
 

 

Mandat og retningslinjer for Lettenprisens styre (LP) 

Vedtatt av LP-styret 5.10.20, revidert av LP-styret 17.01.22 

Mandat og retningslinjene for Lettenprisens styre (LP) er regulert av samarbeidsavtalen mellom 

Letten Foundation (LF) og Akademiet for yngre forskere (AYF) og av Lettenprisens statutter. Dette 

dokumentet er en konkretisering av reglementet som gjelder for Lettenprisens styre.  

Mandat og retningslinjer for LP-styret 

1. LP-styret består av fem medlemmer. To oppnevnt av LF og to aktive AYF-medlemmer 

oppnevnt av AYFs styre. Styre supplerer seg selv med et femte styremedlem som er alumni-

AYF-medlem med erfaring fra tidligere LP-utdelinger. 

2. Styremedlemmer oppnevnes for to år. Styret tiltrer 1. august året før neste prisutdeling, og 

sitter til 31. juli året etter en prisutdeling. 

 

Lettenprisstyrets ansvar: 

3. Lettenprisstyrets overordnede ansvar er å forvalte tilgjengelige ressurser på en måte som 

oppnår Lettenprisens hovedformål som definert i statuttene: 

...to recognise younger researchers’ contributions in the fields of health, 

development, environment and equality in all aspects of human life. In the spirit of Letten F. 

Saugstad, the prize aims to reise public awareness of how research can be used to solve 

global human development challenges. 

4. LP som prosjekt ledes av LP-styret (The Board of The Letten Prize). Lettenprisens styre 

utarbeider en overordnet årsplan og budsjett som skal godkjennes av styret i Letten 

Foundation. LP-styret disponerer budsjettet tildelt av LF.  

5. Etter godkjent årsplan og budsjett er det Lettenprisens styre sin oppgave å forvalte 

ressursene som stilles til rådighet av styret i Letten Foundation etter beste evne for å oppnå 

formålet med prisen innenfor ressursrammene. Dette innebærer å utforme en strategi 

basert på prisens formål, identifisere handlinger som styret tror vil oppnå strategien og 

kontrollere at handlingene er utført. 

6. LP-styret har minimum fire styremøter i året. Det kan kalles inn til ekstra styremøter ved 

behov. 

7. Styremøtene i årene mellom prisutdelinger brukes til evaluering, strategisk tekning og 

planlegging av det kommende året. 

8. LP-styret er ansvarlig for å planlegge, organisere og gjennomføre  

a) utlysningen av prisen 

b) offentlige faglige arrangementer knyttet til forrige prisvinners forskning 

c) prisutdeling inkludert prisvinnermiddag 

d) arbeid for å få offentlig oppmerksomhet rundt LPs kjerneverdier. 

9. Ved arrangementer rundt prisutdelingen, selve prisutdelingen og andre tilhørende 

arrangementer er LFs representant sammen med AYFs leder i fellesskap vertskap. 

10. Lettenprisens styret står fritt til å opprette underutvalg eller arbeidsgrupper med interne- og 

eksterne medlemmer for å belyse temaer eller utføre spesifikke arbeidsoppgaver. LP-styret 

må da utforme et klart mandat og angi tidsrammene for underutvalget eller arbeidsgruppen. 

11. Lettenstyret står fritt til å endre statuttene jmf. Statuttene punkt. 7. Ved endringer bør 

konsensus bør tilstrebes. 



 

 

12. Lettenprisens styre skal gjennomføre evalueringer av styrets eget arbeid, av strategien, 

handlingsplanen og administrativ støtte sett i lys av prisens formål. Evalueringene bør 

konkludere med konkrete forbedringspunkter som tas opp igjen i senere evalueringer. 

Evalueringene oversendes styret i Letten Foundation til orientering. 

 

LP-styrets ansvar mtp. Lettenpriskomiteen (LPK) 

13. LP-styret er ansvarlige for å utforme tildelingskriteriene for Lettenprisen 

14. LP-styret er ansvarlige for å oppnevne LPK etter Lettenprisens statutter. Medlemmer til LPK 

foreslås av AYFs styre og godkjennes av LP-styret. Jamfør statuttene skal LP-styret påse at 

a) LPK’s medlemmer fortrinnsvis består av representanter for unge akademier, nasjonale 

eller internasjonale, og være ledet av et AYF-medlem som er ansatt ved en norsk 

forskningsinstitusjon, men som ikke sitter i LP-styret.  

b) LPK har kjønnsbalanse (fire kvinner og tre menn, eller omvendt) og er tverrfaglig, altså 

bestå av minst tre representanter fra medisin/livsvitenskap/teknologi/realfag og minst tre 

representanter fra humaniora/samfunnsvitenskap. 

c) AYFs deltagere skal motta honorar på 10 000 kr hver styreperiode for dette arbeidet, i 

tillegg til å få dekket faktiske utgifter. Dette dekkes av LF sitt budsjett.  

d) vedta prisvinner på basis av LPKs anbefaling. LP-styret skal over tid tilstrebe tverrfaglighet 

og kjønnsbalanse og eventuelt andre omkringliggende hensyn som geografisk spredning og 

etnisitet for vinnerne av prisen. 


