Referat fra styremøte 13. desember 2021
Tidspunkt:
Sted:
Deltakere:

Forfall:

13. desember 2021 kl 0900 – 1000
Teams
Turid Ødegaard (Rambøll), Pål Egil Rønn (AF Gruppen), Marita Førde (student), Ole
Kristian Haug (NTNU Gjøvik), Arne Gussiås (NTNU), Eli Grimsbu (Oslobygg, Oslo
kommune), Birger Steffensen (Bane NOR), Anders Rønnquist (NTNU), Vikas Thakur
(NTNU) og Robin Sætre (NTNU Ålesund)
Janicke Poulsen Garmann (Norconsult AS), Eira Hammeren (student) og Guro Grøneng
(NGI)

Turid Ødegaard ønsket velkommen og understreket at dette først og fremst var et møte for å møtes og for å
presentere aktuelle tema for det kommende året. Deretter fikk deltakerne anledning til å presentere seg.
Sak 28/21

Sak 29/21

Sak 30/21

Referat
Det var ingen kommentarer til referatet fra styremøtet 6.oktober 2021.
Vedtak: Referatet godkjennes.
Gjennomføring av strategi for Næringslivsringen
Strategiplanen for inneværende periode ble kort presentert. Etter spørsmål ble det pekt på
at den største endringen fra forrige strategiplan er behovet for å økt samarbeid mellom
NTNU og næringen når det gjelder undervisning m.m. Ulike elementer fra strategiplanen
vil bli diskutert i den kommende perioden. Se også påfølgende saker.
Vedtak: Styret vil prioritere rekruttering og synliggjøring av studietilbudet i den kommende
perioden.
Hvordan møter vi nedadgående trend for rekruttering til studieprogrammet bygg- og
miljøteknikk
Studieprogramleder Arne Gussiås orienterte om utvikling for de ulike studieretningene de
siste årene. Det er førstevalget på 5-årig master som viser en sterk nedgang (28 %). Det
er tilsvarende trend også på andre studieprogram på IV-fakultetet. Det er særlig
bekymring for fagretningene transport, vann og geoteknikk. I inneværende periode har
Næringslivsringen fokusert på å sende studenter tilbake til sine videregående skoler.
Styret ønsker å diskutere andre arenaer for å fremme studietilbudet. Det ble etterlyst
kunnskap om hvorfor studentene søker studier innen bygg på NTNU. Slike undersøkelser
har vært gjort, men det er usikkerhet om når den ble gjennomført sist gang. Det er gjort
noen mindre undersøkelser i den siste tiden som det kan være aktuelt å se nærmere på
når vi setter saken på dagsorden.
Styret beslutter om Næringslivsringen skal ha et eget møte om tiltak og aktivitet som kan
øke søknadsmassen til Bygg generelt og til de utsatte fagområdene spesielt.

Sak 31/21

Vedtak: Tema rekruttering settes opp som sak på et av de kommende styremøtene.
Næringens bidrag til studieprogrammet
Næringslivsringens strategiplan har fokusert på samspill mellom næring og NTNU i
arbeidet med å utvikle studietilbud, studieplaner, undervisningsformer m.m. Hvordan kan
Næringslivsringen skape interesse for å få til et slikt samspill? Og hvordan kan et slikt
samspill legge til rette slik at det både er mulig å gjennomføre for bedriftene og for

studentene?

Sak 32/21

Sak 33/21

Sak 34/21

Vedtak: Presentasjonen av tema tas til etterretning og danner grunnlag for videre
behandling i et senere møte.
Støtte til studentaktiviteter
Næringslivsringen støtter i dag studentaktiviteter som skal bidra til å ivareta et godt sosialt
miljø på studiet gjennom arrangementer og aktivitetstilbud som skal stimulere til faglig
interesse og fordypning. Dette er ment å være et bidrag til gjennomføring av studiene. Det
ble lagt fram en oversikt over utdelingene som er gjort i årene 2020, 2021 og nå også for
2022. Skal støtten fortsette som i dag eller er det andre aktiviterer som bør få større
oppmerksomhet og bidrag?
Vedtak: Styret ønsker å se nærmere på balansen mellom bl.a. rekruttering og
velferdsstøtte og kanskje andre elementer i budsjettet.
Stilling som daglig leder av Næringslivsringen skal lyses ut i 2022
Dette blir en viktig sak i 2022. I dette møtet vil fokuset være på hvordan det skal jobbes
med prosessen. Det må også ses på hva som skal være hovedoppgavene til den nye
lederen og om dagens ansettelsesforhold skal opprettholdes.
Vedtak: Det foreslås å etablere en arbeidsgruppe som har hovedansvaret for prosessen
med ansettelse av ny daglig leder. Dette tas opp på neste møte.
Eventuelt
Ingen saker

Tentative datoer for møter i 2022 (fysiske møter starter vanligvis kl 10 og varer ut dagen):
2. februar, ikke Vikas
16. mars, Janicke må være i Oslo kl 17
25. mai, ikke Guro, Janicke
7. september, ikke Janicke
12. oktober
Medlemsseminar 24. mai. Ikke Guro
Endelige datoer blir avklart i møtet 2. februar 2022.
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