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Presentasjon av valgkomiteens innstilling for Kontrollkomiteen, 

Ordførerskapet, Valgkomitéen 

 

Representantskapets Kontrollkomité 

Kontrollkomiteen skal kjenne foreningen og forstå dens egenart som fagforening, faglig forening, 

medlemsforening og arbeidsgiver for Generalsekretariatet. Kontrollkomiteens medlemmer skal ha 

kompetanse til å gjøre gode vurderinger av om foreningens lover blir fulgt, og om Hovedstyret løser 

de oppgaver det er pålagt av R-møtet. Kontrollkomiteens arbeidsform kan sammenlignes med 

forvaltningsrevisjon. Kontrollkomiteen konstituerer seg selv. 

 

Randi Toreskås Holta (59), Telemark avdeling – Innstilt til medlem av Kontrollkomiteen 

Har hatt sentrale verv i Tekna Stat og Etisk råd, verv i Telemark avdeling, og vært lokal tillitsvalgt ved 

Høgskolen i Telemark. Cand.Scient. fra AVH og Dr.Ing. fra NTNU, fagretning teoretisk fysikk. 

Tilleggsutdanning innen styrearbeid. Visedekan ved Universitetet i Sørøst-Norge.  

 

Steinar Høibråten (65), Oslo avdeling – Innstilt til medlem av Kontrollkomiteen (ny som medlem) 

Varamedlem av Kontrollkomiteen fra 2019 og har deltatt fast i komiteens møter. Har hatt en rekke 

verv på lønns- og interessesiden, bl.a. styremedlem i LIU og i Tekna Stat, Konfliktberedskapsutvalget i 

Akademikerne. Ansatt som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. PhD fra MIT og Sivilingeniør fra 

NTH i fysikk. 

 

Åsmund Knutsen (61), Oslo avdeling – Innstilt til medlem av Kontrollkomiteen (gjenvalg) 

Medlem av Kontrollkomiteen siden 2017. Tidligere visepresident og Hovedstyremedlem i Tekna og 

mangeårig konserntillitsvalgt hos Aker Solutions AS. Cand. Scient. fra UiO i 1991.  

 

Svein-Erik Svendsen (50). Innstilt til varamedlem av Kontrollkomitéen 

Har sittet to perioder i Fagutvalget, Leder av fagrådet i Østfold, styremedlem i Glomma avdeling, 

tillitsvalgt i Agder renovasjon DA og Fredrikstad kommune. Kjenner foreningen godt og har lang 

forvaltningserfaring. Sivilingeniør i Miljø- og ressursteknikk fra NTH. 
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R-møtets ledelse 2023 

Valgkomiteen vil videreføre foreningens tradisjon og sedvane for å la sittende viseordfører rykke opp 

til ordførervervet for neste periode. Vi ønsker et ordfører-team som både kjenner og forstår 

foreningen Tekna godt. Videre er det lagt vekt på at kandidatene i praksis har vist at de kan lede 

større, formelle møter på en tydelig, trygg og korrekt måte, der de også gjør gode vurderinger 

underveis etter hvert som møtet utvikler seg. Kandidatene skal også ha erfaring med å lede slike 

møter på digital form og være bekvemme med dette. 

 

Krister Nyløkken (43), Bergen avdeling – innstilt til ordfører 2023 

Har vært ordstyrer for flere årsmøter i ulike deler av Teknas grunnorganisasjon. Sittende viseordfører 

2021. Har vært medlem av Representantskapets kontrollkomité og tidligere leder av Studentutvalget. 

MSc fra UiB. Scientific Advisor hos Bristol-Myers Squibb Norway Ltd.  

 

Kent Varmedal (36), Oslo avdeling – innstilt til viseordfører 2023 

Har vært ordstyrer for flere årsmøter i ulike deler av Teknas grunnorganisasjon. Nyvalgt leder for 

Tekna Oslo avdeling, med lang og allsidig erfaring fra ledelse av store, formelle møter, også utenfor 

Tekna. MSc i Informatikk fra UiO. Senior IT-konsulent hos Conceptos Consulting.  
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Valgkomiteen 

Valgkomiteen er R-møtets rådgivende organ for rekruttering til foreningens sentrale politiske ledelse 

og R-møtets støttefunksjoner. Til sammen skal medlemmene av Valgkomitéen kjenne foreningen 

godt gjennom egen erfaring fra verv, og skal kunne dekke bredden i foreningen. 

Valgkomiteen konstituerer seg selv. 

 

Kim Allgot (31), Oslo avdeling (gjenvalg) 

Medlem av Representantskapets Valgkomité siden 2019 og faglig årsmøtes valgkomité 19/20. Leder 

av Studentutvalget 2013/14. MSc Elektrisk energiteknikk og smarte nett fra NTNU og Nanyang 

Technological University i Singapore. Jobber som strategirådgiver i Statnett SF. 

 

Ingrid Di Valerio (57), Stavanger avdeling (gjenvalg) 

25 års erfaring som tillitsvalgt i privat sektor, deriblant konserntillitsvalgt i Statoil, ansattrepresentant 

i Equinors styre, 8 år i Teknas Hovedstyre, medlem av Representantskapets valgkomite siden 2013, 

samt valgkomitéer i bedrift og verv i avdelingen. Sivilingeniør fra Fysikk og Matematikk NTH. Leading 

Engineer i Equinor. 

 

Elisabet Drange (51), Oslo avdeling (gjenvalg) 

Medlem av Representantskapets Valgkomité siden 2019. Hovedstyremedlem 2015-2019. Medlem av 

LIU 2009-2013, medlem/nestleder Tekna Stat 2007-2013.  Cand Scient i Analytisk kjemi fra UIO og 

ADH. Senioringeniør ved Kriminalteknisk avdeling, Kripos. 

 

Arne Gjengedal (69), Tromsø avdeling (gjenvalg) 

Medlem av Valgkomiteen for flere R-møter, leder av Tromsø avdeling, leder fagråd for Nord-Norge, 

flere lederverv på høgskole og på UiT, styremedlem og nestleder i Tekna Stat. Sivilingeniør NTH, 

Almenavdelingen, linja for databehandling. Pensjonist, tidligere universitetslektor UiT. 

 

Per Olaf Strøm (55), Telemark avdeling (gjenvalg) 

Flere verv i Tekna Telemark avdeling, medlem av Representantskapets Valgkomité siden 2019, leder 

styret Tekna-gruppen ved Pasientreiser HF, leder for Tekna-gruppen ved Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS. Sivilingeniør i elektronikk fra Aachen universitet og Testleder ved Pasientreiser HF. 

 

Morten Sæheim (47), Oslo avdeling (gjenvalg) 

Lang erfaring som tillitsvalgt i Oslo universitetssykehus og Tekna Privat, og som leder av 

valgkomitéen for Tekna Privat. Medlem av Representantskapets valgkomité siden 2019. Sivilingeniør 

fra NTNU i Elektronikk. Spesialrådgiver hos Oslo universitetssykehus HF. 

 

Jan David M. Ytrehus (45), Trondheim avdeling (nyvalg) 
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Lang erfaring som tillitsvalgt i privat sektor og som medlem av valgkomiteene for henholdsvis Tekna 

Privat og SINTEFs råd. Vant til å trekke og utvikle de lange linjene for rekruttering til sentrale 

styreverv. Sivilingeniør fra NTNU i Maskin. Senior Scientist hos SINTEF Industri. 

 

 


