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Fusjon, innovasjon og muligheter for styrket
samarbeid mellom arbeids- og næringsliv og NTNU

Trondheim | Gjøvik | Ålesund
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PROGRAM
Møteledere: Sissel Myrold og Linn Benedicte Brubakken
12.00 Velkommen ved Johan Hustad, prorektor NTNU
12.15 Smarte kremmere og dyktige håndverkere - drivkraften bak innovasjoner,
ved Webjørn Rekdalsbakken, prorektor Høgskolen i Ålesund
12.30 Innovasjon og entreprenørskap, ved HiÅ ved Øyvind Strand, Førsteamanuensis, Høgskolen i Ålesund
12.45 Innovasjon og entreprenørskap ved NTNU, ved Johan Hustad, Prorektor NTNU
Pause
13.15 Hvordan kan tverrfaglig forskning bidra til blå vekst? Ved Ingrid Schjølberg, Direktør NTNU Havrom
13.35 Ny mat fra havet! Ved Grete Hansen Aas, Førsteamanuensis, Avdeling for biologiske fag, Høgskolen i Ålesund
13.55 Den globale maritime kunnskapsklyngen, og veien videre,
ved Rune Garen, Director R&T – Propulsion, Rolls Royce Marine
Pause
14.30 Hvordan utvikle morgendagens endringsagenter gjennom entreprenørskap?
Ved Øystein Widding, professor NTNU Entreprenørskolen
14.45 Innovasjon med brukere i fokus! Ved Robert Næss, Førsteamanuensis, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
15.00 Innovasjon og kretsløpsproduksjon, innovasjon og ressurseffektivisering,
ved Vibeke Evensen, CEO og grunnlegger av Lotics LTD
15.15 Fra forskning til forretning. Hvordan får vi mer ut av potensialet i NTNU? Ved Karl Klingsheim, Administrerende
direktør, NTNU Technology Transfer AS og Eli Grong Aursand, Teamleder teknologi, NTNU Technology Transfer AS
Pause
15.45 Speed mingling: Hvordan styrke og utvikle samarbeid mellom arbeids- og næringsliv og NTNU?
17.15 Alumnenes beste tips til NTNU
17.45 Avslutning
18.00 Middag og mingling

INNLEDERE
Johan Hustad
Hustad har vært prorektor for nyskaping ved
NTNU siden 2009. Han har i oppgave å forankre
og implementere NTNUs strategi innen nyskaping
(innovasjon og entreprenørskap) regionalt, nasjonalt
og internasjonalt. Johan Hustad er utdannet dr.ing. og er alumn fra
Høgskolen i Ålesund og NTNU.
Webjørn Rekdalsbakken
Rekdalsbakken er prorektor og førsteamanuensis ved
Høgskolen i Ålesund. Han har jobbet ved høgskolen
siden 1994 og vært programansvarlig for studiet
automatiseringsteknikk gjennom mange år. Han
underviser i fag som reguleringsteknikk, instrumentering og sanntids datateknikk. Webjørn Rekdalsbakken er utdannet sivilingeniør i
teknisk fysikk og er alumn fra NTNU.
Øivind Strand
Strand er førsteamanuensis ved Høgskolen i Ålesund
innenfor fagområdet innovasjon og entreprenørskap,
og har jobbet ved høgskolen siden 2006. Øivind
Strand er utdannet maskiningeniør fra Høgskolen i
Telemark og dr. scient. fra Universitetet i Oslo.
Ingrid Schjølberg
Schjølberg er direktør for NTNU Havrom, et av
NTNUs satsingsområder. Hun er professor ved
Institutt for marin teknikk ved NTNU og har
jobbet ved NTNU siden 2013. Ingrid Schjølberg er
utdannet dr.ing. og er alumn fra NTNU.
Grete Hansen Aas
Aas er førsteamanuensis ved Avdeling for biologiske
fag, Høgskolen i Ålesund, og har jobbet ved høgskolen siden 2014. Hun arbeider med utnyttelse av
marint råstoff og bærekraftig oppdrett og er tilknyttet studiet biomarin innovasjon. Grete Hansen Aas er utdannet
sivilagronom med ph.d. i fiskeernæring/akvakultur og er alumn fra
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Rune Garen
Garen har vært direktør for forskning og utvikling
i Rolls Royce Marine siden år 2000. Rune Garen er
utdannet sivilingeniør fra marinteknikk og er alumn
fra NTNU.

Øystein Widding
Widding er professor ved NTNUs Entreprenørskole
og har arbeidet ved NTNU siden 2003. NTNUs
Entreprenørskole er et toårig masterprogram innen
entreprenørskap. Studiet kombinerer faglig fordypning
innen strategi, økonomi og forretningsutvikling med praktisk erfaring
som gründer i egen bedrift. Øystein Widding har utdanning fra Forsvaret, cand.mag., cand.merc. og dr.oecon, og er alumn fra Høgskolen
i Lillehammer og Universitetet i Norland.
Robert Næss
Næss er førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, og foreleser innenfor fagområdet innovasjon. Han har vært ansatt ved NTNU
siden 2000. Robert Næss er utdannet sosiolog med
hovedvekt på teknologi og vitenskapsstudier og er alumn fra
Universitetet i Tromsø og NTNU.
Vibeke Evensen
Evensen er grunnlegger av Lotics LTD og
administrerende direktør i selskapet siden 2014.
Virksomheten knytter sammen oppdrett av settefisk
og produksjon av grønnsaker, og jobber aktivt for å
skape en bærekraftig næring. Vibeke Evensen er utdannet bioingeniør
og har en bachelor i innovasjonsledelse. Vibeke Evensen er alumn fra
University of Kentucky og Høgskolen i Ålesund.
Karl Klingsheim
Klingsheim er daglig leder for NTNU Technology
Transfer AS (TTO) og professor II ved Fakultet
for informasjonsteknologi, matematikk og
elektroteknikk ved NTNU. TTO jobber med å skape
verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NTNU, Helse MidtNorge, HiST, HiG og HiÅ. Karl Klingsheim er utdannet siv.ing. og
dr.ing. og er alumn fra NTNU.
Eli Grong Aursand
Aursand er teamleder for teknologi ved NTNU
Technology Transfer og har de siste årene jobbet med
kommersialisering av teknologi fra NTNU. Hun har
også ledet utviklingen av flere teknologibedrifter med
utspring fra universitetet. Eli Grong Aursand er utdannet siv.ing. og er
alumn fra NTNU.

NTNU – NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden
og løsninger som kan forandre hverdagen. Fra 2016 er NTNU og Høgskolene i Gjøvik, Trondheim
og Ålesund ett universitet. Det gir oss et mer komplett studietilbud og større forskningsmiljøer.
Sammen er vi Norges største, mest spennende og innovative universitet.
WWW.NTNU.NO
www.facebook.com/ntnu.no
www.twitter.com/ntnu
www.linkedin.com/company/ntnu

NTNU Alumni – Gjennom NTNU Alumni tilbys møteplasser for kunnskapsdeling og
erfaringsutveksling mellom NTNU og arbeids- og næringsliv. www.ntnu.no/alumni
NTNU Bridge – Gjennom NTNU Bridge finner studenter og arbeidsgivere hverandre for
praksis og oppgaver. www.ntnu.no/bridge
NTNU VIDERE – Førsteklasses videreutdanning. www.ntnu.no/videre
Gemini.no er NTNU og Sintefs kanal for allmennrettede forskningssaker. Her publiseres
daglig nyheter og reportasjer.
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