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Oppnevning av valgkomité ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)
IKRS 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. IKRS
har foreslått følgende valgkomité:





Professor May-Len Skilbrei
Postdoktor David Rodríguez Goyes
Kontorsjef Eivind Roll
Student Anna Paris

Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for instituttledervalget IKRS:





Professor May-Len Skilbrei
Postdoktor David Rodríguez Goyes
Kontorsjef Eivind Roll
Student Anna Paris
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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.

