
 
 
Referat fra styremøte 2. februar 2022 
 
Tidspunkt:  2. februar 2022 kl 0900 – 1400, inkl. studieprogramråd 
Sted:  Teams 
Deltakere: Turid Ødegaard (Rambøll), Janicke Poulsen Garmann (Norconsult AS), Eira 

Hammeren (student), Arne Gussiås (NTNU), Eli Grimsby (Oslobygg), Guro 
Grøneng (NGI), Birger Steffensen (Bane NOR), Anders Rønnquist (NTNU), Marita 
Førde (student)  

Forfall:  Pål Egil Rønn (AF Gruppen), Vikas Thakur (NTNU), Ole Kristian Haug (NTNU 
Gjøvik) og Robin Sætre (NTNU Ålesund) 

Gjester:  Ingvald Strømmen, sak 03/22 og Pia Østeraas, sak 04/22 
 
        

Åpning av 
møte 

Turid ønsket velkommen og refererte til dagens mange viktige saker. Hun delte 
forventningen om at styret nå kan se fram mot fysiske møter.  

Sak 01/22 Referat  
Det var ingen kommentarer til referatet fra styremøtet 13. desember 2021.  
 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 

Sak 02/22 Stilling som daglig leder av Næringslivsringen skal lyses ut i 2022 
Turid refererte til at hun allerede hadde kontaktet Pål Egil Rønn og Birger 
Steffensen om å utgjøre arbeidsgruppen som skal kjøre prosessen med ansettelse 
av ny daglig leder sammen med henne. Hun ønsker i tillegg at Lillian deltar i 
arbeidet i og med at hun kjenner arbeidsfeltet og -oppgavene. Styret hadde ingen 
innvendinger til dette.  
Det foreslåtte mandatet for arbeidsgruppen ble godkjent.  
 
Vedtak: Styret godkjente den foreslåtte arbeidsgruppen for prosessen med 
ansettelse av daglig leder i Næringslivsringen fra 1. september 2022. Styret vedtok 
mandatet for arbeidet. 

Sak 03/22 Nasjonalt senter for grønt skifte i bygget miljø 
Presentasjon v/Ingvald Strømmen, prof. ved IV-fakultetet. Han vektla NTNUs 
posisjon som et godt utgangspunkt for å ta en ledende rolle i kunnskapskampen 
mot utfordringene innen bærekraft m.m. Senteret skal være aktivitetsfinansiert. 
Han orienterte om samarbeidsprosjekt som allerede er i gang og hvilke muligheter 
disse gir. På vegne av NTNU inviterte han Næringslivsringen til å inngå en 
samarbeidserklæring med senteret. Senteret har lyst ut stillingen som daglig leder. 
Presentasjonen følger som vedlegg.  
 
Styret ga positiv tilbakemelding på en slik samarbeidsavtale. I den videre 
diskusjonen ble det pekt på at senteret også må ha ambisjoner om å drive politisk 
påvirkning og at det bør utløse økte midler til forskningssatsing innen området og 
innen næringen.  
 
Vedtak: Styret er positiv til etableringen av et nasjonalt senter for grønt skifte ved 
NTNU. Næringslivsringen vedtar å inngå en samarbeidsavtale om samarbeid og 
deltakelse i den videre satsingen. Styret ber om å få løpende informasjon fra 
senteret i tillegg til informasjon til medlemmene i Næringslivsringen. 

Sak 04/22 Hvordan møter vi nedadgående trend for rekruttering til studieprogrammet 
bygg- og miljøteknikk 
Næringslivsringens strategi sier at den skal sikre kunnskap og kompetanse fra 
NTNU til norsk BAE-næring. I delmål 2 presiseres dette ved at Næringslivsringen 
skal bidra til rekruttering gjennom å fokusere på studienes attraktivitet for å øke 
antall studenter. Næringslivsringen har tidligere gjort en utredning som viser at 



rekrutteringsbehovet til norsk byggnæring ligger på nærmere 400 nyutdannede pr. 
år. Det er fortsatt et stykke til vi når dit. I strategiplanen har vi pekt på noen 
sentrale elementer som kan bidra, bl.a. markedsføring av studietilbudet. Her ligger 
det også til rette for at bedriftenes markedsføring kan støtte NTNUs 
kommunikasjon. 
 
Pia Østeraas, rådgiver kommunikasjon og studentrekruttering ved IV-fakultetet 
redegjorde for hvordan markedsarbeidet utvikles og evalueres ved fakultetet. Det 
er mye positiv tilbakemelding på det som har vært gjort de siste årene, men det 
står fortsatt en god del igjen på hjemmesidene. NTNU jobber med mye som ikke 
blir vist fram. Dette må bli bedre. Se hennes presentasjon her: 

 Studentrekruttering  IV fak_bygg.pptx. Hun inviterte næringen til å bidra med 
historier og bilder som kan brukes i markedsføringen av byggområdet og åpnet for 
konkret samarbeid.  

Pias presentasjon ble supplert med innspill fra studentene Eira og Marita. Eira var 
opptatt av at det er viktig å presentere det brede spekteret av jobbmuligheter som 
følger etter byggutdanningen og at behovet for arbeidskraft er stort. Videre at 
siv.ing’er får god lønn og at den gir status. Foreldre og venner pekes på som den 
viktigste påvirker til valg. Videre skolebesøk, Åpen dag og rådgivere. 
Hjemmesidene har blitt bedre, men har fortsatt et stort potensial. Sosiale 
plattformer er viktig for framtidig rekruttering.  

Marita trakk fram samarbeidet med næringen som inspirerende og de gode 
jobbmulighetene. At Trondheim er ledende innen ingeniørfag og har et godt rykte 
er et godt trekkplaster. Det er prestisje å ha en bachelor fra NTNU.  
MEN studiet lever ikke opp til sitt rykte og mange av dagens studenter er skuffet. 
De opplever seg som prøvekaniner. Flyttingen fra Kalvskinnet til Gløshaugen 
oppleves som negativ. Det er hovedfokus på forskning og undervisning oppleves 
som nedprioritert. Misnøye sprer seg fort.  

I diskusjonen ble det stilt spørsmål om hvem bygg konkurrerer med.  Det ble også 
stilt spørsmål ved hvem som har stått fram og representert byggområdet under 
pandemien. Det ble foreslått å utfordre Byggeindustrien/bygg.no til å ta et intervju 
med Turid. Videre å bidra med en god historie knyttet til hver av emnene innen 
byggstudiene.  

Vedtak: Styret satte stor pris på presentasjonene av tema og vedtok at denne 
saken må opp på nytt i neste styremøte.   

Sak 05/22 Støtte til studentaktiviteter 
Styret har bedt om en redegjørelse for bruk av velferdsmidler til studentene. 
Utdelingen for 2022 ble sendt ut med innkallingen til møtet.  
 
Kriteriene for bruk av midlene er: Midlene skal bidra til å ivareta et godt sosialt 
miljø på studiet gjennom arrangementer og aktivitetstilbud som skal 
stimulere til faglig interesse og fordypning.  
 
Etter en kort diskusjon ble styret enig om at dette kan fortsette som nå og at 
styringen skjer gjennom budsjettprosessen.  
 
Vedtak: Det gjøres ingen endringer i kriteriene. Evt. justeringer skjer i budsjettet.  

Sak 06/22 Utbetaling til kull 2018 - 23 for å kompensere tapt inntekt fra BM-dagen 
I denne saken har det blitt sammenblanding av ulike kull så diskusjonen i 
styremøtet ble gjennomført på feil grunnlag.  
 
Saken gjelder kull 2017 – 22 som gjennomførte BM-dag, men som ikke har fått 
gjennomført Excom. De har nå utsatt gjennomføringen to ganger. I og med at de 
er ferdig våren 2022, er denne våren siste mulighet for å kunne gjennomføre en 
faglig-/sosial tur. Planen var å reise til Barcelona i februar, men nå har NTNU 



vedtatt å avlyse alle innenlands- og utenlandsturer fram til sommeren 2022. Det 
betyr at dette kullet sitter med penger på bok som de ønsker å bruke til noe som 
samler kullet før de forsvinner ut i arbeidslivet.  
 
Kull 2018 – 23 gjennomførte digital BM-dag i februar 2021 med sterkt redusert 
inntekt og det er dette kullet vi har vedtatt å kompensere hvis de får anledning til å 
gjennomføre Excom. Pr. i dag er planen at de reiser til Singapore før 
semesterstart i august 2022. 
 
Kull 2019 – 24 gjennomførte fysisk BM-dag 2. november 2021 og skulle reist på 
Excom før påske i år. Dette har NTNU avlyst. Dette kullet har derimot anledning til 
å utsette turen slik at de kan gjennomføre før studiene avsluttes.  
 
Styret diskuterte prinsippene for bruk av inntektene fra Bygg- og miljødagen. Disse 
skal ikke fordeles blant studentene, men brukes til faglig opplegg i tråd med 
ambisjonene for gjennomføring av Excom.  
 
Vedtak (som er utviklet etter at feilen ble oppdaget. Den er diskutert med 
styreleder): Med bakgrunn i de kommentarene som kom i styremøtet, følges 
saken for kull 2017- 22 opp ved at studieprogramleder Arne Gussiås tar kontakt 
med fakultetsledelsen for å høre om det kan være mulig å gjennomføre en 
nasjonal Excom for kullet. Hvis det gis mulighet til dette, vil Arne sammen med 
Lillian bistå studentene i å foreslå alternative opplegg for en slik gjennomføring. 
Hvis det ikke gis mulighet, må vi bistå studentene i å finne en løsning på hvordan 
pengene de har tjent på BM-dagen best mulig kan forvaltes til gode for dem. 
 

Sak 07/22 Næringslivsringens årsmøte. Endring av dato 
Det har kommet inn forslag om å frigjøre årsmøtet fra Bygg- og miljødagen.  
Vedtektene har følgende bestemmelse: Næringslivsringen høyeste organ er Årsmøtet 
som normalt innkalles i forbindelse med den årlige Bygg- og miljødagen på NTNU. Denne 
arrangeres første tirsdag i november. Årsmøtet blir forelagt aktivitetsplan, godkjenner 
regnskap og vedtar budsjett. Årsmøtet velger næringens representanter til styret for 
Næringslivsringen og styreleder. 
Det betyr at en endring bør legges fram for årsmøtet som en vedtektsendring.  
 
Vedtak: Styret vedtok å komme tilbake til denne saken på et senere møte.  

Sak 08/22 Forslag til årsmelding 
Første utkast til årsmelding for 2021 var sendt ut sammen med innkallingen til 
møtet. Styret hadde ingen kommentarer til utkastet.  
 
Vedtak: Årsmeldingen vedtas trykket i tråd med utkastet som ble sendt ut før 
møtet.  

Sak 09/22 Forslag til møteplan for 2022, inkl. seminar m.m. 
2. februar 2022  Teams 
15. mars 2022  Rambøll, Oslo 
15. juni 2022  sted ikke avklart, se nedenfor 
6. september 2022 NTNU, Trondheim 
11. oktober 2022 Bane NOR, Oslo 
 
Medlemsseminar: 14. juni 2022, sted ikke avklart. Eli Grimsby ser på muligheten til 
å arrangere medlemsseminaret enten i tilknytning til det nye Munchmuseet eller 
Deichmann, begge i Oslo. I såfall vil styremøtet dagen etter, den 15. juni bli holdt 
samme sted.  
 
Vedtak: Møteplan vedtas med innspillene som kom i møtet, se saken. 

Sak 10/22 Eventuelt 
 Utarbeidelse av årshjul for hjemmesiden. Lillian la fram forslag til 

årshjul som viser aktiviteter på tre nivå; studenter, Næringslivsringen og 
muligheter for bedriftene til å engasjere seg. Styret ga tilslutning til å jobbe 
videre med denne.  



 Opptrykking av flyers. Det er tomt for flyers som brukes i forbindelse 
med skolebesøk. Styret mener at denne type kommunikasjon er 
gammeldags og ønsker ikke å bruke midler på ytterligere opptrykk.  

 Deltakelse språkdebatt. NTNU har startet diskusjonen om universitetets 
språkutvikling. Næringslivsringen v/Lillian har fått invitasjon til å delta i et 
webinar om tema. Styret ble forespurt om aktuell kandidat il å delta. Styret 
ønsker at Lillian deltar. Hun kontakter medlemsbedriftene for å få innspill 
om forventinger til språkkvalitet i næringslivet.  

 Overføring av tildelte midler fra 2020 til 2022. Innen velferdsmidlene ble 
det i 2020 tildelt 5000 kroner til utvikling av en byggfestival. Denne ble ikke 
gjennomført bl.a. p.g.a. korona. Nå ønsker studentene å få til dette i 2022 
og spør om midlene fra 2020 kan tildeles i 2022. Styet stiller seg positiv til 
dette, men utbetalingen gjøres etter at festivalen er gjennomført.  

 
 
STUDIEPROGRAMRÅDET: 12:30 – 14:00  
Referat kommer i egen e-post. 


