
 
 
Referat fra styremøte 15. mars 2022 
 
Tidspunkt:  15. mars 2022 kl 1000 – 1530, inkl. studieprogramråd 
Sted:  Rambøll, Harbitzalléen 5, Oslo og på Teams 
Deltakere: Turid Ødegaard (Rambøll), Pål Egil Rønn (AF Gruppen), Arne Gussiås (NTNU), 

Eli Grimsby (Oslobygg), Vikas Thakur (NTNU), Birger Steffensen (Bane NOR), 
Marita Førde (student) og Robin Sætre (NTNU Ålesund), Arild Clausen (NTNU) 
og Olav Torp (NTNU) 

Forfall:  Janicke Poulsen Garmann (Norconsult AS), Eira Hammeren (student), Guro 
Grøneng (NGI) og Anders Rønnquist (NTNU) 

Gjest:  adm.dir. Ole-Petter Thunes, Rambøll (lunsj) 
 
 
        

Åpning av 
møte 

Velkommen til Rambøll m.m. 
Turid ønske velkommen og orienterte om dagens saker. 

Sak 11/22 Referat  
Referat fra styremøtet 2. februar 2022 ble gjennomgått. Det ble ytret ønske om å 
anskaffe en styreportal for deling av dokumenter. Det ble også etterlyst en mal for 
hvordan bedriftene kan melde inn bilder m.m. for markedsføring av byggområdet på 
NTNU sine hjemmesider. 
 
Vedtak: Referatet godkjennes med de merknader som kom i møtet. Forslagene 
følges opp av daglig leder. 

Sak 12/22 Etter – og videreutdanning innen bygg 
Det vises til tidligere behandling av denne problemstillingen, se sak 12/21, 18/21 og 
23/21. Vedtaket i sak 23/21 fra 6. oktober 2021, lyder: «Styret endrer sitt tidligere 
vedtak og ønsker selv å gi innspill til NTNU om faglige behov for EVU. 
Studieprogramleder Arne Gussiås utarbeider saksgrunnlag for behandling av saken til 
neste styremøte.» 
 
I e-post datert 22. februar 2022 fra RIF, informeres det om at RIF har startet en dialog 
med både UiO og OsloMET om opprettelse av et nytt studietilbud i Osloområdet, en 
erfaringsbasert mastergrad innen geoteknikk.  
I e-posten pekes det på at det er en skrikende mangel på geoteknikere - med 
erfaring. Tanken er å lage et studietilbud for ingeniører som er i jobb, og som har en 
del års erfaring, og har bakgrunn primært innen byggeteknikk. Poenget er å få 
byggingeniører med noen års praktisk erfaring raskest mulig omskolert til 
geoteknikere. I tillegg må man selvsagt ha flere helt nyutdannede, der er NTNU det 
viktigste studiestedet, men utfordringen nå er at firmaene ikke klarer å ta inn veldig 
mange flere nyutdannede enn i dag - siden de mangler erfarne som kan veilede og 
lære dem opp. I tillegg er det svært mange ingeniører som bor og jobber i 
Osloområdet, og akkurat dette studietilbudet finnes ikke lokalt i området. Det pekes 
også på at det er stor etterspørsel hos offentlige etater og kommuner etter geoteknisk 
kompetanse.  
 
Denne henvendelsen må ses i sammenheng med tidligere diskusjoner i styret hvor 
behovet og tilbudet om etter- og videreutdanning innen flere fagområder etterlyses, 
bl.a. vann- og miljøteknikk og transport.  
 
Vikas Thakur ga innledningsvis en orientering om situasjonen når det gjelder etter- og 
visereutdanningstilbud (EVU) generelt og spesielt når det gjelder geoteknikk. 
Presentasjonen følger som vedlegg. Tilbakemeldingen fra næringen på studentene 
som tar denne utdanningen, er positiv, men det utdannes for få.  



Geoteknikk er et ressurskrevende fagområde med økonomiske utfordringer pga. krav 
til laboratoriefasiliteter og praktisk læring. Mye av opplæringen må dekkes av 
forskningsmidler. I tillegg trengs det bidrag fra næringen.  
 
Styret understreket behovet for geoteknikere og ingeniørgeologer og poengterte at 
her burde det være en nasjonal dugnad for å utdanne flere. Det ble også understreket 
behovet for å jobbe i større miljø for at fagområdet skal få en god faglig utvikling. 
Dette er en utfordring for mindre kommuner. 
 
Styret ga innspill på at det må jobbes med undervisningsopplegget på EVU-tilbudene. 
Her må bedriftenes behov for å redusere inntektstap vektlegges. 
 
NTNU må videre gjøre en prioritering av hvilke fagområder som skal prioriteres når 
det gjelder EVU. Det er viktig å satse på kvalitet framfor kvantitet. Det må bli 
eksklusivt å delta på denne type kurs. Det ble også understreket at det er viktig å 
unngå A- og B-lag. For å unngå dette bør det satses på samarbeid mellom de som 
tilbyr undervisning innen de ulike fagområdene.  
 
Det er nødvendig med flere studenter til geoteknikk. 
Kan det være aktuelt å etablere geoteknikk som egen studieretning? 
Det bør gjøres en henvendelse til Kunnskapsdepartementet om at det er nødvendig 
med støtte til løsning for å unngå at mangelen truer samfunnsøkonomiske 
investeringer.  
 
Vedtak: Styret oppmuntrer til og uttrykker støtte til en strategi om samarbeid på tvers 
av utdanningsinstitusjoner. Styret ber om at etableringen av geoteknikk som egen 
studieretning blir vurdert. I denne sammenheng er det viktig å kvalitetssikre fakta om 
situasjonen. Det foreslås at geoteknikk blir innslag i videoer som bedriftene sender for 
å presentere byggområdet.  

Sak 13/22 Søknad om støtte til etablering av Aarhønefestivalen 2022 
Det har kommet søknad om vi kan støtte etableringen av Aarhønefestivalen med 42 
985 kroner. Denne festivalen var planlagt etablert i 2020, men ble stoppet av korona. 
Nå gjør de et nytt forsøk. Styret er positiv til å innvilge søknaden. 
 
Vedtak: Næringslivsringens styre ser positivt på initiativ som kan bidra til inkludering 
og sosiale aktiviteter blant byggstudentene. Søknaden innvilges med 45 000 kroner. 
Beløpet blir utbetalt når arrangementet er sikret gjennomføring evt. etter at festivalen 
er gjennomført.   
 
Dette er en engangsutbetaling. Evt. senere søknader må sendes tildeling fra 
velferdsmidlene.  

Sak 14/22 Medlemsseminar for Næringslivsringen 14. juni 2022 
Medlemsseminaret 2022 er planlagt 14. juni i lokalene til Deichmann. Tidsrammen er 
fra kl 10 til 17, men kan justeres.  
 
Styret er opptatt av at seminaret innledes med en orientering om Næringslivsringens 
virksomhet og strategien for inneværende periode. Det må fokuseres på deltakelsen i 
studieprogramrådet og viktigheten av dette. Det kan være aktuelt å få noen til å 
utfordre om hvordan bransjen fremstår. En paneldebatt med sentrale deltakere fra 
ulike deler av næringen som fokuserer på sine områder og utfordrer 
Næringslivsringen på rolle og ambisjoner. Eli Grimsby vil delta i planleggingen.  
 
Vedtak: Lillian utarbeider en ramme for opplegget som diskuteres med Eli før styret 
får anledningen til å komme med innspill og kommentarer.   

Sak 15/22 Utlysing av stillingen som daglig leder 
Forslaget til stillingsannonse ble godt mottatt. Det kom fram noen forslag til justeringer 
som blir innarbeidet.  



Annonsen legges ut på hjemmesidene og sendes medlemsbedriftene. Styrets 
medlemmer legger den ut på LinkedIn. Den legges også som banner på 
www.bygg.no og på www.tu.no.  

Vedtak: Styret godkjenner stillingsannonsen med de justeringer som kom i møtet.   
 Adm.dir. i Rambøll og styreleder i RIF, Ole-Petter Thunes deltok på lunsjen og 

holdt et kort inspirasjonsinnlegg.  
 

Sak 16/22 Bygg- og miljødagen 1. november 2022 
Planleggingen av årets BM-dag er i gang.  
 
Studentene er utfordret til å komme med forslag til tema for foredrag og mulige 
foredragsholdere.  
 
Styret uttrykte bekymring for kompetansen i kommunene og foreslo å bygge opp en 
presentasjon av jobber i kommunene og i fylkeskommunene og viktigheten bl.a. av 
bestillerkompetanse som er viktig når prosjekt skal gjennomføres. Her kan det også 
være interessant å vurdere en paneldebatt.  
Et annet sentralt tema som er aktuelt i et bærekraftperspektiv er rehabilitering av 
bygg. Er det mulig å skape et tablå som illustrerer livssyklusen til en 
byggkonstruksjon. Her kan vi invitere medlemsbedriftene til å melde inn aktuelle 
prosjekt.  
Grimsby i styret til å si noe om kommunenes utfordringer og muligheter for å få økt 
fokus på jobbmarkedet i kommunenorge.  
 
Styret utfordres til å komme med forslag til tema for foredrag. Det er også mulig å 
komme med forslag til endringer av opplegg hvis det er tanker om det.  
 
Vedtak: Innspillene fra styret tas med i den videre planleggingen.  

Sak 17/22 Eventuelt 
a) E-post fra Asplan Viak AS som fokuserer på NTNUs manglende levering på 

faget akustikk. Dette kommer som en oppfølging av www.bygg.no’s oppslag 
med styreleder Turid Ødegaard om en nedadgående trend i søkertallene til 
byggstudiene. Olav Torp, NTNU orienterte om situasjonene og framholdt at 
utfordringen er å få kvalifiserte undervisere i dette faget. Dette meddeles 
innskriver og vedkommende får også orientering om at det blir en ny utlysing 
av en stilling.  

b) Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen ved NTNU (FUS) skal 
arrangere workshop 30. mars kl. 9-12, der temaet er bærekraft i siv.ing.-
studiene.  Workshopen blir felles for NTNU’ere og eksterne – både 
studieprogramdeltagere og eksterne programrådsmedlemmer inviteres. 
FUS ønsker et par-tre innledere til diskusjonene, gjerne (helst) eksterne.  De 
har et par navn på blokka, men ønsker forslag til eksterne innledere innenfor 
IV-området (maskin, bygg, marin)?  Aktuelle spørsmålsstillinger er: 
 Hvilke konkrete kompetanser – kunnskaper, ferdigheter, holdninger, 

verdier – bør fremtidens NTNU-siv.ing.-er ha knyttet til bærekraft?   
 Hvordan bør siv.ing.-studentene lære seg disse kompetansene gjennom 

studiet? 
 På hvilke måter kan arbeidslivet og NTNU samarbeide om å gi 

studentene bærekraftkompetanse på høyt nivå? 
 
Forslag til deltakere kan meddeles Arne Gussiås. 

 
Neste styremøte: 15. juni 2022. (Deichmann/Oslobygg) 
 
Planlagte styremøter: 
6. september 2022 NTNU, Trondheim 
11. oktober 2022 Bane NOR, Oslo 


