
 
 
Referat fra styremøte 11. oktober 2022 
 
Tidspunkt:  11. oktober 2022 kl 1000 – 1600, inkl. studieprogramråd  
Sted:  Bane NOR, Schweigaards gate 33, Oslo, møterom B289 
Deltakere: Turid Ødegaard (Rambøll), Janicke Poulsen Garmann (Norconsult AS), Arne 

Gussiås (NTNU), Anders Rønnquist (NTNU), Robin Sætre (NTNU Ålesund), 
Håkon Kvensjø Urdahl (master) og Birger Steffensen (Bane NOR)  
 
På teams: 
Pål Egil Rønn (AF Gruppen) og Astrid Vagnildhaug (NTNU) 
 

Forfall:  Eli Grimsby (Oslobygg), Fred Johansen (NTNU Gjøvik), Arild Clausen (NTNU),  
Olav Torp (NTNU), Guro Grøneng (NGI) ,Vikas Thakur (NTNU) og Emilie 
Johansen Bjervamoen (bachelor) 

            
       

Sak 34/22 Velkommen og mål for møtet 
 
Referat  
Det var ingen kommentarer til referatet fra styremøtet 6. september 2022.  
 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak 35/22 Rekruttering til byggstudiene og til næringslivet. Oppfølging 
På styremøtet 6. september ble vi enige om følgende oppsummering: 

 Samarbeide med andre om utfordringen 
 Synliggjøring av jobbmuligheter innen byggnæringen (bedriftsbesøk, 

rollemodeller) 
 Identifisere byggambassadører som kan kommunisere fagområder på en 

god måte 
 Endre studienavn til et mer dekkende navn 
 Utvikling av pedagogisk undervisning og formidling 

I ettertid har flere av de vi har spurt om samarbeid, gitt positiv tilbakemelding om å 
delta i en diskusjon om tiltak. Et slikt møte bør holdes i løpet av oktober for at evt. 
tiltak skal få effekt på søknadsfristen 15. april 2023.  
 
Styret diskuterte om det bør sendes et signal til politikerne om hvordan 
økonomiske problemer stadig løses ved å bruke byggnæringen som problemløser 
enten ved økt eller redusert aktivitet. Dette skaper en manglende forutsigbarhet 
som egentlig ikke er til å leve med for en bransje med store og langsiktige 
prosjekter.  
 
Styret reflekterte over betydningen av navnet på studieprogrammet. Flere var 
innom at navnet må kommunisere innholdet i studiet. Et forslag som ble stående 
igjen var Bygg og samfunnsutvikling.  
 
 
Vedtak: Det tas initiativ til samarbeidsmøte innen utgangen av oktober 2022. 
Styret stiller med et medlem i det kommende møtet med organisasjonene sammen 
med studieprogramleder og daglig leder.  

Sak 36/22 Næringslivsringens kommende prioriteringer. Oppfølging 
Lillian hadde laget et notat med de viktigste resultatene fra noen av de 
undersøkelsene som er gjennomført. I møtet kom det fram at det finnes flere 
undersøkelser som kan si noe om hvem som søker ulike studier og hvorfor. Disse 
sendes Lillian som innarbeider resultatene i det tidligere notatet. 



 
Styret er opptatt av å evt. supplere funnene med ytterligere noen spørsmål for å 
kunne gjøre gode prioriteringer av tiltak framover. Hva er driverne for at unge søker 
bygg?  
 
Styret ble enig om å etablere en arbeidsgruppe som jobber videre med disse 
spørsmålene. Gruppen består av Pål Egil, Anders, Håkon, Emilie og Turid. Lillian 
er sekretær. Pål Egil kaller inn til det første møtet.  
 
Vedtak: Styret etablerer en arbeidsgruppe som jobber videre med kartlegging av 
drivere for unges valg av bygg som studie.  

Sak 37/22 Bygg- og miljødagen 2022 
Status på opplegget for Bygg- og miljødagen er: 
0900 – 1500        Standplassene er åpne 
1000 Foredrag i R7:   

1. Statsråd Ola Borten Moe for å presentere noen av sine tanker om klima, 
teknologi og utdanning m.m. Venter på endelig svar fra departementet 

2. Utdeling av pris 
3. Styret foreslår et innlegg av konserndirektør Daniel Siraj i OBOS 
4. Panelbebatt 
5. Utdeling av pris 
6. Lunsj 
7. Alexandra Palm, Opinion. Presentasjon av rapporten «Ung i 

unntakstilstand». Påfølgende spørsmål fra publikum og kanskje et par 
utvalgte studenter som har lest rapporten på forhånd.  

8. Prisutdeling 
9. Anne Marit Ruud, Energi Norge – Karrieremuligheter for byggstudenter 

innen energibransjen.  
10. Utdeling av to priser 
11. Avslutning 

Tidsplan: 1. November 2022, 10:00 – 13:00. 
Sted: R7 
Opplegg: bedriftsstand, foredrag, sommerjobbmaraton, kveldsmingling 
 
Vedtak: Det jobbes videre med opplegget. Det sendes ut en teaser så snart som 
mulig.  

LUNSJ OG 
BEFARING 

Follobanen/Bispegata 
Etter en god lunsj, var Birger guide for en omvisning på anlegget for Follobanen.  

Sak 38/22 Årsmøte 1. november 2022 kl 1330 -1400 
Styret foreslår at årsmøtet blir både fysisk og digitalt. 
 
Følgende saker godkjennes for framleggelse på årsmøtet: 
Godkjenning av Årsmelding 2021.  
Foreløpig årsmelding 2022. Styret mener denne er unødvendig. 
Godkjenning av regnskap 2021.  
Forslag til budsjett 2023.  
Forslag til endring av vedtektene for å kunne holde årsmøtet på våren. 
Valg.  
 
Vedtak: Styret godkjenner saker til årsmøtet 

Orienteringer Stillingen som daglig leder i Næringslivsringen 
Det er ingen endringer fra forrige styremøte. Turid ønsker å diskutere saken med 
et rekrutteringsfirma. Videre bør det utarbeides kriterier for hva som skal 
vektlegges ved valg av ny daglig leder. Det bør være mulig å diskutere 
stillingsandel og evt. en deling av stillingen. Styreleder jobber videre med saken. 

Sak 39/22 Eventuelt 
 Jentearrangement for 5. Klasse 

5. klasse bygg master søker om støtte til en jentesammenkomst for jentene i 5. 
klasse på bygg. Dette er en kveld hvor både jentene på integrert master og de nye 



masterstudentene er invitert. Det er så langt påmeldt 50 personer. Søknaden 
gjelder støtte til pizza og kinobilletter, til sammen 3360 kroner. 
 
Vedtak: Styret presiserer at denne type søknader skal fremmes for 
velferdsutvalget som har søknadsfrist 1. november. I og med lite kontakt pga 
pandemi m.m. besluttet styret å støtte dette tiltaket.  

Avslutning OPPSUMMERING OG AVSLUTNING AV MØTET 
 
 
Neste styremøte: avklares etter årsmøtet 1. november 2022 
 
 
 


