Valg til Norsk vannforenings styre i 2021
Valgkomiteens innstilling

Rammer for valgkomiteens arbeid:
•

Det følger av vedtektene at foreningens styre skal bestå av leder, nestleder og 7
styremedlemmer. Styret velges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. For den
aktuelle to-års-perioden velges styreleder og 3 styremedlemmer, eller 5
styremedlemmer. Styret velger selv nestleder.

•

På valg i år er Marit Carlsen (nestleder), Agnes Hov Bjellvåg, Jan-Erik Thrane, Helga
Gunnarsdottir og Øivind Wien.

•

Marit Carlsen, Jan-Erik Thrane, Helga Gunnarsdottir og Øivind Wien har alle sagt seg
villige til å ta gjenvalg.

•

Agnes Hov Bjellvåg ønsker ikke å ta gjenvalg, og valgkomiteen har derfor lett etter en ny
kandidat som kan representere lokal vannforvaltning (vannområdene).

Valgkomiteen innstiller på følgende:
•

At Marit Carlsen, Jan-Erik Thrane, Helga Gunnarsdottir og Øivind Wien gjenvelges for en
ny periode. Vi setter pris på at de tar gjenvalg, det bidrar til kontinuitet i styret.

•

At Maria Ystrøm Bislingen velges som nytt styremedlem. Valgkomiteen er glad for at hun
har sagt ja til å gå inn i styret.

Valgkomiteen har bestått av:
•

Ingun Tryland (Norsk Vann)

•

Arve Heistad (NMBU)

•

Anders Iversen (Miljødirektoratet)

På valg i 2021: Valgkomiteens innstilling
Marit Carlsen (gjenvalg)
Overingeniør i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, hvor hun jobber
med overvann og gjenåpning av bekker og elver i forbindelse med
byutvikling. Har tidligere jobbet med vassdragskonsesjon og
vanndirektivet i NVE. Marit er utdannet naturgeograf fra Universitetet i
Oslo og Universitetssenteret på Svalbard, med hovedfag i glasiologi.

Jan-Erik Thrane (gjenvalg)
Forsker ved NIVA siden våren 2017 og arbeider blant annet med
overvåkning av økologisk tilstand i vann og vassdrag i Norge. Han har en
doktorgrad i ferskvannsøkologi fra UiO (2016), hvor han forsket på
hvordan lys, temperatur og næringsstoffer påvirker fotosyntese og vekst
hos planteplankton i innsjøer.

Helga Gunnarsdóttir (gjenvalg)
Seniorrådgiver ved vannseksjon i Miljødirektoratet. Hun er naturgeograf
fra UiO og fullførte en doktorgrad i kvartærgeologi i 1996. Hun har over
20 års erfaring med lokal, regional og nasjonal vannforvaltning fra
Vannområde Morsa og Miljødirektoratet.

Øivind Wien (gjenvalg)
Senioringeniør i NVE, og har vært der siden 2009. Han jobber på avdeling
for hydrologi, i hovedsak med hydrometri og datakvalitet. Utdannet på
det som tidligere het Universitet for Miljø og Biovitenskap, UMB, og har
mastergrad i miljø og naturressurser med fordypning innenfor limnologi.

Maria Ystrøm Bislingen (ny)
Mastergrad naturforvaltning (2005) fra UMB knyttet til gjennomføring av
vanndirektivet i Norge. Har tidligere jobbet i NVE med
konsesjonsbehandling av småkraft, og sitter i styret i Østfold Energi. Hun
har siden 2015 jobbet som daglig leder (vannområde-koordinator) i
Glomma sør for Øyeren og jobber der tett sammen med
medlemskommuner, fylke, næringsliv og frivillige organisasjoner m.m.
for et bedre miljø i vassdragene.

Til orientering: Styremedlemmer som ikke er på valg i 2021

Elisabeth Elgsæter, styreleder
Sivilingeniør i avdeling Infrastruktur øst i Asplan Viak AS. Jobber primært
med prosjekter innen vannforsyning; vannbehandling, utredninger og
detaljprosjektering. Utdannet sivilingeniør
innen industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU 2011.

Vidar Lund
Cand.real. fra UiO i ferskvannszoologi i 1982, og doktorgrad fra NVH i
Vannhygiene i 1991. Har arbeidet som forsker ved Folkehelseinstituttet
siden 1983 og seniorforsker siden 1992. Bred erfaring innen
vannforsyningsfeltet, og med spesialkompetanse på desinfeksjon,
bioﬁlm, materialer i kontakt med drikkevann og Legionellaforebygging.

Vegard Nilsen
Mastergrad i vann- og miljøteknikk og doktorgrad (2016) fra NMBU
knyttet til dybdefiltrering og smitterisikomodeller (QMRA) for
drikkevann. Er ansatt som postdoktor i innstegsstilling ved NMBU og
jobber med undervisning/forskning innen fluidmekanikk/ hydraulikk,
urbanhydrologi, QMRA m.m. Ansatt i Norconsult fra 2008 – 2018.

Erik Johannessen
Sivilingeniør innen VA teknikk fra NLH, har en Master fra Univ. of
Washington i Seattle (UW) og en doktorgrad ved UMB innen
renseteknikk, og er Associate Assistant Professor ved UW. Ansatt i COWI
siden 2006. Har renseteknikk som spesialfelt med over 25 års relevant
erfaring som prosjektleder, rådgiver og prosjekteringsleder innen vannog avløpsbehandling.

