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Sakstittel: Formalia rundt dekanvalg. 
 
De viktigste problemstillingene: 
Dekanatet ved MN fakultetet er valgt for 4 år fra 1/1 2017.  Det skal velges nytt dekanat med 
funksjonstid fra 1/1 2021.  I henhold til MN fakultetets administrasjonsreglement skal fakultetet ha 
en dekan og to prodekaner. En av prodekanene skal velges sammen med dekan og er dekanens 
stedfortreder. Den andre prodekanen oppnevnes av dekanen.  
 
Valgstyre 
For alle valg oppnevnes det valgstyre som har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i 
henhold til reglementet. Fakultetsstyret oppnevner et fakultets-valgstyre som bl.a. har ansvar for 
valg av dekan og prodekan og for valg til fakultetsstyret. Valgstyret skal ha én representant for hver 
av gruppene fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, midlertidig tilsatte i undervisnings- og 
forskerstillinger, teknisk og administrativt tilsatte, og studentene.  
 
Fakultetsstyret har tidligere (fakultetsstyresak 38/17) oppnevnt professor Ragnhild E Paulsen, 
farmasøytisk institutt og kontorsjef Anne Cathrine Modahl, institutt for geofag til valgstyret for hele 
inneværende dekanat-periode. Medlem fra midlertidig vitenskapelig tilsatte og fra studentene må 
oppnevnes på ny.  
 
Valgkomitè 
Ved valg av dekan/prodekan bør det oppnevnes en valgkomité. Valgkomiteen skal sørge 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. 
 
I henhold til UiOs valgreglement skal valgkomiteen bestå av en student, en teknisk-administrativ 
tilsatt og to vitenskapelig tilsatte fra fakultetet. Det er Universitetsstyrets tilsettingsutvalg som 
godkjenner valgkomité etter forslag fra fakultetet. Det forslås å gjenoppnevne to fra den 
valgkomiteen som var i funksjon ved forrige dekanvalg og supplere med to nye. Følgende er 
forespurt og har sagt seg villige til å sitte i fakultetets valgkomite for det forestående dekan-valget: 
- Professor Anne Krag Brysting, Institutt for biofag («gammel») 
- Kontorsjef Kristine Aall S. Knudsen, Institutt for astrofysikk («gammel») 
- Professor Atle Jensen, Matematisk institutt.  
- Student Didrick Kruse, leder MNSU  
 
Tidsplan 
Rektor fastsetter og kunngjør dato og tidspunkt for start og slutt på valget av dekan/prodekan etter 
forslag fra valgstyret. Ved MN fakultetet har de senere dekan-valgene vært gjennomført i 
vårsemesteret året før ny dekan-periode. Dette vil trolig også bli løsningen for det kommende 
valget.  
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Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret delegerer til dekan å supplere valgstyret med et medlem fra de midlertidig 
vitenskapelig tilsatte og fra studentene. 
 
Fakultetstyret anbefaler universitetsstyrets tilsettingsutvalg å oppnevne følgende valgkomité: 
- Professor Anne Krag Brysting, Institutt for biofag  
- Kontorsjef Kristine Aall S. Knudsen, Institutt for astrofysikk  
- Professor Atle Jensen, Matematisk institutt.  
- Student Didrick Kruse, leder MNSU  
 
 
Link til MN fakultetets adminitsrasjonsreglement: 
https://www.mn.uio.no/om/organisasjon/styret/adm-reglement-il.pdf 
Link til UiOs valgreglement: 
https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#3 
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