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Sakstittel: Suppleant til dekanatet for perioden 01.07.12.-30.06.12 
 
Dekanen skal ha forskningsfri og oppholde seg utenlands fra sommeren 2012 til sommeren 2013. I denne 
perioden vil dekanens stedfortredere vikariere som dekan. Dekanatet bør antakelig suppleres i denne 
perioden. 
 
Vi har ikke tidligere praksis for midlertidig supplering av dekanatet. Universitetets Reglement for tilsetting og 
valg av ledere ved fakulteter og institutter åpner i flere paragrafer for at fakultetsstyret kan vedta at 
prodekaner oppnevnes av dekanen i stedet for å velges, se vedlegg 2. 
 
Fakultetet mener at disse paragrafene kan benyttes i dette tilfellet og ønsker at fakultetsstyret gir dekanen 
fullmakt til å oppnevne en prodekan for perioden 01.07.12-30.06.12. Denne løsningen ble lagt frem for 
fakultetets valgstyre høsten 2011, og valgstyret ga sin tilslutning til forslaget, men forutsatte at det måtte 
godkjennes av det nye fakultetsstyret, se vedlegg 1. 
 
Alternativet til oppnevning er suppleringsvalg, men administrasjonen vil ikke anbefale dette. Valg er svært 
tid og ressurskrevende for både fakultetets valgkomité, valgstyre og administrasjonen. Samtidig ser vi gang 
på gang at det er vanskelig å få kandidater til å stille til valg. 

 
Vedtaksforslag: 
 
Dekanen gis fullmakt til å oppnevne en suppleant til dekanetet for perioden 01.07.12-30.03.13. 
 
Vedlegg:  
1. Referat fra møte i valgstyret 27.9.2011 
2. Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter, § 1-4, § 6-2, § 24.  
 
 

 
  



 

 
   

 Side 2 

Sak 7, vedlegg 1 

Møte i valgstyret, tirsdag 27. september 2011 
 
Møterom i Universitetsgata 22-24 
 
Til stede: Inge Lorange Backer (leder), Steinar Hafto Myre, Ada Molne Kjøllesdal og Eirik Haakstad 
(referent). 
 
Forfall: Rozemarijn van der Hilst. 
 
Sak 1 Gjennomføring av dekanatvalget 
Valgstyret gir sin tilslutning til at valget gjennomføres som forenklet valg med de tre foreslåtte 
kandidatene. Det er en forutsetning at velgerne gjøres oppmerksomme på følgende to punkter: 

o dekanens forskningstermin høst 2012 og vår 2013 

o studiedekanens årlige fravær 

Valgstyret antar for sin del at reglementet for tilsetting og valg av ledere (§§ 1-4, 6-2 og 24) kan 
åpne for at fakultetsstyret gir dekanen fukllmakt til å oppnevne en prodekan som suppleant, men 
mener at det er fakultetsstyret vårsemesteret 2012 som må ta endelig stilling til om dette skal 
gjøres, eller om det må foretas suppleringsvalg for dekanens fraværsperiode. 
 
Sak 2 Faste vitenskapelige i styret 
Valgstyret ber valgkomiteen om å foreslå ytterligere to vararepresentanter, til sammen fire 
vararepresentanter. 
 
Forutsatt at det ikke foreslås flere kandidater enn det antall verv som er på valg, mener valgstyret 
at dette valget kan avvikles som forenklet valg på samme måte som dekanatvalget. 
 
Sak 3 Midlertidige vitenskapelige til styret 
Valgstyret fastsetter at valget gjennomføres som elektronisk valg med oppgjørsform som 
flertallsvalg. Valgstyret fatsetter videre at alternativ 1 i det fremlagte notatet benyttes, altså at: 

o Den av Helga Aune og Irina Fodchenko som får flest stemmer, blir fast representant 

o Den av Helga Aune og Irina Fodchenko som får minst stemmer, blir 1. vararepresentant 

o Den av Olav Haugen Moen og Synnøve Ugelvik som får flest stemmer, blir 2. vararepresentant 

 
Sak 4 Teknisk-administrativt-ansatte til styret 
Valgstyret fastsetter at valget gjennomføres som elektronisk valg med valgoppgjør som 
flertallsvalg. 
 
Sak 5 Framdrift 
Steinar Hafto Myre og Eirik Haakstad jobber med presentasjon av kandidatene på nettsidene. 
Informasjon om dekanatvalget sendes alle ansatte og studenter så snart presentasjonene er klare 
og innholdet i informasjonen er godkjent av valgstyret. 
 
Mht. de øvrige valgene jobber administrasjonen videre i samråd med valgstyret.  



 

 
   

 Side 3 

Sak 7, vedlegg 2 

 
Utdrag fra Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter 

 
Hele reglementet finnes på denne nettsiden: 
http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/reglvalgdekanprodekan.xml  
 
§ 1-4. Fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan. Instituttstyret kan vedta at 
stedfortreder for instituttleder oppnevnes av instituttleder. 
 
§ 6-2. Det holdes normalt samlet (felles) valg av dekan og prodekan (dekanens stedfortreder). 
Fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan.  
 
§ 24. Fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan. Slik oppnevning foretas etter at 
dekan er valgt eller tilsatt. Prodekan trer inn som nestleder i fakultetsstyret. Når dekan tilsettes 
eller velges direkte, oppnevnes prodekan før valg av fakultetsstyret foretas. Kun vitenskapelig 
tilsatte som er valgbare til fakultetsstyret kan oppnevnes som prodekan. 
 
 

http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/reglvalgdekanprodekan.xml

