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Møtereferat 
 

Til stede:  Per Magne Einang, Rikke Tittel, Jan Berntzen, Eilif Pedersen, Harald Ellingsen, 
Astrid E.Hansen, Ingrid Bouwer Utne, Jørgen Amdahl, Bernt Leira, Asgeir 
Sørensen, Liv Randi Hultgreen, Lisbet Slagstad, Haakon Lindstad, Karoline 
Jespersen,Gustav Gunnerud, Nikolas Svoren 

Forfall:  Eva Kristensen, Gudmund Per Olsen, Stig Riise, Oddvar Paulsen 
 

Kopi  til:  Ingvald Strømmen 
 

Fra:  Liv Randi Hultgreen 
 

Gjelder:  Rådsmøte Institutt for marin teknikk og studieprogram for Marin teknikk 
 

Møtetid:  Onsdag 09.05.12 kl.11:00-14:00 Møtested: T3/T4 (Møterommet ved siden av bibl.) 
  
 

SAKSLISTE 
 
Sak R-1/12:  Velkommen 
  Ved Instituttleder Harald Ellingsen 
 
Sak R-2/12:  Fagplanprosessen (forskningsstrategi) for marint område på Fakultet for 

ingeniørvitenskap og teknologi 
  Ved leder fagplanprosess marint område Asgeir Sørensen. 

Forskningsstrategi har blitt sendt ut på høring med høringsfrist 10.mai, men 
man kan komme med innspill t.o.m. 25.mai.  

   
Kommentarer:  
 Hvis det er så lett å få midler fra oljenæringa, hvorfor får ikke Marin det 

direkte fra oljenæringa? Kanskje vi ikke er flinke nok der. IMT har generelt 
god tilgang på eksterne forskningsmidler, sammenlignet med andre 
institutter på IVT generelt.  

 Miljøaspektet er interessant for rederinæringa, spiller inn på alle 
fagdisiplinene NTNU har. Industrien etterspør disse tjenestene langt mer 
enn tidligere. Må rekruttere flere kandidater med teoretisk bakgrunn, 
ønsker kandidater som ser helheten, som ikke kun er spesialister. 
Miljøaspektet er en SFI-kandidat (Senter for forskningsdrevet innovasjon), 
aktuelle fagmiljø må lage utkast til søknad. Institutt for marin teknikk har et 
KMB-prosjekt (Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning) som heter 
LEEDS (Low Energy and Emission Design for Ships) som kobler 
hydrodynamikk og prosjektering. Bør dra inn miljøaspektet i fagene, vil gi 
økt faglig bredde, mindre inntrykk av at Marin = skip.  
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Sak R-3/12:  Ocean Space Center  
  Ved Sverre Steen.  
  Oppdatering om prosjektets status og videre arbeid.  

 
Kommentarer: 
Noen kommentarer ang industriinvolvering i prosjektet. Statoil har konkludert 
med å si nei, noe som er beklagelig. 

 
Sak R-4/12:  Samarbeid med andre høgskoler 
  Ved Per Magne Einang og Harald Ellingsen 
   

Kommentarer: 
 For IMT er det ikke mulig å låne ut undervisningsressurs til høgskoler, det 

er høy nok tidsbruk på undervisning på NTNU. Skipsdesign- og 
simulatormiljøet er sterkt på Møre. NTNU har også sterkt samarbeid mot 
Oslo, Stavanger, Tromsø, Bergen. Må huske hva vårt oppdrag er i 
samarbeidet med Møre, må ivareta egne interesser også.  

 Viktig å få til et samarbeid mellom Møre og NTNU, slik at Møre-miljøet 
ikke foretrekker andre universiteter i inn- og utland. Overveie å kjøre f.eks. 
ukeskurs på emner som NTNU er ledende på.  

 Skal få til samarbeidet med å bruke eksisterende undervisningstilbud, samt 
tilby NTNU-studenter Ålesundbaserte fag.  

 Det er viktig at et samarbeid gir uttelling for alle parter i samarbeidet.  
 Også Høgskolen i Bergen planlegges det bygging av nytt høgskolesenter.  
 Er partene uenig i noe? Ikke store uenigheter, men behov for 

forventningsavklaringer. 
 
Sak R-5/12:  Møtekalender og eventuelt 
  Neste møte i Rådet blir 17.oktober 2012.    
 

Forumet bør rekruttere flere medlemmer fra olje- og gassnæringa. Bør sende ut 
oppdatert medlemsliste til medlemmene, få drahjelp til å rekruttere flere 
medlemmer. 

 


