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Om: SINTEFs Råd  -  Oppnevning av medlem og varamedlem fra IVT for perioden  01.01.2011 

– 31.12.2013  
  
 
 
Tilråding: 
 
Styret oppnevner følgende fra IVT til SINTEFs Råd for perioden 01.01. 2011 – 31.12. 2013: 
- Førsteamanuensis, instituttleder Marit Støre Valen, Inst. for bygg, anlegg og transport (medlem) 
- Professor, instituttleder Olav Bolland, Inst. for energi- og prosessteknikk (varamedlem) 
_________________________________________________________________________________ 

Bakgrunn 
SINTEFs Råd består i hht statuttenes § 6 av 28 medlemmer. 
Av disse skal 25 oppnevnes av NTNUs styre: 
• 11 medlemmer, inkludert NTNUs rektor, med 4 varamedlemmer, skal ha hovedstilling ved 

NTNU.  Disse fordeles slik at alle fakulteter som har avtalefestet samarbeid med SINTEF er 
representert i rådet. 

• 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet ved Universitetet i Oslo 

• 3 medlemmer med 2 varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra Næringslivets 
Hovedorganisasjon 

• 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Landsorganisasjonen i Norge 
• 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Tekna  -  Teknisk-

naturvitenskapelig forening 
• 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Norges forskningsråd 
 
I tillegg til disse oppnevnes 3 medlemmer med 1 varamedlem etter forslag fra SINTEFs styre og 3 
medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av og blant ansatte i SINTEF-konsernet. 
 
Funksjonstiden er 4 år. Det er adgang til gjenoppnevning/gjenvalg, men med begrensning til 8 års 
sammenhengende funksjon. 
 
Det er NTNUs styre som oppnevner ordfører og varaordfører i Rådet, blant Rådets medlemmer. 
 
 
Ved oppnevningen i S-sak 20/10 ble det foretatt oppnevninger for perioden 1.1.2010 – 31.12.2013.  
Dekanus Ingvald Strømmen ble imidlertid oppnevnt for kun ett år pga maks funksjonstid i Rådet. Det 
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foreslås derfor at ny oppnevning av medlem og varamedlem fra IVT settes ut 2013 for å være 
sammenfallende med de øvrige oppnevninger i Rådet. 
 
IVT har ved notat av 22.11. 2010 fremmet forslag på førsteamanuensis, instituttleder Marit Støre 
Valen og professor, instituttleder Olav Bolland.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
- Notat fra IVT datert 22.11.2010 
- Oversikt over sammensetningen i Rådet pr. nov. 2010  
- SINTEFs vedtekter 
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