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NÆRINGSLIVSRINGEN SØKER NY DAGLIG LEDER 
Etter snart 13 år som daglig leder, ønsker Lillian Fjerdingen, avløsing. Det søkes nå etter hennes etterfølger. Det er etablert en 
arbeidsgruppe bestående av Turid Ødegaard, Rambøll, Pål Egil Rønn, AF Gruppen og Birger Steffensen, Bane NOR, som skal 
forberede og gjennomføre prosessen.  
 
Næringslivsringen (NLR) er et samarbeidstiltak mellom studenter, byggnæringen og studieprogrammene innen bygg- og 
miljøteknikk ved NTNU. Stillingen som daglig leder lyses ut eksternt som en fireårig innleieavtale innenfor en ramme på 80% til 
100% stilling. Det søkes etter en initiativrik og strategisk leder med evne til å bygge nettverk og jobbe selvstendig. Daglig leder i 
Næringslivsringen har ansvar for tiltak rettet mot rekruttering av studenter, kvalitet og innhold i utdanningen og gode 
arenaer for samhandling og innovasjon mellom næringsliv, studenter og ansatte på NTNU. Sentrale tema framover vil 
være hvordan bærekraft og digitalisering kan innpasses og utvikles innen ulike fagområder innen bygg. Daglig leder i 
NLR står for den administrative driften av NLR sine aktiviteter etter planer som fastsettes av styret. Lederen skal holde 
seg løpende orientert og oppdatert om aktuelle student- og utdanningspolitiske saker, og være en synlig aktør i 
byggnæringen. Daglig leder vil i det daglige ha bred kontaktflate mot næringen, NTNU og linjeforeningene og drive 
informasjon og markedsføring av Næringslivsringen sin virksomhet og resultater. Det vil være tett samarbeid med 
leder av studieprogrammene for bygg- og miljøteknikk. 
 
Det søkes etter en person med ledererfaring fra næringslivet og høyere utdanning, og som er klar for en stilling 
vedkommende selv kan forme og utvikle.  Lederen ansettes av og rapporterer til styret i Næringslivsringen. 
Kontorlokalisering er på Gløshaugen ved NTNU i Trondheim.  
 
Har du spørsmål kan du kontakte styreleder Turid Ødegaard, turid.odegaard@ramboll.no eller 93036535.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SENTER FOR GRØNT SKIFTE I BYGGET MILJØ – GREEN 2050 

Fredag 11. februar 2022 var det kick-off webinar for etableringen av senter for grønt skifte i 
bygget miljø ved NTNU. Satsingen har fått navnet GREEN 2050. Senteret skal bygge 
kunnskap og kompetanse for de store og viktige utfordringene både Norge og verden står 
ovenfor knyttet til klimaendringer og de endringer og tilpasninger samfunnet må gjøre for å 
håndtere dette på en bærekraftig måte. Byggnæring er en av de største landbaserte 
næringene (40%) og må ta sitt ansvar og sin del for å oppnå ambisjonene om å bli 
karbonnøytral innen 2050. Næringslivsringen har blitt invitert til å inngå en 
samarbeidserklæring om å jobbe mot dette. Styret har takket ja til invitasjonen og 
styreleder Turid Ødegaard underskrev erklæringen sammen med dekan på fakultet for 
ingeniørvitenskap, Olav Bolland, som en del av kick-off-webinaret. Samarbeidserklæringen 

finner du på Næringslivsringens hjemmeside, Næringslivsringen (naringslivsringen.no). 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
HVORDAN SKAPER VI ØKT INTERESSE FOR BYGGSTUDIER BLANT DAGENS UNGE MENNESKER? 

Det er med en viss uro at Næringslivsringen registrerer en nedadgående trend i søknaden til 
5-årig master innen bygg. Heldigvis kan vi se at søknaden til 2-årig master holder seg eller 
øker. Innen bachelorstudiene er det også en nedadgående trend. For noen bringer dette 
tankene tilbake til 90-tallet da søkertallene til byggstudiene på NTNU var svært lave og 
dermed også reduserte tilgangen av nye siv.ing’er til næringen.  
 
Næringslivsringens styre er bl.a. opptatt av hvordan studiene blir presentert ovenfor 
kommende studenter, både hva som formidles og på hvilke medieplattformer. I styremøtet 
2. februar 2022 fikk styret en presentasjon av strategien og det konkrete 

kommunikasjonsopplegget fakultetet for ingeniørvitenskap legger opp til i tiden som kommer. Det ble også et eget fokus på bygg. 
De to studentene i styret, fra master og bachelor, supplerte bildet med innspill fra egne og medstudenters opplevelse. 

Presentasjonen fra NTNU er her:  Studentrekruttering  IV fak_bygg.pptx. NTNU inviterer næringen til å bidra med 
historier og bilder som kan brukes i markedsføringen av byggområdet og åpner for konkret samarbeid.  
TA KONTAKT HVIS DIN BEDRIFT ØNSKER Å BIDRA! 
 
Styret vil ha dette som et sentralt tema framover. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
NTNU SETTER SPRÅKUTVIKLINGEN INNEN AKADEMIA PÅ DAGSORDEN 

NTNU har startet diskusjonen om universitetets språkutvikling. Næringslivsringen har fått 
invitasjon til å delta i et webinar om temaet. Som et ledd i forberedelsene til webinaret, ble det 
sendt e-post til medlemsbedriftene i Næringslivsringen den 3. februar i år med forespørsel om 
hvilke språklige forventninger har bedriftene har til studentene som utdannes ved NTNU? Er 
det viktig å utvikle den norske terminologien innen fagområdet? Er det behov for et norsk 
fagspråk? Hvor viktig er hensynet til språklig mangfold og dermed behovet for et felles språk? 
Frist for innspill er 28. februar 2022.  
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