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Oppnevning av medlemmer i fakultetets valgstyret for perioden 
01.09.2018 – 31.12.2019 
 

I henhold til valgreglementet for Universitetet i Oslo skal det oppnevnes et eget valgstyre som 
skal ha ansvaret for gjennomføring av alle valg ved fakultetet. Dette valgstyret kommer i 
tillegg til valgkomiteene som oppnevnes i forbindelse med dekan og instituttledervalgene. 
 
Valgreglementet har følgende bestemmelser om valgstyrer: 
 

§ 3, punktene 3 og 4 -  Valgstyrer 
3. Valgstyrer for valg på fakultets- og instituttnivå 

Fakultetsstyret oppnevner et fakultetsvalgstyre. Dette har ansvar for følgende valg som avvikles på   

fakultets- og instituttnivå: valg av dekan og prodekan, instituttleder og stedfortreder for instituttleder, 

og for valg til fakultetsstyre og instituttstyre/råd. Det kan delegere til instituttene å gjennomføre 

valgene. Instituttstyret oppnevner da eget valgstyre. Ved institutter som har råd og ikke styre, 

oppnevnes valgstyre på instituttnivå av fakultetsstyret. Fakultetsdirektør/instituttleder organiserer et 

fast valgsekretariat som er underlagt fakultets/instituttvalgstyret. 

4. Sammensetning av valgstyrene  

· Alle valgstyrer skal som hovedregel ha én representant for hver av gruppene fast tilsatte i 

undervisnings- og forskerstillinger (stemmerettsgruppe a, jf. § 6 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. Det kan oppnevnes 

vararepresentant for den enkelte representanten i valgstyret. 

· Fungeringsperioden for medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden for de ulike 

gruppene i det aktuelle styringsorganet, og fungerer inntil det nye styringsorganet har valgt nytt 

valgstyre. Jf. § 2. 

· Valgstyrene er vedtaksføre når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

 

Som det fremgår av punkt 4 er fungeringsperioden for medlemmer av valgstyrene tilsvarende 

valgperioden, dvs. at fast vitenskapelig og teknisk administrative tilsatte oppnevnes for 4 år, og 

midlertidige tilsatte og studentene oppnevnes for ett år av gangen. 

 

Fakultetsvalgstyrets representant for de faste vitenskapelige tilsatte, leder, og for de teknisk-

administrativ tilsatt, professor Arne Lervåg, IPED, leder og rådgiver Toril Eggen, ILS, 
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ble oppnevnt av fakultetets styre for fire år i møtet 3. mars 2017. Da fakultetsvalgstyrets representant 

for de midlertidig vitenskapelig tilsatte, og for studentene kun velges for ett år av gangen, er det behov 

for å oppnevne representanter for disse gruppene nå.  

 

Fakultetetsdirektøren foreslår for styret følgende representanter oppnevnt for de midlertidig 

vitenskapelig tilsatte, og studentene for perioden 01.09.2018 til 31.12.2019: 

 

Post.doc. Linda Larsen, ISP  

Student Marita Aurstad Braathu, ILS  

 

Representantene er forespurt og har sagt seg villig til å påta seg dette vervet. 

Fakultetsdirektøren organiserer et fast valgsekretariat som er underlagt fakultetsvalgstyret. 

 

 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret oppnevner post.doc. Linda Larsen, ISP, og student Marita Aurstad Braathu, 

ILS, som medlemmer av fakultetsvalgstyret for perioden 01.09.2018  – 31.12.2019. 
 
 
 
Bård Kjos 
fakultetsdirektør       Solveig Bauge Løland 
         ass. fakultetsdirektør 
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