
 
 
Referat fra styremøte 14. juni 2022 
 
Tidspunkt:  14. juni 2022 kl 1200 – 1600, inkl. studieprogramråd  
Sted:  Oslo bygg, Grenseveien 78C, Oslo 
Deltakere: Turid Ødegaard (Rambøll), Arne Gussiås (NTNU), Eli Grimsby (Oslobygg), Guro 

Grøneng (NGI, Anders Rønnquist (NTNU), Fred Johansen (NTNU Gjøvik), Ingvald 
Strømmen (NTNU) for Vikas Thakur (NTNU), Janicke Poulsen Garmann 
(Norconsult AS) deltok på Teams i begynnelsen av møtet 

Forfall:  Birger Steffensen (Bane NOR), Vikas Thakur (NTNU), Arild Clausen (NTNU) ), Pål 
Egil Rønn (AF Gruppen) ), Marita Førde (student), Olav Torp (NTNU), Astrid 
Vagnildhaug (NTNU),  Robin Sætre (NTNU Ålesund), 

 
Velkommen og forventninger til møtet. 
        

Sak 18/22 Referat  
Det var ingen kommentarer til referatet fra styremøtet 15. mars 2022. 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 

Sak 19/22 Medlemsseminaret 14. juni 2022 - evaluering 
Seminaret ble avlyst p.g.a. få påmeldte. Styret var enig i at programmet var godt, 
men at det kanskje er utfordrende for mange å bruke en hel dag på seminar. I tillegg 
er juni en vanskelig måned med stor aktivitet før ferie. Februar/mars som har vært 
tidspunktet tidligere, er et bedre tidspunkt. Flere i styret erkjente at de kunne ha 
jobbet mere med å få med deltakere.  
 
For framtidige seminar kan det jobbes bedre med profilen på opplegget – hvem 
ønskes som deltakere. Et alternativ er å dele seminaret i to med ulike målgrupper. 
Seminaret kan også bli kortere, mer som Topplederforum. Det er viktig å få med 
ledere i en slik sammenheng.  
 
Vedtak: For framtidige seminar må det jobbes med målgruppe, tidspunkt og 
omfang, type møte (inspirasjon eller markedsføring) og ledere bør delta. Dette kan 
løses ved oppdelte moduler.  

Sak 20/22 Stillingen som daglig leder i Næringslivsringen 
Ulike kontakter om stillingen som daglig leder har ikke konkretisert seg i søknad. 
Styret ble enig om å kontakte Norconsult om en mulig forlengelse av dagens avtale 
med innleie av Lillian Fjerdingen i stillingen.  
 
Styret diskuterte videre hvilken type leder det skal søkes etter. Det er store 
endringer innen næringen og i studieopplegg m.m. Vedkommende bør beherske 
sosiale medier. Videre kan det være positivt å velge en person som kan 
markedsføre fagområdet og bl.a. være et godt talerør for den teknologiske 
utviklingen som skjer på området. Bachelorstudienes plass må avklares.  
 
Stillingsandelen ble diskutert. Er det viktig å kunne holde god kontakt med 
arbeidsgiver og fagområde for å kunne gå tilbake til en god arbeidshverdag når 
engasjementet i Næringslivsringen er over? Styret ønsker å opprettholde åremål.  
 
Kan det være aktuelt å bruke et rekrutteringsfirma til jobben? 
 
Vedtak: Styreleder kontakter Norconsult om forlengelse av dagens avtale. Styret 
jobber videre med utforming av stillingbeskrivelse og søkerprosess.  
 



Sak 21/22 Hva betyr sak 19/22 og 20/22 for Næringslivsringens videre utvikling? 
Næringslivsringen ble etablert i 1999 i en tid med få søkere til byggutdannelsen ved 
NTNU. Den gangen var NTNU mer eller mindre enerådende som utdanningssted for 
sivilingeniører. Begge disse forholdene har endre seg i løpet av årene som har gått. 
I dag er det tilfredsstillende søknad til studiet selv om det har oppstått en 
nedadgående trend de siste årene. Samtidig er tilsvarende utdanning etablert ved 
flere universitet. Står Næringslivsringen nå ved et tidsskifte? 
 
Diskusjon: 
Styret peker på at arrangementene i regi av Næringslivsringen er viktige; BM-dagen, 
Topplederforum, medlemsseminar m.m. 
 
Rekruttering er fortsatt viktig og diskusjonene om den faglige strategien må 
opprettholdes. Styret stilte seg spørsmålet om hvor skal tyngdepunktet ligge i den 
kommende perioden. Tilgjengelighet er viktig. Kommunikasjon må utvikles.  
 
Det ble foreslått å gjennomføre en undersøkelse om hvor kjent Næringslivsringen er 
og hva den betyr. 
 
Et viktig spørsmål er hvordan det skal rekrutteres nok studenter. Bør det lages en 
handlingsplan for å oppnå strategien som utvikles?  
 
Følgende oppgaver ble framholdt som viktige: arrangementer, rekruttering, 
deltakelse i studieprogramrådet og fagstrategisk arbeid.  
 
Vedtak: Styret skal jobbe videre med den overordnede retningen for 
Næringslivsringen. Saken følges opp i neste styremøte. Turid, Lillian pluss 2 til 
utarbeider et grunnlagsdokument for diskusjon. 

Sak 22/22 Bygg- og miljødagen 2022 
Styret ønske å profilere Næringslivsringen på BM-dagen. Det bør jobbes med en 
kreativ form.  
 
Topplederforum må gjøres til en bedre mingleplass. Her kan det også være aktuelt 
å fokusere på Green 2050. De bør vurderes å finne et annet sted enn ZEB-bygget 
og Lerchendal Gård.   
 
Vedtak: Daglig leder jobber videre med foreslåtte innspill fra styret sammen med 
studentgruppen for BM-dagen 2022. 

Sak 23/22 Status for fagområdet veg, transport og geomatikk 
Det er kritisk få som velger dette fagområdet blant byggstudentene. Faggruppen har 
startet en intern prosess for å oppdatere fagområdet, undervisningsformer, 
markedsføring m.m. Faggruppen ønsker å invitere fagmiljøene i næringslivet til et 
samarbeid rundt satsingen på fagområdet.  
 
Styret er positiv til at representanter innen næringen blir invitert. De foreslår en 
workshop på 2- 3 timer hvor det inviteres spesifikt til relevante bedrifter og ansatte 
innen samferdsel.   
 
Vann- og avløp har klart å snu den negative trenden gjennom bl.a. 
ettermiddagsarrangementer som sendes ut i god tid og hvor det fokuseres på 
hverdagsingeniøren. Dette kan kanskje være noe å se nærmere på.  
 
Vedtak: Styrets tilbakemeldinger overleveres til faggruppen.    

Sak 24/22 Green 2050 
Ingvald Strømmen innledet til diskusjon med å gi et statusbilde av senterutviklingen. 
Presentasjonen er tidligere sendt ut til styret. Intensjonsavtalen mellom 
Næringslivsringen og Green 2050 fokuserer på Næringslivsringens mulighet til å 
profilere og synliggjøre senteret og framheve spennende prosjekter. Kan det være 
mulig å bruke eksisterende møtepunkter til dette?  
 



Vedtak: Næringslivsringen ser på muligheten for å kombinere tema rundt Green 
2050 med f.eks. BM-dagen 1. november. 

Orientering  Brev fra Norsk forening for fjellsprengningsteknikk til fakultet for 
ingeniørvitenskap. Brevet ble tatt til orientering.  

 Spørreundersøkelse er sendt ut. 

 
Sak 25/22 Eventuelt 

Ingen saker. 
 
Neste styremøte: 6. september 2022. NTNU, Trondheim 
 
Planlagte styremøter: 
11. oktober 2022 Bane NOR, Oslo 
 
Årsmøte 2022: ? 1. november 
 
STUDIEPROGRAMRÅDET: referat kommer 

Sak Beskrivelse 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 


