
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato:  31.01. År: 2019 Referent : Øystein Haugen 

   

 
 
Torsdag hadde vi hyggekveld på "Spiseriet", Øvre Verket, med ledsagere og foredrag før 

matservering. 

 

Følgende deltok: 

Einar E., Per Sanni, Liv Sonja, Irene, Øystein, Monica,  Einar K,  Knut, Ragnar,  Bent Aslak, 

Harald, Svein Tore, Olav Gaute, Hermann, Kolbjørn, Olav, samt 5 ledsagere, til sammen 21 

deltakere. 

I tillegg vår gjest og foredragsholder, Arild Smolan. 

 

President Irene ledet møtet. 

 

Kveldens gjest og foredragsholder var Seniorrådgiver i rektors stab ved NTNU (Norges Teknisk 

Naturvitenskaplige Universitet) i Trondheim, Arild Smolan, som i likhet med Irene og Liv Sonja 

har bakgrunn fra Stord. 

 

Smolan kåserte om NTNU og hvordan universitetet samhandler med sivilsamfunnet, 

næringsliv og offentlig sektor for å skape varig forandring. 

 

I forbindelse med dagens besøk på Ulefoss, ble Smolan kontaktet av rektor Marit Hoven på Søve 

VGS, og han var på besøk der. Det var tilsynelatende veldig givende og interessant. 

 

Smolan  hadde lest referat fra møte i november, da Rune Nilsen fra Universitetet i Sør-Norge 

besøkte klubben.  Han ga uttrykk for beundring for at vi hadde viet dette emnet en hel 

møtekveld. 

 

Han brukte foredraget til å fortelle om NTNU og virksomheten der: 

*  NTNU har hovedsete i Trondheim, nærmere bestemt i de tradisjonsrike lokalene til Norges 

Teknisk Høgskole (NTH) som det het tidligere..  Ellers har de virksomheter i Gjøvik, Ålesund og 

Brussel. 

 

*  NTNU har 8 fakulteter, og mange intitutter, samt Vitenskapsmuseet. 

 

*  NTNU sysselsetter 7200 årsverk og de har 42.000 studenter. 

 

*  Hele 362 doktorgrader ble avlagt siste år. 

 

*  NTNU har budsjett på 8,3 mrd. 



 

*  NTNU er vertskap for og partner med mange nasjonale og internasjonale sentre og 

samarbeider tett med SINTEF  (Selskapet for industriell og teknisk forskning) 

 

*  Tematiske satsningsområder er: 

- Energi 

- Helse 

- Havrom 

- Bærekraft 

- Bioteknologi 

- Digitalisering 

- Nanoteknologi 

 

*  NTNU har jevnlig revisjon av STRATEGI, for å fylle den oppgaven som de har med å 

samhandle med samfunnet for å skape varige og bærekraftige endringer.  

De skal identifisere sentrale utviklingstrekk. 

De skal evaluere sin utvikling som samarbeidspartner, og sørge for at de besitter relevant 

kompetanse.  

Økt innovasjonskraft og -evne er helt nødvendig. 

NTNU's strategier kan finnes på nettet. 

 

*  Telemark hadde siste år 378 studenter med NTNU som førstevalg.  160 av disse startet 

studium ved NTNU.  Nome  hadde av disse 19 kandidater med førstevalg, og 9 begynte.   Totalt 

studerer det 900 telemarkinger ved NTNU nå.  Det må være et mål å få så mange som mulig av 

disse "heim igjen" til Telemark for å bidra 

 til ønsket utvikling i regionen. 

 

*  Smolan hadde fått tak i og lest et ganske nytt dokument om "Bærekraftighet i Telemark".  

Typisk og dessverre er det der INGENTING om TILTAK for å komme videre og realisere 

ønskene, -dvs bare prat!   

Vi kan vel slå fast at det ofte er slik i det offentlige? 

 

*  Et "råd" bestående  av NTNU' lederstab og ledelsen i NHO og LO møtes årlig for å skape 

grunnlag for effektivisering og omstilling i offentlig sektor.  (Det høres viktig ut!) 

 

*  Smolan viste til slutt en video om virksomheten ved NTNU. 

Han fikk en flaske vin for det interessante foredraget. 

 

Etter foredraget var det middag  og hyggekveld på Spiseriet.  Gerben og hans stab serverte god 

kyllingrett, dessert og kaffe. 

 

Vår Gjest og foredragsholder vant vin også, og Per Sanni vant "nappet"   
 

 

 


