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Årsmelding for 2017   

       Vedtatt av styret 29. jan. 2018  

 

Etter valget på årsmøtet i 2017 består styret av professor dr.philos. Ernst Håkon Jahr (preses), 

førsteamanuensis ph.d. Inger Johanne Håland Knutson (visepreses), professor dr.philos. Marit 

Aamodt Nielsen, professor fil.dr. Per Kjetil Farstad og professor dr.philos. May-Brith Ohman 

Nielsen. Vararepresentanter er professor teol.dr. Hallvard Hagelia, professor ph.d. Anne Berit 

Fuglestad og professor dr.philos. Gudlaug Nedrelid. Professor dr.scient. Rolf Nossum ble gjenvalgt 

som akademisekretær. Valgkomiteens medlemmer er professor ph.d. Yuriy Rogovchenko, professor 

dr.polit. Aslaug Kristiansen, professor dr.philos. Gudlaug Nedrelid, og professor dr.ing. Tor Oskar 

Sætre. Etter statuttene velges styremedlemmer og varamedlemmer for to år, mens 

akademisekretæren velges for ett år. Valgkomiteens funksjonstid er tre år.  

MØTEVIRKSOMHET OG REPRESENTASJON 

I 2017 arrangerte Agder Vitenskapsakademi fem medlemsmøter, hhv 2. februar, 27. april, 31. 

august, 12. oktober og 23. november, alle på Gimle Gård, i tillegg til årsfesten den 27. oktober i 

‘Klubben’, Kristiansand. Møtene den 12. oktober og 23. november var fellesmøter med Norges 

Tekniske Vitenskapsakademi, som har etablert en gruppe på Agder. I tillegg arrangerte Akademiet 

den 30. november, for ellevte år på rad, møte med populærvitenskapelige presentasjoner av årets 

Nobelpriser, Holbergprisen og Abelprisen. Møtet ble holdt i Rådhuskvartalet i Kristiansand, og var 

et samarbeid mellom Agder Vitenskapsakademi og Kristiansand Filosofikafé.  

Preses og akademisekretæren deltok på et møte i Poznan Chapter i januar, der det ble vedtatt å 

avregistrere Chapteret i det polske foreningsregistret. Chapterets virksomhet fortsetter som før, og 

er regulert av egne statutter som er tatt inn i årboken for 2017.  

Preses representerte Akademiet ved högtidssammankomsten i Kungliga Vetenskaps- och 

Vitterhets-Samhället i Göteborg i januar, på høytidsdagen i Det Kongelige Norske Videnskabers 

Selskab i Trondheim i mars, på Det Norske Vitenskaps-Akademis årsmøte i Oslo i mai, ved 

utdeling av Holbergprisen i Bergen i juni, ved vår- og høstmøtet i Poznan Chapter av AVA i mai og 

oktober, og ved högtidssammanträdet i Kungliga Gustav Adolfs Akademin för svensk folkkultur i 

Uppsala i november. Preses representerte videre AVA og holdt tale ved åpningen av 
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akademimedlem Włodzimierz Mazankas maleriutstilling i Inowrocław i mai, og ved 10-årsjubileet 

til Universitetet i Agder, som ble feiret i Kristiansand i november. Preses overrakte samtidig en 

gave fra Akademiet til UiA ved rektor Frank Reichert. Gaven var en kunstmappe av Henrik Lund 

fra 1932 med portretter av framstående fysikere i første halvdel av 1900-tallet. Visepreses Inger 

Johanne Knutson representerte Akademiet ved utdelingen av Abelprisen i Oslo i mai.  

XRISTOS RESEARCH CENTRE 

Xristos Research Centre er en del av det store klosteret Leimonos på øya Lesbos i Egeerhavet, der 

en gruppe andelseiere tilknyttet UiA har gått sammen om å bygge et forskningssenter. Senteret 

består av et felles biblioteks-/arbeidsrom og sju studioleiligheter med senger, arbeidspulter og 

kjøkkenkrok. Agder Vitenskapskademi er den ene av tre store andelseiere i Xristos, det vil i praksis 

si at en av de sju leilighetene står gratis til akademiets og medlemmenes disposisjon gjennom hele 

sommersesongen, som er på 24 uker. I den utstrekning Akademiets leilighet på Xristos ikke 

benyttes av våre egne medlemmer, får medlemmene av Det Kongelige Norske Videnskabers 

Selskab i Trondheim tilbud om å bruke den. Ledig kapasitet utover dette kan benyttes av forskere 

tilknyttet UiA og andre norske læresteder. I 2017 har Agder Vitenskapskademis leilighet på Xristos 

vært benyttet i 8 uker.  

POZNAN CHAPTER 

Akademiet har en avdeling i Poznan i Polen, som avlegger separat årsrapport. Chapteret ble i 2017 

avregistrert i det polske foreningsregisteret, og fortsetter nå som en avdeling av AVA under norske 

bestemmelser. 

INNTAKSKONTORET FOR STUDIER I POLEN   

Akademiet var i 2017 nordisk inntakskontor for engelskspråklige studier ved fire polske 

universiteter. Inntakskontoret gjennomførte i 2017 en omfattende veiledningsvirksomhet overfor et 

stort antall skandinaviske søkere og interesserte. Akademiet rekrutterte i 2017 medisin- og 

tannlegestudenter til Poznan University of Medical Sciences (PUMS), samt medisinstudenter til 

Collegium Medicum ved Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz og til Medical University of 

Gdansk.  Akademiet samarbeider videre med Warsaw International Studies in Psychology (WISP) 

ved University of Warsaw om rekruttering til deres femårige masterprogram i psykologi.   

http://xinergie.org/xristos/
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I 2017 ble det gjennomført intervjuer med søkere i Kristiansand og Oslo samt i Bydgoszcz, 

Gdansk, Poznan og Warszawa, og via Skype. Totalt 47 nye studenter ble rekruttert til de fire polske 

universitetene i 2017. Til tross for avtalen mellom norske og polske helsemyndigheter høsten 2016 

har opptaket av norske medisinstudenter også i 2017 blitt noe negativt påvirket av den usikkerheten 

som i 2016 oppsto med hensyn til autorisasjon i Norge.  

Helsedirektoratet bestemte høsten 2017 at psykologiutdanningen i Polen kan danne grunnlag for 

autorisasjon som psykolog i Norge dersom søkeren gjennomfører evt. krav helsemyndighetene 

setter til kompenserende tiltak. Dette skaper økt interesse for studiet blant norske søkere.  

Våren 2017 inngikk vi avtale med Charles University, First Faculty of Medicine i Praha, men rakk 

ikke å rekruttere studenter til dette fremstående tsjekkiske fakultetet i 2017.  Vi har også hatt 

kontakt med enkelte andre europeiske universiteter for å sondere muligheter for andre 

samarbeidsavtaler.   

Thor Kristian Hanisch leder Akademiets inntakskontor. Denne virksomheten bidro også i 2017 til 

Akademiets økonomi, samt til å gjøre Akademiet ytterligere kjent.   

JAKOB GRAFS FOND 

Det ble delt ut 2 stipender à kr 6000 fra fondet i 2017, begge til UiA-studenter som deltok på 

konferansen «Møte om norsk språk» i Os i november.  

 

PRISVINNERE 

Professor Pål Repstad ble tildelt Sørlandets Kompetansefonds forskningspris for 2017. Professor 

Hans Herlof Grelland ble tildelt Sørlandets Kompetansefonds pris for populærvitenskapelig 

formidling for 2017. Professor Martina Comes ble tildelt Fysiografens forskningspris for yngre 

forskere for 2017.  

 

AKADEMIETS ØKONOMI 

Akademiet mottar tilskudd til driften fra Universitetet i Agder og Rasmussengruppen, og 

Sørlandets Kompetansefond har bevilget støtte til prisene. Medlemmene betaler egenandel ved 

sosiale sammenkomster og årsfest.  



        Agder Vitenskapsakademi    

  

Styrets årsmelding for 2017 side 4 av 4 

Overskuddet fra inntakskontorets virksomhet har i ti år vært det største bidraget til Akademiets 

økonomi, og de siste sju årene utgjør det totale bidraget fra studentrekrutteringen ca. 2,5 millioner 

kroner.  Dette har gjort det mulig å bygge opp et driftsfond, i den hensikt å sikre Akademiets 

virksomhet på lengre sikt. I løpet av 2017 ble fondsmidlene plassert i to langsiktige aksje- og 

obligasjonsfond med middels til lav risiko, forvaltet av Kommunal Landspensjonskasse. 

 

Kristiansand, 29. januar 2017 

 

Ernst Håkon Jahr 

Preses 

 

Inger Johanne Håland Knutson  

Visepreses 

Per Kjetil Farstad 

Styremedlem  

 

May-Brith Ohman Nielsen  

Styremedlem 

Marit Aamodt Nielsen 

Styremedlem 

Rolf Tomas Nossum 

Akademisekretær 

 


