
Valg av ny preses i Det Norske Videnskaps-Akademi 
Innstilling fra valgkomiteen 

 
 
Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer: 
Anders Elverhøi (gruppe 3, Den matematisk-naturvitenskaplige klasse) 
John Grue (gruppe 1, Den matematisk-naturvitenskaplige klasse) 
Ingvild Sælid Gilhus (gruppe 8, Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap) 
Aud V. Tønnessen (gruppe 8, Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap) 
 
Sistnevnte har ledet arbeidet. 
 
Akademiet skal velge ny preses. Ifølge statuttene er preses Akademiets fremste tillitsvalgte, 
og sammen med det øvrige presidiet har preses det overordnede ansvar for virksomheten 
og fungerer også som Akademiets ansikt utad. Preses leder presidiet. Preses velges for tre år 
av gangen og kan ikke gjenvelges. Selv om det ikke er nedskrevet, har det vært praksis at 
preses-vervet alternerer mellom de to klasser. Valgkomiteen mener det er en fornuftig 
ordning. Siden sittende preses er fra Hum-Sam-klassen, har valgkomiteen søkt etter 
kandidater fra Mat-Nat-klassen. I tråd med reglementet har vi foruten personlig egnethet, 
lagt vekt på kjønnsbalanse, geografi og faglig bredde. Vi har videre lagt vekt på at den som 
velges til preses må ha solid kjennskap til Akademiet og kunne bidra i utviklingen av 
virksomheten. Underveis i prosessen har vi hentet inn råd og fått gode innspill på egnede 
kandidater.  
 
Valgkomiteen har kommet frem til to kandidater som vil kunne skjøtte vervet som preses på 
en god måte. Begge er forespurt og har takket ja til å stille til valg. Komiteen har også hatt 
samtaler med kandidatene, og de fremstår som svært egnede og motiverte for oppgaven.  
 
Kandidater til preses-vervet: 
Kenneth Ruud 
Lise Øvreås 
 
Kort presentasjon av kandidatene (i alfabetisk rekkefølge): 
Kenneth Ruud (f. 1969) er professor i teoretisk kjemi ved Universitetet i Tromsø – Norges 
arktiske universitet (UiT). Han er visepreses i Akademiet og valgt for perioden 2020-2022. 
Ruud har vært medlem av Akademiet siden 2012 og har god kjennskap til virksomheten. Han 
er også styremedlem i VISTA. Ruud har bred ledererfaring fra universitets- og 
høyskolesektoren. Han er prorektor for forskning og utvikling ved UiT, nestleder for 
Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences (Senter for Fremragende Forskning), og 
han sitter som nestleder av styret til Norges Forskningsråd. Han er medlem av flere 
utenlandske vitenskapsakademier.  
 
Lise Øvreås (f. 1965) er professor i geomikrobiologi ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun 
leder Ocean Sustainability Bergen, UiBs senter for bærekraftig hav, og hun er professor II ved 
UNIS, University Centre in Svalbard. Øvreås har vært medlem av Akademiet siden 2013. I 
perioden 2017-2020 var hun styremedlem i Akademiet og fungerte også i en del av perioden 
som visepreses. Hun er medlem av styret i VISTA, og hun er varamedlem i Science Advice-



utvalget. Øvreås har bred ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren. Hun har vært 
prodekan for forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet (UiB), 
representerere Norge i European Academy Science Advisory Council (EASAC) og i fagrådet 
for nasjonale priser for fremragende undervisning under Olav Thon stiftelsen.  
 
CV for begge to er vedlagt.  
 
Valgkomiteen gjør oppmerksom på at dersom Kenneth Ruud velges som preses, må det 
gjennomføres nytt valg på visepreses i Mat-Nat-klassen.  
 
 
 
Oslo, Bergen, 11.07.2021 
 
 
John Grue Anders Elverhøi Ingvild Gilhus  Aud V. Tønnessen  
 
 


