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STYRETS BERETNING 2021 

Styrets arbeid 
Styret har i 2021 arbeidet aktivt ut fra akademiets målsetning om at NTVA skal fremme 
naturvitenskapelig og teknologisk kunnskap, forskning og utvikling. NTVA skal være en 
toneangivende nasjonal arena for faktabasert debatt om naturvitenskapens og teknologiens 
betydning for norsk verdiskaping og en bærekraftig samfunnsutvikling. 

NTVA har i flere år arbeidet for å oppnå en større synlighet i norsk offentlig debatt og derved gi 
akademiet mer gjennomslag for sin kunnskapsbaserte forståelse av den næringsmessige og 
teknologiske utviklingen i Norge. 

NTVAs styre holdt fire møter i 2021 og behandlet 54 saker, inkludert referatsaker.   

Utgivelser 

I 2021 avsluttet NTVA arbeidet med boken «Den digitale hverdagen». Boken tar opp temaet om 
hvordan ny digital teknologi virker på menneskene. Redaksjonskomitéen har hatt en rekke møter, 
28 kapitler ble definert og toppkvalifiserte forfattere engasjert.  Et opplag på 1000 bøker ble 
trykket i en utførelse som samsvarer godt med bokutgivelsene i 2017 og 2019 og levert på 
planlagt tidspunkt. I tillegg er boken tilgjengelig som ebok, kapitlene er lagt ut på NTVAs 
hjemmesider, boken er tilpasset kursvirksomhet ved forskjellige utdanningsinstitusjoner, og 200 
eksemplarer ble benyttet ved konferansen NOKIOS.  

Bøkene «Det nye digitale Norge» og «Den digitale hverdagen» danner grunnlaget for en serie 
podcasts produsert av Teknisk Ukeblad i samarbeid med NTVA. De fleste intervjuene blir tatt opp 
på Lerchendal Gård. 

Boken blir distribuert gratis til NTVAs kontakter i UH-sektoren, forvaltning og næringsliv og deles 
ut på NTVAs egne møter og seminarer og eksterne seminarer. Bøkene blir også brukt som gaver 
til foredragsholdere. 

Styret retter en stor takk til redaktører og bidragsytere. 

Audiens 

I 2020 fant NTVA det mest forsvarlig å avlyse den årlige audiensen på Slottet med Akademiets 
høye beskytter Hans Majestet Kong Harald V på grunn av smittesituasjonen i landet. Kontakten 
ble gjenopptatt høsten 2021, og audiensen ble gjennomført 10 januar 2022. Fra NTVA stilte 
presidenten og generalsekretæren. De takket for fornyet beskytterskap og overleverte NTVAs 
Årbok 2020 og «Den digitale hverdagen» til kongen. 

Administrasjonen 

NTVAs kontor er på Lerchendal gård i Trondheim. Rådgiver Lisa Marie Husby og generalsekretær 
Tor Inge Waag, som begge kom inn i 2020, fortsetter i sine stillinger. 

Alle henvendelser til NTVA går til kontoret i Trondheim. Dette gjelder også arrangementer i 
Bergen, Agder, Oslo, Stavanger eller Tromsø om ikke annet er opplyst. 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
55

XT
C-

FT
0N

E-
08

EU
L-

U
YE

4H
-B

U
FK

Q
-S

4E
M

L



2 

Møter, seminarer og webinarer 
I 2021 hadde NTVA 17 åpne arrangementer, 11 fysiske og 6 webinarer. 

Æresprismøtet og Fellessymposiet var bare for inviterte, og med streng antallsbegrensning. 

Det var god oppslutning om både webinarene og de fysiske møtene som ble avviklet. 

 

Webinarer 

«Teknologien møter pandemien» og «Bygge landet bedre» ble videreført som webinartemaer i 
2021. Disse webinarene ble holdt av topp fagfolk fra hele landet, og trakk større tilhørertall enn 
våre vanlige fysiske møter. Webinaret den 8. april trakk 637 tilhørere på Zoom. Avspillinger i 
ettertid viser mye større tall, men det kan vi ikke kvalitetssikre med tanke på hvor lenge 
tilhørerne faktisk var inne, så vi velger å ikke publisere disse tallene. 
 

Informasjon, markedsføring og påmelding til møter skjer nå digitalt gjennom NTVAs nye 
hjemmeside, sosiale medier og digitalt påmeldingssystem. Informasjon om møteprogram blir 
også sendt ut på mail til medlemmer og andre kontakter. 

Under følger en oppsummering av webinarene: tema, foreleser og oppslutning. 

 

FEBRUAR 

18. februar: Webinar: Stordata, maskinlæring og kunstig intelligens i helsevesenet. Erik Fosse, 
Rikshospitalet. 185 deltakere. 

MARS  

2. mars: Webinar: Klimakrisen, bærekraftig næringsutvikling og Norges respons.  

Arne Marthinsen, Lista Renewable Energy park, Hans Kåre Flø, Tekna. 70 deltakere. 

8. mars: Webinar: Kvikkleire og kvikkleire-skred.  

Steinar Nordal, NTNU. 465 deltakere. 

15. mars: Webinar: Legemiddelberedskap i kjølvannet av pandemien – Er det grunnlag for økt 
legemiddelproduksjon i Norge?  

Sayeh Ahrabi, Statens Legemiddelverk, Kathrin Bjerknes, UiO, Kjell Erik Nordby, Pharma, Karita 
Bekkemellem, LMI. 172 deltakere. 

23. mars: Webinar: Mineralske råstoffer i et bærekraftig samfunn.  

May Britt Myhr, Henrik Schiellerup, Agnes Raaness, Hanne-Kristin Paulsen, Kari Aslaksen Aasly, 
alle NGU. 141 deltakere. 

APRIL 

8. april: Webinar: Kan oppgradering av eksisterende vannkraftverk gjøre vindmøller overflødig?  

Atle Harby, SINTEF. 637 deltakere.  
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Fysiske møter etter arrangementssted 

 

SEPTEMBER 

8. september: Quarker, Gluoner og Gravitoner; om den varmeste materie i universet 

15. september Temamøte videokonferanser, utdeling av NTVAs Ærespris 

20. september: Alrek helseklynge – samhandling om fremtidens helse- og omsorgsløsninger 

29. september: Simulering av blodstrøm i hjernen med teknologi fra olje og gass 

 

OKTOBER 

4. oktober: Prosjektgjennomføring til planlagt kostnad – er det mulig? 

6. oktober: Fellessymposium med DNVA 

19. oktober: Høytemperatur brenselceller for bærekraftig skipsfart 

21. oktober: Nikkelverk og hydrogensatsning – forprosjekt 2021 

28. oktober: Marine mineraler – exploration and production 

 

NOVEMBER 

10. november: Julemøte Kristiansand: Har samfunnet lært nok av Covid-19 til å håndtere den neste 

pandemibølgen bedre? 

16. november: Julemøte Bergen: Hordfast – de teknologiske utfordringene med verdens lengste 

flytebru 

24. november: Julemøte Stavanger: Northern Lights, industrial decarbonisation, CO2 storage for 

Europe 

 

DESEMBER 

3. desember: Julemøte Trondheim: Bokprosjektet om digitalisering. Juletradisjoner, mat og øl. 

Utdeling av hederstegn og æresmedlemskap. 

 

Bergen 

I Bergen var det tre kveldsmøter. Møtet ble arrangert i lokalene til Høgskulen på Vestlandet, i 
samarbeid med Tekna.  

Oslo 

I Oslo var det til sammen tre arrangementer: Temamøte for utdeling av NTVAs Ærespris, et vanlig 
fagmøte, og fellessymposiet med DNVA med tema: Samfunn, teknologi og innovasjon. Hva er de 
politiske rammebetingelsene for å ta i bruk en teknologisk innovasjon? Er alle teknologiske 
løsninger gode? I så fall, for hvem? 

Alle møtene i Oslo ble holdt i lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). 

Årsmøteseminar for Industrielt råd ble utsatt til 2022.  

Programkomiteen i Oslo har samarbeidet med Digital Norway og Norwegian Health Tech om 
planlegging og gjennomføring av fagmøter, og det er samarbeid med Polyteknisk forening om 
enkelte fellesmøter. 
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Stavanger 

I Stavanger ble det avholdt fire kveldsmøter inkludert julemøtet. Møtene var i Arkeologisk 
Museum og ble arrangert i samarbeid med Tekna. Ett arrangement var fellesmøte med 
Vitenskapsakademiet i Stavanger. 

Sørlandet 

To møter ble avholdt, ett i Grimstad og ett i Kristiansand. Det siste ble også strømmet live. 

Tromsø 

I Tromsø var det ett fysisk arrangement. 

Møtet ble arrangert av NTVA og UiT på Verdensteateret sentralt i Tromsø. 

Trondheim 

I Trondheim var det ett fysisk arrangement, julemøte 3. desember på Lerchendal gård. 

 

Årsmøte NTVA 

Årsmøtet ble avholdt digitalt den 21. april. 

 

Under følger en oppsummering av de fysiske fagmøtene: dato, sted, tema. 

 
SEPTEMBER 
8. september, Stavanger: Quarker, Gluoner og Gravitoner; om den varmeste materie i universet 

15. september, Oslo: Temamøte videokonferanser, utdeling av NTVAs Ærespris 

20. september, Bergen: Alrek helseklynge – samhandling om fremtidens helse- og omsorgsløsninger 

29. september, Stavanger: Simulering av blodstrøm i hjernen med teknologi fra olje og gass 

 
OKTOBER 
4. oktober, Oslo: Prosjektgjennomføring til planlagt kostnad – er det mulig? 

6. oktober, Oslo: Fellessymposium med DNVA 

19. oktober: Høytemperatur brenselceller for bærekraftig skipsfart 

21. oktober, Grimstad: Nikkelverk og hydrogensatsning – forprosjekt 2021 

28. oktober, Stavanger: Marine mineraler – exploration and production 

 
NOVEMBER 
10. november, Kristiansand: Julemøte Kristiansand: Har samfunnet lært nok av Covid-19 til å 

håndtere den neste pandemibølgen bedre? 

16. november, Julemøte Bergen: Hordfast – de teknologiske utfordringene med verdens lengste 

flytebru 

24. November, Julemøte Stavanger: Northern Lights, industrial decarbonisation, CO2 storage for 

Europe 

 
DESEMBER 
3. desember, Julemøte Trondheim: Bokprosjektet om digitalisering. Juletradisjoner, mat og øl. 

Utdeling av hederstegn og æresmedlemskap. 
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Tema for fagmøter  
NTVAs fagmøter kan klassifiseres under følgende aktuelle temaer: 

Energi, mineralressurser og klima  

- Mineralske råstoffer i et bærekraftig samfunn 
- Klimakrisen, bærekraftig næringsutvikling og Norges respons 
- Marine mineraler – exploration and production 

- Kan oppgradering av eksisterende vannkraftverk gjøre vindmøller overflødig? 

- Nikkelverk og hydrogensatsning 
 

Marine og maritime næringer 

- Northern Lights: industrial decarbonisation, CO2 storage for Europe 
- Mineraler på havbunnen 
- Høytemperatur brenselceller for bærekraftig skipsfart 
- Mikroplast i havet 

Digitalisering 

- Bokprosjektet om digitalisering 
- Simulering av blodstrøm i hjernen 
 

Helse- og livsvitenskap 

- Simulering av blodstrøm i hjernen  
- Legemiddelberedskap i kjølvannet av pandemien 
- ALREK Helseklynge 
- Pandemihåndtering 
- Stordata, maskinlæring og kunstig intelligens i helsevesenet 

Teknologi og samfunn  

- Videoutvikling i Norge 
- Prosjektgjennomføring til planlagt kostnad – er det mulig? 
- Hordfast – de teknologiske utfordringene med verdens lengste flytebru 
- Symposium: Samfunn, teknologi og innovasjon 
- Kvikkleire og kvikkleire-skred 
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Samarbeid og internasjonal aktivitet  
 
NTVA er medlem i to internasjonale akademisammenslutninger; CAETS og Euro-CASE. 

International Council of Academies of Engineering and Technological 
Sciences – CAETS 

CAETS – International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences – er en 
verdensomfattende organisasjon hvor NTVA har vært medlem siden 1990. Organisasjonen har 
26 medlemsland. NTVA deltar selektivt i CAETSs aktiviteter, ut fra ressursbehov og temaenes 
relevans. Det kreves en del kapasitet å engasjere seg på denne arenaen, og NTVA har måtte 
begrense sin innsats her på grunn av at vi bare kan avsette begrensede midler til den.  

European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and 
Engineering – Euro-CASE 

Fem akademisammenslutninger i Europa fikk i 2016 en fireårig kontrakt for SAPEA-prosjektet 
med kommisjonen for å levere rapporter/innspill til SAM. Det forventes at prosjektet vil bli 
videreført. Euro-CASE – European Council of Applied Sciences and Engineering – er en 

sammenslutning av 23 europeiske tekniske vitenskapsakademier. Euro-CASE er en premissleverandør 

for EU-kommisjonen med hensyn til forskning og innovasjon. NTVA har tett dialog med Euro-CASE’ 
sekretariat med sikte på å fremme norske fagmiljøs interesser og faglige bidrag i relevante prosesser.  

 
NTVA er medlem av Euro-CASE (European Council of Academies of Applied Sciences, 
Technologies and Engineering) som er en sammenslutning av europeiske akademier innen 
anvendt naturvitenskap, teknologi og ingeniørvitenskap. DNVA og NTVA har inngått en 
samarbeidsavtale om vitenskapabasert poltikkrådgivning. DNVA representerer Norge i 
European Academies Science Advisory Council (EASAC). EASAC har programmer på 
biovitenskap, miljø og energi. I samarbeidsavtalen ligger det at NTVA skal delta i EASACs 
energikomité. Avtalen skal sikre at kvalifiserte vitenskapspersoner fra norske miljøer 
blir nominert i aktuelle prosesser, samarbeider med norske myndigheter og formidler 
informasjon mot offentligheten. Professor Asgeir Tomasgard fra NTVA er norsk representant 
i styringsgruppen for energipanelet i EASAC, https://easac.eu/programmes/energy/ 

Science Advice for Policy 

Euro-CASE deltar sammen med fire andre akademisammenslutninger i et EU-prosjekt, Science 
Advice for Policy by European Academies – SAPEA. NTVA deltar i SAPEA gjennom Euro-
CASE. Både DNVA og Academia Europeas node i Bergen er norske deltakere i SAPEA 
gjennom sine akademisammenslutninger.  

Vitenskapelig basert politikkrådgivning (Science Advice for Policy) blir mer systematisk tatt i 
bruk i Europa. Europas vitenskapsakademier er blant de institusjoner som har størst 
troverdighet som uavhengige instanser til å utarbeide upartisk og uavhengig kunnskaps-
grunnlag for politikkrådgivning. Akademiene har et prosjekt fra EU-kommisjonen for å 
utarbeide faktarapporter om kunnskapsstatus relevant for et politikkområde. I prosjektet 
Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA), deltar de fem store 
akademinettverkene i Europa, med til sammen rundt 100 akademier som medlemmer, se 
https://www.sapea.info/ .  
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Gjennom NTVAs deltagelse i Euro-CASE deltar vi SAPEA-prosjektet i flere aktive rådgivningsprosesser 

innen EU. EU-kommisjonen etablerte i 2015 Science Advice Mechanism (SAM), som en 

rådgivningsmekanisme for politikkutvikling. Resultatene av SAPEAS utredninger er det som kalles 
Evidence Review Reports, og disse brukes som grunnlag for å utarbeide politikkråd av gruppen 
av sjefsrådgivere i SAM. Rapportene publiseres på SAPEAs nettsider. Disse rapportene er 
naturligvis også av interesse for norske forhold. NTVA legger derfor ut lenker til denne 
informasjonen, slik at den er lett tilgjengelig. 

 
I SAPEA har det i 2020 og 2021 vært gjennomført to utredninger hvor personer nominert fra 
NTVA har deltatt i arbeidsgruppen som framskaffer faktagrunnlaget for politikk: 
 
• Biodegradability of Plastics in the Open Environment, publisert i desember 2020  

https://www.sapea.info/topics/biodegradability-of-plastics/ 
I arbeidsgruppen for utarbeidelse av Evidence Review Report for dette prosjektet deltok dr. 
Gunhild Bødtker fra NORCE, nominert av NTVA. 
 

• «A systemic approach to the energy transition in Europe». DNVA og NTVA nominerte i 
fellesskap professor Marianne Ryghaug til arbeidsgruppen for denne studien.. Rapporten fra 
denne arbeidsgruppen ble publisert i mars 2021.   

 
Følgende prosesser er avsluttet: 

 

Tema Norsk bidragsyter Status 

Food from the Oceans (Prof Yngvar Olsen, NTNU 

deltok etter nominasjon fra 

NTVA 

 

Ferdig (lenke til rapport) 

Microplastics 

 

 Ferdig (lenke til rapport) 

Plant Protection Products 

 

 Ferdig (lenke til rapport) 

Carbon capture and utilisation  

 

Prof Edd Blekkan, NTNU og  

Prof Unni Olsbye, UiO deltok 

etter nominasjon fra NTVA 

Ferdig (lenke til rapport) 

Making sense of science - 

Science policy under 

conditions of complexity and 

uncertainty 

 Ferdig (lenke til rapport) 

Transforming the future of 

ageing 

 

 Ferdig (lenke til rapport) 

 

Towards an EU sustainable 

food system  

 

Prof Alf Håkon Hoel, UiT 

deltar etter nominasjon fra 

NTVA 

Ferdig (lenke til rapport) 

 

Biodegradability of plastics in 

the open environment 

Gunhild Bødtker fra NORCE, 

nominert av NTVA. 

 

Ferdig (lenke til rapport) 

 

A systemic approach to the 

energy transition in Europe 

Prof Marianne Ryghaug, 

nominert av NTVA 

Ferdig (lenke til rapport) 

 

De to siste rapportene vil bli presentert som webinarer i 2022. 
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https://www.sapea.info/topics/biodegradability-of-plastics/
https://www.sapea.info/topics/energy-transition/


8 

  
NTVAs formål er å spre forskningsbasert kunnskap om teknologiutvikling og teknologiens rolle i 
samfunnet. Vi er mener arbeidet for å oppnå formålet viktigere i dag enn noensinne. 

- Tempoet i teknologiutvikling er raskere enn før 
- De samfunnsmessige konsekvenser av ny teknologi er større 
- Påvirkningen fra ikke-kunnskapsbaserte kilder er større 
- Tilliten til forskning og forskningsbasert kunnskapsformidling blir utfordret  

I NTVA tror vi vårt akademi har en meget viktig oppgave som en uavhengig formidler av 
forskningsbasert kunnskap i det norske samfunnet. Vi har imidlertid langt større ambisjoner 
enn det vi i dag makter å realisere. Vi vil gjerne utvide vår møte- og seminarvirksomhet, vårt 
engasjement innen SAM-prosessene, vår publisering, vår aktivitet gjennom høringsuttalelser og 
deltagelse i offentlige råd og utvalg.  

NTVA ønsker å etablere en mekanisme med flere faggrupper hvor medlemmer kan arbeide 
sammen om å utarbeide faglige statusbeskrivelser og formidlingsmateriale om sentrale 
teknologiområder. Disse gruppene vil være plattformer for å opplyse den offentlige debatten. 
Det er også et potensiale i at et styrket samarbeidet med akademier i andre land kan hente 
nyttig kunnskap og impulser til hjemlige arenaer, og styrke NTVA og norske kunnskapsmiljøers 
rolle i SAM-prosessene. 
 
Disse tiltakene vil kreve større kapasitet i sekretariatet og finansiering av prosesser og 
møteplasser, noe som vil gi god avkastning i NTVAs formidlingsarbeid.  

Nordisk samarbeid 

NTVA har et positivt samarbeid med vårt svenske søsterakademi Kungliga Ingeniörsvetenskaps-
akademien, IVA. NTVA har også hyppige kontakter med vårt danske søsterakademi Akademiet for 
de Tekniske Videnskaper (ATV). Møtene er gode steder for uformell nordisk dialog og samarbeid.  

Norsk samarbeid 

Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) og Norges forskningsråd 
NTVA har i mange år arbeidet for å skape møteplasser der forskning, næringsliv og beslutnings-
takere kan drøfte aktuelle tema med tekniske og naturvitenskapelige problemstillinger. Fra 2010 
har akademiene ved seks anledninger samlet inntil 120–150 tilhørere til symposier i DNVAs 
lokaler i Drammensveien 78 i Oslo. Ministre og statssekretærer, forskere og representanter for 
den aktuelle bransjen har holdt foredrag.  

Fellessymposiet 2021 med DNVA ble avholdt 6. oktober med temaet: Samfunn, teknologi og 
innovasjon. Hva er de politiske rammebetingelsene for å ta i bruk en teknologisk innovasjon? Er 
alle teknologiske løsninger gode? I så fall, for hvem? 

Vitenskapsakademiet i Stavanger 
Noen av medlemsmøtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med Vitenskapsakademiet i 
Stavanger. 

Tekna 
Alle ordinære møter i Bergen og Stavanger har blitt arrangert i samarbeid med Tekna. 
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Kontakten med landets politiske og forskningspolitiske miljø 
NTVA tar regelmessig initiativ overfor politikere og offentlige myndigheter. Disse mottar 
invitasjoner til møter og seminarer. NTVA hadde i 2020 bl.a. møter med sentrale personer fra 
Nærings- og fiskeridepartementet. For webinarserien «Bygge landet bedre» ble det innledet et 
samarbeid med NHO, og en arbeidsgruppe ble satt ned. 

Medlemsinformasjon 
Det totale medlemstallet 31. desember 2021 var 623, hvorav 15 æresmedlemmer og 24 
utenlandske medlemmer. Tilsvarende tall pr. 31. desember 2020 var 673 medlemmer, hvorav 14 
æresmedlemmer og 24 utenlandske medlemmer. 279 av medlemmene var 64 år og yngre pr 31. 
desember 2020. Det er innvalgt 14 nye medlemmer i 2020. 

Nye medlemmer  

  
Daglig leder   Gisle Nondal   Ocean Innovation Norwegian Catapult 
Styreleder   Atle Eide   Salmar ASA og Salmar Ocean 
Professor og prodekan Helge Bøvik Larsen  Universitetet i Stavanger 
Professor   Jan Terje Kvaløy  Universitetet i Stavanger 
Professor   Anders Tranberg  Universitetet i Stavanger 
Professor og viserektor Jørn Wroldsen   NTNU Gjøvik 
Professor og seniorforsker Ørjan Grøttem Martinsen Universitetet i Oslo  
                                                                                                                    og Oslo universitetssykehus  
Professor og prodekan Pål Richard Romundstad NTNU 
Selvstendig konsulent  Timothy Charles Lommasson Tidligere seniorforsker NORCE 
Professor   Klara Stensvåg   Norges fiskerihøgskole UiT 
Professor   Jeanette Hammer Andersen UiT 
Professor   Liyuan Deng   NTNU 
Leder    Ingrid Sølvberg  Oljedirektoratet 
Adm. direktør   Alexandra Bech Gjørv  SINTEF  
  

Medlemmer avgått ved døden  

 

Erling Sven Lorentzen 
Erik Edsberg 
Johan Kristian Skei Tuseth 
Ove Aanensen 
Elmo DiBiagio 
 

Æresmedlemmer  

NTVA kan ifølge sine statutter til enhver tid ha 15 æresmedlemmer. Professor Emeritus Asbjørn 
Rolstadås ble tatt opp som æresmedlem under NTVAs julemøte 3. desember på Lerchendal gård. 
Æresmedlemskapet består fysisk av et diplom og en nål i forgylt sølv. Her er styrets 
begrunnelse: 
 
Asbjørn Rolstadås tildeles æresmedlemskap i NTVA for sin bemerkelsesverdige innsats for 
teknologisk vitenskap, som har bidratt til å skape meget store verdier for det norske samfunnet.  
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Han har vært en nøkkelperson i å utvikle og utbre kunnskap om prosjekt- og 
produksjonsstyring. Hans frivillige arbeid utført for NTVA har vært av meget stor betydning for 
akademiet, både som styremedlem, i innvalgskomitéen og som president.  
I perioden 2016-2021 har han ledet redaksjonskomitéene for en bokserie på tre bøker om 
muliggjørende teknologier, i særdeleshet digitaliseringsteknologier. Bøkene er antologier med et 
betydelig antall forfattere, og det har vært et meget stort arbeid å lede prosessene som har 
produsert disse bøkene. 
 

Hederstegn  

NTVAs styre opprettet i 2018 en ny akademipris kalt NTVAs Hederstegn som kan tildeles for lang 
og verdifull innsats i akademiets ledelse eller andre oppgaver knyttet til akademiets virksomhet, 
og til andre personer i eller utenfor akademiet som akademiet er stor takk skyldig. 

NTVAs hederstegn ble i 2021 delt ut til Unni Merete Steinsmo på NTVAs julemøte 3. desember 
på Lerchendal gård, og består fysisk av et diplom og en ny-designet nål i sølv og blå emalje. Her 
er styrets begrunnelse:  
 
Unni Merete Steinsmo tildeles NTVAs hederstegn for sitt store engasjement for forskning, 
utdanning og teknisk-industriell utvikling. Med god kunnskap om hele kjeden fra 
nysgjerrighetsdrevet forskning via strategisk til industriell forskning og kommersialisering, har 
hun bidratt til gode resultater og vist at verdiskaping ofte er basert på grunnleggende forskning.  
Gjennom sin engasjerende væremåte har hun inspirert kolleger og samarbeidspartnere både i 
Norge og utlandet. Hun har klart å samkjøre en kompleks organisasjon som SINTEF og derved 
bidratt til industriell utvikling. Unni Merete Steinsmo var SINTEFs første kvinnelige konsernsjef 
og har vært en god rollemodell for kvinner innenfor naturvitenskap og teknologi. 
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NTVAs Ærespris for banebrytende teknologi 
 
NTVA ønsker å gi økt status og oppmerksomhet til viktig teknologisk forskning. I den forbindelse 
har akademiet - med ett unntak – utdelt sin ærespris for banebrytende teknologi årlig siden 
2008. Dette er en pris som tildeles av en spesielt nedsatt ærespriskomite etter forutgående åpen 
nominasjonsprosess, og som nyter en høy anseelse. Prisen består av et diplom. Tidligere har 
prisen gått bl.a. til personer som har stått for innovasjon innenfor IT og internett, utvikling 
innenfor medisin og for viktige bidrag til energisektoren.  

NTVAs ærespris ble i 2021 tildelt Jan Chr. Opsahl, Bengt Thuresson og Ralph Høibakk for deres 
målrettede arbeid med å revitalisere Tandberg ASA, fra en gryende start i 1988 til å bli et 
selskap med global, industriell dominans innen produkter og systemer for videomøter. Gjennom 
mer enn 25 år etablerte og utviklet de et verdensledende kompetansemiljø i Norge, inkludert 
omfattende produksjon av moduler og systemer. Og selv etter salg av virksomheten til 
utenlandske eiere i 2010 for rekordbeløpet 3.4 milliarder USD, er et omfattende utviklingsmiljø 
beholdt i Norge. 

Prisen ble delt ut under et temamøte med tittel: «Videokommunikasjon: Utvikling, status og 
fremtid i et globalt perspektiv», som drøftet utviklingen av videokonferanser fra 1980-tallet og 
frem til i dag med vekt på hvilken betydning denne teknologien har fått særlig det siste året: 
miljøaspektet og energisparing, bidraget til å holde samfunnet gående under nedstengning, og 
det sosiale aspektet ved å holde kontakt med slekt, venner og kolleger.  
 
Vi fikk eksempler på videokommunikasjonens historikk og betydning, Norges sterke stilling 
innen dette feltet, og om dagens og fremtidens ypperste løsninger for videobasert samhandling; 
visjoner både i konkret og overført betydning. Videokonferanser har ført til varige endringer i 
samfunnet. Opptak av dette og de fleste andre møtene kan sees på www.ntva.no .  
 

 Industrielt råd 

Ved utgangen av 2021 var det 35 bedrifter og organisasjoner i rådet. Det arbeides aktivt med å 
rekruttere nye medlemmer til rådet og styrke oppfølging og kontakt med eksisterende 
medlemmer. 

Årsmøte i Industrielt råd ble avholdt digitalt. 

Hans Kåre Flø, Tekna, ble valgt som ny leder for perioden 2017–2018 på årsmøtet i 2017, og han 
ble gjenvalgt på årsmøtet i 2021. De andre styremedlemmene er Christian Nørgaard Madsen, 
Multiconsult, Kari Nygaard, Norsk institutt for luftforskning og Tore Ulstein, Ulstein Group ASA. 
NTVAs president, visepresident og generalsekretær er styremedlemmer i egenskap av sine verv. 
På grunn av pandemi-situasjonen ble alle medlemmenes funksjonstid prolongert ett år. 

Medlemsbedrifter og deres representanter 2022  

 

Equinor Vice President Harald Brændshøi 
DNV GL Konsernsjef Remi Eriksen 
 Ex. Vice President Frank Børre Pedersen 
Forsvarets forskningsinstitutt  Adm.dir. Kenneth Ruud 

 Stabssjef Jan Erik Torp 
GE Vingmed Ultrasound AS Adm.dir. Dagfinn Sætre 
Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for ingeniør- 
og naturvitskap 

Prorektor forsking Gro Anita Fonnes Flaten 
Dekan Jens Kristian Fosse 

Institutt for energiteknikk Adm.dir. Nils Morten Huseby 
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Kongsberg Norspace AS Adm.dir. Ellen Dahler Tuset 
Multiconsult AS Adm.dir. Grethe Bergly 
 Regionleder Nord Arnor Jensen 
NEXANS Norway AS Direktør Per Arne Osborg 

 Adm.dir. Vegar Syrtveit Larsen 
Norconsult AS Adm.dir. Egil Hogna 
NORCE AS                           Konsernsjef Kristin Wallevik 
 Visekonsernsjef Thor Arne Håverstad 
Norges geologiske undersøkelse Adm.dir. May Britt Myhr 
Norges Geotekniske Institutt Adm.dir. Lars Andresen 
Stiftelsen NORSAR Adm.dir. Anne Strømmen Lycke 
Hydro ASA Head of Technology Hans Erik Vatne 
Norsk Institutt for luftforskning – NILU Adm.dir. Kari Nygaard 
Norsk institutt for vannforskning – NIVA Adm.dir. Greta Bentzen 
Norsk Regnesentral Adm.dir. Lars Holden 
Norsk Romsenter Adm.dir. Christian Hauglie-Hanssen 
NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige 
universitet 

Direktør Johan E Hustad 
 

Selvaag Gruppen AS Konsernsjef Ole Gunnar Selvaag 

 Konserndirektør S. Mejlænder-Larsen 
Simula Research Laboratory AS Adm.dir. Aslak Tveito 

 
Director of Research Education Are Magnus 
Bruaset 

 Deputy Managing Director Kyrre Lekve 
SINTEF Adm.dir .Alexandra Bech Gjørv 
SINTEF Ocean Adm.dir. Vegar Johansen 
Statnett Kundeansvarlig Erik Skjelbred 
 Spesialrådgiver Jan Bråten 

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening  

Seniorrådgiver Hans Kåre Flø 
Generalsekretær Line Henriette Holten 

Telenor Norge AS Senior Vice President Dagfinn Myhre 

 Head of Technology Patrick Waldemar 
UiT – Norges Arktiske Universitet Assisterende direktør Gøril Heitmann 
 Universitetsdirektør Jørgen Fossland 
Ulstein Group ASA Deputy Managing Director Per-Olaf Brett 
Umoe AS Konsernsjef Jens Ulltveit-Moe 
Universitetet i Agder Rektor Karl-Heinz Frank Reichert 
 Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen 

 Dekan Michael Rygaard Hansen 
Universitetet i Bergen Prorektor Kuveet Atakan 
Universitetet i Oslo, Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet 

Dekan Solveig Kristensen 

Universitetet i Stavanger Dekan Øystein Lund Bø 
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Økonomi  

Regnskap for 2021 

Regnskapet for 2021 viser en omsetning på kr 3 050 376 og et driftsresultat på kr 7 443 mot et 
driftsresultat på kr 99 189 i 2021. I 2021 hadde NTVA reduserte lønnskostnader pga. langtids 
sykemelding. Resultatet er fortsatt påvirket av reduserte møte- og reiseutgifter. NTVAs drift 
preges fortsatt av stor nøkternhet i alle ledd og prosesser.  

Kontingentene fra NTVAs industrielle råd er en svært viktig inntektskilde for NTVA. Inntektene 
fra Industrielt råd var i 2021 kr 1 404 000 kroner mot fakturert kr 1 425 000 i 2020. Alle 
fakturerte inntekter i 2021 kom inn, og alle tap på fordringer (ubetalte fakturaer til Industrielt 
Råd) fra 2019 og 2020 er nå tatt. Innsatsen knyttet til oppfølging av eksisterende medlemmer i 
Industrielt Råd og til rekruttering av nye medlemmer er trappet opp for å kompensere for 
utmeldinger. 

Nærings- og fiskeridepartementet ga i 2021 NTVA et tilskudd på 1 500 000 kroner. I tillegg fikk 
NTVA et tilskudd på kr 100 000 fra Norges forskningsråd.  

Inntekter fra finansposter utgjorde i 2021 kroner 155 417. Dette brakte årsresultatet opp i kr. 
162 860. De siste to årene er egenkapitalen økt fra kr 3 361 748 i 2019 til kr 3 674 095 i 2021, og 
likviditeten er svært god. NTVAs fond har ved utgangen av 2021 en verdi på kr 667 198, en 
urealisert gevinst på kr. 335 840. 

 NTVAs regnskapsfører var i 2021 BDO. Regnskapet for 2021 er revidert av det statsautoriserte 
revisjonsfirmaet Deloitte.  
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For hele regnskapet inkludert noter, se vedlegg. 
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Budsjett for 2022  

Budsjettet for 2022 er basert på et bidrag fra Nærings- og fiskeridepartementet/Forskningsrådet 
med kr 40 000 i økning sammenliknet med beløpet i 2021. Det legges opp til en svakt positiv 
utvikling i inntektene fra medlemmer i Industrielt Råd. Det legges til grunn verving av et begrenset 
antall medlemmer i 2022, med en total inntekt fra Industrielt Råd på kr. 1 490 000. 

Det er budsjettert på grunnlag av at antall fagmøter vil være noe større enn i 2021, men at 
kostnader til leie av lokale og servering holdes på et nøkternt nivå. 

Lønnskostnader til sekretariat baserer seg på at NTVA har to fulltidsansatte medarbeidere som i 
2021, og noen få timer innleie av forrige sekretær.  

Utgiftene til drift og videreutvikling av hjemmesider er lave etter skifte av leverandør, samtidig 
som kvaliteten på tjenestene er forbedret. Det digitale innvalgssystemet utviklet av den nye 
leverandøren har spart sekretariatet og innvalgskomitéen for mye arbeid. 

Det er budsjettert med kr 180 000 til større arrangementer i 2022: Æresprismøte, 
Teknologiforum og Fellessymposium med DNVA. Disse arrangementene er viktige for NTVAs 
omdømmebygging. 

Rente/avkastning er anslått til kr. 75 000, dette inkluderer en innvilget renteøkning på NTVAs 
sparekonto til 1,1 % og et forsiktig anslag på avkasting av DNB-fondene noe under 2021-
resultatet. 

Budsjettet er gjort opp i balanse. 
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Takk 
NTVA takker alle bidragsytere, forfattere, foredragsholdere, utvalgsmedlemmer, Industrielt Råd 
og andre interesserte for at de gjennom sin innsats har muliggjort Akademiets virksomhet. 

Styrets beretning for 2021 ble vedtatt av NTVAs styre 24. februar 2022. 

 

Trondheim, 24. februar 2022 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Sigmund Stokka
Styremedlem
På vegne av: Norges Tekniske Vitenskapsakademi Ntva
Serienummer: 9578-5999-4-857494
IP: 158.37.xxx.xxx
2022-04-06 10:41:44 UTC

JARL PETTER GISKE
Styremedlem
På vegne av: Norges Tekniske Vitenskapsakademi Ntva
Serienummer: 9578-5990-4-3496585
IP: 129.177.xxx.xxx
2022-04-06 10:44:22 UTC

Tor Inge Waag
Daglig leder
På vegne av: Norges Tekniske Vitenskapsakademi Ntva
Serienummer: 9578-5993-4-2372380
IP: 88.94.xxx.xxx
2022-04-06 10:47:05 UTC

Edel Oddny Elvevoll
Styremedlem
På vegne av: Norges Tekniske Vitenskapsakademi Ntva
Serienummer: 9578-5997-4-346506
IP: 195.69.xxx.xxx
2022-04-06 11:35:48 UTC

Arvid Hallén
Nestleder
På vegne av: Norges Tekniske Vitenskapsakademi Ntva
Serienummer: 9578-5993-4-2267808
IP: 89.10.xxx.xxx
2022-04-06 11:51:50 UTC

Torbjørn Digernes
Styrets leder
På vegne av: Norges Tekniske Vitenskapsakademi Ntva
Serienummer: 9578-5994-4-471070
IP: 84.52.xxx.xxx
2022-04-06 14:19:04 UTC

Toril Anita Nagelhus Hernes
Styremedlem
På vegne av: Norges Tekniske Vitenskapsakademi Ntva
Serienummer: 9578-5999-4-2073515
IP: 213.239.xxx.xxx
2022-04-06 21:18:23 UTC

Torleif Matland Hauge
Styremedlem
På vegne av: Norges Tekniske Vitenskapsakademi Ntva
Serienummer: 9578-5998-4-3087423
IP: 77.106.xxx.xxx
2022-04-08 13:14:23 UTC
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Sveinung Løset
Styremedlem
På vegne av: Norges Tekniske Vitenskapsakademi Ntva
Serienummer: 9578-5999-4-1834230
IP: 188.113.xxx.xxx
2022-04-08 21:38:46 UTC
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                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            


Styrets beretning 2021_uten sign
            55XTC-FT0NE-08EUL-UYE4H-BUFKQ-S4EML
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            3b134445b61baf119ab7f65d813b420b2caa0f72c63ed6bb610c353deee19f7d
            
                                    
                                                    Norges Tekniske Vitenskapsakademi Ntva
                                                                            Styremedlem
                                            
                            
        
            
            Årsregnskap 2021
            PY6ZI-24BO2-IEPP0-7BML3-U6E6Z-F3W6A
            SHA-256
            a959dbcb7fdb231dfaeb4135d5e53b9a09307fe1f67237216974a71a0c9f801c
            
                                    
                                                    Norges Tekniske Vitenskapsakademi Ntva
                                                                            Styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

 ========================= ============================= ================= ============================================================================================= 
  Time                      Name                          IP                Activity                                                                                     
 ========================= ============================= ================= ============================================================================================= 
  2022-04-06 10:11:31 UTC   Unni Skjerve                  217.173.250.54    The document was created                                                                     
  2022-04-06 10:11:32 UTC   Unni Skjerve                  217.173.250.54    A signing link was activated for "Toril Anita Nagelhus Hernes"                               
  2022-04-06 10:11:32 UTC   Unni Skjerve                  217.173.250.54    A signing link was activated for "Edel Oddny Elvevoll"                                       
  2022-04-06 10:11:32 UTC   Unni Skjerve                  217.173.250.54    A signing link was activated for "Sveinung Løset"                                            
  2022-04-06 10:11:32 UTC   Unni Skjerve                  217.173.250.54    A signing link was activated for "JARL PETTER GISKE"                                         
  2022-04-06 10:11:32 UTC   Unni Skjerve                  217.173.250.54    A signing link was activated for "Torbjørn Digernes"                                         
  2022-04-06 10:11:32 UTC   Unni Skjerve                  217.173.250.54    A signing link was activated for "Arvid Hallén"                                              
  2022-04-06 10:11:32 UTC   Unni Skjerve                  217.173.250.54    A signing link was activated for "Sigmund Stokka"                                            
  2022-04-06 10:11:32 UTC   Unni Skjerve                  217.173.250.54    A signing link was activated for "Tor Inge Waag"                                             
  2022-04-06 10:11:32 UTC   Unni Skjerve                  217.173.250.54    A signing link was activated for "Torleif Matland Hauge"                                     
  2022-04-06 10:11:34 UTC   Unni Skjerve                                    A signing request email was sent to "Toril Anita Nagelhus Hernes" at "toril.hernes@ntnu.no"  
  2022-04-06 10:11:34 UTC   Unni Skjerve                                    A signing request email was sent to "Edel Oddny Elvevoll" at "edel.elvevoll@uit.no"          
  2022-04-06 10:11:34 UTC   Unni Skjerve                                    A signing request email was sent to "Sveinung Løset" at "sveinung.loset@ntnu.no"             
  2022-04-06 10:11:34 UTC   Unni Skjerve                                    A signing request email was sent to "JARL PETTER GISKE" at "jarl.giske@uib.no"               
  2022-04-06 10:11:34 UTC   Unni Skjerve                                    A signing request email was sent to "Torbjørn Digernes" at "torbjorn.digernes@ntnu.no"       
  2022-04-06 10:11:35 UTC   Unni Skjerve                                    A signing request email was sent to "Arvid Hallén" at "arvhallen@gmail.com"                  
  2022-04-06 10:11:35 UTC   Unni Skjerve                                    A signing request email was sent to "Sigmund Stokka" at "ssto@norceresearch.no"              
  2022-04-06 10:11:35 UTC   Unni Skjerve                                    A signing request email was sent to "Tor Inge Waag" at "tor.i.waag@ntva.no"                  
  2022-04-06 10:11:35 UTC   Unni Skjerve                                    A signing request email was sent to "Torleif Matland Hauge" at "tmhauge@gmail.com"           
  2022-04-06 10:22:29 UTC   Sigmund Stokka                158.37.2.131      The document was viewed by the signer                                                        
  2022-04-06 10:22:31 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:29:24 UTC   Sigmund Stokka                158.37.2.131      The signing request email was opened by the signer                                           
  2022-04-06 10:33:25 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:14 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:14 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:14 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:14 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:14 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:14 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:14 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:14 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:14 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:14 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:14 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:14 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:14 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:14 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:15 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:20 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:35:39 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:38:00 UTC   Sigmund Stokka                158.37.2.131      The document was viewed by the signer                                                        
  2022-04-06 10:38:02 UTC   Penneo system                 158.37.2.131      The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:39:53 UTC   JARL PETTER GISKE             129.177.185.195   The document was viewed by the signer                                                        
  2022-04-06 10:39:54 UTC   Penneo system                 129.177.185.195   The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:41:44 UTC   Sigmund Stokka                158.37.2.131      The signer signed the document as Styremedlem, Styremedlem                                   
  2022-04-06 10:44:22 UTC   JARL PETTER GISKE             129.177.185.195   The signer signed the document as Styremedlem, Styremedlem                                   
  2022-04-06 10:44:28 UTC   Tor Inge Waag                 88.94.18.38       The document was viewed by the signer                                                        
  2022-04-06 10:44:29 UTC   Penneo system                 88.94.18.38       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 10:47:06 UTC   Tor Inge Waag                 88.94.18.38       The signer signed the document as Daglig leder, Daglig leder                                 
  2022-04-06 11:29:50 UTC   Edel Oddny Elvevoll           195.69.9.33       The signing request email was opened by the signer                                           
  2022-04-06 11:30:05 UTC   Edel Oddny Elvevoll           195.69.9.33       The document was viewed by the signer                                                        
  2022-04-06 11:30:25 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:30:25 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:30:25 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:30:25 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:30:25 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:30:25 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:30:25 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:30:25 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:30:25 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:30:25 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:30:25 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:30:25 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:30:25 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:30:25 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:30:25 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:30:27 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:45 UTC   Edel Oddny Elvevoll           195.69.9.33       The document was viewed by the signer                                                        
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:34:48 UTC   Penneo system                 195.69.9.33       The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:35:49 UTC   Edel Oddny Elvevoll           195.69.9.33       The signer signed the document as Styremedlem, Styremedlem                                   
  2022-04-06 11:46:33 UTC   Arvid Hallén                  89.10.210.148     The document was viewed by the signer                                                        
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:46:42 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:20 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:48:27 UTC   Arvid Hallén                  89.10.210.148     The document was viewed by the signer                                                        
  2022-04-06 11:48:28 UTC   Penneo system                 89.10.210.148     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:50:54 UTC   Torbjørn Digernes             84.52.234.243     The signing request email was opened by the signer                                           
  2022-04-06 11:51:03 UTC   Torbjørn Digernes             84.52.234.243     The signing request email was opened by the signer                                           
  2022-04-06 11:51:20 UTC   Torbjørn Digernes             84.52.234.243     The document was viewed by the signer                                                        
  2022-04-06 11:51:22 UTC   Penneo system                 84.52.234.243     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 11:51:50 UTC   Arvid Hallén                  89.10.210.148     The signer signed the document as nestleder, nestleder                                       
  2022-04-06 14:17:48 UTC   Torbjørn Digernes             84.52.234.243     The signing request email was opened by the signer                                           
  2022-04-06 14:17:59 UTC   Penneo system                 84.52.234.243     The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 14:17:59 UTC   Torbjørn Digernes             84.52.234.243     The document was viewed by the signer                                                        
  2022-04-06 14:19:05 UTC   Torbjørn Digernes             84.52.234.243     The signer signed the document as Styrets leder, Styrets leder                               
  2022-04-06 16:06:22 UTC   Toril Anita Nagelhus Hernes   104.28.31.34      The signing request email was opened by the signer                                           
  2022-04-06 21:14:16 UTC   Toril Anita Nagelhus Hernes   213.239.71.166    The signing request email was opened by the signer                                           
  2022-04-06 21:14:22 UTC   Toril Anita Nagelhus Hernes   213.239.71.166    The document was viewed by the signer                                                        
  2022-04-06 21:14:23 UTC   Penneo system                 213.239.71.166    The document was viewed                                                                      
  2022-04-06 21:18:23 UTC   Toril Anita Nagelhus Hernes   213.239.71.166    The signer signed the document as Styremedlem, Styremedlem                                   
  2022-04-08 10:56:12 UTC   Penneo system                                   A signing request reminder email was sent to "Sveinung Løset" at "sveinung.loset@ntnu.no"    
  2022-04-08 10:56:13 UTC   Penneo system                                   A signing request reminder email was sent to "Torleif Matland Hauge" at "tmhauge@gmail.com"  
  2022-04-08 13:08:11 UTC   Torleif Matland Hauge         66.249.81.253     The signing request email was opened by the signer                                           
  2022-04-08 13:08:21 UTC   Torleif Matland Hauge         77.106.146.184    The document was viewed by the signer                                                        
  2022-04-08 13:08:31 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:08:31 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:08:31 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:08:31 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:08:31 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:08:31 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:08:31 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:08:31 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:08:31 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:08:31 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:08:31 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:08:31 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:08:32 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:08:32 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:08:32 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:08:35 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:19 UTC   Torleif Matland Hauge         77.106.146.184    The document was viewed by the signer                                                        
  2022-04-08 13:12:19 UTC   Torleif Matland Hauge         77.106.146.184    The document was viewed by the signer                                                        
  2022-04-08 13:12:21 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:21 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:21 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:21 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:21 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:21 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:21 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:21 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:22 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:23 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:23 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:23 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:23 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:23 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:23 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:12:23 UTC   Penneo system                 77.106.146.184    The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 13:14:24 UTC   Torleif Matland Hauge         77.106.146.184    The signer signed the document as Styremedlem, Styremedlem                                   
  2022-04-08 21:33:24 UTC   Sveinung Løset                188.113.104.245   The document was viewed by the signer                                                        
  2022-04-08 21:33:25 UTC   Penneo system                 188.113.104.245   The document was viewed                                                                      
  2022-04-08 21:38:46 UTC   Penneo system                 188.113.104.245   The document signing process was completed                                                   
  2022-04-08 21:38:47 UTC   Sveinung Løset                188.113.104.245   The signer signed the document as Styremedlem, Styremedlem                                   
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