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Innledning	
Kunnskapsdepartementet	ber	i	brev	datert	14.	november	2016	om	at	NMBU	innen	1.	
februar	2017	kommer	med	forslag	til	styremedlemmer	som	oppnevnes	av	
departementet	for	neste	styreperiode.	Departementet	ber	om	at	det	foreslås	minst	ti	
kandidater.	Departementet	presiserer	at	de	oppnevner	styremedlemmer	på	fritt	
grunnlag.		

Departementet	ber	om	forslag	til	styremedlemmer.	Vi	har	tolket	det	slik	at	de	ikke	
ønsker	forslag	til	styreleder.	Vi	anser	at	nåværende	styreleder,	som	vil	ha	utmerkede	
kvalifikasjoner	som	styremedlem,	ikke	er	aktuell	som	vanlig	styremedlem,	og	anser	at	
Kunnskapsdepartementet	har	nødvendig	dialog	med	styreleder.	Siri	Hatlen	er	derfor	
ikke	satt	opp	på	listen	over	aktuelle	styremedlemmer.	
	
	
Forankring	i	NMBUs	målstruktur	og	strategier	
Styremedlemmene	som	oppnevnes	fra	Kunnskapsdepartementet	bidrar	til	å	gi	
Universitetsstyret	en	bredere	kompetanse.	I	arbeidet	med	å	finne	kandidater	er	det	blitt	
lagt	vekt	på	å	finne	kandidater	som	kan	tilføre	NMBU	kompetanse	i	det	viktige	arbeidet	
med	å	samlokalisere	virksomheten,	og	følge	opp	samfunnets	forventninger	til	NMBU.	
	
	
Redegjørelse	for	saken	
Prorektor	har	fått	navneforslag	fra	fakultetene,	og	i	siste	runde	fra	Forskerforbundet	og	
NTL.	Mange	av	forslagene	var	på	ansatte	ved	norske	universiteter.	
Kunnskapsdepartementet	har	tidligere	uttalt	at	de	svært	sjeldent	oppnevner	
styremedlemmer	som	er	ansatt	ved	andre	norske	universiteter	og	høgskoler,	men	
foreslår	allikevel	kandidater	fra	universitetssektoren	i	våre	naboland.	Vi	har	derfor	valgt	
å	ikke	ta	inn	det.	I	tillegg	til	forslagene	har	prorektor	vurdert	kandidater	som	vil	gi	
Universitetsstyret	utvidet	kompetanse.	Det	har	vært	kandidater	med	tilnærmet	lik	
kompetanse,	og	da	har	vi	valgt	å	kun	ta	med	én	av	disse.		

Prorektor	velger	kort	å	presentere	de	foreslåtte	kandidatene.	Det	er	lagt	vekt	på	å	finne	
kandidater	som	samlet	har	kompetanse	innen	samfunnsliv,	næringsliv,	forskning	og	
innovasjon.		

Det	er	utarbeidet	en	liste	som	består	av	13	kandidater.	Alle	er	forespurt	og	sagt	seg	
villige	til	å	fremmes	som	kandidater.	Universitetsstyret	kan	både	velge	å	kutte	navn,	og	
evt.	foreslå	andre	navn	i	tillegg.		

Kandidatene	presenteres	alfabetisk:	

	

Petter	Arnesen:	(født	1957)	Han	er	utdannet	sivilagronom	og	er	i	dag	Breeding	director	
i	Marine	Harvest	(2011‐).	Han	har	doktorgrad	i	animalsk	ernæring.	Arnesen	har	lang	
ledelseserfaring	fra	stillinger	med	fagområde	akvakultur.	Han	er	varamedlem	i	US	i	
inneværende	styreperiode.	
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Ragnhild	Borchgrevink	(født	1967)	Hun	er	utdannet	jurist	og	har	vært	direktør	for	
Viken	skog	SA,	i	tillegg	til	ulike	lederstillinger	i	Norske	skogindustrier	ASA.	Hun	er	i	dag	
daglig	leder	av	Gründerprosjektet	Borchgrevink	Enterprises,	og	seniorrådgiver	i	
Geelmuyden	Kiese	med	fokus	på	blant	annet	organisasjonsutvikling.	Borchgrevink	har	
vært	eksternt	styremedlem	i	UMBs	universitetsstyre,	og	styreleder	for	fakultetsstyret	
for	miljøvitenskap	og	teknologi.	

	

Olav	Eik‐Nes:	(født	1957)	Han	utdannet	genetiker	fra	NMBU	(NLH)	og	økonomi	og	
ledelse	ved	Handelshøyskolen	BI.	Han	er	adm.	direktør	i	Norsvin	og	har	tidligere	vært	
avls‐	og	seminsjef.	I	tillegg	har	han	erfaring	fra	Norgro	som	daglig	leder.	Han	vil	gi	
kompetanse	innen	husdyr	og	det	spennende	bioteknologiske	miljøet	ved	Hamar.	

	

Odd	Roger	Enoksen:	(født	1954).	Han	er	utdannet	agronom.	Enoksen	er	tidligere	
kommunalminister	og	olje‐	og	energiminister.	Han	er	tidligere	partileder	i	Senterpartiet,	
og	stortingsrepresentant	fra	1993	til	2005.	Han	er	direktør	for	Andøya	Space	Center.	
Han	ble	i	2016	valgt	som	nestleder	i	styret	for	Nordlandssykehuset.	

	

Harald	Gjein:	(født	1955)	Han	er	utdannet	veterinær	og	har	dr.	scient.‐grad	fra	NVH.	
Han	har	fra	2011	vært	direktør	for	Mattilsynet,	og	har	tidligere	vært	direktør	for	
Norsvin	og	Veterinærinstituttet.		

	

Kari	Gjesteby:	(født	1947)	Hun	er	utdannet	Siviløkonom	fra	NHH.	Gjesteby	er	tidligere	
handels‐	og	skipsfartsminister,	og	justisminister.	Hun	har	også	vært	statssekretær	i	
finansdepartementet	og	i	Utenriksdepartementet.	Hun	har	i	tillegg	vært	riksmekler,	
vært	direktør	for	Norges	bank,	og	hatt	mange	styreverv,	blant	annet	på	Norges	
musikkhøgskole.		

	

Marianne	Harg:	(født	1953)	Hun	er	utdannet	sivilingeniør	fra	NTH	og	har	vært	
president	i	Tekna.	Harg	er	ansatt	i	EVRY.	Harg	representerer	bred	teknologisk	
næringslivskompetanse	og	har	betydelig	ledelses‐	og	styreerfaring,	og	sitter	i	
Universitetsstyret	NMBU	i	dag.	

	

Kirsten	Ohm	Kyvik:	(født	1959,	dansk/norsk)	Hun	er	utdannet	Cand.	Med	og	ph.d.	fra	
Odense	universitet.	Hun	er	nå	instituttleder	ved	Klinisk	institutt	ved	Syddanske	
universitet,	og	tidligere	ved	Klinisk	institutt	for	regional	sundhedsforskning	samme	sted.		
Hun	etablerte	det	danske	tvillingregisteret,	og	har	over	320	publiseringer.		
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Kristin	Misund:	(født	1965)	Hun	er	utdannet	sivilingeniør	fra	NTH,	og	har	ph.d.	fra	
samme	sted.	Hun	er	forskningssjef	ved	Borregaard.	Hun	har	flere	styreverv	i	blant	annet	
FFI,	Østfold	og	Follo	nyskapningsfond,	Oslofjordfondet,	Innovasjon	Norge	
divisjonsstyret	for	innovasjon	i	Forskningsrådet	og	styreleder	i	Forskninsgrådets	
satsning	NANO2021.	Som	leder	for	forskningsavdelingen	i	Borregaard	har	Misund	mye	
erfaring	med	tverrfaglig	innovasjonsarbeid	for	bærekraftige	prosesser	og	produkter.	

	

Jens	Oddershede:	(født	1945,	dansk)	er	professor	i	kjemi	og	har	vært	rektor	ved	
Syddansk	universitet.	Oddershede	har	innehatt	mange	styreverv.	I	tillegg	til	sin	
kompetanse	innen	akademia	har	Oddershede	god	erfaring	med	å	lede	store	
byggeprosjekter.	Syddansk	universitet	har	de	senere	år	håndtert	byggeprosjekter	for	
minst	3	milliarder	danske	kroner.	Oddershede	har	også	ledet	universitet	i	den	store	
fusjonsprosessen	for	få	år	siden.	Han	sitter	i	Universitetsstyret	NMBU	i	dag.	

	

Hanne	Refsholt:	(født	1960)	Hun	er	utdannet	Cand.	Agric	næringsmiddelfag,	og	har	i	
tillegg	lederutdanning.	Refsholt	er	konsernsjef	i	TINE	SA	siden	2005.	Da	hun	overtok	
som	leder	i	en	krevende	periode.	Refsholt	har	en	rekke	styreverv,	styremedlem	i	NHO	
mat	og	drikke	og	styremedlem	ved	NVH	i	fra	2002‐2005.			

	

Lisa	Sennerby‐Forsse:	(født	1948,	svensk)	Hun	har	doktorgrad	innen	botanikk	fra	
Stockholms	universitet.	Hun	er	tidligere	rektor	ved	Sveriges	Lantbruksuniversitet.	
Sennerby‐Forsse	har	kunnskap	om	NMBU	gjennom	at	hun	var	medlem	i	
Colbjørnsenutvalget.		

	

Aslak	Tveito:	(født	1961)	Han	har	doktorgrad	innen	Informatikk	fra	Universitetet	i	
Oslo.	Han	er	adm.	Direktør	for	Simula	Research	Laboratory	og	professor	i	
computervitenskap	ved	UiO.	Simula	har	tung	forskningskompetanse	innen	digitalisering.			
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Ifølge liste 

Deres ref Vår ref Dato 

16/7258- 14.11.2016 

Forslag til styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet 

Kunnskapsdepartement skal oppnevne styreledere og –medlemmer (i det videre omtalt samlet 

som styremedlemmer) for perioden 1. august 2017 – 31. juli 2021. Forslag til 

styremedlemmer fremmes av institusjonens styre. Departementet oppnevner styremedlemmer 

på fritt grunnlag. Departementet oppnevner også styreleder, med mindre institusjonen har 

valgt rektor som styrets leder.  

Styrets ansvar og oppgaver 

Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten 

holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med lover 

og regler, og de rammer og mål som gis. Styret er ansvarlig for kvaliteten i all aktivitet ved 

institusjonen, og det er viktig at dette står øverst på agendaen.  

Styret består av personer med ulik bakgrunn, som er rekruttert på forskjellig grunnlag og har 

utfyllende kompetanse. Styret er et kollegialt organ, og alle styremedlemmer har likt ansvar 

for å treffe beslutninger som er til beste for institusjonen samlet sett, og for å sørge for at 

beslutninger blir gjennomført. 

Forslag til styremedlemmer  

Det er et mål at departementets oppnevning av styremedlemmer tilfører styrene et bredere 

spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra næringsliv og kultur- og samfunnsliv. 

Dette skal ivareta samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom institusjonene 

og sentrale bruker- og interessegrupper.  

Styresammensetningen bør være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut ifra 

den enkelte institusjons egenart. Departementet er opptatt av at styresammensetningen gir en 

US-sak 12/2017 Vedlegg 1



Side 2 

 

tilfredsstillende geografisk fordeling og kjønnsbalanse, og det er ønske om større kulturelt 

mangfold. Departementet legger til grunn at følgende ikke er aktuelle som styremedlemmer: 

stortingsrepresentanter, statssekretærer, politiske rådgivere, fylkesmenn eller fylkesordførere, 

ordførere, byrådsledere i fylker og kommuner der institusjonene er lokalisert. Vi ber om at 

dette legges til grunn for forslagene. 

 

Vi ber om forslag til styremedlemmer og minst ett varamedlem. Oppnevningen må være i tråd 

med likestillingslovens bestemmelser om at det skal oppnevnes like mange av hvert kjønn. Vi 

legger til grunn at dette innebærer at hver institusjon må foreslå minst ti kandidater, like 

mange av hvert kjønn, jf. forskrift om representasjon av begge kjønn mv. § 3.  

 

Kandidatene må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet. Det skal i korte trekk 

gjøres rede for deres kompetanse og utdannings- og erfaringsbakgrunn. Vi ber også om at det 

oversendes kontaktinformasjon.  

 

Vi ber om forslag til styremedlemmer innen 1. februar 2017. Sammen med forslag til 

styremedlemmer, ber vi om at det opplyses om hvilken styrings- og ledelsesmodell 

institusjonen har bestemt. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Lars Vasbotten (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Erling H. Dietrichson 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Adresseliste 

Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo 
Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO 

Høgskolen i Østfold  1757 HALDEN 

Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 

Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 OSLO 

Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet 
Postboks 5003 1432 ÅS 

Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet 
 7491 TRONDHEIM 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO 

Universitetet i Tromsø – 

Norges arktiske universitet 
 9019 TROMSØ 
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