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Hilsen fra preses
I samsvar med de nye statuttene ble jeg sittende som preses også i 2017 og går av i
slutten av 2018. Tre år i sammenheng som preses bidrar til en bedre stabilitet av led-
elsen i Akademiet, etter min oppfatning. Det nåværende styret blir sittende i to år til,
og vil altså overlappe ett år med ny preses som skal velges høsten 2018.
Generalsekretær Øystein Hov overtok etter Øivind Andersen 1. januar. Han skal ha stor
ros for raskt å sette seg inn i et økende antall saker og oppgaver.  I 2017 fikk vi også
tilsatt en leder for samfunnskontakt og kommunikasjon, Marina Tofting, som kom fra
stillingen som kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Oslo. Hun skal ha stor takk
for å styrke vår utadrettede virksomhet.

Akademiets strategi som ble vedtatt i 2016, har vært styrende for virksomheten. Den
viktigste dreining har vært satsing på formidling i den forstand at Akademiet ønsker å
engasjere seg tydeligere i Science Advice. Dette er i tråd med vår strategi som kunn-
skapsformidler. 

I Norge formidles fakta som basis for beslutninger og politikk gjennom mange kanaler.
Innen EU-systemet er det etablert en egen Science Advice Mechanism (SAM). Særlig
har noen av Akademiets medlemmer engasjert seg gjennom EASAC, (European Aca-
demies Science Advisory Council), som bidrar sterkt inn mot SAM med en rekke
rapporter.

Fra 2018 vil Akademiet ha en egen ansatt Senior Brussels Offiser som skal arbeide for
EASAC og være et bindeledd til de norske miljøene. EASAC sammenstiller kunnskaps-
grunnlaget på viktige politikkområder, særlig innenfor miljø, energi og biologi. Dette gir
en unik mulighet for å tilrettelegge rapportene for norske forhold og norsk offentlighet.
Jeg mener dette er en naturlig og viktig oppgave for Akademiet. Vi kan bidra med et
pålitelig og uavhengig supplement til eksisterende informasjonskanaler.

Vi er allerede godt i gang. Det ble arrangert flere møter i 2017 med Science Advice som
tema. Ikke minst hadde vi et spektakulært besøk av guvernør Jerry Brown fra California
og Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk arrangerte en meget vellykket
rundebordskonferanse med ham. Kanskje er det starten på et Oslo Dialogue Forum som
kan bli en gjenganger?

Virksomheten i Akademiet har imidlertid vært stor på mange fronter. Det har vært ar-
rangert en rekke viktige møter i tråd med at Akademiet skal være en engasjerende
møteplass, blant dem Akademisymposiet «Fake News and Alternative Facts». Vi har
bidratt med innspill til forskningspolitikken, og Akademiet har med tydelig røst påpekt
mangelen på integrering av humaniora og samfunnsfag i norsk forskningspolitikk. Ut-
trykket «muliggjørende kulturer» ble lansert i vår høring til regjeringens Langtidsplan
for forskning. Ensidig satsing på muliggjørende teknologier for å løse de store utford-
ringene er fånyttes hvis ikke dette er forankret på en god måte i samfunnet. 

Jeg vil takke alle medlemmer som har bidratt til Akademivirksomheten i 2017. For å nå
de mål som strategien setter, er vi avhengig av en aktiv medlemsmasse.  Jeg vil også
takke alle våre samarbeidspartnere som har bidratt til aktivitet på mange fronter og
mange gode møter. Ikke minst har vi hatt god dialog og samarbeid med Kunnskaps-
departementet. 
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2017 vil bli husket som året da heisen ble bygget. Det var en omfattende operasjon og
en stor belastning for dem som har sin arbeidsplass i huset. Jeg er sikker på at heisen
vil bli til glede og nytte. 2018 blir en ny påkjenning i så måte. Da skal møtesalen re-
staureres og moderniseres. Det er helt nødvendig at vårt viktigste «verktøy» - en of-
fentlig talerstol – er funksjonell og utnytter moderne teknologi på best mulig måte.
Samtidig må vi bevare salens særpreg og tradisjon. 

Akademiet har en kompetent og dyktig administrasjon. I 2017 har det foregått en om-
legging av arbeidsrutiner i retning av mer prosjektorganisering. Dette vil utvilsomt styrke
virksomheten. 

2018 tegner til å bli et travelt og viktig år for Akademiet. 
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Medlemsoversikt

H.M. Kong Harald er Akademiets ærespreses.

H.M. Dronning Sonja, H.K.H. Kronprins Haakon, H.K.H.

Kronprinsesse Mette-Marit er æresmedlemmer.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opp til 140 norske medlemmer og
100 utenlandske under 70 år. Den historisk-filosofiske klasse kan ha opp til 120 norske
medlemmer og 60 utenlandske under 70 år. Også utenlandske statsborgere med fast
bosted i Norge regnes som norske medlemmer. En plass blir ledig ved dødsfall eller når
et medlem fyller 70 år. Medlemmer som passerer 70-årsgrensen, er fortsatt fullverdige
medlemmer med forslags- og stemmerett.

I 2017 fikk Akademiet 32 nye medlemmer; 25 norske og 7 utenlandske, inkludert årets
Abelprisvinner. 21 medlemmer avgikk ved døden i løpet av året.

NYE MEDLEMMER 2017

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Norske

Gr. Navn/Arbeidssted

1 Risebro, Nils Henrik, Universitetet i Oslo

2 Gaina, Carmen, Universitetet i Oslo

2 Larsen, Ann-Cecilie, Universitetet i Oslo 

2 Lilje, Per Barth, Universitetet i Oslo

2 Siem, Sunniva, Universitetet i Oslo

2 Viefers, Susanne, Universitetet i Oslo

4 Børve, Knut J., Universitetet i Bergen

5 Yoccoz, Nigel Gilles, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

6 Bjørås, Magnar, Oslo universitetssykehus/NTNU

7 Husebekk, Anne, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

8 Hovig, Eivind, Oslo universitetssykehus/UiO
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Utenlandske

Gr. Navn/Arbeidssted

1 Meyer, Yves, École Normale Supérieure Paris-Saclay, Frankrike

4 Klopper, Willem M., Karlsruhe Institute of Technology, Tyskland

5 Rieseberg, Loren, The University of British Columbia, Canada

7 Blumberg, Richard Steven, Harvard University, USA

Den historisk-filosofiske klasse

Norske

Gr. Navn/Arbeidssted

1 Bull, Ida, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

1 Lie, Einar, Universitetet i Oslo

1 Waage, Hilde Henriksen, Universitetet i Oslo

2 Brenna, Brita, Universitetet i Oslo

2 Hawkins, Edgar Stanley, Universitetet i Oslo

3 Johansen, Thomas K., Universitetet i Oslo

3 Morreau, Michael, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

5 Aikio, Ante, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole

5 Fløttum, Kjersti, Universitetet i Bergen

Nye medlemmer i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse.
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6 Jacobsen, Jørn, Universitetet i Bergen

6 Aarli, Ragna, Universitetet i Bergen

7 Hegre, Håvard, Universitetet i Uppsala, Sverige/Institutt for fredsforskning

7 Røvik, Kjell Arne, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

8 Lundhaug, Hugo, Universitetet i Oslo

Utenlandske

Gr. Navn/Arbeidssted

1 Deighton, Anne, University of Oxford, Storbritannia

5 Vandenbussche, Wim M., Vrije Universiteit Brussel, Belgia

8 Markschies, Christoph, Humbolt-universität zu Berlin, Tyskland 

Akademiets medlemstall per 31. desember 2017 var 925:

Den matematisk- naturvitenskapelige klasse

A: Norske medlemmer 264

B: Utenlandske medlemmer 249

Nye medlemmer i Den historisk-filosofiske klasse.
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Den historisk-filosofiske klasse

A: Norske medlemmer 232

B: Utenlandske medlemmer 159

Av Akademiets medlemmer var 162 kvinner, 97 av dem norske.

Til sammen: 904

Antall avdøde: 21

Gruppeledere

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Gruppe 1 Matematiske fag: Professor Dag Normann

Gruppe 2 Astronomi, fysikk og geofysikk: Professor Arne T. Skjeltorp

Gruppe 3 Geofag: Professor Jan Inge Faleide

Gruppe 4 Kjemi: Professor Einar Uggerud

Gruppe 5 Biologi: Professor Dag Hessen

Gruppe 6 Cellebiologi og molekylærbiologi: Professor Inger Sandlie

Gruppe 7 Medisinske fag: Professor Anne Spurkland

Gruppe 8 Teknologiske fag: Professor May-Britt Hägg

Den historisk-filosofiske klasse

Gruppe 1 Historie: Professor Even Lange

Gruppe 2 Kulturfag og estetiske fag: Professor Lena Liepe

Gruppe 3 Filosofi og psykologi: Professor Bjørn Rishovd Rund

Gruppe 4 Litteraturvitenskap: Professor Jakob Lothe

Gruppe 5 Filologi og språkvitenskap: Professor Else Mundal

Gruppe 6 Rettsvitenskap: Professor Gudrun Holgersen

Gruppe 7 Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi): Øyvind Østerud

Gruppe 8 Religionsvitenskap og teologi: Professor Svein Aage Christoffersen
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Styret

Presidium

Ole M. Sejersted (2016-2018)

Anders Elverhøi (2017-2019)

Camilla Serck-Hanssen (2017-2019)

Øystein Hov (2017-2020)

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Anders Elverhøi, leder (2017-2019)

Lise Øvreås, nestleder (2017-2019)

Den historisk-filosofiske klasse

Camilla Serck-Hanssen, leder (2017-2019)

Gunn Elisabeth Birkelund, nestleder (2017-2019)

Presidiet. Fra venstre: Øystein Hov, Camilla Serck-Hanssen, Anders Elvehøi
og Ole M. Sejersted.
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Styremedlemmer (2017-2019)

Dag L Aksnes

Hans-Petter Graver

Kenneth Ruud

Varamedlemmer (2017-2019)

Vara for leder og nestleder i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse: Dag O Hessen

Vara for leder og nestleder i Den historisk-filosofiske klasse: Terje Lohndal

Første varamedlem Nils Lid Hjort

Andre varamedlem Sigmund Grønmo

Tredje varamedlem Kalle Moene
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Alminnelige opplysninger

Organisasjonsform

Det Norske Videnskaps-Akademi ble etablert i 1857 og er en frittstående, lands-
omfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har
norske og utenlandske medlemmer og dessuten æresmedlemmer. En plass blir ledig ved
dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Innvalg av nye medlemmer gjennomføres en
gang i året. Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til innvalg. De
vurderes ut fra rent vitenskapelige kriterier. Medlemmene er fordelt på to klasser. Hver
klasse er inndelt i 8 grupper.

Det har ikke gjennomført organisatoriske endringer i Akademiet i 2017.

Akademiets tilholdssted

Det Norske Videnskaps-Akademi holder til i eget hus med adresse Drammensveien 78,
0271 Oslo. Bygningene med tilhørende tomt eies av Akademiet. 

Akademiet er i ferd med å gjennomføre større rehabiliteringsprosjekter og samt tilpasser
akademiets lokaler til universell utforming. I 2017 har Akademiet installert heis.

Personale og administrasjon

Ved utgangen av 2017 hadde Akademiet arbeidsgiveransvar for totalt 43 personer. Dette
fordeler seg på 16 personer i sekretariatet inkl. generalsekretær, og 27 personer i VISTA. 

I 2017 har Akademiets sekretariat bestått av følgende personer i tillegg til generalsek -
retæren:

Direktør Øyvind Sørensen

Seniorrådgiver Line Therese Nævestad

Rådgiver Gro Havelin

Økonomi- og driftssjef Richard Hugo Kvile

Regnskapsmedarbeider Sebastian Crancenco

Leder for samfunnskontakt 

og kommunikasjon Marina Tofting

Kommunikasjonsrådgiver Anne-Marie Astad

Kommunikasjonsrådgiver Eirik Furu Baardsen

Prosjektleder Eva Halvorsen

Prosjektleder Eirik Lislerud

Prosjektleder Pål Pettersen  

Prosjektleder Håkon Sandbakken
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Studentmedarbeidere

Madeleine Sjøbrend

Marie Ringsby Midtlid

Gustav Rauø Vasdal

Arbeidsmiljø og likestilling

Det er et godt arbeidsmiljø i Det Norske Viden skaps-Akademi. Sykefraværet er lavt.
Arbeidet som utføres i Akademiet er av den art at fysiske skader ikke lett oppstår. Det
har aldri forekommet arbeidsulykker av noen art. Andelen kvinner ansatt i administ-
rasjonen var 44 % og i styret var kvinneandelen 33 % i 2017.

Miljørapportering

Akademiets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Akademiets administrasjon. Venstre mot høyre ovenfra og ned: Øyvind Sørensen, Richard Hugo
Kvile, Line Therese Nævestad, Anne-Marie Astad, Marina Tofting, Eirik Lislerud, Eva Halvorsen,
Eirik Furu Baardsen, Pål Pettersen, Sebastian Crancenco, Gro Havelin og Håkon Sandbakken.
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Beretning om virksomheten 2017
Årsberetningen har samme inndeling som Akademiets strategiske plan.

AKADEMIET SKAL VæRE EN FORSKNINGSPOLITISK AKTØR

BIDRAG TIL REGJERINGENS REVIDERING AV LANGTIDSPLANEN FOR

FORSKNING OG HØYERE UTDANNING

Akademiet arrangerte en rundebordskonferanse 29.5.2017 om langtidsplanen for forsk-
ning og høyere utdanning. Møtet utnyttet mulighetene som bygningen gir og var i Hans
Rasmus Astrups ånd: Knapt 20 fra Akademiets styre, medlemmer, NTVA, Akademiet for
yngre forskere, Senter for grunnstudier og kunnskapsdepartementet inkludert stats-
sekretær Bjørn Haugstad deltok etter invitasjon i en dialog ledet av preses Ole M. Sejer-
sted. Etter innledninger fra statssekretæren og preses fulgte en runde rundt bordet der
hver deltager hadde to minutters innlegg. Oppklarende spørsmål og drøfting ble ledet
av preses, etterfulgt av oppsummering og respons fra statssekretær Haugstad. Samtalen
foregikk rundt et felles bord, og på forhånd ble deltakerne oppfordret til at samtalen
skulle være prinsipiell og ikke ha preg av «å gråte for min syke mor». Kjøkkenet med
Jørn Carlsson og hans mannskap bidro også til å skape et godt grunnlag for arbeidet.
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Møteformen fungerte godt, og bidro til at Akademiet tidlig i september sendte sitt bidrag
der vi blant fremhevet 

Perspektiv som bør reflekteres sterkere i planen: 

Muliggjørende kulturer. Det er viktig å integrere humaniora og samfunnsfagene i
planen. Dette er et mål i seg selv, og også en forutsetning for å lykkes med målene
for muliggjørende teknologier.

Hvordan overvinne hindringer for å lykkes med planen: 

Fornyelse av offentlig sektor. Samfunnsutfordringene vi står overfor krever kunnskap
og løsninger som går på tvers av sektorene. Selv om sektorprinsippet står fast, ønsker
Akademiet at det mykes opp, og mener sektorene, inkludert departementene, må ut-
vikle bedre samhandlingsformer. 

Norske akademiske institusjoner må bygge fremragende forskningsmiljøer som
styrker undervisning, forskning og institusjonene.

Internasjonalisering er viktig for kvaliteten av norsk forskning og norske forsknings-
miljøer. Ordninger for utenlandske gjesteforskere i Norge og norske i utlandet, er en
nødvendig stimulans i forskersamfunnet. Samtidig har institusjonene ansvaret for å
ivareta at i en del faglige sammenhenger må behovet for inngående kjennskap til
norske samfunnsforhold vektlegges. 

Har institusjonene i U&H-sektoren abdisert? Norske akademiske institusjoner må ta
tilbake evnen til å fylle sine mandater. Dette kan bl.a. gjøres ved å sørge for at
fremragende miljøer styrker institusjonene gjennom undervisning, forskning og in-
stitusjonsbygging.

Behov for nye virkemidler: 

Vitenråd. Norge mangler en mekanisme som sørger for at regjeringen og stats-
apparatet har den best mulige kunnskap for beslutninger. Det dreier seg ikke om
forskningspolitikk, men om å nyttiggjøre seg eksisterende kunnskap på best mulig
måte. 

BALANSEN MELLOM FORSKERENS INTEGRITET OG UAVHENGIGHET,

OG SAMFUNNSANSVAR OG RELEVANS I FORSKNINGEN

I slutten av april var det et fagseminar i Akademiet i samarbeid med UiO: Energi om
The future of science – addressing societal challenges. Hovedinnleder var professor ved
Harvard, Venkatesh Narayanamurti, og med bakgrunn som forskningsleder ved Bell Labs
i New Jersey, kjent for sin bok Cycles of Invention and Discovery; Rethinking the endless
frontier der han viser hvordan distinksjonen «grunnleggende» og «anvendt» forskning
i mange tilfeller hemmer en effektiv organisering av hvordan forskning og teknologi best
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kan utvikles i fellesskap og ikke i hver sin silo. Hovedtaleren ved Akademiets årsmøte
på Grand Hotel 3.5.2017, Sir Paul Maxime Nurse, leder av Francis Crick Institute i
London og nobelprisvinner i medisin og fysiologi i 2003, hadde noen av de samme syns-
punktene i sin beskrivelse av «the continuum from discovery to translation to ap-
plication».

AKADEMIET SKAL VæRE EN KUNNSKAPSFORMIDLER

FORSKNINGENS ROLLE I POLICY-UTVIKLING

Akademiet har hatt forskningens rolle i policy-utvikling som et gjennomgående tema i
mange av årets aktiviteter. 

Fellesmøtet med Norges Tekniske Vitenskapsakademi(28.3.2017) hadde Forutsetninger
for en forskningsbasert politikk som overskrift. Blant annet holdt direktøren for
sekretariatet for EUs «Science Advice Mechanism» (SAM) Johannes Klumpers foredrag
om The scientific advice mechanism in the EU; Experiences so far. Hans budskap på
vegne av EU-kommisjonen er at 

Hovedinnleder Venkatesh Narayanamurti.
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“The European Commission is strengthening policy making at European level in the
context of better regulation, breaking down silos, promoting cross-fertilisation between
policy fields, strengthening transparency and accountability, and reinforcing the
partnership with other Union institutions and Member States. Sound scientific evidence
is a key element of the policy-making process, and therefore science advice should be
embedded at all levels of the European policymaking process and coordinated across
the Commission.”

I andre foredrag ble det gitt eksempler på en rekke science advice-relaterte mekanismer
som er virksomme i Norge, som NOUer, direktorater under departementene, forsknings-
institutter, Forskningsrådet, Teknologirådet, Mattilsynet, U&H-sektoren. Det er et åpent
spørsmål hvilken plass det er for en tydeligere science advice-mekanisme i Norge.
Science advice er mer enn å lage en rapport. Det er involvering, forståelse av behovene
i politikken, teknologien, brukermiljøene i sin alminnelighet. Science advice utvikles
gjennom evnen til å stille de riktige spørsmålene.

Akademiet ønsker å utvikle science advice-mekanismen i Norge. Dette krever en be-
tydelig forståelse for prosessene bak science advice, hvilke science advice-mekanismer
som i praksis fungerer i Norge i dag, og en klar formening om på hvilken måte DNVA
kan forbedre science advice-mekanismene som er etablert. Det er naturlig for DNVA å
ta utgangspunkt i EASAC-engasjementet og hovedtemaene der: Klima, energi og biologi,
og vi ønsker å inngå et samarbeid med NTVA innenfor energi og klima, som er viktige
temaer i EASAC.

AKADEMIET NÆRMER SEG EU

Akademiet har fått gjennomslag i Statsbudsjettet 2018 for finansiering av en norsk
Senior Brussels Officer med Akademiet som arbeidsgiver, som skal arbeide med viten-
skapsrådgivning på vegne av EASAC (The European Academies’ Science Advisory
Council). Vedkommende skal ha tilhold i det flamske akademi i Brussel med god kontakt
til DNVA, NTVA, departementet og til norske institusjoner som forskningspolitikken i
Brussel betyr mye for. 

For Akademiets del kan engasjementet i EASAC være viktig for utviklingen av science
advice-mekanismen i Norge, der hensikten er å sørge for at beslutningers kunnskaps-
grunnlag er tilstrekkelig faglig underbygget. Styret mener Akademiet skal gjøre interna-
sjonale rapporter godt tilgjengelig for norsk forvaltning, næringsliv og politikere, og at
vi skal arbeide for adekvat informasjon uavhengig av pengestrømmer til forskning i
dialog med relevante aktører. Det er naturlig å se EASAC-stillingens tilknytning til Aka-
demiet og utviklingen av en science advice-mekanisme som to sider av samme sak.
Rent praktisk betyr dette at vi skal intensivere arbeidet med å tilrettelegge rapporter
fra EASAC for norske forhold og sørge for at de mest sentrale av dem blir tatt opp til be-
handling og integreres i norske beslutningsprosesser. Det er her aktuelt å involvere
relevante sentre for miljøvennlig energi (FME), som ofte har en innretning som passer
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med tematikken i EASAC, og der Akademiet kan bidra med en internasjonalt forankret
«science for service»-kanal.

På slutten av året ble EASAC-rapporten «Opportunities and Challenges for Research on
Food and Nutrition Security and Agriculture in Europe” publisert, SAPEA-rapporten «Food
from the Ocean» er ferdig og der en delrapport er skrevet under norsk ledelse (Dag
Aksnes, UiB). Rapporten «Multi-functionality and sustainability in the European Union’s
forests» kom ut for litt siden. Rapportene «Homeopathic products and practices»,
«Genome editing» og «Storage in electricity grids» er også publisert og brukes i policy-
diskusjoner i EU. Alle rapportene har vært gjenstand for peer review. Akademiet ønsker
å ta for seg et par av de viktigste rapportene sett med norske øyne, og bruke dem til å
bidra til den norske politikken på området. Rapportene er tilgjengelige på EASACs
hjemmesider.

CALIFORNIAS GUVERNØR JERRY BROWN BESØKTE AKADEMIET 10.11.2017

Guvernøren i California deltok på en rundebordskonferanse I Akademiet fredag 10.11,
etter invitasjonen fra Akademiet. Initiativet og planleggingen av møtet ble ledet av Nils
Chr. Stenseth. Guvernør Browns hjemmesider: http://bit.ly/brownhjem oppsummerer  

After meeting with Prime Minister Solberg, Governor Brown joined Minister Helgesen for a
day-long roundtable discussion with scientists representing the independent national scientific

Fra venstre: Vidar Helgesen, Nils Chr. Stenseth og Jerry Brown.
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academies of the United States, Norway, United Kingdom, Germany, China, Finland, Canada,
Sweden, France and Denmark. During this first-of-its-kind meeting, scientists and
policymakers discussed stark findings from climate research on habitat and biodiversity loss,
human health impacts and environmental degradation. Participants also focused on how
scientific facts can be more effectively communicated and disseminated to drive action and
better inform policy and decision-making. The meeting built on an initiative spearheaded by
Governor Brown four years ago called the consensus statement, which synthesized key
scientific findings from disparate fields into one unified message signed by more than 1,500
international scientists and researchers.

Det blir arbeidet med en oppfølging av rundebordskonferansen både skriftlig og med
flere møter under overskriften “Oslo Dialogue Forum”.

AKADEMIET SKAL VæRE EN ENGASJERENDE MØTEPLASS

Akademiet skal fremme en aktiv kunnskapsdebatt hvor fag og samfunn møtes og støtter
opp under norske fagmiljøer. Det har vært særlig stor aktivitet knyttet til klima, miljø
og ressursbruk.

Året startet med at gruppe 6 - Cellebiologi og molekylærbiologi – og gruppe 7 -
Medisinske fag – i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse, arrangerte et foredrags-
møte om CRISPR, som er «Clustered regularly interspaced short palindromic repeats»
(segmenter med DNA som gjentas i sekvenser). Hver repetisjon etterfølges av et lite

CRISPR. Emanuelle Charpentier (t.v.) holder foredraget.
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segment av DNA fra tidligere møter med fremmed DNA, for eksempel fra et virus eller
et plasmid. Små biter med (CRISPR-assosiert system (Cas) ligger ved siden av CRISPR-
sekvensene. CRISPR/Cas systemet er en form for immunsystem som gir motstands-
dyktighet mot fremmede genetiske elementer. Cas9 (protein 9) er et RNA-guidet enzym
som sammen med syntetisk gRNA kan brukes til å klippe opp genomet på molekylnivå.
Det gjør CRISPR/Cas9 til et kraftig verktøy for genmanipulasjon innen medisin og
botanikk. Bruken av CRISPR/Cas9-gRNA ble kåret til årets gjennombrudd i 2015 av
AAAS og magasinet Science (referanse: Wikipedia). Foredraget ble holdt av en av
«stjernene» bak CRISPR-Cas9-teknologien, Emmanuelle Charpentier som er direktør for
Max Planck Institute for Infection Biology og gjesteprofessor ved Umeå universitet i
Sverige. Ragnhild Eskeland fra UiO viste et eksempel på hva teknologien kan brukes til,
og Olav Gjelsvik fra UiO drøftet etiske problemstillinger knyttet til CRISPR. Møtet var
overfylt og dørene måtte stenges av sikkerhetsgrunner.

Akademiforelesningen i humanoria og samfunnsfag er en årlig begivenhet og viktig for
Akademiets kunnskapsformidling. Foreleser 7.3.2017 var professor emeritus Nicholas
Sims-Williams fra School of Oriental and African Studies ved University of London, og
temaet var «From philology to history: Deciphering the language of ancient Afghani-
stan». Foredraget og spørsmålsrunden var preget av den britiske, akademiske tradisjon
som mange av Akademiets kjenner seg hjemme i og stimuleres av. 
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NANSEN MINNEFORELESNING 2017

Nansen minneforelesning ble holdt av professor Håvard Hegre ved Uppsala universitet
om Konfliktforskning, og den fredsbevarende virkningen av demokrati og handel. Hegre
viste hvordan demokrati, utvikling og økonomiske nettverk har en betydelig, men ikke
ubetinget, fredsbevarende virkning. Rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen, delte
ut Framkomiteens belønning for polarforskning for 2017 til oseanograf og Antarktis-
forsker Elin Darelius Chiche ved Universitetet i Bergen og geofysikkprofessor Jan Inge
Faleide, Institutt for geofag og CEED ved Universitetet i Oslo.

AKADEMISYMPOSIET «FAKE NEWS AND ALTERNATIVE FACTS»

Symposiet ble arrangert midt i oktober over to dager av Den historisk-filosofiske klasse,
med støtte fra N. A. Stangs legat og Fritt Ord, og var et av høydepunktene på Akademi-
ets program i  løpet av året. Internasjonalt ansette forskere i statsvitenskap, filosofi,
psykologi, medievitenskap og jus, så vel som journalister og politikere, deltok og tok

Nansenforelesningen. Geir Lundestad (oppe t.v.), Håvard Hegre (oppe t.h.), Øystein Hov,
Håvard Hegre og Ole M. Sejersted (nede t.h.).
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for seg en rekke grunnleggende problemstillinger som for eksempel «What is the
authenticity contract and why is it essential for mediated communication?», «How fake
news spreads misinformation, but even more important, spreads confusion and under-
mines epistemic trust», «Humans as information processors, shortcomings that make
them susceptible to fake news», hvilke konsekvenser har det når «facts suggest that
the US is safer than it has ever been, but the political leadership in the US claim an
imperative to «Make Our Country Safe Again»»?

H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit deltok på siste del av dag to.

SENIORMØTER

Professor emeritus Stein Evensen har tatt på seg ansvaret med å arrangere møter for
Akademiets seniorer. Møtene holdes tirsdag formiddag 5-6 ganger i semesteret. Møtene
har høy faglig kvalitet og dekker et viktig behov både faglig og sosialt.  

Tracey Meares
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KLIMA, MILJØ OG RESSURSBRUK

Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk ledes av professor Nils Chr. Stenseth.
Utvalget har arrangert flere møter i løpet av året. Hvis klima er så viktig – hvorfor gjør
vi så lite da var temaet i januar med Arne Johan Vetlesen og Per Espen Stoknes som fo-
redragsholdere med innfallsvinkler fra filosofi og psykologi. I april holdt den japanske
juristen Shinya Murase foredrag om The role of national and international legislation.
Professor Murase er sekretær for International Law Commission (ILC) under FNs hoved-
forsamling, og leder arbeidet med å utarbeide et forslag til en «Framework Convention
- The Law for the Protection of the Atmosphere» etter modell av «Law of the Sea» som
samme kommisjon utviklet for over en generasjon siden under ledelse av Jens Evensen.
Professor Beate Sjåfjell fra Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, foredro om norsk
klimalovgivning, også sett i lys av ILCs arbeid. Septembermøtet med Deliang Chen,
hadde også relevans for Klima, miljø og ressursbruk-utvalgets arbeid ved at det hadde
betydningen av internasjonal forskningsorganisering som tema. Akademimøtet i Bergen
i november hentet også temaet sitt fra klimafeltet, ved at professor Vigdis Vandvik svarte
på spørsmålet Hva skjer når vegetasjon på fjellet flyttes til et varmere og våtere klima?,
og professor Kjersti Fløttum analyserte Språkets rolle i klimadebatten. Klima, miljø og
ressursutvalget holdt også møter i oktober; om Skogens karbonopptak - Jordas «natur-
lige» buffer for klimaendringer og sent i november om Climate negotiations without US
support for the Paris Agreement: Cooperation and fairness. Med denne møteserien ga
Akademiet i løpet av året et stort bidrag til det offentlige kunnskapsgrunnlaget for mange
sider av klimaspørsmålet.

Per Espen Stoknes
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VISESENTRALBANKSJEFENS TALE I AKADEMIET

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen holdt foredrag over temaet Hva skal våre penger
være? i Akademiet i slutten av april. Etter at gullstandarden ble forlatt i 1971 i USA, har
ikke pengenes verdi vært knyttet til edle metaller. I dag er penger såkalte «fiat»-penger,
«la det bli»-penger. «Tillit er råmaterialet alle former for penger er myntet i». Pengene
har verdi fordi – og bare fordi – alle tror på pengenes verdi. Pengenes felles mynt er
tillit.

Bankene skaper penger ved at når det tas opp et lån i en bank, setter banken dette
lånet inn på låntagers konto. Innskuddet – pengene – blir skapt av banken idet lånet
gis. Den henter ikke pengene fra en annen persons konto eller et hvelv fylt med kon-
tanter. Pengene banken låner deg, har den skapt selv – ut av ingenting. Pengene banken
har skapt blir ikke borte av at de har gått ut av låntagers konto. Pengene tas ut av
sirkulasjon når innskudd benyttes til å betale tilbake til en bank. Tillit er nødvendig, men
ikke tilstrekkelig, for at penger skal fungere som allment betalingsmiddel. De må være
effektive og trygge i bruk. Lover og reguleringer fra myndighetenes side, sørger for det.

Kontantpengene har nesten forsvunnet i samfunnet. Det aller meste er kontopenger.
Betalingen går ikke lenger direkte mellom to parter ved hjelp av kontanter, det er tre
parter, den tredje er en betalingsformidler, og alle transaksjoner registreres. Kon-
topengene er altså ikke anonyme. De er sårbare for avanserte angrep. Det er risiko i å

Jon Nicolaisen (t.v.) og Aftenpostens økonomiredaktør Ola Storeng (t.h.).
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ha kontopenger utover innskuddsgarantien (2 mill. kr i Norge). Hva skal våre penger
være? Kanskje betalingsløsninger som kan tilby disse egenskapene (anonymitet,
sikkerhet, mellom to parter). Norges Bank har begynt arbeidet med å vurdere hva våre
penger skal være.

GRUPPEARRANGEMENTER

I løpet av året har det vært flere større møter arrangert av faggruppene. I slutten av
april var det et seminar om doping (arrangert av Erik Boye, Andreas Føllesdal og
Sigmund Loland). Komiteen for geomedisin-mat, miljø og helse hadde i slutten av
oktober et dagsseminar om Hva betyr grønne omgivelser og matproduksjon i byer for
vår helse?. Flere av gruppene i Den historisk-filosofiske klasse sto bak markeringen av
reformasjonsjubileet – Reformasjonen i et tverrfaglig og nordisk komparativt perspektiv
i begynnelsen av november. Spørsmålene ble stilt om hvordan reformasjonen hadde
preget og endret teologi, eldreomsorg, kultur, arkitektur, undervisning og jus. I slutten
av november hadde Akademiet et vitenskapelig seminar om vannet i alle dets former,
med professor Einar Uggerud ved Universitetet i Oslo som drivkraft. Den matematisk-
naturvitenskapelige klasses grupper 5, 6 og 7 gikk sammen om å arrangere Creative
non-fiction: True stories, well told 29. november, med utgangspunkt i egne bøker som
f.eks. «Immun. Kroppens evige kamp for å overleve» (Anne Spurkland), «Alt jeg vet
om planter» (Anne Hope Jahren), «Alt du må vite om vaksiner» (Tone Gregers) og «C-
karbon. En uautorisert biografi» (Dag Hessen).

AKADEMIETS INTERNASJONALE ENGASJEMENT

Akademibevegelsen er internasjonal. Den bygger på medlemmenes individuelle faglige
meritter, og er ideelt sett uavhengig av politiske, økonomiske og institusjonelle inter-
esser. Dette gir Akademibevegelsen et betydelig ansvar og mulighet i utviklingen av
fredelige og livskraftige samfunn der det er godt å leve. Det Norske Videnskaps-Akademi
representerer norske akademier i mange internasjonale akademisammenslutninger som
EASAC, ALLEA, UAI og ICSU. 

ICSU og ISSC har nettopp vedtatt å slå seg sammen til International Science Council
(ISC). ISC har et bredt mandat og kan ta ledelsen internasjonale, tematiske forsknings-
utfordringer knyttet for eksempel til FNs bærekraftmål. Organiseringen av ISC på grunn-
planet er imidlertid disiplinær og med lange tradisjoner tilbake til tiden etter første
verdenskrig. Akademiet mener at målsetting og arbeidsform i enkelte av de disiplinære
unionene som utgjør grunnstammen i ISC, bør evalueres med mål å gjøre ISC bedre i
stand til å lede an i dagens globale forskningsutfordringer. Akademiet var representert
generalforsamlingen i Taipeh i oktober 2017 ved Leiv Kristen Sydnes fra Universitetet i
Bergen.
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Akademiet har et internasjonalt utvalg som er ledet av generalsekretæren, og som har
som mandat å se til at Akademiet har et aktivt internasjonalt engasjement med klare
prioriteringer. Utvalget skal vurdere medlemskap og representasjon i internasjonale or-
ganisasjoner; bidra til at informasjon og materiale fra for eksempel EASAC, ALLEA, UAI
og ICSU kommer ut til medlemmene og til samfunnet.

Det internasjonale forskersamarbeidet er preget til dels av disiplinære unioner under
ICSU-paraplyen, ofte 100 år gamle eller mer, samtidig som det har vokst fram mer
tematiske sammenslutninger som også rekrutterer globalt, slik som European
Geophysical Union i Europa og American Geophysical Union i USA i geofagene. Det skjer
en forflytning av den faglige tyngden i mange fag fra det tradisjonelle disiplinære sam-
arbeidet, til fora som har enda større faglig bredde og tematiske målformuleringer, slik
som «Earth System Science», eller enda bredere «Future Earth». Internasjonalt utvalg
arbeider med et forslag til en ny internasjonal strategi for DNVA, som vil innebære en
revisjon av de faglige prioriteringene og dermed også av penge- og ressursbruken.

Som et ledd i å øke vår forståelse av det internasjonale forskningssamarbeidet, holdt
professor Deliang Chen fra Gøteborg et foredrag på et Akademimøte i Game festsal på
UiO i september om «Towards global sustainability: The role of research across dis-
ciplines and national boundaries». Han beskrev ICSUs roller som «International
coordination of science”, å fremme “the universality of science” og fostre “science for
policy», som ICSU i mindre grad har lyktes med.

AKADEMIET SKAL FREMME FREMRAGENDE FORSKNING

SENTER FOR GRUNNFORSKNING VED DET NORSKE VIDENSKAPS-AKADEMI

(CAS)

Centre for Advanced Study (CAS), er et frittstående forskningssenter stiftet av Det
Norske Videnskaps-Akademi, med tilhold i Akademibygningen. CAS tar hvert år imot tre
internasjonale og tverrfaglige forskningsgrupper. Målet er å styrke og internasjonalisere
uavhengig grunnforskning. CAS feiret 25-års jubileum i 2017 med deltagelse fra Aka-
demiet. 

VISTA-SAMARBEIDET MELLOM AKADEMIET OG STATOIL

VISTA-dagen 15.11.2017 hadde overskriften «De norske havområdene: Verdiskaping
og bærekraft-visjoner og kunnskapsbehov». Her ble «det gamle» og «det nye» i
næringsvirksomhet til havs tatt opp på en framtidsrettet måte.  Sentrale temaer som
ble berørt var: Miljøperspektivet til havs, regjeringens syn på maritim verdiskaping og
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bærekraft, Statoils satsing på havbasert fornybar energiproduksjon, konkurransekraften
for norsk olje- og gassressurser i det framtidige energimarkedet, utnyttelse av havets
levende ressurser og kunnskapsbehovet i grensesnittet mellom «gamle» og «nye»
næringsinteresser. Statoil offentliggjorde at de vil gå videre med VISTA-programmet når
den nåværende perioden utløper, og VISTA-dagen ga et godt grunnlag for å starte
strategiarbeidet for et nytt VISTA-program mellom Akademiet og Statoil. Dette vil få
stor betydning for det norske samfunnet, Akademiet og norsk forskning.

JUBILEUM FOR EN FREMRAGENDE FORSKER:

KRISTIAN BIRKELAND-JUBILEUMSMARKERING 13-16.6.2017

I 2017 var det 150 år etter Kristian Birkelands fødsel og 100 år etter hans død. Skolee-
lever, næringsliv, akademia og allmennheten ble bedre kjent med Birkeland under
feiringen i juni, som Universitetet i Oslo, Norsk Romsenter, Yara og Det Norske Viden-
skaps-Akademi hadde gått sammen om. Jubileet gikk over flere dager, blant annet med
en festforestilling i Universitetets Aula som statsminister Erna Solberg åpnet. Feiringen
hadde et bredt perspektiv slik som Birkeland selv dekket et usedvanlig stort spektrum
av faglige problemstillinger og anvendelser av forskningsresultatene. Teknisk museum
hadde en utstilling «Aurora Polaris – da nordlyset ble forståelig» med undertittel «Mellom
akademi og industri» som viste hvordan Birkeland i løpet av sin vitenskapelige karriere
beveget seg mellom teoretisk og eksperimentell forskning, og reiste på flere ekspedi-
sjoner. Birkelands nordlysteori, som ble framsatt i flere omganger fra 1896, regnes i dag
som hans viktigste vitenskapelige bidrag. Teorien ble understøttet både av eks-
perimenter i laboratoriet og observasjoner utendørs. Birkeland tok også ut et stort antall
patenter som han håpet ville bidra til å finansiere den akademiske forskningen hans. Ett
av patentene beskrev en elektrisk kanon. Den ble ingen suksess, men la grunnlaget for
den såkalte lysbueprosessen som ga opphavet til fremstilling kunstgjødsel.

ABEL- OG KAVLIPRISENE

Abelprisen ble delt ut for 15. gang og gikk til den franske matematikeren Yves Meyer:
En «intellektuell nomade» som etter å ha gitt betydelige bidrag i tallteori tidlig i sin
karriere, gikk videre til å arbeide med metoder for å bryte ned komplekse matematiske
objekter til enklere, bølgelignende komponenter, et felt som kalles harmonisk analyse.
Dette ledet ham til å bidra til en teori for å analysere kompliserte signaler, med be-
tydelige konsekvenser for datamaskiner og informasjonsteknologi. Deretter gikk han
videre til å takle fundamentale problemer i matematikken for væskestrømmer. “I mitt
faglige liv har jeg vært besatt av å prøve å krysse grenser,” sier han. Meyers arbeid har
en relevans som strekker seg fra teoretiske områder i matematikken som harmonisk
analyse til utvikling av praktiske redskaper i data- og informasjonsvitenskap. Hans
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arbeid er dermed et godt eksempel på at studier innen ren matematikk ofte ender med
å finne viktige og nyttige anvendelsesmåter i verden utenfor. 

Meyer gjorde stort inntrykk på alle han møtte, og deltok bl.a. ved utdelingen av Holmboe-
prisen 2017 i aulaen på Oslo katedralskole til lærer Hanan Mohamed Abdelrahman på
Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo. Holmboeprisvinneren er en glimrende talskvinne for
matematikkundervisningen og engasjementet for å få de unge til å forstå: «Hun har et
brennende engasjement for matematikk under visning og for at alle elever skal lykkes i
faget. Hun vektlegger sterkt at hver enkelt elev skal mestre og forstå matematikken»,
heter det i prisbegrunnelsen. 

Abelprisen ble delt ut under en høytidelig seremoni i Universitetets Aula i Oslo. H.M.
Kong Harald overrakte prisen til Yves Meyer. Etter prisutdelingen var det en mottakelse
i Det Norske Teatret der Nadia Hasnaoui intervjuet prisvinner, senere sendt i fjernsynet,
og det var regjeringsmiddag på Akershus slott om kvelden med kunnskapsminister Tor-
bjørn Røe Isaksen som vert. Dagen etter var det først Abelfrokost med professor Ingrid
Daubechies,  tidligere medlem av Abelkomiteen, president i International Mathematical
Union (IMU) i perioden 2011 – 2014 og en av Yves Meyers kolleger. Yves Meyer holdt
sin prisforelesning i Georg Sverdrups Hus, Universitetet i Oslo, fulgt av tre Abelforeles-
ninger i tilknytning til prisvinnerens fagfelt ved Stéphane Mallat, Ingrid Daubechies og
Emmanuel Jean Candès. 

Abelforelesningen med Yves Meyer.
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Akademiet vil rette en stor takk til det norske og internasjonale matematikkmiljøet som
slutter så sterkt opp om prisen og kvaliteten på arbeidet som ligger bak at prisen har
nådd stor anerkjennelse, særlig blant matematikere verden over.

Kavliprisene har hatt et mellomår siden de deles ut hvert annet år. Sammen med Kavli
Foundation og Kunnskapsdepartementet som er partene i Kavli-samarbeidet så har det
vært gjennomført flere internasjonale arrangementer i 2017 for å formidle betydningen
av fagfeltene som Kavliprisene tildeles innenfor, og for å realisere intensjonen i Fred
Kavlis testamente.

I samråd med Kavli Foundation og i tråd med avtalen med dem, er det etablert en «Kavli
Oversight Committee» under ledelse av presidenten for National Academy of Sciences i
USA; Dr Marcia McNutt, der hensikten er å gå gjennom prosedyrene som ligger til grunn
for arbeidet med utvelgelsen av prisvinnerne, for å være sikker på at standard og re-
presentativitet i prisarbeidet er høyest mulig. Kavliprisene skal oppfylle fire strategiske
målsettinger:

• Recognize outstanding scientific research; 

• Honor highly creative scientists; 

• Promote public understanding of and appreciation for scientists and their work; 

• Foster international cooperation among scientists.

Prisene fostrer internasjonalt samarbeid på et faglig nivå, men også på et bredere mel-
lommenneskelig nivå. Akademiet er akademisk part i «Lindau Laureate Forum Meetings»
og «Heidelberg Laureate Forum.» Begge rekrutterer hvert år et visst antall unge forskere
på grunnlag av nasjonale nomineringer til en ukes opphold i hhv Lindau og Heidelberg i
Tyskland. Her får de møte tidligere Nobelprisvinnere (Lindau) og Abel- og andre pris-
vinnere i matematikk og informatikk i Heidelberg, til workshops, foredrag og samtaler. 

Arrangementene er av stor betydning for dem som deltar ved at forskning, utdanning
og etablering av menneskelige relasjoner foregår hånd i hånd. Lindau-forumet er det
eldste, opprettet i 1951 av blant andre grev Lennart Bernadotte, med formål «to rees-
tablish scientic dialogue between Germany and the rest of the world after World War II
and to build bridges between people using the language of science». 

AKADEMIET SKAL REPRESENTERE BREDDEN OG KVALITETEN I
NORSK FORSKNING GJENNOM SINE MEDLEMMER

Det Norske Videnskaps-Akademi er en del av den norske og internasjonale akademibe-
vegelsen, som har ganske sammenfallende overordnede forutsetninger, interesser og
mål ved at det er vitenskapelig kvalitet som teller ved opptak, og ikke bånd til politiske,
økonomiske eller institusjonelle interesser. Akademiene er uavhengige samfunns-
stemmer som skal fremme forskningen og dens samfunnsbetydning. Akademiet har
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stiftet Akademiet for yngre forskere for å øke bredden i den norske akademibevegelsen,
og vi samarbeider nært bl.a. med NTVA om tematikk som vårt akademi ikke dekker
godt, særlig i teknologifaglig retning. Samarbeid med andre deler av akademibevegelsen
gjør det mulig å realisere en større del av bevegelsens agenda og samfunnsbetydning.

Strukturutvalget i Akademiet ble oppnevnt i desember 2016 med mandat å

vurdere hensiktsmessigheten ved dagens klasse- og gruppeinndeling og klassenes og
gruppenes funksjoner i forhold til Akademiet som helhet. Et sentralt spørsmål er videre
hvordan en eventuell ny inndeling bør gi seg utslag i innvalgsprosessene.

I utvalgets første møte deltok preses, og understreket at innenfor mandatets rammer
sto utvalget fritt til å prioritere arbeidsoppgaver og finne egnede arbeidsformer. Utvalget
leverte sin rapport høsten 2017.

Utvalgets arbeid konkluderer med at det er bred enighet om 

• at det innenfor enkelte fagområder finnes en betydelig diskrepans mellom størr-
elsen på og alderssammensetningen innenfor den norske forskerpopulasjonen på
den ene siden og Akademiets medlemsmasse på den andre. 

• at innvalgsordningen høyst sannsynlig har bidratt til å skape slike skjevheter. Særlig
i perioder der antall plasser er lavt, er det grunn til å tro at kandidater med samme
fagprofil som forslagsstillerne selv har, ofte vil ha et fortrinn. Dette gjelder både i
forhold til fag som i utgangspunktet er svakt representert (som pedagogikk) og
disiplinoverskridende fagområder som gjennomgår en uvanlig rask vekst og ut-
vikling (som livsvitenskap og informasjons teknologi). 

Utvalget foreslår enkelte tiltak:

• (Innvalg) Akademiet for yngre forskere inviteres til å komme med forslag på nye
medlemmer, for vurdering i en egen forslagskomite.

• (Innvalg) Akademiets ledelse, i det innvalgsbrevet som hver høst går ut til
medlemmene, kan gå noe lenger i å peke på utfordringer som Akademiet står over-
for når det gjelder nyrekruttering fra viktige fagområder. 

• (Innvalg) At DNVA – slik navnet signaliserer – mer aktivt bør søke å rekruttere
fremragende forskere fra alle norske universiteter.  

• (Gruppeplassering) At medlemmer av Akademiet bør gis adgang til selv å være
med på å bestemme sin faglige tilhørighet. Dette gjelder også for overgang fra en
klasse til en annen.

• (Klassenavn) At Den historisk-filosofiske klassen består med (tilnærmet) samme
fagportefølje som i dag, men gis et nytt navn som bedre gjenspeiler dens
sammensetning: Klassen for humaniora og samfunnsfag. 

• (Gruppenedleggelse) At gruppe 8 i Den matematisk-naturvitenskapelige klassen
nedlegges, og at dens nåværende medlemmer inviteres til å overføre sitt medlem-
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skap i Akademiet til en annen gruppe innenfor Den matematisk-naturvitenskapelige
klassen.

• (Ny gruppe) At det opprettes en egen gruppe – navneforslag: Venner av Akademiet
– som kan bistå Akademiet i å nå sin målsetning om å være en engasjerende møte-
plass som fremmer en aktiv kunnskapsdebatt hvor fag og samfunn møtes. Gruppen
bør ligge direkte under Akademiets ledelse, og komme i tillegg til de ordinære
gruppene som består av forskere. 

Presidiet vil følge opp strukturutvalgets anbefalinger i samarbeid med styret og
medlemmene i 2018.

AKADEMIET FOR YNGRE FORSKERE (AYF)

Det Norske Videnskaps-Akademi stiftet Akademiet for yngre forskere i 2015. AYF er et
viktig tilskudd til akademibevegelsen i samfunnet, med ganske sammenfallende over-
ordnede forutsetninger, interesser og mål ved at det er vitenskapelig kvalitet som teller
ved opptak, og ikke bånd til politiske, økonomiske eller institusjonelle interesser. Aka-
demiene er uavhengige samfunnsstemmer som skal fremme forskningen og dens
samfunnsbetydning. AYF og DNVA vektlegger enkelte sake forskjellig ved at AYF bl.a. er
opptatt av rekrutteringssikkerhet og karrieremulighet for unge forskere, mens DNVA
ikke har det på sin agenda. AYF er en viktig og nødvendig samarbeidspartner for DNVA
og rekrutterer fra den mest aktive og vitale delen av akademia. Samarbeidet gjør det
mulig å realisere en større del av akademibevegelsens agenda og samfunnsbetydning.
DNVA konsulterer AYF om møteprogrammet og i andre saker. Akademibevegelsen er
blitt sterkere etter opprettelsen av AYF og DNVAs evne til å fylle samfunnsrollen er blitt
sterkere.

AKADEMIET SKAL HA EN FORSKNINGSETISK BEREDSKAP

Professor emeritus Kirsti Strøm Bull leder Akademiets forskningsetiske utvalg, med
mandat å være Akademiets rådgivende organ i forskningsetiske spørsmål og kan blant
annet uttale seg i høringer som omfatter slike spørsmål. Utvalget skal fremme opp-
merksomhet om forskningsetiske spørsmål gjennom utadrettet virksomhet, deltakelse
i samfunnsdebatten og ved å avholde møter. Utvalget skal være i beredskap i tilfelle
akademimedlemmer blir berørt av saker om uetisk adferd. Hvis et akademimedlem blir
anklaget for vitenskapelig uetisk atferd, skal dette behandles på vanlig måte av eks-
isterende organer utenfor Akademiet. Utvalget skal imidlertid bidra med forslag til opp-
følgingstiltak fra Akademiets side.

Utvalget arrangerte i slutten av november i samarbeid med Den historisk-filosofiske
klasses gruppe for filosofi og psykologi, møtet «Hva gikk galt i Macchiarini-saken?».
Selve saken knyttet til Macchiarini og forskningsfusk ved Karolinska sykehus ble gjen-
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nomgått, og det var foredrag om prinsippene for medforfatterskap og forskningsformid-
ling. 

AKADEMIET SKAL HA ET EGNET HUS OG GODE LOKALER

HEIS ER INSTALLERT

Sommeren 2017 til langt ut i september var det store innvendige byggearbeider i Aka-
demibygningen. Det er installert heis fra kjeller til loft. Et hjørne av garderoben ved inn-
gangen er gått med til heissjakten, likeledes et hjørne av generalsekretærens kontor i
2.etg, arkivrom i kjelleren og kontor/data-areal på loftet. Grunnarbeidet krevde pigging
og støp av fundament, og rivearbeidet gjennom tre etasjeskiller og mange vegger måtte
følges med stor årvåkenhet for å kartlegge hva som ble avdekket og hvordan fremdriften
skulle planlegges. Arbeidet ble ledet av en meget dyktig prosjektleder, Sondre Bjørnebye
Solheim, som med hjelp fra Akademisekretariatet, løste problemene etter hvert som de
dukket opp i sommerens løp. Rivearbeidet førte til betydelige støvmengder, og det har
vært behov for flere omganger med storrengjøring. Det har vært slående å se det raske
verditapet som bygningsmaterialer får når de fjernes fra sin gamle plass i vegger og tak
og ender på gulvet som rubbel. 

Under en falsk himling i foyeren ved inngangen til forelesningssalen ble det oppdaget et
takmaleri som etter en formørket tilværelse siden forrige ombygging, nå er synlig for
alle. 

Senter for grunnforskning har gjennom heisanlegget fått lettere tilgang og en enklere
internkommunikasjon mellom kjeller og loft. Akademiets møtelokaler i 2.etg er til-
gjengelige via heisen. Akademibygningen bør tilfredsstille kravene til universell utform-
ing, der tanken er at alle kan ha tilgang til bygget uavhengig av funksjonsevne og slik
at spesialløsninger unngås. Det gjenstår enda å modifisere trappen ute. Det er meningen
at den nåværende utvendige steintrappen skal forlenges utover plattingen opprinnelig
laget for hest og karjol slik at det nå blir plass til en rampe inntil ytterveggen på høyre
siden av inngangen. Den totale kostnaden for heisen og alle arbeidene i tilknytning til
den, er i underkant av 6 mill. kr og er dekket av oppsparte midler over Akademiets drift.
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FORNYELSE AV FOREDRAGSSALEN

Akademiet har en viktig talerstol. Foredragssalen må fornyes. Ventilasjon, akustikk, lys-
forhold, audiovisuell standard og sittekomfort er ikke tidsmessig. Planer har vært ut-
arbeidet og drøftet i flere år, både på medlemsmøter og i styret. Blant annet la preses
fram planer for foredragssalen på medlemsmøtet 7.4.2016 og på samlingen for styret
og gruppeledere 7.3.2016.

Særlig spørsmålet om det er hensiktsmessig å snu retningen av salen, har vært inn-
gående diskutert og meningene er delte, slik det også har vært i styret. Interiørarkitekt
Beate Ellingsen har laget et plandokument der ulike alternativer er fremstilt på en over-
siktlig måte. Beate Ellingsens plandokument ble sendt ut til alle Akademiets medlemmer
med invitasjon til å komme med synspunkter, i forkant av styremøtet den 14.9.2017
der oppussingsplanene ble behandlet. Det kom inn vel 40 svar, og styret hadde tilgang
til dem i sin helhet.

Store innvendige byggearbeider under installasjon av heis. Under arbeidene ble det blant annet
funnet en hilsen fra en av arbeiderne som var med på oppføringen av bygget i 1886.
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Dagens plassering av stoler, talerstol og lerret åpner for en inkluderende diskusjonsform
der møtedeltagere ser hverandre og der deltagerne kommer nær den som foreleser.
Derimot er lerretet  ikke så lett å se for tilhørere langs sidene. For å bedre dette og
samtidig beholde retningen på salen, kreves to skjermer. Erfaringene med to skjermer
er ikke så gode, siden taleren konsentrerer seg om den ene skjermen, og den andre
halvparten av tilhørerne mister noe av kontakten med den som taler. Det ble fremholdt
at selv med snudd retning, så kan stolradene være buet slik at dialogformen i noen grad
opprettholdes. Når det er mange til stede, så vil de som sitter bakerst i en snudd sal,
være ganske langt unna taleren. Et sentralt argument for å snu salen var at denne løs-
ningen åpner for et langt bedre ventilasjonssystem. 

Diskusjonen i styret konsentrerte seg mest om å beholde dagens retning eller snu den.
Styret vedtok å pusse opp forelesningssalen innenfor en ramme på 10 mill. kr eks. mva.
Hvis kostnadsrammen går utover dette må styret ha saken tilbake til ny behandling.
Styret mener at Akademiet har gode muligheter til å få sponsorstøtte til prosjektet, men
vi kan gjennomføre dette uten støtte utenfra. Styret vedtok videre, etter en samlet
vurdering, alternativet som innebærer at stolsetene og retningen på forelesningssalen
snus 90 grader. Mot slutten av året ble det gjort en mer detaljert prosjektering av opp-
pussingen med sikte på å gjennomføre arbeidet sommeren 2018. Det er besluttet at fo-
relesningssalen stenges når kunngjøringen av Kavliprisvinnerne for 2018 er gjort i
månedsskiftet mai-juni 2018, og det tas sikte på en tre måneders anleggsperiode. Aka-
demiet har tilstrekkelig med økonomiske ressurser til å finansiere oppussingen, men det
arbeides med å finne sponsorer til dette tiltaket.

ANDRE BYGNINGSMESSIGE FORBEDRINGER

Bygningen står på Byantikvarens Gule liste og er regulert til spesialområde bevaring
(dette gjelder for Skarpsno-Framnæs som i 1989 ble vedtatt omregulert fra bygge-
område for boliger til spesialområde bevaring, byggeområde for ambassader, boliger og
trafikkområde), og bygningen er med i Riksantikvarens register over kulturmiljøer i by
med nasjonal interesse. Akademiet har engasjert Vindusantikvaren AS til å restaurere
de mest utsatte og slitte vinduene i hovedbygningen og stallen. Dette skjer med en viss
økonomisk støtte fra byantikvaren i Oslo. Fra 2020 er det ikke lenger tillatt å bruke ol-
jefyr til oppvarming. Akademiet har ventet på en avklaring fra Hafslund om det likevel
ville bli foreslått framføring av fjernvarme langs Drammensveien, men det er nå klart at
dette ikke vil bli  gjort. Akademiet må derfor forberede seg på å gå over fra olje til en
energibærer som er akseptert av myndighetene en del år framover. Det er mye som
tyder på at valget vil bli å gå over til biobrensel, fordi dette ikke vil føre med seg store
omkostninger og innvendige utskiftinger av rør og radiatorer. Planleggingen av ny opp-
varmingskilde må settes i gang når arbeidet med forelesningssalen nærmer seg sin av-
slutning på sensommeren 2018.
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AKADEMIET SKAL HA EN KOMPETENT OG EFFEKTIV STAB

Akademiets stab gjør sitt arbeid med stolthet, ansvarsfølelse og lojalitet til institusjonen.
Det er stor eierfølelse til oppgavene og til rammene for Akademiets arbeid. Dette er ikke
en vanlig arbeidsplass, sammen forvalter staben noe som den kjenner respekt for. Aka-
demiet gjennom medlemmene og sekretariatet, er en viktig organisasjon som kan bidra
til et godt samfunn. Akademiet står for saklig faktafremstilling i innfløkte spørsmål, og
med ro nok til å la de faktiske forhold få lov til å avtegne seg gjennom forskning og for-
midling, uten å skule til høyre eller venstre eller til økonomiske eller andre særinteresser.
«Fear based decisions are based on perceptions, not on facts». Det er av stor betydning
å holde fast på en dokumenterbar, faktabasert framstillings- og belysningsform, ikke
minst når et allment sinne og forargelse hos store befolkningsgrupper blir så dominer-
ende som det vi kan se mange steder.

I løpet av 2017 er det innført prosjektorganisering av arbeidet i Akademiets stab. Det
innebærer at alle oppgaver med tidsavgrensete mål, det vil si det aller meste av arbeidet
i administrasjonen, organiseres som prosjekter med prosjektledere og prosjektmed-
arbeidere. Målet er at dette skal øke innsikt og kompetansebredde hos den enkelte, få
til samarbeidsformer som er teamorienterte og selvgående, redusere avhengigheten av
enkeltpersoner til nøkkeloppgaver, øke trivselen og evnen til å få gjort alle oppgaver
med god nok kvalitet og til rett tid.
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SLUTTORD

Det Norske Videnskaps-Akademi har hatt et godt år i 2017 og har etter beste evne levd
opp til sitt formål og strategi. Jeg takker Akademiets medlemmer og ansatte og våre of-
fentlige og private samarbeidspartnere for deres bidrag til et godt Akademiår 2017.

HKH Kronprins Haakon ankommer Akademiets årsmøte.



Årsmøtet 2017
Onsdag 3. mai 

Akademiets nye medlemmer var alle invitert til en mottagelse i Akademiets lokaler på
dagtid for å få en innføring i Akademiets aktiviteter og for å se Akademiets hus.

Årsmøtet om kvelden ble også i år holdt på Grand Hotel i henholdsvis Rococo og Speilen.
Ved å arrangere møtet utenfor eget hus kunne alle som ønsket det få være med. Det
var i underkant av 200 medlemmer og gjester til stede.

Preses Ole M. Sejersted ønsket velkommen og holdt en forskningspolitisk innledning.

Deretter fikk de av Akademiets nye medlemmer som var til stede, overrakt sine
medlemsdiplomer av presidiet. Generalsekretæren presenterte kort hvert av de nye
medlemmene. 

Styreleder for Nansenfondet og de dermed forbundne fond, Øyvind Østerud, delte ut
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for 2017 innen realfag og medisin

Fridtjof Nansens pris til Trond Helge Torsvik (t.v.) og Jannike Solsvik, her sammen med Øyvind
Østerud (t.h.).
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til Trond Helge Torsvik. Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2017 gikk Jan-
nike Solsvik.

Leder av komiteen for Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris (til minne om Bertha
og Daniel Føllesdal) Svein Sjøberg leste komiteens begrunnelse og delte ut prisen til
Terje Pedersen, Anne-Marit Selstø Rathke og Linn-Merethe Kipsgård Godfrey ved
Rothaugen skole.

Jan Terje Faarlund, leder at Fylkesakerkomiteen delte ut Fylkesakerprisen for 2017 til
Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio. 

Sir Paul Nurse ved Francis Crick Institute, tidligere president i Royal Society og Nobel-
prisvinner i medisin og fysiologi i 2001, holdt foredrag om Making Science Work.

Musikalsk innslag var ved Trio de Janeiro.

Festmiddagen var i Speilen, der var det takketaler av prisvinnerne. Redaktør i forsk-
ning.no, Nina Kristiansen, holdt hovedtalen under middagen.

Akademiets nye medlem, Ida Bull, takket for medlemskap på vegne av alle de nye
medlemmene samt holdt takk for maten-talen.

Fra venstre: Preses Ole M. Sejersted, Trio de Janeiro og utdeling av Fylkesakerprisen til
Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio.
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Det Norske Videnskaps-Akademi besluttet å tildele Abelprisen for

2017

til

Yves Meyer

École Normale Supérieure Paris-Saclay, Frankrike,

«for hans nøkkelrolle i utviklingen av
den matematiske teorien om wavelets».
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H.M. Kongen og Yves Meyer.

Abelprisforelesningene ble holdt av Yves Meyer, Stéphane Mallat, Ingrid Daubechies og
Emanuelle Jean Candès.
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Fra venstre med klokka: Solist Ludvig Gudim, Nadia Hasnaoui i samtale med Yves Meyer på mot-
tagelse i Det Norske Teatret, Yves Meyer flankert av Ole M. Seyersted og Kristian Ranestad, Yves
Meyer mottar prisen fra H.M. Kong Harald.
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Møter og symposier

Det har vært et Akademimøte i måneden, med unntak av juli og august, til sammen 11
møter i tillegg til Akademiets årsmøte. Ett av møtene var i Bergen. To av møtene har
vært i regi av de to klassene. Det ble holdt 19 minnetaler. Foredrag og minnetaler blir
trykket i Akademiets årbok. Lørdag 26. september ble det arrangert høstekskursjon til
Industri- og kulturhistorie på Notodden.

Med noen få unntak har alle møtene vært åpne for publikum. De blir annonsert på aka-
demiets nettsider og i Aftenposten dagen før møtet.

19. januar

Professor Sigurd Skogestad, NTNU: Selvoptimaliserende hierarkiske systemer – pro-
sessregulering, nasjonaløkonomi, hjerne og maratonløping

16. februar

Førsteamanuensis Anna Smajdor, UiO: Whole body gestational donation: Should we use
brain dead women as surrogate mothers?

9. mars

Medlemsmøte. Godkjenning av innvalg og regnskap.

16. mars

Temamøte (i regi av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse)

Professor Unni Olsbye og professor Vincent Eijsink:

Nature-inspired catalysts for challenging reactions in a greener future

4. april

Professor Tom Christensen, UiO: 

Akademisk frihet - utviklingstrekk og utfordringer 

3. mai (onsdag): Årsmøte på Grand Hotel Oslo

Forskningspolitisk innledning ved preses, diplomer til nye medlemmer, Fridtjof Nansens
belønning for fremragende forskning og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere,
Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris og Stefi og Lars Fylkesakers stiftelses pris
for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskapelige forskning (Fylkesakerprisen).

Foredrag ved Sir Paul Maxime Nurse ved Francis Crick Institute. Paul Nurse er tidligere
president i Royal Society og Nobelprisvinner i medisin og fysiologi i 2001.
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8. juni

Professor Kristian Gundersen, UiO: 

Snåsakoden: Alternativ medisin, kunnskapssamfunnets unntak?

Kommentar ved professor Bjørn Hofmann, NTNU:

Velferdskoden: Medikalisering, kunnskapssamfunnets akilleshæl?

14. september. Møtet ble holdt i Gamle festsal

Professor Deliang Chen, August Röhss Chair, Department of Earth Sciences, Assistant
Dean for Research, Faculty of Sciences, Göteborgs universitet, executive director of ICSU
2009-2012: Towards global sustainability: The role of research across disciplines and
national boundaries

19. oktober

Professor Åslaug Ommundsen: Latinske bokfragment frå mellomalderen – kulturarv som
skapt for den digitale tidsalder

2. november. Møte i Bergen på Grand Terminus hotel

Professor Vigdis Vandvik, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen: Konsekvenser av
klimaforandringer: Hva skjer når vegetasjon på fjellet flyttes til et varmere og våtere
klima?

Kommentar til foredraget ved professor Kjersti Fløttum, Institutt for fremmedspråk, Uni-
versitetet i Bergen: Språkets rolle i klimadebatten.

23. november

Møte i regi av Den historisk-filosofiske klasse

Seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret: Ser vi slutten på sosial mobilitet?

Kommentarer ved professor Gunn Elisabeth Birkelund

7. desember

Professor Susanne F. Viefers, Universitetet i Oslo: Kvantefysikk — fra fascinerende
naturfenomen til fremtidens teknologi

MINNETALER

Minnetale over Leif Mæhle ved Vigdis Ystad

Minnetale over Jens Lothe ved Torstein Jøssang

Minnetale over Per Lønning ved Kjetil Hafstad

Minnetale over Per Brandtzæg ved Ludvig Sollid

Minnetale over Oddvar Nes ved Magnus Rindal

Minnetale over Hans Petter Langtangen ved Morten Hjorth-Jensen
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Minnetale over Tor Brustad ved Johan Moan

Minnetale over Turid Karlsen Seim ved Halvor Moxnes

Minnetale over Eystein Paasche ved Bente Edvardsen

Minnetale over Olav Aasmund Smidsrød ved Gudmund Skjåk-Bræk

Minnetale over Gunnar Løvhøiden ved Johan B. Rekstad

Minnetale over Knut Kleve ved Øivind Andersen

Minnetale over Dag Østerberg ved Rune Slagstad

Minnetale over Ida Clara Blom ved Gro Hagemann

Minnetale over Martin Trygve Mork ved Tor Gammelsrød

Minnetale over Sølvi Sogner ved Hilde Sandvik

Minnetale over Ivar Sigmund Angell Isaksen ved Øystein Hov

Minnetale over Anders Omholt ved Alv Egeland

Minnetale over Kristian Tambs ved John Martin Sundet

FASTE FORELESNINGER

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag 8. mars

Professor Nicholas Sims-Williams, Emeritus professor of Iranian and Central Asian Stu-
dies ved University of London, School of Oriental and African Studies (SOAS),
Department of Religions and Philosophies: 

From philology to history: Deciphering the language of ancient Afghanistan

Bactrian, the principal administrative language of pre-Islamic Afghanistan, fell out of
use more than a thousand years ago and for many centuries was known only from
short inscriptions in Greek letters on coins and seals. During the twentieth century,
however, especially from the 1990s onwards, substantial Bactrian texts have come to
light. These include both historical inscriptions from the 2nd century C.E., which are
written in an easily legible ‘monumental’ script, and later documents written on
leather or parchment in a locally developed cursive script which is hardly recognisable
as Greek. In this lecture I will outline the process of the decipherment and inter-
pretation of these texts, concentrating on the role of the philologist in providing access
to their content and thus making it possible for the historian to reconstruct many as-
pects of the history of the region during the first millennium of our era.
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Birkelandforelesning 15. juni

Professor David Southwood, tidligere direktør for European Space Agency (ESA) holdt
årets Birkelandforelesning: Kristian Birkeland and the slow dawn of the space weather
understanding

Fellesseminar mellom Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi 25. april

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen: Skal sentralbanker styres?

Mandag 10. oktober: Nansen minneforelesning

Professor Håvard Hegre, Uppsala universitet

Konfliktforskning, og den fredsbevarende virkningen av demokrati og handel

Dagen startet i Akademiets hus med den årlige Nansen Neuroscience Lecture som er et
samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og Nansen Neuroscience Network.
I år holdt professor Asta Håberg fra NTNU og professor Tomas Björklund ved Uni-
versitetet i Lund foredrag. Forelesningen ble innledet av preses i Det Norske Videnskaps-
Akademi, Ole M. Sejersted.

Hovedarrangementet er Nansen Minneforelesning for 52. gang siden starten i 1961 ved
markeringen av 100-årsdagen for Fridtjof Nansens fødsel.

Akademiforelesningen med Nicholas Sims-Williams.
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Rektor ved Universitetet i Oslo, Sven Stølen, delte ut Framkomiteens belønning for Polar-
forskning. Den gikk til Elin Darelius ved Universitetet i Bergen. 

FORMIDDAGSMØTER

Professor Stein A. Evensen er ansvarlig for disse møtene

24. januar

Reidar Aasgaard: Bob Dylan - verdig vinner av Nobels litteraturpris?

3. mars

Bernt Hagtvet: George Orwell og teorien om det totalitære samfunn

29. mars

Ole Martin Moen: Transcenderende teknologier er her og kan ikke stoppes

25. april

Knut Melvær: Hva er religion?

16. mai

Julie Wilhelmsen: Med Trump ved roret; hvor går Russland?

2. oktober

Karen Arup Seip: Luksusliv på 1500-tallet i Danmark-Norge

24. oktober

Kjetil Trædal Thorsen: Hvorfor Snøhetta forandrer Norge

13. november

Torbjørn Bull Jenssen: Hva bør vi vite om Bitcoin?

28. november

Tor Jørgen Melien og Hilde Sandvik: Matros Trosners dagbok 1710-1714. Livet i marinen,
til sjøs i Skagerrak og Østersjøen og i hovedstaden København
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ANDRE MØTER, SYMPOSIER OG KONFERANSER

9. og 10. januar

5th Norway-Scotland Waves Symposium

Arrangert av DNVA og The Royal Society of Edinburgh

18. januar

Genome editing - the start of a new era? 

Emmanuelle Charpentier is Director at the Max Planck Institute for Infection Biology
in Berlin, Germany and Visiting Professor at Umeå University in Sweden.

Ragnhild Eskeland is Principal Investigator at the Department of Biosciences at the
University of Oslo.

Olav Gjelsvik is Professor of Philosophy at the University of Oslo and Director at the
Center for the Study of mind in nature.

Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis gruppe 7, Medisinske vitenskaper

8. og 9. februar

CERAD Conference: Reducing overall uncertainties in environmental impact and risk as-
sessments – Future research priorities

Arrangert av CERAD v/professor Brit Salbu

10. februar

Kollektivt minne og nasjonale traumer: 22. juli i et internasjonalt perspektiv

Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis gruppe 1, Historie og IAKH ved UiO

23. februar

Lansering av Olde Norse Library på internett

Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi, Bergesenstiftelsen, Fritt ord og Det
humanistiske fakultet ved UiO, Norsk institutt for palaeografi og historisk filologi

28. mars

Forutsetninger for en forskningsbasert politikk

Arrangert av: NTVA, Norges forskningsråd og Det Norske Videnskaps-Akademi

24. april

Seminar: Science for Society: The future of science – the role of transdisciplinary
research in breaking barriers

Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi og UiO: Energy
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26. april

Fagmøte: Doping: Science, ethics and law

Arrangert av Erik Boye, Andreas Føllesdal og Sigmund Loland, sammen med Norges
idrettshøyskole og Royal-Stiftelsen

30. mai

Dialog og konflikt – et festsymposium til ære for professor Odd Arne Tjersland

Arrangert av Psykologisk institutt, UiO

31. mai

Energimarkedet i EØS-området – nye rettslige og politiske utviklingstrekk

Arrangert av: UiO: Nordisk institutt for sjørett, Energi Norge og UiO: Energy

9. juni

Symposium til minne om Jón Egill Kristjánsson

Arrangert av Institutt for geofag, UiO

22. september

CEED – Conceiving Earth Evolution and Dynamics: A seminar in honour of Professor
Trond H. Torsvik

Arrangert av: The Centre for Earth Evolution and Dynamics

16. og 17. oktober

Akademisymposiet i humaniora og samfunnsfag

Fake News and Alternative Facts

Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi

29. og 30. oktober

4th Annual International Workshop on Soft & Complex Matter

Themes: Guided or active assemblies in molecular, colloidal or living systems

Arrangert av: NTNU v/Jon Otto Fossum, Forskningsrådet og IFE

31. oktober

Fagsymposium: Grønn helse i byen: Hva betyr grønne omgivelser og matproduksjon i byer
for vår helse?

Arrangert av Komite for geomedisin
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9. november

Fagsymposium: Reformasjonen i et tverrfaglig og nordisk komparativt perspektiv

Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis gruppe 8, Religionsvitenskap

10. november

Guvernøren i California, Jerry Brown besøkte Akademiet og var med i møtet med re-
presentanter fra Akademiene fra USA, Canada, Storbritannia, Tyskland, Frankrike,
Danmark, Finland, Sverige, Norge og Kina.

11. november Møte Professorboligen 

What Do Policy-Makers Need - and What Scientists Know and What They Don’t know

Foredrag ved Anthony D. Barnosky & Elizabeth A. Hadly, Stanford University, klima-
og miljøminister Vidar Helgesen og seniorrådgiver i Statoil, Per Sandberg

Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi

VISTA-dagen 15. november

Tema: Norsk kontinentalsokkel fram mot 2050 - De norske havområdene: Verdiskaping
og bærekraft - visjoner og kunnskapsbehov

Arrangert av VISTA-styret og Det Norske Videnskaps-Akademi

21. november

Seminar: Vann – natur, kultur og politikk. Et tverrvitenskapelig seminar om vannet i
alle dets former

Arrangert av professor Einar Uggerud

27. november

Åpnet møte om Forskningsetikk

Hva gikk galt i Macchiarini-saken? Forskningsetiske prinsipper i ulike fag

Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis Forskningsetiske utvalg og gruppe 3,
Idefag. 

29. november

“Creative non-fiction”: True stories, well told

Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis grupper 5, Biologi 6 Cellebiologi og
molekylærbiologi og 7 Medisinske vitenskaper.
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Akademiets utvalg, komiteer og styrer

VISTA

Akademiets har siden 1985 samarbeidet med Statoil om VISTA-programmet. VISTA
støtter grunnforskningsprosjekter på områder som er sentrale i sammenheng med
petroleumsvirksomhet.

• VISTA spenner over følgende fire programområder:

• Leting etter petroleumsressurser

• Økt olje- og gassutvinning

• Miljøaspekter relatert til olje- og gassutvinning

• Fremtidens utbygging og operasjoner

VISTA organiseres formelt som en underavdeling av Det Norske Videnskaps-Akademi,
og VISTA-styret utpekes av Akademiet. Vervet som styreleder går på skift mellom DNVA
og Statoil. Akademiet koordinerer VISTA-programmet og har arbeidsgiveransvaret for
VISTA-ansatte, fører regnskap, regnskapskontroll, samt personalrelatert oppfølging av
VISTA-ansatte. VISTA hadde 27 Ph.d- og postdoktorstillinger ved utløpet av 2017. 

Gaven fra Statoil til Akademiet var i 2017 på 20 millioner kroner, og i tillegg mottok Aka-
demiet gaveforsterkning på fem millioner kroner fra Norges forskningsråd. VISTA leverer
egen årsberetning og en kortversjon trykkes i Akademiets årbok.

Styret for VISTA bestod ved utgangen av 2017 av:

Professor Ole M. Sejersted, Preses DNVA, leder

Professor Tor Grande, NTNU

Professor Anders Elverhøi, UiO

Professor Elisabeth Alve, UiO

Professor Jon Kleppe, NTNU

Prosjektleder Roger Sollie, Statoil

Professor Lise Øvreås, UiB

Vice President Tor Ulleberg, Statoil

Professor Alex Hansen, NTNU
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AKADEMIETS FORSKNINGSPOLITISKE UTVALG

Utvalget bestod i 2017 av:

Preses (ex officio) (leder)

Generalsekretær (ex officio)

Øyvind Østerud

Ingvild Sælid Gilhus

Ragni Piene

Mandat: Å følge den forskningspolitiske debatten og identifisere saker der Akademiet
naturlig kan komme på banen, særlig slikt som gjelder grunnforskning og forskningens
frihet.

AKADEMIETS FORSKNINGSETISKE UTVALG

Utvalget bestod i 2017 av:

Kirsti Strøm Bull (leder)

Ole Didrik Lærum

Narve Fulsås

Deborah Oughton

Mandat: Det Norske Videnskaps-Akademi er med sin tverrfaglige kompetanse en viktig
premissleverandør for god vitenskapelig praksis og forskningsetisk bevissthet.

• Forskningsetikkutvalget skal være Akademiets rådgivende organ i forskningsetiske
spørsmål og kan blant annet uttale seg i høringer som omfatter slike spørsmål.

• Utvalget skal fremme oppmerksomhet om forskningsetiske spørsmål gjennom
utadrettet virksomhet, deltakelse i samfunnsdebatten og ved å avholde møter.

• Utvalget skal være i beredskap i tilfelle akademimedlemmer blir berørt av saker
om uetisk adferd. Hvis et akademimedlem blir anklaget for vitenskapelig uetisk
atferd, skal dette behandles på vanlig måte av eksisterende organer utenfor Aka-
demiet. Utvalget skal imidlertid bidra med forslag til oppfølgingstiltak fra Akademi-
ets side. 
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AKADEMIETS INTERNASJONALE UTVALG

Utvalget bestod i 2017 av:

Generalsekretæren (ex officio) (leder)

Klasseleder Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (ex officio)

Ole Petter Ottersen

John Grue

Leiv Sydnes

Astri Andresen

Hans Petter Graver

Mandat: Å se til at Akademiet har et aktivt internasjonalt engasjement med klare
prioriteringer; vurdere medlemskap og representasjon i internasjonale organisasjoner;
bidra til at informasjon og materiale fra for eksempel EASAC, ALLEA, UAI og ICSU
kommer ut til medlemmene og til samfunnet. 

AKADEMIETS UTVALG FOR KLIMA, MILJØ OG RESSURSBRUK

Utvalget bestod i 2017 av:

Nils Chr. Stenseth (leder)

Odd Aalen

Alf Bjørseth

Cecilie Mauritzen

Christina Vogt

Øystein Hov

Mandat: Utvalget skal organisere møter (i eller utenfor Akademiets hus) for å diskutere
dagens klima-, miljø- og ressursutfordringer, med et globalt perspektiv med en lokal for-
ankring. Utvalget skal videre bistå Akademiet med uttalelser om klima og miljø.

AD HOC STRUKTURUTVALG

Styret har oppnevnt et strukturutvalg for å vurdere hensiktsmessigheten ved dagens
klasse- og gruppeinndeling og klassenes og gruppenes funksjon i forhold til Akademiet
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som helhet, og eventuelt foreslå endringer, og i den forbindelse også foreslå hvordan en
eventuelt ny struktur bør gi seg utslag i innvalgsprosessen. Utvalget bestod i 2017 av:

Arild Underdal (leder)

Erik Boye

Tove Bull

Olav Gjelsvik

Maj-Britt Hägg

Bjørn Rishovd Rund

KOMITÉ FOR AKADEMIETS LæRERPRIS 

Utvalget bestod i 2017 av:

Svein Sjøberg (leder)

Cecilie Mauritzen

Hilde Sandvik

Staffen Handal, leder av Utdanningsforbundet

AKADEMIETS MENNESKERETTSKOMITE

Akademiets menneskerettskomite, som også er medlem av International Human Rights
Network of Academies and Scholarly Societies, bestod i 2017 av:

Professor Jakob Lothe, Universitetet i Oslo (leder av komiteen)

Professor Tove Bull, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Professor Mahmood Amiry-Moghaddam, Universitetet i Oslo

Professor Svein Eng, Universitetet i Oslo

KOMITÉ FOR GEOMEDISIN - MAT, MILJØ OGHELSE

Komitéen (tidligere: Komitéen for geomedisinsk forskning og informasjon) ble opprettet
i 1984 på initiativ av professor Jul Låg. Komitéen er tverrfaglig og har representanter
fra fagområder som human- og veterinærmedisin, kjemi, biologi, geofysikk, og epi-
demiologi. Komitéen utgjør også styret i Det Norske Videnskaps-Akademis fond for
geomedisin. Den leverer egen årsberetning.
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Hovedmedlemmer av komitéen og fondsstyret:

Seniorforsker Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet (leder av komitéen)

Professor Espen Bjertness, Universitetet i Oslo

Professor Trond Peder Flaten, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Professor Bal Ram Singh, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tidl. direktør Frøydis Langmark, Kreftregisteret

Professor Jan Alexander, Folkehelseinstituttet

Varamedlemmer: 

Overlege Jan O. Aaseth, Sykehuset innlandet HF

Seniorforsker Geir Aamodt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Overlege Serena Tonstad, Oslo Universitetssykhus

Professor Brit Salbu, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Senioringeniør Espen Govasmark, Oslo kommune

Professor Ane Nødtvedt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

BIRKELANDKOMITEEN

Birkelandkomiteen har siden 1987 hatt ansvaret for den årlige Birkelandforelesningen i
Akademiet som nå er et samarbeid mellom komiteen, Universitetet i Oslo, Det Norske
Videnskaps-Akademi, Yara og Norsk Romsenter.

Birkelandkomiteen har også ansvaret for tildelingen av Yaras Birkelandpris i fysikk og
kjemi som deles ut i forbindelse med Birkelandforelesningen. Arbeidet rundt Yaras Birke-
landpris skjer i samarbeid med Norsk fysisk selskap og Norsk kjemisk selskap. Komiteen
bestod i 2017 av:

Professor Jan A. Holtet, Universitetet i Oslo (leder av komiteen)

Professor Alv Egeland, Universitetet i Oslo

Seniorrådgiver Pål Brekke, Norsk romsenter

Seniorrådgiver i Yara, Svein Flatebø

Direktør Øyvind Sørensen, Det Norske Videnskaps-Akademi
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Akademiets randsone

NANSENFONDET OG DE DERMED FORBUNDNE FOND

Fondene består av Fridtjof Nansens fond til Videnskabens Fremme (§1. Fridtjof Nansens
Fond til Videnskabens Fremme, som er grunnlagt ved frivillige bidrag i andledning av
Framekspedisjonens lykkelige hjemkomst i august 1896, skal være en egen alminnelig
stiftelse, knyttet til Det Norske Videnskaps-Akademi), A/S Norsk Varekrigsforsikrings
Fond (etablert 1921), Norsk Hydros Fond (stiftet 1930), Michael Width Endresens fond
til Sunnmørsk Næringsliv (opprettet 1943), Statoils forskningsfond (stiftet 1983) og
Osebergfondet (Gabriel Gustafsons Minnefond for vern av fornminner). Fondene har et
felles styre, oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Fondene gir støtte til vitenskapelig forskning etter søknad. Den tekniske delen av
søknadsprosessen, samt ansvar for regnskapsførsel og forvaltning har siden 2010 ligget
hos UNIFOR – Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo. Det ble
delt ut i underkant av 2,0 millioner kroner i støtte til forskningsprosjekter i 2017, in-
kludert prisene som er på 400 000 kroner.

Styret i Nansenfondet og de dermed forbundne består av for perioden 2017-2019;

Professor Øyvind Østerud, Universitetet i Oslo (leder)

Professor Åse Krøkje, NTNU

Professor Rolf Kåre Reed, Universitetet i Bergen

Professor Inger Sandlie, Universitetet i Oslo

Professor Rolf Anker Ims, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet.

Professor Even Lange, Universitetet i Oslo

SENTER FOR GRUNNFORSKNING VED DET NORSKE
VIDENSKAPS-AKADEMI

Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi er en egen stiftelse opp-
rettet etter vedtak i Akademiet i 1989. Senteret leier lokaler i Akademiets hus. Hvert år
er senteret vertskap for tre internasjonale forskergrupper innenfor henholdsvis
humaniora, samfunnsfag og matematikk/naturvitenskap. Gruppene velges ut av styret
i CAS etter en omfattende internasjonal vurdering. CAS leverer egen årsberetning.
Senteret ledes av et styre på 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styrets
leder og minst et annet av styrets medlemmer og deres varamedlemmer skal være
medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi. Styret i Det Norske Videnskaps-Aka-
demi og Universitets- og høgskolerådet (UHR) utpeker hver to medlemmer med
varamedlemmer til senterets styre. Akademiet utpeker i forståelse med UHR ytterligere
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ett medlem som skal være styrets leder, samt dette medlems varamedlem. Staten opp-
nevner styrets sjette medlem. Akademiet utpeker i forståelse med UHR ett av de øvrige
medlemmer til nestleder i styret. Oppnevningstiden er fire år. Akademiets
generalsekretær møter som observatør. 

Styret hadde ved utgangen av 2017 følgende medlemmer (personlige varamedlemmer
i parentes):

Professor Geir Ellingsrud, UiO, leder, (professor Tone Tønjum, UiO)

Professor Dag Rune Olsen, UiB, nestleder, (Professor Anne Husebekk, UiT)

Professor Unni Langås, NTNU, (Professor Knut Helland, UiB)

Professor Lena Liepe, UiO, (Professor Rolf K. Reed, UiB)

Professor Toril Aalberg, UiO (Professor Anna Nylund, UiT) 

Professor Hans Petter Graver, UiO (Professor Kenneth Ruud, UiT)

Generalsekretær Øystein Hov (observatør for DNVA)

INSTITUTT FOR SAMMENLIGNENDE KULTURFORSKNING (ISKF)

Instituttet for sammenlignende kulturforskning er en frittstående forskningsinstitusjon
som støtter forskning innen fagfeltene sammenlignende språkforskning, sammenlig-
nende folkeminneforskning, sammenlignende religionsforskning, etnologi, sammenlig-
nende arkeologi og sammenlignende (etnografisk) samfunnsforskning. Instituttet ledes
av et styre der tre medlemmer er oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi og de
øvrige fire av ulike universiteter. Styret utpeker selv sin leder. ISFK leverer egen års-
beretning som trykkes i Akademiets årbok.

Styret for Instituttet for sammenlignende kulturforskning, består i perioden 2016-2018
av (oppnevnende institusjon i parentes):

Professor Arne Bugge Amundsen, UiO (leder) (UiO)

Professor Bernt Brendemoen, UiO (DNVA)

Professor Ingvild Sælid Gilhus, UiB (DNVA)

Professor Dag Michaelsen, UiO (DNVA)

Professor Olaf Smedal, UiB (UiB)

Professor Inger Storli, UiT (UiT)

Professor Asbjørn Dyrendal, NTNU (NTNU)

Varamedlemmer:

Professor Ingunn Lunde, UiB (DNVA)

Professor Knut Axel Jacobsen, UiB (DNVA)

Professor Signe Howell, UiO (DNVA)

Professor Anne Krogstad, UiO (UiO)
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Professor Tone Hellesund, UiB (UiB)

Førsteamanuensis Ivar Bjørklund, UiT (UiT)

Førsteamanuensis Trond Berge, NTNU (NTNU)
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Akademiets priser

FRIDTJOF NANSENS BELØNNING FOR FREMRAGENDE FORSKNING

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds styreleder deler ut Fridtjof Nansens be-
lønning for fremragende forskning innen realfag og medisin og innen humaniora og
samfunnsfag på Akademiets årsmøte. Dette er en av Norges eldste forskningspriser og
ble første gang delt ut i 1903, da mottok Hjalmar S. Falk og Alf Torp belønningen for
sine videnskabelige arbeider. 

Fra 2015 deles belønningen ut annen hvert i hver sin klasse. I 2017 ble den delt ut innen
realfag og medisin. Belønningen består av et diplom, en medalje og 300 000 kroner. I
2017 ble professor Trond Helge Torsvik ved Universitetet i Oslo tildelt belønningen for
fremragende forskning innen geofysikk.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere er tverrfaglig. I 2017 gikk den til Jannike
Solsvik. Hun ble tildelt belønningen for fremragende forskning innen væskedynamikk.
Belønningen består av et diplom og 100 000 kroner.

DET NORSKE VIDENSKAPS-AKADEMIS LæRERPRIS

Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris (til minne om Bertha og Daniel Føllesdal)
gikk til Terje Pedersen, Anne-Marit Selstø Rathke og Linn-Merethe Kipsgård Godfrey ved
Rothaugen skole.

FYLKESAKERPRISEN

Fylkesakerprisen for 2017 gikk til Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio. 

ABELPRISEN

Abelprisen ble delt ut for 15. gang og gikk til den franske matematikeren Yves Meyer:
En «intellektuell nomade» som etter å ha gitt betydelige bidrag i tallteori tidlig i sin
karriere, gikk videre til å arbeide med metoder for å bryte ned komplekse matematiske
objekter til enklere, bølgelignende komponenter, et felt som kalles harmonisk analyse.
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Dette ledet ham til å bidra til en teori for å analysere kompliserte signaler, med be-
tydelige konsekvenser for datamaskiner og informasjonsteknologi.

Det Norske Videnskaps-Akademi har hatt ansvaret for Niels Henrik Abels matematikkpris
siden opprettelsen i 2002. Hovedformålet med Abelprisen er å anerkjenne banebrytende
vitenskapelige prestasjoner i matematikk. Prisen skal også bidra til å heve matematikk-
fagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk.
Prisen er på 6 millioner kroner.

Styret for Niels Henrik Abels matematikkpris, ved utdelingen 2017:

Professor Kristian Ranestad, NTNU (leder)

Professor Hans Munthe-Kaas, UiB

Professor Arne Bang Huseby, UiO

Professor Anne Borg, NTNU

Anne Carine Tanum, styreleder og styremedlem i en rekke selskaper.

Generalsekretær, Øystein Hov, Det Norske Videnskaps-Akademi, observatør

Abelkomiteen

Det Norske Videnskaps-Akademi oppnevner Abelkomiteen som skal legge fram en inn-
stilling til Abelprisen for styret i Det Norske Videnskaps-Akademi som utnevner pris-
vinner på bakgrunn av innstillingen. Abelkomiteen består av fem forskere innenfor
fagområdet matematikk. Lederen av Abelkomiteen utpekes av Akademiet direkte, de

Yves Meyer
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resterende etter forslag fra International Mathematical Union (IMU) og European
Mathematical Society (EMS). Abelkomiteens medlemmer oppnevnes for en periode på
to år og kan gjenoppnevnes én gang.

Medlemmer av Abelkomiteen ved utdelingen 2016:

Professor John Rognes, UiO (Leder)

Professor Marta Sanz-Solé, Facultat de Matemàtiques Universitat de Barcelona, Spania 

Professor Ben J. Green, Mathematical Institute, University of Oxford, England

Professor Marie-France Vigneras, Institut de Mathématiques de Jussieu, Paris,
Frankrike 

Professor Luigi Ambrosio, Dipartimento di Matematica Scuola Normale Superiore, Pisa,
Italia

Abelprisen i matematikk 2017 gikk til Yves Meyer for hans nøkkelrolle i utviklingen av
den matematiske teorien om wavelets.

Abelkomiteen. Fra venstre: Luigi Ambrosio, Ben J. Green, Marta Sanz-Solé,
Marie-France Vigneras og John Rognes.
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KAVLIPRISEN

Det Norske Videnskaps-Akademi, Kunnskapsdepartementet og Kavli Foundation inngikk
i 2005 en avtale om å dele ut Kavliprisen, tre internasjonale priser for å hedre bane-
brytende forskning i astrofysikk, i nanovitenskap og i nevrovitenskap. Prisene er hver
på 1 million amerikanske dollar. Kavli Foundation bevilger prisbeløpene og midler til
medalje og diplom, mens Kunnskapsdepartementet bevilger midlene som Akademiet
må ha for arbeidet med priskomiteene, og arrangementene i forbindelse med prisene i
tillegg til arbeidet med å gjøre prisene kjent internasjonalt og nasjonalt.

Det Norske Videnskaps-Akademi har oppnevnt tre Kavlipriskomiteer, en innen hvert
fagfelt. Hver komité gir sin innstilling til styret i Det Norske Videnskaps-Akademi, som
tar den endelige avgjørelsen om hvem som skal bli tildelt prisene.

Kavlipriskomiteene

Hver komité består av 5 personer. Lederen av hver komité utpekes av Akademiet direkte,
mens de resterende blir valgt av Akademiet blant personer foreslått av det kinesiske
vitenskapsakademi, det franske vitenskapsakademi, Max Planck Gesellschaft (Tyskland),
National Academy of Sciences (USA) og Royal Society (Storbritannia).

For 2017 bestod komiteene av følgende personer:

Kavlipriskomité i astrofysikk:

Professor Mats Carlsson (Leder), Institute of Theoretical Astrophysics, UiO, Oslo,
Norge

Professor Paola Caselli, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garaching,
Tyskland

Professor Fiona Harrison, California Institute of Technology, Pasadena, California, USA

Professor Robert C. Kennicutt, Jr, University of Cambridge, Storbritannia

Professor Irwin I. Shapiro, Harvard University, USA

Kavlipriskomité i nanovitenskap:

Professor Arne Brataas, NTNU (Leder)

Professor Susan Coppersmith, University of Wisconsin, USA

Professor Laura Greene, Florida State University, USA

Professor Jochen Mannhart, Max Planck Institute for Solid State Research, Tyskland

Professor Shuit-Tong Lee, Soochow University, Kina

Kavlipriskomite i nevrovitenskap

Professor Ole Petter Ottersen (Chairman), University of Oslo, Norge

Professor Alexander Borst, Max Planck Institute of Neurobiology, Tyskland
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Professor Catherine Dulac, Harvard University, USA

Professor Susan McConnell, Stanford University, USA

Professor Antoine Triller, Institut de Biologie de l’École Normale Supérieure, Frankrike

INTERNASJONALE KONTINGENTER OG NASJONALE KOMITEER

I årsoversiktens avsnitt om internasjonal virksomhet fremgår det blant annet hvilke or-
ganisasjoner Akademiet er mer eller mindre aktivt medlem av (ALLEA, EASAC, UAI, ICSU).
Nedenfor følger en oversikt over nasjonale komiteer knyttet til ICSU, og noen andre faglige
sammenslutninger. ICSU-komiteene er for det meste helt eller delvis oppnevnt av Aka-
demiet etter forslag fra fagmiljøene. Aktivitetsnivået er svært forskjellig, dels avhengig
av aktiviteten i moderorganisasjonen og syklusen av generalforsamlinger og møter, dels
av det nasjonale og lokale initiativ. Noen av komiteene består av styret i den relevante
norske fagunionen, supplert med et medlem oppnevnt av Akademiet. Det skjer en viss
utskiftning i de fleste komiteene år om annet. Akademiets internasjonale kontingentbetal-
inger på vegne av norske fagmiljøer har i 2016 beløpt seg til ca. kr 860 000.

Akademiet betaler kontingent og/eller oppnevner medlemmer av den norske komiteen
for følgende internasjonale fagunioner innenfor ICSU:

IAU (International Astronomical Union)

IGU (International Geographical Union)

IMU (International Mathematical Union)

INQUA (International Union for Quarternary Research)

IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular Biology)

IUNS (International Union of Nutritional Sciences)

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)

IUBS (International Union of Biological Sciences)

IUCR (International Union of Crystallography)

IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics)

IUHPS (International Union of History and Philosophy of Science)

IUIS (International Union of Immunological Societies)

IUPAB (International Union for Pure and Applied Biophysics)

IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics)

IUPHAR (International Union of Pharmacology)

IUPS (International Union of Physiological Sciences)

IUTAM (International Union of Theoretical and Applied Mechanics)

URSI (International Union of Radio Science)

COSPAR (Committee on Space Research)

SCOSTEP (Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics)

SCOPE (Scientific Committee on Problems of the Environment)
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Andre organisasjoner innenfor Den matematisk-naturvitenskapelige klasses område:

IFS (International Foundation for Science)

IAGC (International Association of Geochemistry and Cosmochemistry)

ICIPE (International Centre of Insect Physiology and Ecology)

IMA (International Mineralogical Association)

EOS (European Optical Society)

ICO (International Commission for Optics)

Organisasjoner og prosjekter innenfor Den historisk-filosofiske-klasses område:

UAI (Union Academique Internationale)

Tre av prosjektene innenfor UAI har et norsk underprosjekt med norsk komite: 

Corpus Vasorum Antiquorum, Dictionnaire du Latin Medieval

Sylloge Nummorum Graecorum.

TLL (Thesaurus Linguae Latinae)

Dette leksikonet over den antikke latiniteten er et samarbeidsprosjekt mellom mer enn
tredve akademier. 

Prosjektet ligger ved Bayerische Akademie der Wissenschaften i München. Akademiet
har deltatt i prosjektet i om lag 10 år. Akademiets representant i styringsgruppen er
professor Egil Kraggerud.

Akademiet betaler kontingenten til følgende internasjonale organisasjoner:

CIHA (Comite International d’Histoire de l’Art)

CIPL (Comite International Permanent des Linguistes)

IAHR (International Association for the History of Religions)
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Fond og legater

Akademiet administrerer 13 fond/legater/stiftelser med særformål. Styret for de fleste
av disse er Akademiets eget styre. Styret for Det Norske Videnskaps-Akademis Ak-
tivitetsfond er Akademiets eget styre pluss en representant godkjent av Kunnskaps-
departementet, professor Astrid Nøklebye Heiberg. De resterende fondene har egne
styrer (*).

Det Norske Videnskaps-Akademis Aktivitetsfond. Org.nr: 977 140 196

Jul Lågs Fond for videnskapshistorisk forskning* Org.nr: 977 140 226

Det Norske Videnskaps-Akademis fond for geomedisin* Org.nr: 977 127 750

Låg og M. Holtans fond for ernæringsforskning* Org.nr: 940 402 247

Hans Benneches fond til Vitenskabernes fremme. Org.nr: 977 121 337

Hans Benneches stipend (Ikke innmeldt)

Grosserer N. A. Stangs legat til fremme av Norsk Vitenskap. Org.nr: 977 126 355

Kristiania kommunes fond til Norsk Videnskaps fremme. Org.nr: 877 130 002

Prof. Dr. Med. Einar Langfeldt og hustru Ebba Langfelts fond. Org.nr: 977 124 190

A. og K. Schreiners fond til Fremme av Anatomisk Forskning. Org.nr: 977 131 448

Birgitte Christine Paus Johnsen og Arne Odd Johnsens legat * Org.nr: 977 142 725

Stefi og Lars Fylkesakers Stiftelse. Org.nr: 977 137 616

Jytte Jensens legat. (Ikke innmeldt)
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GENERELLE OPPLYSNINGER

Direktøren i Det Norske Videnskaps-Akademi, Øyvind Sørensen, var forretningsfører for
fondene. De 13 fondene hadde ved årsskiftet 2017/2018 en samlet verdi på rundt 69
mill. kr. Det ble i løpet av året delt ut midler fra ni av fondene. 

Jul Lågs Fond for videnskapshistorisk forskning støttet symposiet «Vann - natur, kultur
og politikk» med kr 94 000.

Det Norske Videnskaps-Akademis Aktivitetsfond støttet utdelingen av Det Norske Viden-
skaps-Akademis lærerpris for 2017 med kr 100 000.

Hans Benneches fond til Vitenskabernes fremme støttet trykking av bok «Forskning og
menneskeretter» med kr 25 000.

Grosserer N. A. Stangs legat til fremme av Norsk Vitenskap tildeler kr 400 000 for gjen-
nomføring av Akademiforelesning innen humaniora og samfunnsfag og Aka-
demisymposiet for 2017 

Kristiania kommunes fond til Norsk Videnskaps fremme støttet Komite for geomedisin
med kr 25 000 for gjennomføring av arrangementet «Grønn helse i byen».

Prof. Dr. Med. Einar Langfeldt og hustru Ebba Langfelts fond tildelte totalt kr 130 000 til
Symposiene «Genome editing – the start of a new era», «Doping: science, ethics and
law» og «Hva gikk galt i Macchiarini-saken».

A. og K. Schreiners fond til Fremme av Anatomisk Forskning støttet Symposiet «Nansen
Neuroscience Lectures» med kr 30 000.

Birgitte Christine Paus Johnsen og Arne Odd Johnsens legat støttet symposiet ««Refor-
masjonen i et tverrfaglig og nordisk komparativt perspektiv» med kr 34 000.

Stefi og Lars Fylkesakers Stiftelse tildelte midler til følgende aktiviteter. Det ble bevilget
kr 500 000 til Akademiet for yngre forskere for drift, det ble bevilget kr 500 000 for å
dekke kostnader til Fylkesakerprisen og det ble bevilget kr 100 000 til gjennomføring
av en møteserie i regi av Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk. 

Nitschke A/S, har i 2017 revidert fondene og legatene. Alle fondene og legatene sender
separate årsberetninger til Brønnøysundregistrene.

Det Norske Videnskaps-Akademiet startet i 2017 et arbeid med å konsolidere fondene
som Akademiet forvalter. Akademiet har engasjert advokat Henning Brath til å bistå i
arbeidet.
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Stiftelsen Sørnesset 2017 

Eiendommen er preget av at det ikke har vært gjort investeringer eller forbedringer av
betydning på mange tiår. Standarden er 1960–1970-talls med felles dusj og toalett i
låven, og innlagt vann i Hovedhuset og Majastova. Alle bygninger bærer preg av at det
har vært knapt med ressurser i hele deres levetid. Det meste er gjort på enkleste måte
helt fra starten av. Fellesfasilitene i låven (møterom, dusj, toalett, låvebru/atelier) er
brukbare, men ikke så attraktive. Hovedhuset og Majastova er mest brukt og har
gammeldags hyttesjarm. Forpakterboligen har innlagt bad og WC. Langtidsleietageren
der har sagt opp. Det er eternittak på Hovedhuset og flere av de mindre husene. Disse
kan ligge litt til, men ikke lenge. Det er svært tilgrodd og ufremkommelig mange steder
rundt eiendommen, ikke minst ned til Atnasjøen. Inventaret i hyttene er enkelt og
gammelt/utslitt.

Driftskostnadene har vært ca kr 125 000/år ved Sørnesset i de siste årene. Dette om-
fatter for eksempel strøm, kommunale avgifter, tilsynskostnader. Driften går omtrent i
balanse. Det har ikke vært store kostnader til vedlikehold på flere år. Utleien har vært
ganske stabil i mange år, ca. 500 gjestedøgn pr år i gjennomsnitt i de siste 11 årene.
Utnyttelsesgraden er liten, knapt 7% siden det er 21 sengeplasser på gården. Det er
ikke utleie når det er som kaldest på vinteren.

Det er behov for å drenere på nytt ved Sommerstua ned mot Hovedhuset. Vannforsyn-
ingen kommer fra et oppkomme og er ikke tilstrekkelig når det er mange på Sørnesset.

Sørnesset i påsken 2018.

64



Det bør bores etter vann. Torvtaket på Sommerstua bør tas ned og repareres. Naustet
er nær å havarere ut i Atnasjøen. Skogen bør skjøttes. Brakkene står på grunn som
siger. De må jekkes opp. Mange av brannmurene i bygningene er for spinkle. Og det
krever erfaring å bruke ovner og eventuelle peiser i den grad de ikke er avstengt. 

Det er et stort investeringsbehov hvis bygningsmassen skal tas vare på over de neste
årene. Brannsikringen av bygningene er ikke god nok tatt i betraktning av at det er
mange slags leietagere og fyringskyndigheten og påpasselighetsevnen er avtagende.

Sørnesset har i de senere tiår mest vært brukt som feriested. Bruk til stedsbunden,
faglig aktivitet var ganske stor for noen generasjoner siden (jfr Edvard Barth), og det er
en viss bruk av stedet i dag også i forbindelse med naturovervåking (NINA, trolig fi-
nansiert av Miljødirektoratet), men Sørnesset har ikke fasiliteter av annen betydning
enn som overnattingssted i denne forbindelse. Sørnesset brukes til enkelte seminarer
blant naturinteresserte. Sørnesset ligger midt mellom Oslo og Trondheim, men dette er
ikke et vesentlig poeng i dag.

Sørnesset er i dag av liten faglig betydning for realiseringen av Det Norske Videnskaps-
Akademis formål. Det opprinnelige behovet for fasiliteter i forbindelse med lokale
biologiske og meteorologiske observasjoner, er stort sett borte. Moderne teknologi, end-
ringer i faglige utfordringer og utviklingen av annen lokal infrastruktur gjør det vanskelig
å argumentere for at drift av Sørnesset er en prioritert oppgave for Akademiet.

Akademiets styre vedtok høsten 2017 å legge Sørnesset ut for salg og samtidig få et
møte med Guldberg-familien som i sin tid donerte Sørnesset til DNVA for å ivareta
donators interesser videre.
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Økonomi

INNTEKTER

I 2017 fikk Det Norske Videnskaps-Akademi inntekter / bidrag på totalt kr 65 760 575
til sine samlede aktiviteter. Dette inkluderer Akademiets ordinære drift, AYF, Abelprisen
inkl. samarbeidet med PGS, Kavliprisen samt VISTA-samarbeidet med Statoil. Pris-
pengene for Abelprisen er inkludert, og utgjorde kr 6 000 000. Se figur 1 under.

Driftsinntektene for Akademiets ordinære drift var kr 20 469 112 for år 2017.

De viktigste inntekstkildene var tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, Abelprisen med
tilhørende samarbeidsavtale med PGS, Kavli-prisene og VISTA-samarbeidet med Statoil.

Tildelingen fra Kunnskapsdepartementet var på totalt kr 17 930 000, hvor kr 10 679
600 var øremerket arbeidet med Kavliprisen. De resterende midler kr 7 250 400 gikk til
Akademiets ordinære drift.

PGS Forskningsrådets gaveforsterkningmidler

Statoil Fylkesakers stiftelseUtleie o.a. Ulike prosjekter Bevilgning Dep.

Forskningsrådets arrangementsstøtte

N
O
K

Figur 1: Inntekter/bidrag for Akademiets aktiviteter
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Prosentvis fordelte inntektene til Akademiets ordinære drift seg på følgende måte. Til-
skudd fra KD utgjorde 35%, prosjektvirksomhet 59 %, og de resterende 6 % var inn-
tekter fra utleievirksomheten. Se figur 1 over.

UTGIFTER

For 2017 var de samlede utgifter for Akademiets ordinære drift kr 21 111 901. Justert
for finansielle poster medfører dette at Akademiet totalt sett kan fremvise et årsresultat
for 2017 på kr -598 135.

Hovedårsaken til overforbruket i forhold til budsjett, er knyttet til merkostnader i for-
bindelse med bygging av heis i Akademiets lokaler, møte med Jerry Brown i november
og utskifting av dobbeltpumpe knyttet til varmeanlegget i Akademiets hus.

Ellers var de største utgiftspostene for Akademiets ordinære drift 2016, faglig/viten-
skapelig virksomhet (herunder fagsymposier, internasjonale kontingenter og utgifter i
forbindelse med bilaterale avtaler, drift av eiendommen i Drammensveien og personal
og administrasjonsutgifter).

Tabell 1. Årsresultatet for Akademiet og for Akademiets sammenslåtte totale virksomhet.

Figur 2 viser kostnadsfordelingen i prosent. Avskrivinger på eiendom (kr 300 000) er
holdt utenfor. Når det gjelder årsresultat for Akademiets virksomhet totalt i 2017, ble
dette kr 3 649 173 i underforbruk. For år 2016 var årsresultatet et overforbruk på kr -
5 506 923. Det må i denne sammenheng presiseres at Kavliprisen har vesentlig høyere
kostnadsnivå annet hvert år når prisutdelingene finner sted. Da Kavliprisen ikke ble delt
ut i 2017 påvirket dette årsresultatet i vesentlig grad.
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Totalregnskap 
Driftsinntekter og driftskostnader             2017    2016  
Inntekter              65 760 575                63 467 758 
Renteinntekter / utgifter                              209 276                    275 417                    
Driftsutgifter             62 320 678                69 250 098 
Årsresultat               3 649 173                       - 5 506 923                         
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Figur 2: Det Norske Videnskaps-Akademis ordinære utgifter
Totalbeløp 20 811 901

Lønn Akademiet : 53 %

Drif t av eiendommen : 11 %

Faglig (møter og symposier) : 24 %

Administrasjon : 12 %

Lønn Akademiet Drift av eiendommen Faglig (møter og symposier)
Administrasjon

Figur 3: VISTA driftsutgifter
Totalbeløp 24 677 262

Drif t og vitenskapelig utstyr : 7 %

Lønn : 77 %

Reise : 4 %

Administrasjon : 12 %

Drift og vitenskapelig utstyr Lønn Reise Administrasjon
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FORTSATT DRIFT

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og årsberetning ett rettvisende bilde
av utviklingen av virksomheten i regnskapsåret og tilstanden per 31. desember 2017.
Styret mener at forutsetning for fortsatt drift er til stede.

Figur 4: Kavliprisen driftsutgifter
Totalbeløp 6 886 824

Prisutdeling og tilhørende utgifter : 23

Internasjonalt : 15 %

Pro lering : 6 %

Administrasjon : 56 %

Prisutdeling og tilhørende utgifter Internasjonalt Pro lering
Administrasjon

Figur 5: Abelprisen driftsutgifter
Totalbeløp 8 950 132

Prisutdeling og tilhørende utgifter : 18 %

Internasjonalt : 4 %

Pro lering : 17 %

Administrasjon : 31 %

Barne- og ungdomstiltak : 21 %

Faglige tiltak : 9 %

Prisutdeling og tilhørende utgifter Internasjonalt Pro lering
Administrasjon Barne- og ungdomstiltak Faglige tiltak
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AKADEMIETS FOND OG LEGATER 2017

Det Norske Videnskaps-Akademi forvalter flere fond, stiftelser og legater. For 31/12-17
var markedsverdien følgende:
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Det Norske Videnskaps- Akademi 
                    
                    

Det Norske Videnskaps-Akademi
(The Norwegian Academy of Science and Letters)
The Academy, founded on 3 May 1857 as ‘Videnskabs-Selskabet
i Christiania’,  assumed its present name on 1 January 1925. Its
main purpose is to support the  advancement of science and
scholarship in Norway.

The Academy has a limited number of members, Norwegian and
foreign. The  Academy has two classes, one for mathematics,
natural sience and medicine, and one for the humanities and so-
cial sciences. Each class is divided into eight subject-based
groups.

Det Norske Videnskaps-Akademi
(The Norwegian Academy of Science and Letters)
Drammensveien 78
0271 Oslo
Norway

Phone:          +47 22 84 15 00
E-mail:         post@dnva.no
Website:        http://www.dnva.no


