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Norsk Geologiråd har på rådsmøte den 5 .  mai 
1982 vedtatt å opprette Norsk Stratigrafisk Ko
mite. Vedtaket omfatter også komiteens status, 
fullmakter, sammensetning og arbeidsformer. 
Den 16 . 12. 1982 ble det oppnevnt medlemmer til 
NSK, og den 5 . 0 1. 1983 hadde Norsk Stratigrafisk 
Komite et konstituerende møte. På dette møtet 
ble Anna Siedlecka (NGU) valgt til formann 
med Tore Torske (Univ. i Tromsø) som vara
mann. 

STATU S. Norsk Stratigrafisk Komite er et 
utvalg underlagt Norsk Geologiråd (NGR). Av
gjørelser fattet av Norsk Stratigrafisk Komite 
kan legges fram for NGR til overprøving. 

FULLMAKTER. Norsk Stratigrafisk Ko
mite skal: 
l. Utarbeide regelverk for norske stratigrafiske 

betegnelser. 
2. Godkjenne norske stratigrafiske betegnelser. 
3. Opprette og vedlikeholde et EDB-arkiv over 

(gyldige og ugyldige) stratigrafiske enheter fra 
det norske fastland, Svalbard og Jan Mayen, 
de norske bi land og de tilhørende kontinental
sokler. 

4. Utarbeide og ajourføre et stratigrafisk leksi
kon for områdene nevnt i pkt. 3. 

Leksikonet skal inneholde fortegnelser over: 
a) Alle typer stratigrafiske enheter 
b) Tabeller over sammenlignbare stratigrafi
ske enheter, både innen Norge og aktuelle 
utenlandske områder. 

5) Holde løpende kontroll med og gi råd angåen
de innføring av nye stratigrafiske enheter. 

SAMMENSETNING. Norsk Stratigra
fisk Komite skal bestå av 6 medlemmer og 6 

varamedlemmer. Medlemmene velger selv for
mann. Komiteens sekretariat og EDB-arkiv skal 
ligge ved NGU. Følgende institusjoner blir bedt 
om å foreslå 2 medlemmer hver: Norges geologi
ske undersøkelse, Norges Landbrukshøgskole, 
Norsk Polarinstitutt, Oljedirektoratet, Universi
tetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet 
i Tromsø, Universitetet i Trondheim. 

Norsk Geologiråd oppnevner blant disse med
lemmer og varamedlemmer for 4 år ad gangen, 
med mulighet til gjenoppnevning. Medlemmene 
bør velges slik at samlet viten om stratigrafi (pre
kambrium til nåtid) innen områdene nevnt under 
Fullmakter, punkt 3, blir best mulig. 

Samtlige nevnte institusjoner skal være repre
sentert i komiteen, gjenom medlem eller vara
medlem. 

ARBEIDSFORM. Norsk Stratigrafisk Ko
mite bør ha minst to møter årlig. Reiseutgifter 
dekkes av deltakerinstitusjonene. Norsk Strati
grafisk Komite legger selv opp sin arbeidsform 
slik at oppgavene nevnt under Fullmakter kan 
løses på best mulig måte. Norsk Stratigrafisk 
Komite skal årlig avlegge rapport overfor NGR 
om gjennomføring av oppgavene og fremtids
planer' og minst en gang i året gjøre kjent nye 
godkjente stratigrafiske enheter. 
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