
Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

 

Administrasjonsseksjonen 
Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

 

Til: Fakultetsstyret  
 
Sak i møtet: V-SAK 3 
 
Møtenr: 4/2020 
Møtedato: 7.12.2020 
 
Dato: 30.11.2020 

 Saksnr..: 2020/12833 EIRIHAAK 

Oppnevning av valgkomité ved Institutt for offentlig rett (IOR) 
IOR skal i 2021 velge instituttleder med stedfortreder for perioden 01.01.22-31.12.25, og har i den 
forbindelse bedt fakultetet oppnevne valgkomité for instituttet. Valgreglement for UiO § 22 
(vedlegg 1) 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. 
Instituttrådet ved IOR (vedlegg 2) har foreslått følgende valgkomité: 

• Professor Malcolm Langford (leder), med professor Anders Løvlie som møtende vara 
• Professor Kirsten Sandberg, med stipendiat Birgitte Hellesnes som møtende vara 
• Rådgiver Elisabeth Wenger-Hagene 
• Student Øystein Stikbakke 

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for IOR: 

• Professor Malcolm Langford (leder), med professor Anders Løvlie som møtende vara 
• Professor Kirsten Sandberg, med stipendiat Birgitte Hellesnes som møtende vara 
• Rådgiver Elisabeth Wenger-Hagene 
• Student Øystein Stikbakke 

 

Saksbehandler: 
Eirik Haakstad,  eirik.haakstad@jus.uio.no  

mailto:eirik.haakstad@jus.uio.no


V-SAK 3, VEDLEGG 1 
 

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. 

Valgreglement for Universitetet i Oslo - Universitetet i Oslo (uio.no) 

 

§ 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 ansatt og to 
vitenskapelig ansatte fra fakultetet. Det kan oppnevnes varamedlem for det enkelte 
komitémedlem. 

4. Universitetsstyrets ansettingsutvalg (TU) godkjenner valgkomité for valg av 
dekan/prodekan etter forslag fra fakultetet. Fakultetsstyret nedsetter valgkomité for 
valg av instituttleder/stedfortreder for instituttleder. 

 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html
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Til:  Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett 

Dato: 27.11.2020  

Referat fra ekstraordinært møte i instituttrådet ved IOR fredag 27.11.2020 kl 13:30 

 

Deltagere (på Zoom): Instituttleder Inger Johanne Sand, nestleder Synnøve Ugelvik, professor 

Anders Løvlie, professor Anne Hellum, professor Ole Kristian Fauchald, førstekonsulent Margrethe 

Østbø, rådgiver Elisabeth Wenger-Hagene, stipendiat Runar Hilleren Lie, stipendiat Karl Inge 

Rohde (møtte som vara for Øyvind Stiansen), student Johann Andreas Bolle Bull-Berg. 

Forfall: student Sander Bøe Bertelsen. 

Referent: kontorsjef Øyvind Henden 

 

1. Orienteringssaker 

a. Smittevernstiltak.  

Instituttledelsen orienterte om de seneste justeringene av nasjonale og lokale tiltak. Det 

er fortsatt viktig at alle som har fått dispensasjon til å bruke arbeidsplassen sin i DB 

jevnlig er svært nøye med smittevern, slik at vi unngår en utvikling som bidrar til at 

bygget stenges. Juleavslutningen 16/12 må dessverre bli et digitalt arrangement, det 

planlegges quiz og musikalsk innslag – og alle innspill mottas med takk!  

b. Utvikling i arealsaken.   

Instituttledelsen orienterte om at fakultetet har besluttet å utstyre Finn Sejerstedt 

leserom med studioutstyr, slik at det er et rom i DB som er dedikert til opptak av 

undervisning, videokonferansemøter o.l.  

Student Philip Dang jobber med å produsere en oversikt over de aktuelle seriene som 

kan være aktuelle for innlemming i et nytt håndbibliotek i gamle rettshistorisk samling. 

Kartleggingen gjøres i samarbeid med Christoffer C Eriksen fra bibliotekskomiteen.  

Instituttleder orienterte også kort om status i pågående tilsettingssaker, og om kommende 

stillingsutysninger og tilsettinger i nye prosjekter. 
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2. Vedtakssak: Nominasjon av valgkomite for IOR for perioden 

2021-2024  

Valgperioden til instituttleder Inger Johanne Sand og nestleder Synnøve Ugelvik går ut 

31.12.2021. Etter IORs reglement skal instituttrådet nominere en valgkomité for valg av ny 

leder og nestleder for neste valgperiode. Valg gjennomføres i regi av fakultetets valgstyre, 

normalt senest i oktober. Valgkomiteens innstilling bør altså foreligge i september, og gjerne i 

god tid før dette.  

Det er for øvrig langvarig praksis ved IOR for at valgkomiteen for valg av ny instituttleder og 

nestleder også fungerer som valgkomite for øvrige valg ved instituttet i kommende 

fireårsperiode.  

Etter UiOs valgreglementet er det slik at "Valgkomiteen skal bestå av en student, en teknisk-

administrativ tilsatt og to vitenskapelig tilsatte […]. Det kan oppnevnes varamedlem for det 

enkelte komitémedlem.» 1  

Instituttleder foreslo at rådet nominerer følgende valgkomite: 

 

• Professor Malcolm Langford (leder), med professor Anders Løvlie som møtende vara 

• Professor Kirsten Sandberg, med stipendiat Birgitte Hellesnes som møtende vara 

• Rådgiver Elisabeth Wenger-Hagene 

• Student Øystein Stikbakke (som fra 1.12.2020 vil fungere som vitasskoordinator ved IOR) 

 
Det forutsettes at varamedlemmene bringes inn i alle komiteens diskusjoner, slik at det sikres 

at også de midl. vitenskapelig ansatte har en klar stemme i prosessen, selv om 

varamedlemmene ikke har stemmerett ved en eventuelle avstemminger (med mindre et fast 

medlem er indisponert på avstemmingstidspunktet).  

 

Rådet sluttet seg til forslaget og vedtok nominasjonen av den foreslåtte komiteen.  

 

 

3. Eventuelt 

 
Kontorsjef orienterte om prosessen for valg av verneombud for 2021. Verneombud Elisabeth 
Wenger-Hagene og vara Margrethe Østbø er villige til å fortsette.   
 
Instituttleder orienterte kort om aktiviteter som planlegges våren 2021. Instituttlusnjene 
starter opp 19. januar med en presentasjon av det nye RIPPLES-prosjektet, og 22. januar kl 12-
14 planlegges et fakultetsseminar om den kommende dommen i Høyesterett i Klimasøksmålet. 

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

 

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