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Til fakultetsstyret,

Viser til sak på ekstraordinært møte 24. april der fakultetsstyret sluttet seg til SMRs ønske om overgang 
fra tilsatt til valgt ledelse. Universitetsstyret fattet i møtet 7. mai vedtak i saken, og SMR skal ha en valgt 
ledelse på plass fra og med 1. juli i år. 

I den forbindelse ber vi om at fakultetsstyret oppnevner valgkomité for SMR på sirkulasjon. Vedlagt 
følger notat fra SMR om sammensetning av valgkomité. Mandat og sammensetning av valgkomiteer 
beskrevet i Valgreglement for UiO § 22:

http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#22

Jeg ber om tilbakemelding fra styrets faste medlemmer innen fredag 25. mai kl. 1600.

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for SMR:

- Professor Stener Ekern
- Stipendiat Natalia Torres
- Seniorrådgiver Elisabeth Perioli Bjørnstøl
- Seniorrådgiver Christian Boe Astrup
- Student Vanessa Leversen eller Viktor Emanuel Sanden Espedal eller evt en annen student som 
oppnevnes av JSU/Studentparlamentet.

For fast ansatte representanter i komiteen er funksjonstiden fire, for stipendiat- og 
studentrepresentanten er funksjonstiden et år.

Vennlig hilsen,
Eirik

----------
Eirik Haakstad
Seksjonssjef, Administrasjonsseksjonen
Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo



Besøksadresse:
1. etasje, Domus Academica (DA)
Karl Johansgt. 47

Tlf. +47 22 85 93 31
Mob. +47 957 01 101
Fax. +47 22 85 98 40
http://www.jus.uio.no



Norsk senter for menneskerettigheter Notat 
Det juridiske fakultet 

 

Postadresse: 
Postboks 6706 
St. Olavs plass 5 
0130 OSLO Norge 

Besøksadresse: 
Cort Adelers gate 30 
0254 OSLO Norge 

Tlf.:      228 42001 
Faks:    228 42002 
E-post: info@nchr.uio.no 
www.jus.uio.no/smr 

 

Til: Fakultetsstyret 
 
Møtenummer: Sirkulasjonssak 
Kommentarfrist: 25.05.18 
Dato: 22.05.18 
Saksnummer: 2018/5158 
Saksbehandler: EH/TDK 
 
Oppnevning av valgkomité ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 
Universitetsstyret vedtok i møte 07.05.18 at SMR endrer ledelsesform fra tilsatt til valgt 
leder med virkning fra 1. juli 2018. Senteret skal følgelig velge instituttleder med 
stedfortreder for perioden 01.07.18-31.12.20, og senteret har i den forbindelse bedt 
fakultetet oppnevne valgkomité. 
 
Valgreglement for UiO § 22 fastsetter valgkomiteers oppgaver og sammensetning, samt at 
valgkomiteer ved institutt/senter 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, og for SMRs del er dette utvidet ved at antallet teknisk-administrative 
representanter er økt fra én til to for å sikre de ansatte i internasjonal avdeling en 
representant. Internasjonal avdeling består av 8 medarbeidere ansatt for å gjennomføre  
 
Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for SMR: 

- Professor Stener Ekern 
- Stipendiat Natalia Torres 
- Seniorrådgiver Elisabeth Perioli Bjørnstøl 
- Seniorrådgiver Christian Boe Astrup 
- Student Vanessa Leversen eller Viktor Emanuel Sanden Espedal eller evt en annen 

student som oppnevnes av JSU/Studentparlamentet. 
For fast ansatte representanter i komiteen er funksjonstiden fire, for stipendiat- og 
studentrepresentanten er funksjonstiden et år. 
 
Vedlegg: 
Valgreglement for UiO, §§ 20-22, se: 
http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#toc1 

mailto:info@nchr.uio.no
file://///kant/jus-smr-u1/teisk/pc/Desktop/maler/www.jus.uio.no/smr
http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#toc1

	Sirkulasjonsbehandling - valgkomité ved SMR - frist fredag 25. mai kl. 1600
	sirk-notat-valgkomite-smr-2018

