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Oppnevning av valgstyre ved Det juridiske fakultet 01.01.19-31.12.22 

Funksjonstiden til fakultetets valgstyret utløper ved nyttår, og det må derfor oppnevnes nytt 

valgstyre for kommende fireårsperiode. Valgreglementet for Universitetet i Oslo (§ 3) fastsetter at 

fakultetsstyret skal oppnevne et fakultetsvalgstyre. 

Valgstyret har ansvar for at alle valg som avvikles på fakultets- og instituttnivå gjennomføres iht. 

valgreglementet. Valgstyret treffer selvstendige avgjørelser der slik myndighet ikke er tillagt annet 

organ, og kan delegere oppgaver til et fast valgsekretariat organisert av fakultetsdirektøren. 

Valgstyret skal bestå av én representant fra hver stemmerettsgruppe, altså fast og midlertidig 

vitenskapelig, student og teknisk-administrative. Representantene for de ulike gruppene forslås av: 

- Instituttlederne foreslår representant for faste vitenskapelige 

- Stipendiatrådet foreslår representant for midlertidig vitenskapelige 

- Juridisk studentutvalg (JSU) foreslår representant for studentene 

- Kontor- og seksjonssjefer foreslår representant for teknisk-administrative 

På grunn av store utskiftinger av JSU ved nyttår, har studentene fått utsatt frist til å foreslå 

kandidat til 15. januar. Det har heller ikke vært mulig å finne representant for midlertidig 

vitenskapelige innen dokumentfristen til fakultetsstyret. Vi ber derfor om at fakultetsstyret gir 

dekanen fullmakt til å oppnevne studentrepresentant og representant for midlertidig 

vitenskapelige etter forslag fra disse to gruppene. 

Representantene for faste vitenskapelige og teknisk-administrative har fire års funksjonstid, mens 

funksjonstiden for midlertidig vitenskapelige og studenter er ett år. 

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre ved Det juridiske fakultet: 

- Professor Lasse Simonsen (leder) 

- Seksjonssjef Steinar Hafto Myre 
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Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til oppnevne studentrepresentant og representant for 

midlertidig vitenskapelige. 

 

Funksjonstiden for Simonsen og Myre er fram til 31.12.2022, mens funksjonstiden for stipendiat- 

og studentrepresentanten er ut 2019. 

 

Vedlegg. 

1. Valgreglement for Universitetet i Oslo § 3 

 

 
Saksbehandler: 

Eirik Haakstad 

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



V-SAK 5 Vedlegg 
Utdrag fra UiOs valgreglement 

 

Valgreglement for Universitetet i Oslo  

Vedtatt av universitetsstyret 5. mai 2015, ikrafttreden 20. mai 2015 med 

endringer 8. september og 18. oktober 2016 og 22. februar 2017. 

 

§ 3 Valgstyrer 
1. Generelt  

o For alle valg oppnevnes det valgstyre. Valgstyrene har som oppgave å sørge for 
at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet. Valgstyret treffer alle 
avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene. 

o Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å 
foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på 
kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og 
valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet. Jf. § 14. 

2. Det sentrale valgstyret 
Universitetsstyret oppretter et sentralt valgstyre som har ansvaret for å gjennomføre 
valg av rektor/prorektor og representanter til universitetsstyret. Det sentrale 
valgstyret er i valgsaker rådgiver for universitetsstyret og universitetsdirektøren, og 
gir veiledning ved valg på fakultets- og instituttnivå. 
Valgstyret er klageorgan for beslutninger i søkekomiteen ved rektor- og 
prorektorvalg. 
Universitetsdirektøren organiserer et fast valgsekretariat som er underlagt det 
sentrale valgstyret. Dette skal ha tilstrekkelig kompetanse til å assistere alle 
nødvendige gjøremål i relasjon til valgene. Valgstyrets rolle som klageinstans 
framgår av § 17. 
Valgsekretariatet er også sekretariat for søkekomiteen ved rektor- og prorektorvalg. 

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  

o 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. 

o 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. 

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