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Valg av ledere ved fakultetet og instituttene for perioden 2020 - 2023 

 

Bakgrunn 

Valgperioden går ut i 2019 for dekan og prodekan, og for instituttledere, nestledere og 

instituttstyrer ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Psykologisk institutt og Økonomisk 

institutt. For alle disse lederne og styringsorgan skal det skje valg i 2019 gjeldende for perioden 

2020 – 2023. Valgene skal gjennomføres i samsvar med Valgreglement for Universitetet i Oslo og 

Administrasjonsreglement for Det samfunnsvitenskapelige fakultet. For de resterende enhetene 

ved fakultetet, vil det bli valg i løpet av perioden 2020 – 2023. 

 

Det holdes normalt samlet (felles) valg av dekan og prodekan (dekanens stedfortreder), jamfør 

valgreglementets § 23. Fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan. Jamfør § 7 i 

valgreglementet er fast vitenskapelige tilsatte ved fakultetet/instituttene og eksterne kandidater 

valgbare til vervet som dekan/prodekan. Den som velges til dekan eller prodekan blir i kraft av 

valget medlem av fakultetsstyret. Jamfør fakultetets administrasjonsreglement § 5 blir dekanen 

leder for fakultetsstyret. 

 

Når valget er godkjent, blir den nye dekanen formelt ansatt i en faglig-administrativ stilling som 

dekan, med en ordinær arbeidskontrakt, hvor betingelsene forhandles med rektor. Vedkommende 

får permisjon fra sin ordinære stilling og vender tilbake til denne etter endt funksjonstid. 

 

Valgstyret oppnevnes av fakultetsstyret og skal sikre at prosedyrene i valgreglementet følges. 

Nåværende valgstyre er oppnevnt for perioden 2015 – 2019 og består av: 

 

 Professor Jon Hovi, Institutt for statsvitenskap (leder) 

 Stipendiat Mari Andrine Hjorteset, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

 Avdelingsleder Ingvill Nygård Bojer, fakultetsadministrasjonen 

 Student Truls O. Sætrang 

 

Valgstyret skal fungere inntil nytt fakultetsstyre får valgt nytt valgstyre. 

 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#toc1
https://www.sv.uio.no/om/organisasjon/reglement/
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I henhold til valgreglementet § 24 er det rektor som fastsetter og kunngjør dato og tidspunkt for 

start og slutt på valget av dekan/prodekan. Valgstyret, i samarbeid med universitetsdirektøren, 

fastsetter og kunngjør en tidsplan. Vedlagt er forslag til tidsplan basert på valget i 2015. 

 

Valgkomité 

Ved valg av dekan/prodekan foreslår fakultetet overfor Universitetsstyrets tilsettingsutvalg en 

valgkomité bestående av en student, en teknisk-administrativt tilsatt og to vitenskapelige tilsatte 

fra fakultetet. Valgkomiteen har til oppgave å sørge for at stillingsbeskrivelse gjøres kjent for både 

velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et 

godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen kan selv aktivt søke etter 

egnede kandidater. Medlemmene av valgkomiteen har selvstendig forslagsrett. Se vedlagt mandat 

for valgkomiteen. 

 

Forslag til valgkomité for valgperioden 2020 – 2023 

 

 Student … 

 Professor Bjørn Erik Rasch, Institutt for statsvitenskap 

 Professor Trine Waaktaar, Psykologisk institutt 

 Seniorkonsulent Marte Emilie Engebretsen, Økonomisk institutt 

 

Delegering av ansvaret for instituttvalg til enhetene (lokale valgstyrer) 

Etter UiO sitt valgreglement § 3, pkt. 3 har fakultetsstyret ansvar for alle valg som avvikles på 

fakultets- og instituttnivå, men kan delegere valgene på instituttene til enhetene selv. Dette er 

tidligere praksis og blir foreslått videreført- 

 

Forslag til vedtak: 

 

a) Fakultetsstyret fremmer med dette følgende forslag til fakultetets valgkomité 

for 2020 – 2023 overfor Universitetsstyrets tilsettingsutvalg: xx (student), 

Bjørn Erik Rasch (vitenskapelig tilsatt), Trine Waaktaar (vitenskapelig 

tilsatt) og Marte Emilie Engebretsen (teknisk-administrativt tilsatt). 

 

b) Fakultetsstyret delegerer valgene på instituttnivå til instituttene. 

 

Med hilsen 

 

Nils-Henrik von der Fehr 

dekan 

Gudleik Grimstad 

fakultetsdirektør 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 

Vedlegg: 
  

 Forslag til tidsplan 

 Mandat for valgkomiteen 


