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Valg av representanter for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte 

til fakultetsstyret for perioden 1.1.2017-31.12.2017 

Sakssammendrag 
Valgperioden for midlertidig vitenskapelig ansatte (MVA) og studenter i fakultetsstyret er ett år. Høsten 

2016 må det derfor avvikles valg av representanter for disse gruppene for 2017. 

Det skal velges 1 representant og 2 vararepresentanter for MVA, og 3 representanter og 3 

vararepresentanter for studentene. 

Fakultetsstyret har tidligere vedtatt at disse valgene avholdes som preferansevalg og elektronisk 

valg.  

Fakultetsstyret skal oppnevne medlemmer til valgstyret. 

Hjemmelsgrunnlag 
- Valgreglement for Universitetet i Oslo (heretter valgreglementet), 

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

- Normalregler for fakulteter, 

http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerfakulteter.html   

- Rundskriv om representasjon av begge kjønn i offentlig oppnevnte utvalg, styrer, råd, 

delegasjoner mv. – regler om håndheving, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-

om-representasjon-av-begge-kjo/id109525/  

- Styrings- og administrasjonsreglement for Det humanistiske fakultet, UiO, 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/beslutninger/styringsreglement-hf.html  

Valgstyre 
Valgstyret ved HF har ansvar for alle valg som avvikles på fakultetet. Det ble i 2014 oppnevnt med fire års 

fungeringstid, med unntak for representanter for studentene og MVA som oppnevnes med ett års 

fungeringstid. En av representantene for FVA går av for pensjonsalder sommeren 2016 og må erstattes.  

http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html
http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerfakulteter.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-representasjon-av-begge-kjo/id109525/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-representasjon-av-begge-kjo/id109525/
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/beslutninger/styringsreglement-hf.html
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Fakultetets valgstyre: 

 Hanne Gram Simonsen, ILN (FVA, leder) 

 Even Lange, IAKH (FVA) – ny representant må oppnevnes 

 NN (MVA) – ny representant må oppnevnes 

 Hans Robin Solberg (student) – ny representant må oppnevnes 

 Karina Kleiva, ILOS (TA) 

Assisterende fakultetsdirektør er valgstyrets sekretær. 

Professor Einar Lie, IAKH, er forespurt og har sagt seg villig til å være representant i valgstyret for FVA. Når 

det gjelder representanter for MVA og studentene har det av tidsnød ikke lykkes å få forespurt kandidater. 

Dekanen ber derfor om styrets fullmakt til å oppnevne medlemmer til valgstyret for disse gruppene. 

Tidspunkt for valget 
Valg til fakultetsstyre avholdes i høstsemesteret (valgreglementet § 2.1). Valgstyret legger i år opp til valg 

av representanter for MVA og studenter til fakultetsstyret i perioden 9.11.-23.11.2016.  

 

VEDTAKSFORSLAG: 
1. Fakultetsstyret oppnevner Einar Lie som representant for FVA i fakultetets valgstyre, og gir dekanen 

fullmakt til å oppnevne representanter for studentene og midlertidig vitenskapelig ansatte. 

Fungeringstiden for FVA er ut valgstyrets periode, t.o.m. høsten 2018, for de to øvrige 

representantene ett år.  

 


