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Sakstittel: Forenklet valg av dekan og prodekan for perioden 2021-2024 
 
Bakgrunn:  
Det nåværende dekanatet ved MN fakultetet er valgt for 4 år fra 1/1 2017.  Det skal velges nytt dekanat med 
funksjonstid fra 1/1 2021. Ved utløp av frist for å nominere dekanat-kandidater forelå det forslag på et team; Solveig 
Kristensen som dekan og Bjørn Jamtveit som prodekan. Når det kun foreligger forslag på et team holdes det ikke 
ordinært valg, men valget foretas av det sittende fakultetsstyret. De foreslåtte kandidatene anses som valgt dersom det er 
flertall av alle valgte representanter i fakultetsstyret for dette. 
 
 
Beskrivelse av prosessen 
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. Vervene 
som dekan og prodekan er beskrevet i fakultetets administrasjonsreglement.  
 
Valgstyre 
Fakultetetsstyret har tidligere oppnevnt (fakultetsstyresak 38/17, 40/19) følgende valgstyre:  
■Professor Ragnhild E. Paulsen, Farmasøytisk institutt 
■Kontorsjef Anne Cathrine Modahl, Institutt for geofag 
■Stipendiat Frøydis Sved Skottvoll, Kjemisk institutt 
■Student Sigurd Fladby 
 
Valgstyret har ansvar for at valg av dekan og prodekan, samt valg av representanter til fakultetsstyret gjennomføres i 
henhold til UiOs valgreglement 
 
Valgkomité 
Etter forslag fra fakultetsstyret (Sak 40/19) oppnevnte universitetsstyrets tilsettingsutvalg følgende valgkomité for 
dekanvalget: 
- Professor Anne Krag Brysting, Institutt for biofag  
- Kontorsjef Kristine Aall S. Knudsen, Institutt for astrofysikk  
- Professor Atle Jensen, Matematisk institutt.  
- Student Didrick Kruse  
 
Etter forslag fra valgkomitéen godkjente rektor en tidsplan for gjennomføring av dekanvalget våren 2020. 
31. januar ble det sendt epost alle tilsatte og studenter med invitasjon til å foreslå kandidater, og valget ble markedsført 
på fakultetets hjemmesider. Samtidig startet valgkomitéen sitt arbeid. 
 
Ved utløpet av fristen for å fremme forslag 25. mars forelå det forslag på et dekanat-team: Solveig Kristensen/Bjørn 
Jamtveit. I sitt møte samme dag fattet valgstyret følgende vedtak: 
 

1. Forslaget om Solveig Kristensen som dekan og Bjørn Jamtveit som prodekan godkjennes av valgstyret.  
2. Det informeres om at teamet Kristensen/Jamtveit  er godkjent av valgstyret. Fristen for å foreslå andre 

kandidater forlenges til torsdag 2. april kl. 12.00. 
 
Forlengelse av fristen er tråd med UiOs valgreglement §11 punkt 1 kulepunkt 2: 
«Dersom det ved fristen for forslag på kandidater til et valg kun er framstilt et antall kandidater som er likt eller mindre 
enn det antall som skal velges, sender valgstyret ut informasjon om dette og en ny frist for forslag til kandidater. 
Dersom det ved denne andre fristen ikke er kommet flere kandidater enn det som skal velges, kan 
fakultetsstyret/instituttstyret (instituttrådet) erklære den/disse som valgt.» 
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Det ble informert om den forlengede fristen via epost til tilsatte og studenter samt på fakultetets hjemmesider, men det 
kom ingen nye nomineringer av dekanatteam til fristen 2. april. Valgstyret fattet da følgende vedtak: 
 
«Med referanse til UiOs valgreglement §26 punkt 2 oversendes forslaget om Solveig Kristensen som dekan og Bjørn 
Jamtveit som prodekan til fakultetsstyret for videre behandling.» 
 
 Fakultetsstyrets behandling av saken er beskrevet i UiOs valgreglement §26 punkt 2: 
«Dersom det innen fristen som er fastsatt i tidsplanen bare har kommet ett kandidatforslag på hhv. dekan/prodekan og 
instituttleder/stedfortreder for instituttleder, holdes det ikke valg etter reglene foran. I så fall foretas valget av det 
sittende fakultetsstyret/instituttstyret. Den foreslåtte kandidaten anses som valgt dersom det er flertall av alle valgte 
representanter (enten de er til stede eller ikke) for dette. Dersom slikt flertall ikke foreligger, startes valgprosessen på 
ny. Valgstyret fastsetter nytt tidspunkt for start og slutt på valget og tidsplan.» 
 
 
Vedtaksforslag:  
Solveig Kristensen velges til dekan for perioden 2021-2024. Bjørn Jamtveit velges til prodekan for perioden 2021 – 
2024. 
 
 
Link til Fakultetets administrasjonsreglement, 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 
 
Link til Program for valgperioden 2021–2024 for Kristensen/Jamtveit, https://www.mn.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-
saker/2020/kristensen-dekanat-plattform.html  
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