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Oppnevning av valgkomité ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) 

IKRS skal høsten 2017 velge ny instituttleder med stedfortreder for perioden 01.01.18-31.12.20, og 

har i den forbindelse bedt fakultetet oppnevne valgkomité for instituttet. Valgreglement for UiO § 

22 fastsetter valgkomiteers oppgaver og sammensetning, samt at valgkomiteer ved instituttene skal 

oppnevnes av fakultetsstyret. 

Valgkomiteen har til oppgave å sørge for at stillingsbeskrivelse gjøres 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 kan selv aktivt søke etter egnede 

kandidater. Komiteens medlemmer har selvstendig forslagsrett. 

Valgkomiteer skal normalt bestå av to vitenskapelige, én teknisk-administrativ og én student. 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for IKRS: 

 professor Heidi Mork Lomell 

 professor Vidar Halvorsen 

 kontorsjef Turid Eikvam 

 student Mari Ramse Berntsen 

 

For fast ansatte representanter i komiteen er funksjonstiden fire, for stipendiat- og 

studentrepresentanten er funksjonstiden et år. 

Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 

Eirik Haakstad 

seksjonssjef 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

Vedlegg: 

1. Protokoll fra møte i instituttstyret ved IKRS 30.05.17 

2. Valgreglement for UiO §§ 20-22 

 

 

 

Saksbehandler: 

Eirik Haakstad 

+4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no 



Det juridiske fakultet 

Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTSTYRET 

Tirsdag 30.05.2017 kl. 11.00. 

 

Til stede: Heidi Mork Lomell, Vidar Halvorsen, Martin Nøkleberg, Per Jørgen Ystehede, 

Mari Ramse Berntsen 

Turid Eikvam (referent) 

 

 

SAK A1 Forslag til valgkomite 

 Det skal avholdes valg av instituttleder og stedfortreder for perioden 2018-

21. Det nedsettes en valgkomite på instituttet som skal foreslå kandidater. 

Det er valgstyret på fakultetet som organiserer valget. Instituttstyret legger 

fram forslag til valgkomite til fakultetsstyremøte 12. juni. Deretter vil 

valget gjennomføres til høsten. 

 Forslag til valgkomite:  

 For de vitenskapelige ansatte: Heidi Mork Lomell og Vidar Halvorsen 

 For de administrative: Turid Eikvam 

 Studentrepresentant: Mari Ramse Berntsen 

 Vedtak: Enstemmig valgt 

 

SAK A2 Evt. 

  Ingen saker til evt. 

   

 

   

 

Heidi Mork Lomell     Turid Eikvam 

Instituttleder      kontorsjef 

 

 



V-SAK 5, vedlegg 1 
 

 

Valgreglement for Universitet i Oslo 

Del 3: Valg av ledere ved fakulteter og institutter (dekan/prodekan og 

instituttleder/stedfortreder for instituttleder) 

§ 20 Valg eller tilsetting 

1. Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges, dersom ikke 

universitetsstyret selv - etter tilråding fra fakultet/instituttstyret/instituttrådet - bestemmer 

at det skal foretas tilsetting. Valg foretas etter dette reglementets Del 3. Tilsetting foretas 

etter Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter. 

2. Instituttstyret/instituttrådet kan vurdere endring forut for nytt valg, åremålsperiodens utløp 

eller når instituttleder slutter eller trekker seg fra vervet. Eventuell anbefaling om endring 

fremmes for fakultetsstyret, som sender sitt forslag til universitetsstyret, vedlagt 

instituttstyrets-/rådets anbefaling. 

3. Universitetsstyret skal fatte vedtak i saken dersom instituttstyret/rådet eller fakultetsstyret 

foreslår en endring i gjeldende ordning (valg eller tilsetting). 

§ 21 Stemmerettsgrupper 

Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges av tilsatte og av registrerte 

studenter ved hhv. fakultetet og instituttet, etter bestemmelser i dette reglementets del 2. 

§ 22 Valgkomité 

1. Ved valg av hhv. dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder bør det 

oppnevnes en valgkomité. 

2. Valgkomiteen sørger 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. 

3. Valgkomiteen skal bestå av en student, en teknisk-administrativ tilsatt og to vitenskapelig 

tilsatte fra fakultetet. Det kan oppnevnes varamedlem for det enkelte komitémedlem. 

4. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg (TU) godkjenner valgkomité for valg av dekan/prodekan 

etter forslag fra fakultetet. Fakultetsstyret nedsetter valgkomité for valg av 

instituttleder/stedfortreder for instituttleder. 
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