Fatima Nawafly (student), Birger Steffensen (Bane NOR) og Vikas Thakur (NTNU) 

 
Forfall:  Pål Egil Rønn (AF Gruppen), Anita Sharma (Oslo kommune), Anna Bjørnøy Dørheim 

(student) 
 
Birger Steffensen, Bane NOR ble innledningsvis ønsket velkommen som nytt styremedlem. Deretter ga 
han en kort presentasjon av seg selv.            
Sak 31/20 Referat  

Det var ingen kommentarer til referatet fra styremøtet 23. september 2020. 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 

Sak 32/20 Evaluering av årsmøtet 2020 
For første gang ble årsmøtet gjennomført digitalt. Det deltok ca. 10 flere bedrifter enn det 
som har vært gjennomsnittet de siste årene (24/14). I tillegg til årsmøtesakene var det satt 
av tid til to innlegg og prisutdelinger som vanligvis blir gjort i tilknytning til foredragsdelen 
på Bygg- og miljødagen.  
 
Styret var enstemmig i at årsmøtet hadde fungert bra og at det kan videreføres som et 
digitalt opplegg. En digital løsning åpner også for å legge årsmøtet til en annen dato enn 
Bygg- og miljødagen. Noen korte spennende innlegg vil kunne krydre årsmøtet og øke 
interessen for å delta. Prisutdelingene bør beholdes på BM-dagen.  
 
Innspillene tas med i planleggingen for 2021.  
 
Vedtak: Styret ser at årets digitale gjennomføring åpner for justeringer i framtida. 
Innspillene tas med i framtidig planlegging.  

Sak 33/20 Bygg- og miljødag 16. februar 2021 
Styret mener det er urealistisk å planlegge for en fysisk Bygg- og miljødag 16. februar 
2021. Hvis studentgruppa ønsker å utvikle et digitalt opplegg som kan være interssant for 
bedriftene å delta på og evt. betale en avgift for, skal Næringslivsringen bidra til å formidle 
det og evt. bistå i praktisk samarbeid. Noen av styrets eksterne medlemmer uttrykte 
skepsis til hvor interessant dette kan være for bedriftene, men støtter at det kan være 
verdt å prøve. Det kan være en god investering i en langsiktig imagebygging ovenfor 
studentene.  
 
I og med at EXCOM (hovedekskursjonen i 3. klasse) delvis finansieres av inntekter fra 
utleie av standplasser på BM-dagen, faller denne inntekten bort for årets kull. For å ta 
høyde for fortsatt smitterestriksjoner i forbindelse med reiser, er det vedtatt å utsette 
gjennomføringen til august 2022 (før semesterstart) for det kullet som skulle ha reist våren 
2021. Næringslivsringen er innstilt på å sette av midler i budsjettet for 2022 for at dette 
ene kullet som mister sitt BM-dagenarrangement skal kunne ha de samme økonomiske 
rammer som de andre kullene i forbindelse med EXCOM.  Øvre ramme for et slikt tilskudd 
settes til 1 mill.  
 
Hvis koronaen slås tilbake i løpet av første halvår 2021, vil BM-dagen 2. november 2021 
gå som normalt.  
 



 

  2

Vedtak: Styret mener det er urealistisk å gjennomføre BM-dag 16. februar 2021. 
Studentstyret gis positiv tilbakemelding på å kunne lage et kreativt digitalt opplegg som et 
alternativ til BM-dagen. Dette trenger ikke å være reservert til datoen 16. februar.   

Sak 34/20 Medlemsmøte våren 2021 
Styret ser stor verdi i å kunne møtes fysisk som medlemsgruppe. Det foreslås derfor å 
legge medlemsmøtet til mai i håp om at smittesituasjonen da er på et nivå som gjør at 
dette er gjennomførbart på en sikker måte. Tema for medlemsmøte er å kople SINTEFs 
rapport Framsikt 2050 og Fremtidens teknologistudier for å se hvordan disse henger 
sammen og evt. forsterker/svekker hverandre.  
 
Styret glemte å diskutere innleie av samme kompetansen for planlegging og 
gjennomføring som våren 2020. Dette tas opp på møtet i februar 2021.  
 
Opprinnelig var medlemsmøtet tenkt i tilknytning til Topplederforum som er planlagt 16. 
februar 2021. Dekan Olav Bolland kan evt. vurdere å flytte også Topplederforum til 
nærmere sommeren. Styret i Næringslivsringen er imidlertid opptatt av at det ikke må 
drøye for lenge til å samle aktuelle toppledere. Anbefalingen fra styret er å opprettholde 
datoen 16. februar og legge opp til et digitalt møte. Dette vil kreve god og kreativ 
planlegging. Samtidig øker muligheten for deltakelse av topplederne i og med at de slipper 
å reise. Olav Bolland har bedt om en tilbakemelding fra styrets diskusjon og dette ble 
sendt etter møtet. 
 
Vedtak: Styret ber daglig leder planlegge for et medlemsmøte i mai og holder fast ved 
tidligere foreslått tema.  
 
Når det gjelder støttekompetanse, settes dette opp som sak på styremøte 1/21, 16. 
februar 2021.  
 
Anbefalingen til dekan er å avholde et digitalt Topplederforum 16. februar 2021. Med god 
planlegging og proff gjennomføring er det sannsynlig at flere toppledere vil delta og det 
kan være god reklame for framtidige Topplederforum.  

Sak 35/20 Forslag til møteplan for 2021 
Forslag til møteplan var sendt ut på forhånd. Opplegget for styremøtene ble godkjent. De 
øvrige aktivitetene kvalitetssikres av styrets medlemmer og administrasjonene ved IBM og 
K i ettertid.  
 
Vedtak: Møteplanen godkjennes med justeringer av aktiviteter i ettertid. 

Sak 36/20 Høringsuttalelse Fremtidens teknologistudier 
 Etter avtale med styreleder, sendte daglig leder en høringsuttalelse til delrapport 1 i 
prosjektet Fremtidens teknologistudier. Styret ble orientert om bakgrunn og prosess for 
uttalelsen. Det var ingen kommentarer hverken til opplegg eller innhold. 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

Sak 37/20 Spørreundersøkelse 
På møtet med RIF, EBA og BNL 10. september i år, ble Næringslivsringen utfordret til å 
sette fokus på det framtidige rekrutteringsbehovet innen næringen i form av en 
spørreundersøkelse. Denne ble sendt ut onsdag 18. november 2020 med svarfrist 27. 
november 2020. Styret fikk en gjennomgang av resultatene. Ambisjonen er å gjenta 
denne årlig som en spørreundersøkelse i november.  
 
Hovedreaksjonen er at svarene tyder på at det er tro på framtida blant de som har svart. 
Det var få overraskelser i svarene.  
 
Styret ble utfordret til å kommentere både spørsmål og svar.  

• Det er ønskelig å se nærmere på inndelingen i spørsmål 5, fagområder. Det 
samme gjelder spørsmål 7 hvis dette skal gjentas. Som grunnlag for en inndeling 
her, kan det være aktuelt å kartlegge de kritiske områdene innen bygg.  

• Kan det være interessant å spørre om hvor mange som slutter? 

• Kan det være aktuelt å dele inn spørsmålene etter strategisk – og 
konjunkturmessig innhold? 

Når undersøkelsen skal gjentas høsten 2021, vil Turid, Arne og Birger utgjøre en 
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referansegruppe.  
 
Resultatene settes sammen i et notat og oversendes RIF, BNL og EBA. I tillegg sendes 
dette til medlemsbedriftene og til instituttene ved NTNU. Svarprosenten i 2020 ligger på 
ca. 34%. Med flere gjentakelser vil denne forhåpentligvis øke, og over tid gi en trend for 
rekrutteringsbehovet som er nyttig.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og støtter beslutningen om en årlig 
rekrutteringsundersøkelse.  Resultatene formidles i form av notat til initiativtakerne, 
medlemmer og institutt ved NTNU.  

Sak 38/20 Eventuelt 
•  Hva kan Næringslivsringen bidra med for å gi nye studenter innsikt i og 

tilknytning til byggområdet? 
Bakgrunnen for dette spørsmålet er en henvendelse fra en av professorene på 
institutt for bygg- og miljøteknikk. Det er en bekymring at de som startet i 1. klasse 
i høst, i svært begrenset grad møter byggnæringen. Er det mulig å utfordre 
bedrifter i Næringslivsringen til å gjøre seg gjeldende på en eller flere måter i 
denne koronabegrensede tiden?  
 
Styret var opptatt av at det må formidles at det er jobb i andre enden. Det er ingen 
ting som tyder på at arbeidsmarkedet for byggingeniører skal redusere seg med 
det første, snarere tvert imot.  
Det kan være vanskelig for ferske studenter å se hvordan det framtidige 
arbeidsmarkedet ser ut. Både RIF og EBA kan utfordres til en bedre beskrivelse 
av hva en rådgivende ingeniør er og hva en entreprenør jobber med.  
 
Styret ba om at denne saken følges opp på styremøtet 16. februar 2021.  

 
 
Neste styremøte: tirsdag 16. februar 2021, kl 10 – 16 hos Rambøll, Kobbes gate 2, Trondheim, 
alternativt: Teams            
   


