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Mange interessante møter i vårsemesteret 

Teknologiutviklingen endrer forsvaret—store investeringer u ordrer 
Forsvaret har i mange land og i mange år - gjennom ulike 
forsknings- og investeringsprosjekter - vært den vik gste 
bidragsyteren l teknologisk forskning og utvikling.  

Som det har gå  frem av diskusjonen i media, er det stor 
usikkerhet rundt den frem dige veien for utviklingen av 
det norske forsvaret. U ordringene er det stor enighet 
om, men det er et helt åpent spørsmål hvordan en skal 
klare å finansiere et moderne forsvar hvor kostnadene l 
ny  utstyr vokser mye raskere enn øvrige priser. Det ar-
beides hardt med å lpasse den eksisterende infrastruktu-
ren l de behov og rammer som de store innkjøps-
programmene se er. Men ønskene og ambisjonene er 
klart større enn evnen og muligheten l å realisere alle 
prosjekter, tjenester og ønsket kamp-evne på en god må-
te. 

Det var disse problems llingene som kontreadmiral Elisa-
beth Natvig som er sjefen for planleggingen i Forsvaret og 
adm dir Jon-Mikal Størdal ved Forsvarets forskningsins -
tu  (se bildet) belyste og drø et på et møte i Trondheim 

26. januar.   

Forsvaret opplever at de tekniske mulighetene blir stadig 
større, men økonomien lsier en meget tøff prioritering som 
betyr kon nuerlig forandring.   

Som vanlig kan akademiet presentere mange og in-
teressante møter i den programfolderen som ble 
sendt ut for et par uker siden.  

Det er totalt varslet 15 møter; Bergen 3, Kris ansand 
1, Oslo 5,  Stavanger 3 og Trondheim 3. Det vil også 
bli et møte i Gøteborg - som er et parallellmøte l e  
av møtene i Oslo 16. mars. I llegg l de allerede 
varslede møtene, er det planer om e  møte i Tromsø 
og e  seminar i Trondheim. Det blir kanskje også e  
ekstra møte i Kris ansand. Informasjon om disse mø-
tene vil bli sendt ut så snart programmene er klare.   
Det er vanskelig å trekke frem noen spesielle møter i 

en kort omtale. I Bergen starter en imidler d sterkt 
16. februar med Bergen som marin hovedstad.   
I Kris ansand inviterer NTVA i samarbeid med Glencore 

l bedri sbesøk og orientering om Glencore Nikkelverk 
18. februar.  
Oslo har 10. februar møte om frem dens te e byer.  
I Stavanger er det Det grønne ski et som er temaet 
9. mars.  
I Trondheim skal en 19. april ha et møte om hvilke u ord-
ringer ny teknologi s ller helsevesenet overfor.   
NB! Oslo-møtet på Universitetet på Blindern rsdag 
19. april starter kl 1400!   



 

 

 

NTVA har inngå  hotellavtale med Scandic Lerkendal  

 

 

Scandic Lerkendal ble åpnet høsten 2014 og er et moderne 
kongresshotell ved inngangen l Lerkendal stadion.   

Årsmøtet i Industrielt råd 2. mars 

Når det har kommet folk som trenger overna ng l 
Lerchendal gård, har sekretariatet jevnlig bli  spurt 
om gode - og rimelige - overna ngs lbud. Hi l har 
vi ikke ha  noen gode forslag. NTVA har nå inngå  
avtale med Scandic Lerkendal som ligger noen få 
hundre meter fra Lerchendal gård og hvor Værnes-
ekspressen stopper. Avtalen gjelder for besøkende 

l NTVA, llitsvalgte og ansa e og på alle Scandic-
hoteller. Alle oppfordres l å bruke avtalen når det 
må e passe! Gå inn på scandichotels.com og skriv 
inn avtalekode D000037386. Den kan også beny es 
ved telefonreservasjon og gir 8 prosent på billigste 
interne pris. Prisen for overna ng på Scandic Ler-
kendal er kr 1070 for enkeltrom, kr 1270 for dob-
beltrom.     

28. april i or var det et stort fellessymposium i regi av DNVA, Norges 
forskningsråd og NTVA. Kongen var lstede under hele arrangementet 
og det var mer enn 100 lhørere.   

Under symposiet ble det gjort en bred gjennomgang av de fleste trus-
selbilder som vi i dag kan se for oss for Norge. Å e foredrag er nå sam-
let i en meget lesverdig rapport som er skrevet på engelsk for også å 
kunne nå et utenlandsk publikum. Rapporten er lagt ut som bladbar 
PDF på NTVAs hjemmesider og herfra kan en også ta utskri er.  
Sekretariatet har imidler d liggende en del papireksemplarer. Interes-
serte kan få lsendt rapporten i papirformat så langt opplaget rekker. 
NTVA vil eventuelt fakturere kr 50 l dekning av porto og forsendelse.   

Naturkatastrofer og samfunnssikkerhet 

Temaet for seminaret under årsmøtet i NTVAs Industrielle råd er 
som dligere varslet Innovasjon og oms lling. Fra ord l handling.                            
Det blir en rekke spennende innledere. Statssekretær Dilek Ayhan 
fra Næringsdepartementet (se bildet) som er regjeringens ekspert 
på innovasjon og virkemidler vil komme. Det samme gjelder    
Walter Qvam som er har vært en meget suksessfull leder og kon-
sernsjef i Kongsberg Gruppen hvor omsetningen og antallet ar-
beidsplasser har vokst meget raskt sam dig som aksjeverdien har 
økt enda mer. Kåre Bjarte Bjelland som er direktør og utviklingsan-
svarlig i Eramet Norway, vil innlede om New ERA – Økt konkurran-
sekra  gjennom utvikling av ny energi- og klimateknologi. Pål 
Midtlien Danielsen som er leder for innovasjon i NILU vil snakke 

om deres arbeid med Innovasjon i det 
grønne ski et. Lise Lyngsnes Randeberg 
som president i 
Tekna og pro-
fessor ved 
NTNU vil innle-
de om behov 
for ltak og 
forslag l ltak 
se  for kvalifi-
serte teknolo-
ger. 


