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Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.: 
Fra UiOs valgreglement:  

§ 3 Valgstyrer  

1. Universitetsstyret oppretter et sentralt valgstyre som har ansvaret for gjennomføring av valg av rektor/prorektor og 

Universitetsstyret. Det sentrale valgstyret skal også gi veiledning ved valg på fakultets- og instituttnivå. Det sentrale 

valgstyret er i valgsaker rådgiver for Universitetsstyret og universitetsdirektøren. Det sentrale valgstyret treffer 

avgjørelser i forbindelse med disse valgene som ikke er tillagt annet organ. Universitetsdirektøren organiserer et fast 

valgsekretariat som er underlagt Det sentrale valgstyret. Det sentrale valgstyret skal ha til sin disposisjon et sekretariat 

som har tilstrekkelig kompetanse til å assistere alle nødvendige gjøremål i relasjon til valgene.  

 

2. Fakultetsstyret oppnevner et fakultetsvalgstyre. Dette har ansvar for alle valg som avvikles på fakultets- og 

instituttnivå. Det kan delegere til instituttene å gjennomføre valgene. Instituttstyret oppnevner da eget valgstyre. 

Fakultetsvalgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med disse valgene. 

Fakultetsdirektøren organiserer et fast valgsekretariat som er underlagt fakultetsvalgstyret.  

 

3. Alle valgstyrer skal som hovedregel ha representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 

(stemmerettsgruppe a, jf. § 12 nr. 1), midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe b), teknisk og 

administrativt tilsatte (gruppe c), og studentene (gruppe d). Dersom særlige forhold foreligger, kan oppnevnende organ 

enstemmig bestemme at en eller flere grupper ikke skal ha representanter i valgstyret. Fungeringsperioden for 

medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden, jf. § 2. Valgstyrene er vedtaksføre når minst halvparten av 

medlemmene er til stede. 

De viktigste problemstillingene:  

I henhold til valgreglementet for UiO skal det oppnevnes et valgstyre som har ansvar for å se til at valgene 

gjennomføres på riktig måte. Følgende er forespurt og har sagt seg villige til å sitte i fakultetets valgstyre for kommende 

periode:  

 

Professor Ragnhild E. Pedersen, Farmasøytisk insitutt, leder 

Kontorsjef Anne Cathrine Modahl, Institutt for geologi 

 

Faktultetet venter på stipendiat og student kandidater.  

 

Vedtaksforslag: 
Professor Ragnhild E. Pedersen og Kontorsjef Anne Cathrine Modahl oppnevnes som medlemmer i fakultetets valgstyre 

for perioden 2017 – 2020.  Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å oppnevne en stipendiat og student til valgstyret. 

 

 

 

 


