
Vedlegg til innstilling fra valgkomiteen 2021 – omtale valgkomiteens 

medlemmer 

 

Valgkomiteens leder Ingebret G. Hisdal 

Ingebret G. Hisdal, (1949) har bakgrunn som statsautorisert revisor. Han var partner i Deloitte Norge 

fra 1978 til 2017 og var daglig leder i samme selskap i perioden 1992 til 2011. Hisdal driver i dag egen 

konsulentvirksomhet. I den perioden Hisdal ledet Deloitte i Norge var han medlem av diverse 

styrende organer i Deloittes globale organisasjon, herunder styremedlem i Deloittes globale styre fra 

1998 til 2002. Hisdal er tidligere medlem av fagorganet i Norsk Regnskapsstiftelse og av IFRS Advisory 

Council, et rådgivende organ til International Accounting Standards Board i London. Han er tidligere 

styreleder i Den Norske Revisorforening og er medlem av valgkomiteene i Aker BP, Aker Solutions, 

Akastor og DNB.  

Hisdal har vært leder av valgkomiteen i Entra siden 2019. Han eier ingen aksjer i selskapet. 

 

Valgkomiteens medlem Gisele Marchand 

Gisele Marchand (1958) har siden 2018 vært heltids styrearbeidende.  Marchand er for tiden 

styreleder i Gjensidige Forsikring ASA, Norgesgruppen Finans Holding AS og Boligbygg KF.  Hun er i 

tillegg styremedlem i  Norgesgruppen ASA, Selvaag Bolig ASA, Scatec ASA, Eiendomsspar AS og 

Victoria Eiendom AS. Marchand har tidligere hatt styreverv i en rekke andre selskaper som: Oslo 

Børs, Norske Skog ASA, Hafslund ASA, Innovasjon Norge AS, Fornebu Utvikling ASA og EDB Business 

Partner ASA.  Hun har også toppledererfaring fra ulike virksomheter. Hun har vært en del av 

konsernledelsen i DNB med ansvar for person- og bedriftskunder -  og senere administrerende 

direktør i blant annet Eksportfinans ASA,  Statens pensjonskasse og advokatfirma Haavind AS. Hun er 

siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. 

 

Marchand har vært medlem av valgkomiteen i Entra siden 2018. Marchand eier ingen aksjer i 

selskapet.  

 

Valgkomiteens medlem Tine Fossland 

Tine Fossland, født 1986, er ansatt i Folketrygdfondet som porteføljeforvalter i aksjeavdelingen. Hun 

har blant flere selskaper ansvaret for oppfølgningen av investeringen i Entra ASA. Hun har tidligere 

jobbet for PWC og EY (tidligere kjent som Ernst &Young). Fossland er utdannet siviløkonom ved 

Norges Handelshøyskole, med mastergrad i finansiell økonomi. I tillegg er hun autorisert 

finansanalytiker (AFA) fra samme institusjon. Hun har også en mastergrad i bærekraftig utvikling fra 

HEC Paris School of Management.  

 

Fossland har vært medlem av valgkomiteen i Entra siden 2019. Fossland eier ingen aksjer i Entra ASA. 


