
Sak 09/2022 – Strategi for NTVA 

Styret har i 2021 gjennomført en prosess for å revidere akademiets strategi. 

Arbeidet er i sluttfasen, og styret ønsker å legge fram strategidokumentet for årsmøtet, slik at årsmøtet 

kan gi tilbakemelding som kan tas som innspill til avslutningsarbeidet med strategien. 

De viktigste elementene i den reviderte strategien er: 

• Tematiske strategiske områder som fokus for den faglige virksomheten 

o Bærekraft som overordnet tema 

o Muliggjørende teknologier, med vekt på materialteknologi, bioteknologi og 

informasjonsteknologi 

o Næringsområder i sterk utvikling 

• En proaktiv medlemsrekrutteringsstrategi, med vekt på  

o Underrepresenterte grupper – kvinner, yngre medlemmer  

o Medlemmer med kompetanse på de tematiske strategiske områdene. 

o Forventning om at medlemmene bidrar i akademiets virke på de strategiske tematiske 

områdene  

For å få til mer kraftfull støtte til den reviderte strategien med tematiske område, er det ønskelig å 

mobilisere flere personer blant medlemmene i oppgaver i styring og drift av akademiet. En komité-

struktur knyttet til styreposisjonene, og en forventning til medlemmene, særlig nyvalgte, om å bidra i 

virksomheten har potensiale til å oppnå dette. De tematiske områdene har i oppgave å lage materiale 

som formidler viktig kunnskap om områdene.  

Omleggingen betyr at styresammensetningen for akademiet foreslås endret. Strukturen der 

styremedlemmer har regionalt ansvar, foreslås erstattet av en struktur der styremedlemmer ansvar for 

tematiske områder.  

Dette innebærer en lovendring, og denne vil senere fremmes som en egen sak. 

En proaktiv rekrutteringsstrategi, inkludert en dreining av rekrutteringen mot nye fag og næringer, vil 

føre til et behov for å øke medlemstallet utover nivået på 250 under 65 år, som loven foreskriver i dag. 

Vitenskapsbasert politikkrådgivning 

Området vitenskapsbasert politikkrådgivning skal utvikles videre, både på internasjonale og nasjonale 

arenaer. 

Industrielt råd 

Industrielt råd er et viktig forum for dialog med samfunns- og næringsliv.  

For å vitalisere samhandlingen mellom bedrifter og institusjoner i rådet og akademiets medlemmer, er 

det et mål å trekke flere personer inn i kontaktflaten mellom rådet og akademiet.  

Ulike måter å gjøre dette på må utprøves. 

 

 

 



Yngresatsing 

Flere mulige måter har vært diskutert for å organisere en satsing på å trekke yngre mennesker inn i 

akademiets arbeid. Disse skal diskuteres med målgruppen for å finne ut hvilken modell som er best 

egnet. 

Behovet for ressurser 

Gjennomføring av alle tiltak som er beskrevet i dette planutkastet krever ressurser godt utover de NTVA 

har tilgjengelig i dag. Intensjonen er å arbeide for en økning av ressurstilgangen gjennom å vise mulige 

sponsorer hva akademiet får til med de ressurser som er tilgjengelige. På den måten utfordrer vi oss selv 

til å levere på de mål vi setter oss, slik at vi motiverer samarbeidspartnere til å støtte vårt arbeid.  

Forslag til vedtak 

Årsmøtet gir klarsignal for at det kommende styret arbeider videre etter de linjer som er trukket opp i 

det forelagte utkastet. 

Når saken er moden, bes styret legge fram for årsmøtet (evt ekstraordinært årsmøte) forslag om de 

lovendringer som trengs for å gjennomføre strategien. 

 


