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Hilsen fra lederne
2022 har vært et veldig positivt år for Akademiet for yngre forskere. Etter to år med 
pandemi har Norge gradvis åpnet opp takket være forskning i verdensklasse for å utvikle 
nye vaksiner. Vi har for første gang siden 2019 kunnet gjennomføre fire fysiske samlinger og 
organisasjonen har vært representert ved en rekke av de viktigste møtepunktene for norsk 
forskning. Her har vi brukt enhver anledning til å løfte frem perspektivet for yngre forskere 
og vi er svært stolte over vårt bidrag, sammen med en rekke andre aktører, til at det i 2023 
blir en utlysning for unge forskertalenter gjennom Forskningsrådet.

AYF har spesielt løftet frem viktigheten av akademisk ytringsfrihet, både gjennom 
utviklingen av ny politikk for AYF og ved at egne medlemmer har fortalt om hvordan det har 
vært å stå imot press på egen forskning fra store næringslivsinteresser. AYF har også gjort en 
stor jobb med utviklingen av ny språkpolitikk, et annet tema som har vært høyt oppe på den 
forskningspolitiske agendaen. Begge viser at AYF er en svært relevant aktør som bidrar med 
viktige perspektiver i viktige debatter.

Å få tilliten til å lede en organisasjon som AYF med så mange flotte medlemmer er en stor 
ære og et privilegium. Som organisasjon er vi ikke mer enn det hva våre medlemmer gjør oss 
til. På høstsamlingen kunne vi ta imot elleve nye medlemmer med en svært variert bakgrunn 
og forskningskompetanse etter en søknadsprosess med en rekke dyktige kandidater. Dette 
viser at AYF har etablert seg som en viktig aktør i forsknings-Norge. 

En av målsetningene for 2023 er å arbeide mer med formidling, blant annet ved å 
videreutvikle det gode arbeidet som er gjort med for eksempel Young Researchers Night og 
Ukens spørsmål-spalten i Morgenbladet. 2022 avsluttes med organisasjonen i en god flyt og 
med et høyt aktivitetsnivå, og arbeidet som er gjort legger et solid grunnlag for veien videre.

AYFs første alumni-treff ble en årlig tradisjon og heldigvis for oss som nå går inn i vårt siste 
år, både håper og tror vi at dette er noe som er kommet for å bli!

 
Jonas Stein (leder 2021-2022)

Nils Hallvard Korsvoll (leder 2022-2023) 

 
Tromsø/Kristiansand, februar 2022 

Foto: AYF

Nils Hallvard Korsvoll 
Leder 2022-2023

Foto: Anne Lise Norheim/AYF

Jonas Stein  
Leder 2021-2022
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Akademiet for yngre forskere ble stiftet 29. oktober 2015 etter initiativ av Det Norske 
Videnskaps-Akademi (DNVA) og med finansiell støtte fra Kunnskapsdepartementet.  

AYF har følgende formålsparagraf:   

«Akademiet for yngre forskere er et uavhengig, tverrfaglig og mangfoldig 
nettverk for samarbeid og erfaringsutveksling blant yngre forskere. Vi 
vil fremme verdiene av kunnskap og fri forskning i samfunnet, og være 
en pådriver for nyskapende forskningsformidling. Gjennom å initiere og 
inspirere til dialog mellom forskningsmiljøer og samfunn vil vi bidra til en 
kunnskapsbasert samfunnsutvikling i Norge og i verden.»  

AYF ble en selvstendig økonomisk og juridisk enhet januar 2020. AYF er en samlings- og 
frivillig basert organisasjon og møtes minst fire ganger i året i forskjellige deler av landet. 
Vi har også flere arrangementer rettet mot allmenheten som blant annet Young Researchers 
Night, som arrangeres årlig flere steder i landet i forbindelse med Forskningsdagene i 
september.  

AYF består av 43 forskere per 31.12.2022. 
Et medlemskap i AYF varer i fire år og vi tar 
opp rundt 10 personer hvert år basert på en 
åpen søknads- og innvalgsprosess. I 2022 tok 
vi opp totalt 11 nye medlemmer og vi takket 
av 8 medlemmer for perioden 2018-2022. 

Medlemmene våre har bred faglig, 
institusjonell og geografisk tilhørighet. De 
forsker på alt fra hjerneaktivitet hos fisk til 
demokratiets tilstand i Norge, og jobber på 
forskningsinstitusjoner fra Tromsø i nord til 
Kristiansand i sør. 

4

AYF har kontorer hos Det Norske Videnskaps-Akademi.  
Foto: DNVA.

Høydepunkter fra 2022 Om Akademiet  
for yngre forskere 

Akademiet for yngre forskere har lagt bak seg en svært spennende og begivenhetsrik periode. 
Koronapandemien, som la betydelige begrensninger på våre aktiviteter i store deler av 2020 
og 2021, er forhåpentligvis et tilbakelagt kapittel. Dessverre har krigen i Ukraina gitt året et 
dystert bakteppe. Derfor har arbeidet for akademisk frihet både nasjonalt og internasjonalt, 
samt å vise internasjonal solidaritet, vært viktigere enn på lenge, og også noe vi har vektlagt i 
stor grad i arbeidet vi har lagt ned i 2022. Det ukrainske flagget vil vaie fra Akademiets hus i 
Drammensveien frem til krigen er slutt. 

Likevel har 2022 vært et år med mange høydepunkter. Her er noen av de: 

• AYF har gjennomført fire medlemssamlinger – og for første gang  
 siden 2019 har samtlige blitt gjennomført fysisk på tre forskjellige  
 steder i landet. 

• AYF har satt søkelys på den akademiske friheten og akademiske  
 ytringsfriheten.

• AYF har utarbeidet et notat for språk og språkpolitikk i akademia som  
 ble lansert på nyåret i 2023.  

• Vært en aktiv og synlig aktør i offentligheten, og viktig stemme for unge  
 forskere, blant annet ved å arrangere debatt under Arendalsuka og ta  
 del i felles utspill med andre aktører.  
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Våre satsingsområder i 2022 Samfunnsengasjement

«AYF skal være en viktig forskningspolitisk aktør og bidra 
til engasjement i samfunnet for forskning og forskerrollen. 
Vi har som mål å skape gode arenaer for vitenskap og 
formidling samt å påvirke politiske prosesser som er av 
stor betydning for yngre forskere.» 
For å få nå dette målet har AYF jobbet etter følgende målsetninger: 

Sette søkelys på den akademiske ytringsfriheten  
Som noe av det første den nye ledergruppen gjorde i månedsskiftet oktober/november 2021 
var å sette i gang med dette viktige arbeidet. Den satte en egen arbeidsgruppe, hadde et 
innspillsmøte med våre medlemmer og hadde tett dialog med utvalgsleder Anine Kierulf 
samt AYF-alumni Sofie Høgestøl som tok del i utvalget. AYF hadde flere medieoppslag i 
Khrono om saken1. 

Vårt innspill fra november 2021 kan 
leses her. Anine Kierulf holdt foredrag på 
Vintersamlingen vår i februar 2022 og på 
vårsamlingen i mars vedtok AYF vår politikk  
om akademisk frihet. I juni 2022 leverte vi 
vårt høringsinnspill til Kierulf-utvalget  
(NOU 2022:2). 

I arbeidsprogram for 2023 har vi satt som 
mål at AYF fortsetter dette arbeidet, blant 
annet ved å løfte det på et internasjonalt 
nivå. Dette vil skje på møtet for unge 
europeiske akademier (ENYA – European 
Network for Young Academies meeting) i 
Stockholm i mai og på nordisk-baltisk møte 
hvor AYF er vertskap i Oslo i september.

AYF styres av sine egne medlemmer, og målsettingene våre styres av et eget arbeidsprogram. 
Arbeidsprogrammet for 2022 ble vedtatt på generalforsamlingen i forbindelse med 
Høstsamlingen vår i oktober 2021. Arbeidsprogrammet er igjen styrt av vår overordnede 
Strategi for perioden 2022–2026. Hele arbeidsprogrammet ligger ute på nettsiden vår.

I 2022 har hatt to overordnede målsetninger:  

Samfunnsengasjement 

Organisasjon 

Dette er også de samme overordnede ambisjonene som man kan finne i AYFs strategi.  

 

1 To medieoppslag om akademisk frihet: https://khrono.no/akademisk-frihet-for-yngre-forskere/674897 og  
https://khrono.no/yngre-forskere-advarer-borten-moe-mot-a-se-til-danmark/621503

Utvalgsleder til Akademisk Ytringsfrihet Anine Kierulf 
gjester AYFs vintersamling: Foto: Anne Helene Bakke

AYFs medlemmer på vintersamling 2023. Foto: Anne Helene Bakke/AYF

https://akademietforyngreforskere.no/test/
https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2022/01/AyfArbeidsprogram2022.pdf
https://khrono.no/akademisk-frihet-for-yngre-forskere/674897
https://khrono.no/yngre-forskere-advarer-borten-moe-mot-a-se-til-danmark/621503
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Utvikle en egen politikk for språk og språkbruk i akademia 
I 2022 har en arbeidsgruppe bestående av: Pierre Lison (leder av arbeidsgruppen), Haley 
de Korne, Hilde Reinertsen, Kai Arne Hansen, Nils Hallvard Korsvoll, Mari Elken og Eirik 
Holmøyvik (ekstern) utarbeidet et nytt notat for språk- og språkbruk i akademia. Her tar vi 
også stilling til AYF som arbeidsspråk som vi fortsatt ønsker skal være norsk. 

På vårssamlingen hadde vi foredrag med direktør i Språkrådet, Åse Wetås om tematikken. 
Notatet ble vedtatt på AYFs høstsamling og lansert i januar 2023 med blant annet 
medieomtale og leserinnlegg i Khrono. Les hele notatet på våre nettsider. Vi ser fram til 
å arbeide videre med denne tematikken i 2023, spesielt opp mot regjeringens foreslåtte 
handlingsplan for språk i akademia. 

Utgi minst én rapport om et tema av stor betydning for AYF 
I 2022 har vi valgt å samle og prioritere ressursene, noe som gjør at vi overføre dette til neste 
år. På høstsamlingen ble det vedtatt at AYF utarbeider en ny nasjonal undersøkelse om unge 
forskere i Norge i 2023 med mål om å lansere en egen rapport. 

Levere høringsuttalelser til sentrale styringsdokumenter  
i sektoren
I 2022 har vi levert seks høringsinnspill. Dette er til ekspertutvalget for finansiering av 
forskning og høyere utdanning, som ble vedtatt av våre medlemmer på sommersamlingen, til 
NOU 2022:2 «akademisk ytringsfrihet», forslaget til endringer i UH-loven, Forskningsrådet sin 
plan for rekruttering og tidlig karriere, innføring av studieavgift for internasjonale studenter 
utenfor EØS/Sveits, og gitt innspill til den kommende Utsynsmeldingen.  

Ved hvert høringsinnspill nedsettes det en arbeidsgruppe som utarbeider høringssvaret i tråd 
med AYFs politiske notater og øvrige styringsdokumenter. 

 

AYF vedtar at vi er imot studieavgift på vår Høstsamling. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF

AYF med ny politikk om språk- og språkbruk i akademia. Foto: AYF

https://akademietforyngreforskere.no/ayf-med-ny-politikk-om-sprak-og-sprakbruk-i-akademia/
https://akademietforyngreforskere.no/ayf-med-ny-politikk-om-sprak-og-sprakbruk-i-akademia/
https://akademietforyngreforskere.no/ayf-med-ny-politikk-om-sprak-og-sprakbruk-i-akademia/
https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2023/01/2023-AYFs-politikk-om-sprak-og-sprakbruk-i-akademia-Endelig.pdf
https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2022/09/horingssvar-AYF-finansieringsutvalget.pdf
https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2022/09/horingssvar-AYF-finansieringsutvalget.pdf
https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2022/09/2022-06-25-Horingssvar-til-Kierulf-utvalget-AYF-final.pdf
https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2022/09/2022-06-25-Horingssvar-til-Kierulf-utvalget-AYF-final.pdf
https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2022/12/2022-Horingssvar-innforing-av-Studieavgift-AYF-til-KD-Final.pdf
https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2022/12/2022-Horingssvar-innforing-av-Studieavgift-AYF-til-KD-Final.pdf
https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-23-Innspill-til-utsynsmeldingen-fra-AYF-.pdf
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Delta på seminarer og konferanser i regi av andre 
akademier for yngre forskere  

Haley De Korne og Bjørn Kristian Danbolt deltok på vegne av AYF på Nordic Baltic Meeting 
9-10. juni i Helsinki. Dette var andre gang dette møtet ble gjennomført og første gang siden 
2019. Det var representanter fra alle de nordisk-baltiske akademiene. For å styrke nettverket 
er det en ambisjon om å gjøre dette til en årlig møteplass hvorav AYF har som mål å være 
vertskap i 2023. Les mer om samlingen her. 

Den styrkede kontakten mellom våre akademier har vært viktig for videre samarbeid, og 
også i at vi sammen retter søkelys på store internasjonale kriser og utfordringer. Dette 
resulterte blant annet i et felles opprop om situasjonen i Iran hvor vi spesielt støttet studenter 
og forskere som demonstrerte mot regimet.

Arrangere minst ett arrangement under Arendalsuka 
AYF deltok på Arendalsuka fra 16-18. august med flere medlemmer. På det meste var det ni 
medlemmer som tok turen til Sørlandet. Vi hadde et eget arrangement sammen med Senter 
for grunnforskning (CAS) og Universitetet i Agder. Tema for møtet var «Hva vil vi med 
norsk forskningspolitikk» og hadde følgende panel: Statssekretær Oddmund Løkensgård 
Hoel (Sp), stortingsrepresentant Lise Selnes (Ap), rektor ved UiA og styreleder i UHR 
Sunniva Whittaker, styreleder i CAS Rolf Reed og vår egen Jonas Stein. Møteleder var Aksel 
Kjær Vidnes i Forskning.no

Dette var svært godt besøkt, og vi er veldig godt fornøyde med årets deltakelse.  
Les hele nettsaken her. 

Bidra til felles opprop i tråd med AYFs vedtatte politikk
AYF tok del i et felles opprop med akademibevegelsen med tittel «Økt forsknings formidling  
gir ikke nødvendigvis økt kvalitet», og et felles opprop sammen med Forskerforbundet, UHR 
og Akademikerne om å redde FRIPRO. Sistnevnte ble reddet med en ekstra bevilgning  
høsten 2022.  

Paneldebatten til AYF, CAS og UiA. F.v. Lise Selnes, 
Oddmund L. Hoel, Sunniva Whittaker, Rolf Reed, Jonas 
Stein og Aksel Vidnes. Foto: Kjersti Lohne

God stemning blant AYF´s medlemmer i Arendal. 
F.v. Kjersti Lohne, Ragnhild Freng Dale, Helene 
Knævelsrud, Irja Ida Ratikainen, Jonas Stein og  
Sirianne Dahlum. Foto: AYF

Deltagere på Nordic-Baltic-meeting i Helsinki. Foto: Young Academy of Finland

https://akademietforyngreforskere.no/greetings-from-the-nordic-baltic-meeting-in-helsinki/
https://akademietforyngreforskere.no/statement-in-support-of-the-students-faculty-members-and-researchers-in-iran-from-the-nordic-young-academies/
https://akademietforyngreforskere.no/ayfpaarendalsuka2022/
https://akademietforyngreforskere.no/ayfpaarendalsuka2022/
http://AYF tok del i ett felles opprop med akademibevegelsen med tittel «Økt forskningsformidling gir ikke nødvendigvis økt kvalitet», og en felles opprop sammen med Forskerforbundet, UHR og Akademikerne om å redde FRIPRO. Sistnevnte ble reddet med en ekstra bevilgning høsten 2022.  
https://khrono.no/felles-appell-til-stortinget-om-penger-til-fripro/729058
https://khrono.no/felles-appell-til-stortinget-om-penger-til-fripro/729058
https://khrono.no/har-funnet-16-milliarder-unngar-katastrofe-for-norsk-forskning/736950
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Bidra med forskningsformidling, særlig rettet mot  
barn og unge 
Vi har i en årrekke hatt et godt samarbeid 
med «Hvorfor Det» og Nysgjerrigper, 
som er Forskningsrådet sin satsing. 
I kjølvannet av pandemien har ikke 
aktivitetsnivået på dette området vært like 
høyt i 2022, men vi vil fortsette med den 
gode dialogen med disse og øvrige parter 
som bidrar med forskningsformidling. 
Vi vil jobbe aktivt i 2023 for å bidra med 
mer forskningsformidling ovenfor barn og 
unge, blant annet arbeider vi nå med å overta 
vertskapet for Konkurransen Unge forskere. 

Av forskningsformidling har flere av våre enkeltmedlemmer vært svært aktive, blant annet 
Alexander Sandtorv med sin podkast «Verdens ekleste podkast» på NRK.

Fortsette å videreutvikle 
AYFs podkastserie 
Sesong 2 ble lansert i juni 2022. Vi hadde, 
som i sesong 1, et godt samarbeid med 
Khrono som lagde en nettsak om hver av 
episodene. Sesong 2 ble også produsert av 
Von Kommunikasjon, som bidro til sesong 
1. En stor takk til Lina Ingeborgrud og 
Åsmund Eikenes for å være programledere 
for podkasten og til de av våre medlemmer 
som deltok som gjester.  
 
Les Khrono-sakene og hør alle  
episodene i denne nettsaken. 

Arrangere og videreutvikle Young Researchers’ Night  
på ulike steder i landet

YRN ble arrangert 30. september i 
Bergen, Bodø, Kristiansand, Oslo, 
Stavanger og Trondheim i forbindelse med 
Forskningsdagene. Alle arrangementene var 
meget godt besøkt, med mellom 60 til 100 
personer på hvert av arrangementene. Tema 
for årets Forskningsdager var havet og YRN-
arrangementene viste flere både faglige og 
kulturelle tilnærminger til havet.

 Young Researchers Night på Rockheim i Trondheim 30.sept 2022. Foto: AYF

YAN i Trondheim. Foto: AYF

Verdens ekleste podkast. Foto: NRK

Forskerrådet. Foto: AYF

https://radio.nrk.no/podkast/verdens_ekleste_podkast
https://akademietforyngreforskere.no/ny-sesong-av-forskerradet/
https://akademietforyngreforskere.no/ny-sesong-av-forskerradet/
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Videreutvikle kanaler for forskningsformidling  
mot allmennheten
AYF har hatt flere arenaer hvor vi formidlet forskning. Vi vil trekke frem Morgenbladet-
spalten Ukens spørsmål, Young Researchers Night og podkasten Forskerrådet. 

Vi har også deltatt i en rekke norske debatter om vilkår for forskning.  

Organisasjon

«AYF skal være et attraktivt og mangfoldig landsdekkende 
nettverk for yngre forskere, og en organisasjon med sunn 
og bærekraftig drift». 
For å få nå dette målet har AYF jobbet etter følgende målsetninger: 

Arrangere fire samlinger på ulike steder i landet   
Vintersamling 9. februar på Det Norske Videnskapsakademi i Oslo  

Vintersamling var opprinnelig planlagt til 18. januar, men flyttet til 9. februar grunnet 
smittevernstiltak i januar 2022. Samlingen var på Det Norske Videnskapsakademi i Oslo og 
vi hadde besøk av blant annet Anine Kierulf, som holdt foredrag om akademisk frihet, og 
Siri Leknes om hvordan håndtere avslag i akademia. I tillegg gjennomførte generalsekretær i 
DNVA Gunn Elisabeth Birkelund en omvisning på det ærverdige bygget. Vi ser frem til å ha 
neste Vintersamling i 2023 også på DNVA, og at dette etableres som en tradisjon fremover. 
Det var rundt 20 personer til stede.  

Fra Vintersamling 2022. Foto: Anne Helene Bakke/AYF 
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Høstsamling 20-21. oktober i Tromsø     

For første gang gjennomførte AYF en samling i Tromsø og vi hadde to spennende og 
innholdsrike dager. Høstsamlingen er vår største samling hvor vi både tar opp nye 
medlemmer og takker av de som trer ut av AYF. Til sammen var det 45 personer som tok 
turen nordover. På høstsamlingen gjennomføres vår årlige generalforsamling med blant 
annet valg av nytt styre og nytt arbeidsprogram. På dag 2 var vi på Árdna som er senter for 
samiske studier på UiT og hadde en tankevekkende og lærerik dag om forskningen på dette 
fagfeltet rundt leirbålet. 

Les mer om høstsamlingen på våre nettsider.   

Vårssamling på Solstrand 14-15. mars   

Årets første to-dagers samling ble gjennomført på Solstrand hotell utenfor Bergen. Vi hadde 
besøk av blant annet rektor ved UiB, Margareth Hagen, leder for Språkrådet Åse Wetås og 
Lettenprisvinner fra 2021 Meta Roestenberg (digitalt). Vi vedtok også politikk om akademisk 
frihet som kan leses på våre nettsider. 

Les mer om samlingen her. 

Sommersamling og alumnitreff på NIFU 8. juni    

Selv i en hektisk tid var vi godt over 20 personer som møtte på årets sommersamling var i 
NIFU sin flotte kantine i øverste etasje i et av høybyggene på Tøyentorget i Oslo. Tema for 
samlingen var forskningsfinansiering og forskningskvalitet. Dette ved eksterne innledere fra 
NIFU. 

En spesiell takk til Mari Elken ved NIFU i arbeidet med samlingen og for at vi kostnadsfritt 
kunne benytte oss av NIFU sine lokaler. På kvelden var det stor stas å invitere våre alumner 
på middag og knytte nettverk mellom nåværende og tidligere medlemmer. 

Les mer om samlingen her.
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  Samling rundt leirbålet i Árdna.  
Foto: David Jenssen/AYF

https://akademietforyngreforskere.no/hostsamling-i-tromso-viktige-vedtak-ny-ledelse-og-gode-samtaler-rundt-leirbalet/
https://akademietforyngreforskere.no/ayf-vedtok-politikk-om-akademisk-frihet-for-yngre-forskere/
https://akademietforyngreforskere.no/sol-sommer-og-samling/
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Ny lederduo i Nils H. Korsvoll og Marte C.W. Solheim valgt på Høstsamlingen. Foto: AYF  

Arrangere minst to åpne faglige møter, gjerne i  
samarbeid med andre aktører
Her vil trekke frem både Young Researchers Night og Arendalsuka som åpne faglige møter. 
På YRN hadde vi flere lokale samarbeidspartnere, både i de regionale universitetene og 
stipendiatorganisasjonene var medarrangører på flere av arrangementene. På Arendalsuka 
hadde vi to samarbeidspartnere. 

For 2023 ønsker vi å videreutvikle begge disse åpne arenaene, og gjerne ha flere 
arrangementer lokalt i regionene. 

Rekruttere opptil ti nye medlemmer til akademiet 
Årets innvalgskomite ble nedsatt av styret 17. januar og besto av Sirianne Dahlum 
(komiteleder), Thomas Gjesteland, Knut Wiik Vollset, Haley De Korne, Kyrre Eeg Emblem 
(Ekstern/Alumni) og Nina Sandberg (Ekstern/generalsekretær i UHR). Det var 50 personer 
som søkte opptak hvorav 20 ble kalt inn til intervju og 11 av disse har mottatt og takket ja 
til tilbudet om medlemskap. For første gang vil AYF også få et medlem som er regulert av 
vedtektene §2.2 som er «AYF kan i tillegg inkludere inntil ti (10) internasjonale medlemmer 
som arbeider i utlandet, men som har tilhørighet til et norsk forskningsmiljø.»

Det var gledelig at vi kunne invitere til fysiske intervjuer for første gang siden 2019. Dette 
ble gjennomført 1. september hos DNVA. AYF gleder seg over våre nye medlemmer som vil 
berike oss som organisasjon. Les mer medlemmer tatt opp i 2022 her.  

N
ye

 m
ed

le
m

m
er

 ta
tt 

op
p 

i 2
02

2.
 F

ot
o:

  A
YF

  

https://akademietforyngreforskere.no/akademiet-for-yngre-forskere-tar-opp-elleve-nye-medlemmer-2/
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Arbeide for synlighet og påvirkningskraft i hele Norge
AYF har vært en meget synlig aktør i 2022 med en rekke medietreff og som med 
påvirkningskraft ved å delta på en rekke både formelle og uformelle møtearenaer. AYF er 
en etablert, betydelig og respektert stemme i norsk akademia, og vi er en viktig stemme for 
unge forskere i samfunnet forøvrig. I tillegg til Arendalsuka deltok Jonas Stein i panel på 
UHR-konferansen 4. oktober og Forskerforbundet sin konferanse 8. november. Nils Hallvard 
Korsvoll deltok i panelet om Forskerforbundet sin rapportlansering i november 2022. 

Vi deltok også på Kavliprisen, ved ledergruppen, og Hilde Reinertsen deltok på Holbergpris-
utdelingen i Bergen. 

AYF har vært dyktige på å være synlige og påvirke i 2022 og har her bygd videre på det gode 
arbeidet som har blitt gjort gjennom flere år. 

En ekstraordinær sak AYF har arbeidet spesielt mye med høsten 2022 og på nyåret 2023 er 
arbeidet mot innføringen av en studieavgift for internasjonale studenter utenfor EØS/Sveits. 
I tillegg til høringsinnspillet nevnt ovenfor, har AYF gjennomført møter med flere av partiene 
på stortinget og skrevet flere leserinnlegg om saken. Dessverre har ikke dette ført frem i 
første omgang, men vi håper på at studieavgiften skrotes. 

En annen sak AYF har jobbet mye med i samme periode er ny langtidsplan for forsknings- 
og høyere utdanning med tilsvarende politikermøter. Her hadde vi og et felles innspill 
sammen med UHR, Forskningens fellesarena, Forskerforbundet og Akademikerne i  
januar 2023. Les mer om dette her.   

 

Jonas Stein (nr. 2 til venstre) i panel ifbm UHR-konferansen. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF

Arrangere minst ett alumnitreff 
Årets alumnitreff ble gjennomført i forbindelse med sommersamlingen. Det var 12 av 
våre alumnier som deltok. AYF legger til rette for at vi skal ha et godt alumninettverk. Per 
31.12.2022 har AYF 42 Alumnimedlemmer. 

Gjennomføre samlinger og aktiviteter på en  
klimavennlig måte  
AYF har etterstrebet at våre samlinger skal være klimavennlige. Blant annet har vi spandert 
sovekupe på nattog, og hatt en bevissthet rundt at måltider o.l. som serveres er bærekraftige. 
Det en utfordring at enkelte av våre samlinger legges til steder hvor andre reisealternativer 
enn fly er tilnærmet umulig. Likevel mener AYF at dette kan forsvares ved at det vel så 
viktig at vi kan gjennomføre samlinger over hele landet. AYF har også forståelse for at våre 
medlemmer har hektiske dager og derav også må benytte mest effektive måten å reise til våre 
samlinger. Det er likevel en stor verdi i å skape en bevissthet rundt dette i AYF.

Legge til rette for at AYFs medlemmer kan ha egne  
lokale og regionale møter, gjerne i samarbeid med 
relevante aktører i sin region
Det har blitt satt av en større budsjettpost til slikt arbeid i 2022. Utenom YRN har det ikke 
vært egne lokale arrangementer i AYF-regi. Vi har forståelse for at dette kan være krevende 
i et ellers tettpakket årshjul, men vi ønsker å legge til rette for dette i 2023 og kanskje bidra 
med mer ressurser hvis det er nødvendig. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-studieavgift-for-studenter-fra-land-utenfor-eos-omradet-eller-sveits-mm.-endringer-i-universitets-og-hoyskoleloven/id2933263/?uid=a7aa1c13-59fa-47b3-b3ce-d14926a4b808
https://khrono.no/forhandler-om-en-mer-forpliktende-langtidsplan/750901
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I media

AYF har hatt stor synlighet i media i 2022 – både i 
medier tilknyttet fagmiljøet, som Khrono, Forskerforum 
o.l., men også i nasjonale medier som blant annet NRK, 
Aftenposten, Morgenbladet og VG. 

Ifølge søketjenesten Meltwater opptrer Akademiet for 
yngre forskere i overkant av 70 ganger i mediene. Dersom 
vi tar med alle ganger medlemmene våre har figurert i 
media, vil dette tallet være vesentlig høyere. 

Vi ser at AYF er et verdifullt nettverk der våre 
medlemmer får anledning til å styrke sine 
forskningsformidlingskunnskaper, og en viktig arena 
for mediene, som får tilgang til nye stemmer både som 
kommentatorer, eksperter og debattanter.

Økonomisk status 

Inntekter og utgifter 
Vi har i 2022 hatt inntekter på i overkant av 
2,48 millioner kr, hvorav 2,36 millioner er 
tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og 
resten prosjektstøtte fra Forskningsrådet og 
Letten Foundation. 

2022 var første året siden 2019 vi kunne 
gjennomføre alle aktiviteter fysisk. Våre 
driftsutgifter i 2022 på i overkant av 2,66 
millioner kroner hvorav 1,66 gikk til 
organisasjons- og formidlingsaktiviteter 
og i underkant av 1 million til personal- og 
administrasjon   

I 2022 har Akademiet hatt ett årsverk ansatt. 

Egenkapital og fremtidige 
økonomiske planer 
Fjoråret resulterte i et underskudd på 
184 000 kr. AYF har likevel fortsatt en 
egenkapital på nær 1,1 millioner kroner 
og en meget god økonomisk situasjon. 
Dette trygger organisasjonen i urolige 
tider og sikrer at AYF fortsatt vil ha et høyt 
aktivitetsnivå i tiden fremover. 
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Styresammensetning Nytt styre 2022-2023

Styret 2021–2022: 
Leder: Jonas Stein  
Nestleder: Kjersti Lohne  
Styremedlemmer: Aike Peter Rots, Irja Ida Ratikainen og Anne Tjønndal 
Varaer: Mari Elken (første-vara) og Nils Hallvard Korsvoll (andre-vara)  
Eksterne styremedlemmer: Eirik Holmøyvik og Kjartan Almenning

Valgperioden i AYF er fra 1. november til 31. oktober påfølgende år. 

Styret 2021-2022. Foto: AYF

Styret 2022-2023 
Leder: Nils Hallvard Korsvoll 
Nestleder: Marte C. W. Solheim 
Styremedlemmer: Irja Ratikainen, Kai Arne Hansen og Mari Myksvoll 
Varaer: Natalia Kucirkova (første-vara) og Nora E. H. Mathé (andre-vara) 
Eksterne styremedlemmer: Marte Eidsand Kjørven og Kjartan Almenning

Bjørn Kristian Danbolt har vært generalsekretær i begge styreperiodene. Anne Helene Bakke 
var vikarierende generalsekretær fra 18. januar til 18. mai 2022 grunnet foreldrepermisjon 
for Bjørn Kristian Danbolt.   

Les mer om styret på vår nettside og tidligere styrer i AYF her.

Styret 2022-2023. Foto: AYF

https://akademietforyngreforskere.no/om-oss/tidligere-styrer/
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AYFs medlemmer på vår høstsamling. Foto: David Jenssen
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Veien fremover 
2023 vil også være et år hvor det er planlagt 
en rekke viktige høringer og prosesser i 
UH-sektoren. AYF ser fram til å være en 
aktiv, kritisk og konstruktiv part i disse 
prosessene. 

Vi ser frem til fortsettelsen. Følg oss gjerne 
i sosiale medier som Twitter og Facebook 
for å følge med på alle våre aktiviteter, og 
dersom du ønsker å bli medlem vil det bli en 
ny utlysning våren 2023.

I 2023 vil vi videreføre det spennende 
og viktige arbeidet som ble påbegynt i 
2022. I januar 2023 lanserte vi et notat om 
språk- og språkpolitikk og per mars 2023 
løftet flere viktige debatter, blant annet om 
støtteordninger til unge forskere. 

Vi vil fortsette arbeidet blant annet med 
å prøve å få fjernet studieavgiften for 
internasjonale studenter utenfor EØS/Sveits 

Vi ser også fram til å være mer aktive 
internasjonalt og vi planlegger å delta på 
flere internasjonale konferanser i 2023 
og planlegger å være vertskap for det 
nordisk-baltiske møtet, som er planlagt i 
Oslo i september 2023. Vi vil også dele ut 
Lettenprisen for tredje gang i samarbeid 
med Letten Foundation. Helene Knævelsrud

Medlem 2018-2022

Cellebiologi og  
kreftforskning  

Knut Wiik Vollset
Medlem 2018-2022 

Økologi 

Mari Elken

Medlem 2018-2022

Tverrfaglig  
utdanningsvitenskap 

Pierre Lison

Medlem 2018-2022

Informatikk 

Sofie Snipstad

Medlem 2018-2022

Kreftforskning  
og nanomedisin  

@KnVelsrud

@kwvollset

@mari_elken

@plison2

@SSnipstad

Åsmund Husabø 
Eikenes

Medlem 2018-2022

Forskingsformidling 

@aaeik

Eivind Valen
Medlem 2018-2022

Bioinformatikk og 
Molekylærbiologi 

@eviledv

Medlemmer 2018-2022
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Jonas  
Stein  
Medlem 2019 – 2023 

Statsvitenskap 

Jørgen 
Bølstad

Medlem 2019 – 2023

Statsvitenskap og  
forskningsmetode

jonas.stein@uit.no @boelstad

Alexander H.  
Sandtorv
Medlem 2019 – 2023

Organisk kjemi

Malgorzata  
Agnieszka Cyndecka
Medlem 2019 – 2023

Rettsvitenskap

@h_sandtorv

@MsStateAid

Anne 
Tjønndal

Medlem 2019 – 2023

Idrettsvitenskap  
og idrettssosiologi  

Marte C.W.  
Solheim

Medlem 2019 – 2023

Innovasjonsstudier 

@ATjonndal

@MarteCWSolheim

Medlemmer 2019-2023
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Michael Alexander 
Riegler  
Medlem 2019 – 2023 

Maskinlæring 

Nils H.  
Korsvoll

Medlem 2019 – 2023

Religionsvitskap

Riegler @kelkalot nils.h.korsvoll@gmail.com

Ragnhild Freng  
Dale  
Medlem 2019 – 2023 

Sosialantropologi,  
klimaomstilling 

Simen Ådnøy  
Ellingsen

Medlem 2019 – 2023

Fluidmekanikk

@ragnhildfd @EllingsenSimen

Thomas  
Gjesteland

Medlem 2018-2022

Matematikkundervisning 
og fysikk

thomas.gjesteland@uia.no
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Medlemmer 2020-2024   

Sirianne  
Dahlum  
Medlem 2020 – 2024 

Statsvitenskap 

Anders  
Kvellestad

Medlem 2020 – 2024

Partikkelfysikk

@sirianneD @AKvellestad

Feroz Mehmood 
Shah
Medlem 2020 – 2024

Filosofi

Ole Martin  
Moen
Medlem 2020 – 2024

Filosofi

fsh@usn.no

@oleMMoen

Aike Peter  
Rots

Medlem 2020 – 2024

Asiastudier,  
miljøhumaniora og  
religionsvitenskap  

Kristine Husøy  
Onarheim

Medlem 2020 – 2024

Global helse og  
folkehelse 

@aikerots

k.onarheim@ucl.ac.uk

Irja Ida  
Ratikainen  
Medlem 2020 – 2024 

Atferdsbiologi,  
evolusjon og økologi  

Are Skeie  
Hermansen  
Medlem 2020 – 2024 

Sosiologi og  
demografi 

Siddharth  
Sareen

Medlem 2020 – 2024

Energiomstilling,  
samfunnsgeografi  
og utviklingspolitikk

@IrjaIda

@aresherman

@sidsareen
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Medlemmer 2021-2025   

Kai Arne  
Hansen

Medlem 2021 – 2025

Musikkvitenskap  
og kjønnsstudier

Bjarte  
Aarmo Lund

Medlem 2021 – 2025

Kjemi

Natalia  
Kucirkova

Medlem 2021 – 2025

Lesing og teknologibruk

Nora Elise  
Hesby Mathé

Medlem 2021 – 2025

Samfunnsfagdidaktikk

Tobias  
Otterbring

Medlem 2021 – 2025

Forbrukerpsykologi

Haley  
De Korne

Medlem 2021 – 2025

Anvendt lingvistikk

@Qaille

@BjarteAarmoLund

@NKucirkova

n.e.h.mathe@ils.uio.no

tobias.otterbring@uia.no

@HaleyDeKorne

Astrid Marie  
Jorde Sandsør

Medlem 2021 – 2025

Samfunnsøkonomi  
og utdanning

Hilde  
Reinertsen

Medlem 2021 – 2025

Samtidshistorie 
og dokumentanalyse

Mari Skuggedal 
Myksvoll

Medlem 2021 – 2025

Oseanografi

Aase Kristine  
Lundberg

Medlem 2021 – 2025

Samfunnsgeografi

Salwa  
Suliman

Medlem 2021 – 2025

Stamceller og vevs- 
regenerativ behandling

@astrid_mjs

@hildereinertsen@marimyks

@SalwaSuliman_ akl@nforsk.no
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Medlemmer 2022-2026   

Aksel Braanen  
Sterri

Medlem 2022 – 2026

Filosofi

Erik Sveberg  
Dietrichs

Medlem 2022 – 2026

Medisin

Dian Liu

Medlem 2022 – 2026

Sosiologi og  
høyere utdanning

Guro Nore  
Fløgstad

Medlem 2022 – 2026

Lingvistikk

Alexander Karl  
Rothkopf

Medlem 2022 – 2026

Energikjerne- og  
partikkelfysikk

Erik Knudsen

Medlem 2022 – 2026

Medievitenskap

@AkselSterri

@esdietrichs

 @rothkopfAK

@erik_knudsen

Sigrid Anna  
Aalberg Vikjord

Medlem 2022 – 2026

Medisin og epidemiologi

Ingvild Reymert

 
Medlem 2022 – 2026

Statsvitenskap

Lene Liebe  
Delsett

Medlem 2022 – 2026

Paleontologi /  
evolusjonsbiologi

Katrine Holter
 

Medlem 2022 – 2026

Rettsvitenskap

Ragnhild Irene 
Klæboe Jacobsen

Medlem 2022 – 2026

Nevrovitenskap

@sigridav

@i_reymert@leneliebe

@RIJacobsen @KatrineHolter

På vår nettside finner du en oversikt over AYFs tidligere medlemmer.

https://akademietforyngreforskere.no/om-oss/alumni/


Om Akademiet for yngre forskere 

Akademiet for yngre forskere ble stiftet 
29. oktober 2015. Vi er en tverrfaglig 
sammensatt og landsdekkende organisasjon 
for yngre forskere. Vårt formål er å være 
yngre forskeres talerør inn i nasjonal og 
internasjonal forskningspolitikk og utvikle 
formidlingsplattformer som sprer interesse 
og engasjement for forskning.

Hva tilbyr Akademiet for yngre forskere? 

Akademiets medlemmer deler gjerne sin 
kompetanse med deg! Medlemmer tilbyr 
ekspertuttalelser innenfor sine fagområder 
som strekker seg fra fisk til filosofi, 
klimaendringer og global helse. Akademiet 
uttaler seg i forskningspolitiske saker og 
stiller til forskningspolitisk debatt. 

Foto
Alle foto fra Akademiet for yngre forskere er 
tatt av Akademiets medlemmer med mindre 
annet er nevnt under de enkelte foto.
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Kontakt Akademiet for yngre forskere 

post@yngreforskere.no

@yngreforskere  

akademietforyngreforskere

http://post@yngreforskere.no
https://twitter.com/yngreforskere
https://www.facebook.com/akademietforyngreforskere/
http://www.ayf.no
https://www.facebook.com/akademietforyngreforskere/
https://twitter.com/yngreforskere
http://post@yngreforskere.no



