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MEDLEMSMØTE/STRATEGIMØTE 20. SEPTEMBER 2021 PÅ GARDERMOEN 
TEMA: FRAMSIKT 2050 OG FREMTIDENS TEKNOLOGISTUDIER (FTS) 
Planlegging av fysiske møteplasser/samlinger er en utfordring i tider med pandemi og 
smittevernbestemmelser. Styret hadde opprinnelig en plan om å arrangere medlemsseminar 16. juni, men har 
nå måttet går for plan B. Under forutsetning av at åpningen av samfunnet går etter planen, kan vi inviterer til 
medlemssamling på Park Inn by Radisson Oslo Airport, mandag 20. september kl 1000 til 1700 med en sosial 
avslutning deretter.   
Som overskriften viser, er tema for samlingen fastlagt. Vi kommer med informasjon når mulighetene for en 
samling er mere klarlagt. Følg med!  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BYGG- OG MILJØDAGEN 2021 HOLDES 2. NOVEMBER 

Som tidligere omtalt, tar studentene og Næringslivsringen sikte på å arrangere en fysisk Bygg- og miljødag i 
2021. Studentene er allerede i gang med å invitere bedrifter til leie av standsområder og sammen planlegger vi 
de andre aktivitetene som er knyttet til denne dagen. Det blir foredrag innenfor tema miljø og bærekraft.  
Vi kommer tilbake til oppsettet for dagen og om foredragsholdere, men håper du og dine kolleger merker dere 
dagen allerede og tar sikte på en dag i Trondheim og på Gløshaugen.  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FRA STYREMØTET 5. MAI 2021 
Styrets arbeid er fortsatt preget av koronarestriksjoner og har siden februar 2020 vært gjennomført som Teamsmøter. Det er nå å håpe at 
høstens møter gir anledning til å treffe hverandre igjen. På møtet 5. mai var det flere tema som berører muligheten for deltakelse og 
engasjement fra medlemsbedriftene. Noen av sakene var: 
Revitalisering av vit.asstillinger: IBM og K kartlegger fagområder som kan være tjent med å knytte til seg vit.ass’er. Det settes opp et tilbud 
som klargjør arbeidsopplegg og fordeling mellom NTNU og bedrift. Tilbudet må også inneholde opplysninger om betingelsene knyttet til en 
slik stilling. Disse lyses ut så fort som mulig for å kunne ha de på plass fra studiestart høsten 2021. 
Etterutdanningstilbudet ved NTNU: Styret i Næringslivsringen er enig om å sende en henvendelse til NTNU Videre med kopi til IV fakultetet 
for å fremme ønske om EVU-kurs på flere fagområder og med et fleksibelt undervisningsopplegg.  
Samtidig presiseres det at kostnaden for deltakelse er en utfordring og ber NTNU se på muligheten for å justere denne. 
Medlemsdeltakelse i referansegrupper: 

• Deltakere i eksternt panel for 5-årig evaluering av masterprogrammene på byggområdet ved fakultetet for ingeniørvitenskap: her 
blir det sendt ut spørreundersøkelse til samtlige medlemsbedrifter. Her deltar Hege Dammerud, Veidekke og Leif Olav Bogen, 
Multiconsult i referansegruppe 

• Referansegruppe for bærekraft: Janicke Garmann, Norconsult, Gina Ytterborg, Statens vegvesen og Mette Hjulmand Erbs, NCC. 
• Referansegruppe for digitalisering: Hege Berg, Trimble Norge, Anett Andreasen, Statsbygg og Marius Sekse, COWI. 

 
Godkjente referat blir for øvrig lagt ut på Næringslivsringens hjemmeside www.naringslivsringen.no.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NYTT FRA NTNU 
INVITASJON TIL 9. JUNI 2021 KL 12 - 15 - GEOTEKNIKK 

NTNU er i gang med utvikling av eit anbefalt rammeverk for NTNUs framtidige studieportefølje, 
Fremtidens teknologistudier (FTS), innan teknologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Dette omfattar 
dei klassiske teknologistudiane, hovudsakleg sivilingeniør- og ingeniørfag, samt realfag og arkitektur-, design- og 
planleggingsfag. FTS skal legge til rette for at NTNUs studieportefølje i teknologi er samstemt med teknologiutviklinga, 
samfunnsutfordringane og nærings- og arbeidslivets behov i perioden frå 2025 og framover. Vi får stadig signal om at 
det er eit stort behov for geoteknisk fagkompetanse i byggebransjen og i offentleg forvaltning (kommunar, SVV, 
BaneNor mm). Dette vart poengtert i ein kronikk og på toppleiarforum BYGG den 16.02.2021 arrangert av NTNU i et 
samarbeid i med Næringslivsringen. NTNU inviterer derfor til eit seminar for å diskutere kva tiltak NTNU saman med 
bransjen kan gjere for å møte behovet for geoteknisk kompetanse. Vi vonar seminaret og kan gi viktige bidrag til 
utforming av ny studieplan og til innhaldet i dei geoteknikk-kursa vi underviser.  
Kontaktperson: Gudmund Eiksund, gudmund.eiksund@ntnu.no.  
Påmelding: https://forms.office.com/r/Z99NEfsP8C  
 
 

FRA STUDIEPROGRAMRÅDET 
Søkertallene for 2021 viser at søknaden til bachelorstudiene er stabile:  

o Trondheim: 263 
o Ålesund: 106 
o Gjøvik 178 + 133 (nettbasert) 

For masterstudiene viser en nedadgående trend for det 5-årige studieløpet. Det var 1610 totalt som søkte i år, mens det i 2015 var 2163. 
Det var 345 som hadde byggstudiet som førstevalg mot 478 i 2015. Det ser litt bedre ut for det 2-årige masterprogrammet. 312 hadde bygg 
som førstevalg. Her var toppåret i 2018 da tallet var 334.  
 
Et av resultatene fra prosjektet Fremtidens teknologistudier er økt fokus på bærekraft- og digitalisering i studieprogram og studieplaner. 
Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) har besluttet at alle studieprogram på fakultetet skal revidere studieplanene i 2021 for å utvikle 
studietilbudet og undervisningen slik at det gir studentene økt kompetanse på digitaliserings og bærekraftsområdet. På bygg- og 
miljøteknikkområdet er det etablert en intern arbeidsgruppe på hvert av disse områdene, med støtte fra referansegrupper fra næringslivet, 
som gjennomgått i styremøtet til Næringslivsringen.  


