Vedlegg 2: Innvalgsreglement
Vedlegget ble sist endret på styremøtet 18. oktober 2018.
Innvalgsreglementet utfyller Akademiets statutter § 3: Innvalg.
Innvalgsprosessen begynner hvert år i september/oktober. Generalsekretæren informerer
Akademiets norske medlemmer om antall plasser som står til disposisjon i hver klasse (og
eventuelt gruppe, dersom styret har vedtatt å begrense innvalget i en eller flere grupper jfr.
statuttenes § 3a) og ber om forslag på nye medlemmer i henhold til dette. Generalsekretæren
sender også brev til gruppelederne og klasselederne om å få i gang diskusjonen om aktuelle
kandidater og eventuelt koordinere innvalgsforslagene.
Medlemmene får en frist på minst fem uker for innsending av innvalgsforslag
A. Ordinært innvalg (jf. statuttenes § 3a):
a) Innvalgsforslaget
Innvalg skjer klassevis. Et innvalgsforslag skal fremmes av minst tre medlemmer av klassen.
Forslaget skal beskrive kandidatens vitenskapelige produksjon og posisjon innenfor sitt
fagfelt og anbefale hvilken gruppe kandidaten bør tilhøre. Selve innvalgsforslaget bør få plass
på en A4-side. I tillegg skal CV og publikasjonsliste vedlegges..
Innvalgsforslaget med vedlegg sendes Akademiets sekretariat i elektronisk form.
b) Innvalgskomiteen
Til å vurdere forslagene og gi en anbefaling til medlemmene ved avstemningen nedsetter
styret en innvalgskomité for hver klasse. Komiteen skal ha minst fire medlemmer.
Forslagsstillere, gruppeledere eller medlemmer av Akademiets styre kan ikke sitte i
innvalgskomiteen. Komiteens medlemmer får stilt alt det innsendte materialet (inklusive CV
og bibliografi) til rådighet.
På grunnlag av de innsendte forslagene lager komiteen en innstilling som peker på et antall
kandidater som det er særlig ønskelig å få valgt inn i Akademiet. Antallet prioriterte skal ikke
overskride halvparten av ledige plasser i klassen.
Innstillingen skal bygge på en helhetlig vurdering av kandidaten. Hovedvekten skal ligge på
kandidatens vitenskapelige bidrag. Innstillingen skal ivareta hensynet til Akademiets
virksomhet, og til balansen mellom Akademiets grupper, mellom fagområder og mellom
kjønn, og til Akademiet landsomfattende karater.

Innvalgskomiteen lager innstilling både for norske og utenlandske kandidater.
Gruppelederne og klasselederne skal konsulteres under innvalgskomiteens arbeid.
c) Avstemningen
Alle norske medlemmer får tilsendt
-- innvalgsforslagene på alle foreslåtte kandidater i sin klasse (uten CV og publikasjonsliste)
-- innvalgskomiteens anbefaling

-- stemmesedler med navn på de foreslåtte i alfabetisk rekkefølge, med plass til avkryssing.
I generalsekretærens følgebrev informeres det om avstemningsprosedyren og fristen for
innsending av stemmesedler.
Medlemmene får minst tre uker på seg på seg til å avgi stemme. De kan i denne perioden få
innsyn i kandidatenes CV og bibliografi via Akademiets sekretariat.
En stemmer for innvalg ved å krysse av ved et navn. En kan sette kryss ved høyst så mange
kandidater som det er ledige plasser til.
Avstemningen er hemmelig, men det registreres hvem som avgir stemme.
For å bli innvalgt, må en kandidat ha fått minst 50 % av de avgitte stemmene i klassen. I lys
av avstemningsresultatet har Akademiets styre likevel anledning til å oppta som medlem
kandidater hvis stemmetall ligger like under 50%-grensen og godt foran de øvrige som ikke
nådde opp. Slikt opptak er særlig aktuelt når dette tjener hensynet til balansen mellom grupper,
fagområder eller kjønn eller Akademiets landsdekkende karakter.
Hvis vesentlig færre enn det er ledige plasser til i en klasse, har oppnådd 50% av stemmene,
er det anledning til å arrangere en ny valgomgang.
Akademiets styre tar den endelige avgjørelsen om hvilken gruppe de nye medlemmene skal
tilhøre.
Resultatet av innvalget kunngjøres og godkjennes på det første medlemsmøtet etter at
avstemningsresultatet er klart.

B. Særskilt innvalg (jf. statuttenes § 3b):
Ordningen med særskilt innvalg ("timannsregelen") skal motvirke at personer som ikke
entydig vil tilhøre en gruppe eller klasse, blir oversett.
Forslag om særskilt innvalg kan være på opp til to A4-side (samt CV og bibliografi).
Forslaget skal særlig beskrive kandidatens vitenskapelige produksjon og faglige eller
tverrfaglige profil
Det gjelder samme frist for forslag etter timannsregelen som ved andre innvalg.
Forslagsstillerne behøver ikke å foreslå klasse- og gruppetilhørighet. I tilfelle innvalg avgjøres
dette av styret i samråd med den som blir innvalgt.
Avstemningen i medlemsmøtet skal være skriftlig og hemmelig.
For å bli innvalgt etter "timannsregelen" må en kandidat ha oppnådd to tredjedeler av de
avgitte stemmene.

