
Vedlegg 3: Valgreglement for Det Norske 

Videnskaps-Akademi 

Valgreglement for Det Norske Videnskaps-Akademi 

(vedtatt av Akademiets styre 7. juni 2016) 

Valgreglementet gjelder for valg til styret og klassestyrene og utfyller statuttenes § 4. 

1.  Valgstyre - sammensetning 

Ved hvert valg skal det etableres et valgstyre, som består av presidiet unntatt de medlemmene 

som stiller til valg. 

2. Valgstyrets oppgave 

Valgstyrets oppgave er å føre oppsyn med at valgprosessen og valget foregår på reglementert 

måte. 

3.  Valgkomité - sammensetning 

Valgkomiteen har fire medlemmer, to fra hver klasse.  Funksjonsperioden er tre år, med 

mulighet for forlengelse i ytterligere en periode.  Hver gang det er valg på preses eller 

styremedlemmer, skal det velges ett medlem fra hver klasse til valgkomiteen. 

4.  Valg av medlemmer til valgkomiteen 

Medlemmer av valgkomiteen velges på et medlemsmøte.  Akademiets styre har ansvar for at 

kandidater blir foreslått.  Disse forslagene skal gjøres kjent for medlemmene minst to uker før 

møtet.  Medlemmer kan fremme andre forslag inntil en uke før møtet. 

5. Valgkomiteens medlemmer ikke valgbare 

Valgkomiteens medlemmer er ikke valgbare til de verv komiteen skal foreslå kandidater til. 

6.  Valgkomiteens leder 

Valgkomiteen velger selv sin leder. 

7.  Sekretærfunksjon for valgkomiteen 

Ved behov kan valgkomiteen få sekretærhjelp ved Akademiets daglige leder eller en annen 

person som daglig leder utpeker. 

8. Valgkomiteens oppgave 

Valgkomiteens oppgave er å finne fram til egnede kandidater til Akademiets styre og 

klassestyrene. I tillegg til å vurdere personlig egnethet, skal den ta hensyn til helheten i styrets 

sammensetning, der ulike evner, kompetanse og interesser skal spille sammen.  Valgkomiteen 

skal også ta hensyn til ønsket om en rimelig balanse når det gjelder fag, kjønn og geografi. 

9. Valgkomiteens konsultasjoner 

I prosessen med å identifisere egnede kandidater til styreverv, skal valgkomiteen konsultere 

Akademiets gruppeledere og klasseledere. 

10. Innspill til valgkomiteen 

Senest et halvt år før valget skal finne sted, sender Akademiets administrasjon ut en 



oppfordring til medlemmene om å komme med forslag på kandidater de mener bør komme i 

betraktning.  Valgkomiteen står fritt når det gjelder å følge opp slike forslag. 

11. Valgkomiteens innstilling 

Valgkomiteen avleverer sin innstilling minst tre uker før valget skal finne sted. Innstillingen 

sendes ut til Akademiets medlemmer minst to uker før valget skal finne sted.   Utsendingen 

skal i hovedsak skje elektronisk. 

12. Innstillingens innhold 

Innstillingen skal i tillegg til valgkomiteens presentasjon og begrunnelse inneholde et kort CV 

for hver kandidat, fortrinnsvis i samme omfang og format for samtlige.  Det er valgkomiteens 

oppgave å fremskaffe slike CVer. 

13. Andre forslag 

Tre eller flere stemmeberettigede medlemmer kan sammen fremme forslag på andre 

kandidater enn de valgkomiteen har foreslått.  Et slikt forslag skal være fremmet senest en uke 

før valgmøtet.  Forslaget skal inneholde presentasjon og begrunnelse samt ledsages av et 

CV.  Forslaget sendes i elektronisk form til Akademiet, som sørger for at det blir distribuert til 

medlemmene. 

14. Bekreftelse fra kandidatenes side 

Alle som foreslås, skal overfor valgkomiteen eller andre forslagsstillere ha sagt seg villig til å 

stille. 

15. Muntlig selvpresentasjon ved valget 

På valgmøtet skal hver kandidat ha anledning til å presentere seg og redegjøre for relevante 

synspunkter innenfor en tidsramme på fem minutter (presidium) eller tre minutter (øvrige 

verv). 

16. Normalkrav om flere kandidater enn det skal velges 

Ved valg til et enkelt verv, skal valgkomiteen normalt fremme forslag på minst to kandidater. 

Ved valget omtalt i punkt 18 bør det fremmes minst ni forslag. 

17. Avstemningsprosedyre ved valg til ett verv 

Hvis det er flere enn to kandidater ved valg til ett verv og ingen oppnår flertall av samtlige 

gyldige stemmer, holdes ny avstemning blant de to som har fått flest stemmer.  Ved 

stemmelikhet mellom to kandidater holdes ny avstemning.  Ved annen gangs stemmelikhet 

skjer valget ved loddtrekning. 

18. Valg på tre styremedlemmer med varamedlemmer 

De tre styremedlemmene og varamedlemmene velges under ett.  De sin får flest stemmer, er 

valgt som styremedlemmer.  De som dernest har flest stemmer, blir varamedlemmer i 

rekkefølge.  Ved stemmelikhet holdes loddtrekning.  Absolutt flertall er ikke påkrevd. 

 


