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Forslag til valgkomité ved Det juridiske fakultet - 01.01.19-31.12.22
I 2019 skal Det juridiske fakultetet velge nytt dekanat. Valgreglement for UiO (§ 22) fastsetter at
det ved valg av dekan og prodekaner bør oppnevnes en valgkomité på fakultetsnivå. Fakultetet
foreslår valgkomiteen til universitetsstyrets tilsettingsutvalg som foretar den formelle
oppnevningen.
Valgkomiteens oppgaver i forbindelse med ledervalgene går oppgavene ut på å:
-

gjøre stillingsbeskrivelse kjent for både kandidater og velgere,
presentere kandidater for velgerne,
ta imot forslag til kandidater,
aktivt søke etter egnede kandidater selv.

Ved Det juridiske fakultet bes valgkomiteen også søke etter og foreslå eksterne medlemmer til
fakultetsstyret.
Valgkomiteen skal bestå av to vitenskapelige tilsatte, én student og én teknisk/administrativt
tilsatt. Det kan oppnevnes varamedlem for det enkelte komitémedlem. Representantene for de
ulike gruppene forslås av:
-

Instituttlederne foreslår representant for faste 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. Vi ber derfor om at fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å foreslå
studentrepresentant etter innspill fra studentene selv.
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For faste vitenskapelige og teknisk-administrative er funksjonstiden 4 år, mens midlertidig
vitenskapelige og studenter har 1 års funksjonstid.
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret foreslår følgende valgkomité for Det juridiske fakultet:
o
o
o
o

Professor Finn Arnesen (leder)
Professor Ingunn Ikdahl
Professor Katja Franko (vara for vitenskapelig ansatte)
Seksjonssjef Randi Saunes

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å foreslå studentrepresentant etter innspill fra studentene
selv.
Med unntak av studentrepresentanten, er valgkomiteens funksjonstid 01.01.19-31.12.22.
Funksjonstiden for studentrepresentanten er 01.01.19-31.12.19.
Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg.
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V-SAK 6 – 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.

§ 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.

