
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Fakultetsadministrasjonen 
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo 

Telefon: 22 85 62 64 
Telefaks: 22 85 48 25 
postmottak@sv.uio.no 
www.sv.uio.no 

 

Dato: 22.02.2019 

 Saksnr..: 2019/3243 AUDJS 

Valgkomiteens mandat ved valg av dekan/prodekan høsten 2019 

 

I UiO sitt valgreglement § 22 står det følgende om valgkomité: 

1. Ved valg av hhv. dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder bør det 

oppnevnes en valgkomité. 

2. Valgkomiteen sørger for at stillingsbeskrivelse er 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 skal selv aktivt søke etter egnede 

kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett. 

3. Valgkomiteen skal bestå av en student, en teknisk-administrativ tilsatt og to vitenskapelig 

tilsatte fra fakultetet. Det kan oppnevnes varamedlem for det enkelte komitémedlem. 

4. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg (TU) godkjenner valgkomité for valg av 

dekan/prodekan etter forslag fra fakultetet. Fakultetsstyret nedsetter valgkomité for valg av 

instituttleder/stedfortreder for instituttleder. 

 

Fakultetsstyret ved SV vedtok 26.02.2015 at følgende retningslinjer i tillegg skal legges til grunn 

ved valg av dekan:  

1. Valgkomiteen skal, med det unntak nevnt under punkt 3, finne fram til minst ett - og helst 

flere - egnet/egnede kandidatpar som dekan og prodekan ved dekanvalget, og sende inn 

sitt/sine forslag til valgstyret tidlig (i første halvdel) av den perioden der det er åpnet for å 

komme med forslag til kandidater. Det skal fastsettes en frist for når valgkomiteen senest 

skal fremme sitt/sine forslag.  

2. Valgkomiteen skal sørge for at de(n) kandidaten(e) den selv foreslår utarbeider en 

egenpresentasjon, og skal oppfordre kandidaten(e) til å rekruttere en støttegruppe som kan 

drive en eventuell valgkamp. Komiteen som sådan skal ikke ha noen aktiv rolle i 

valgkampen ut over initiativet under punkt 1.  

3. Valgkomiteen kan la være å fremme eget/egne forslag dersom det tidlig i prosessen 

foreligger forslag på kandidat(er) som den anser for godt egnet. Hvis det foreligger flere 

forslag skal ikke komiteen presisere hvilke(t) kandidatforslag den støtter.  
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Forslagsrett 

Uansett valgkomiteens mandat har tilsatte og registrerte studenter ved fakultetet forslagsrett. 

Forslaget skal være undertegnet av minst 10 personer med stemmerett. Ingen kan være 

underskrivere på mer enn ett forslag til samme verv. Forslaget kan følges av en erklæring fra 

kandidaten om at vedkommende er villig til å stille til valg. Dersom dette ikke foreligger underretter 

valgstyret kandidaten om forslaget og gjør rede for eventuell rett til å nekte valg.  

 

Lov om universitet og høgskoler regulerer hvem som kan nekte valg i § 9-5 Plikt til å ta imot og 

utføre tillitsverv. Her heter det at: 

 

1) En ansatt som blir valgt til styret eller andre tillitsverv ved institusjonen, har plikt til å ta imot 

vervet. Den som har gjort tjeneste i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid 

som vedkommende har fungert i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem minst halve 

valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode. 

(2) Innehaver av tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører. 

 

http://lovdata.no/lov/2005-04-01-15/§9-5
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