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Valggjennomføring høsten 2018
Innledende saksopplysning
Dekanen ved HF har ifølge fakultetets administrasjonsreglement ansvar for å få utarbeidet
saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under fakultetsstyrets
myndighetsområde. Det presiseres at i denne saken der den forvaltningsmessige siden av saken er
en viktig del, er ansvar for utarbeidelsen av saksfremlegg og forslag til vedtak delegert til
fakultetsdirektøren. Fakultetsdirektøren ivaretar i henhold til samme reglement ledelsen av
fakultetsnivåets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra
dekanen.
Sakssammendrag
Høsten 2018 skal det gjennomføres valg til dekan og fakultetsstyre ved HF for perioden 1.1.2019 –
31.12.2022. Planleggingen av valgene ses i sammenheng, og det redegjøres her samlet for dekan- og
styrevalg. En skjematisk tentativ tidsplan følger nedenfor. Valg ved UiO gjennomføres normalt som
elektroniske valg, og ved HF har fakultetsstyret tidligere vedtatt at valgene gjennomføres som
elektroniske valg.
For alle valg oppnevnes det valgstyre. Valgstyrene har som oppgave å sørge for at valgene blir
gjennomført i henhold til reglementet. Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet
organ i forbindelse med valgene.
Fakultetsstyret oppnevner et fakultetsvalgstyre. Fungeringsperioden for medlemmer av valgstyrene
er tilsvarende valgperioden for de ulike gruppene i det aktuelle styringsorganet, og fungerer inntil
det nye styringsorganet har valgt nytt valgstyre. For inneværende år er følgende medlemmer av HFs
valgstyre:




Førsteamanuensis Toril Opsahl, valgstyrets leder
Professor Einar Lie
Administrativ leder Karina Kleiva
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Postdoktor Jon Nordensson
Student Kjartan Hverven

Dekanvalg
Rektor fastsetter og kunngjør dato og tidspunkt for start og slutt på valget av dekan etter forslag fra
valgstyret. Valgstyret ved HF, i samarbeid med universitetsdirektøren, fastsetter og kunngjør en
tidsplan. Dekanvalget avholdes i henhold til valgreglementet før fakultetsstyrevalget.
Valgkomité
UiOs valgreglement anbefaler at det oppnevnes en valgkomité ved valg av dekan. Valgkomiteen skal
sørge 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.
Ved HF er det praksis at valgstyret ivaretar valgkomiteens oppgaver. Valgstyret skal sørge for at
valgene blir gjennomført i henhold til universitetets valgreglement. Fakultetsdirektørens vurdering er
at valgstyrets oppgave gir tilstrekkelig mandat til å ivareta funksjonene som både valgkomité og
valgstyre.
Prodekan
HF har to prodekaner, prodekan for forskning og forskerutdanning og prodekan for studier og
utdanning. Prodekan for forskning og forskerutdanning er dekanens stedfortreder. Prodekanene ved
HF oppnevnes av dekanen i henhold til Utfyllende regler for dekanvalget ved HF. Oppnevningen
foretas i henhold til UiOs valgreglement etter at dekanen er valgt, men før valg av fakultetsstyre. Ved
HF er det også tradisjon for at prodekanene gjøres kjent for velgerne før dekanvalget.
Valggjennomføring
Valget gjennomføres som direkte valg for kategoriene (1) fast og midlertidig tilsatte i undervisningsog forskerstillinger, (2) teknisk og administrativt tilsatte og (3) studentenes valgkrets.
Dekanvalget foreslås gjennomført i uke 44, 29.10.-2.11.2018. Det vil sikre god nok tid til en
forskriftsmessig gjennomføring av dekanvalget, og et visst opphold i tid før valget til nytt
fakultetsstyre. I oktober vil innlevering av forslag til kandidater, presentasjon av kandidatene,
valgmøter og praktiske forberedelser til valget gjennomføres. Det tas sikte på å kunngjøre
valgresultatet samme dag som valget avsluttes.
Fakultetsstyrevalg
Det skal velges nye representanter og vararepresentanter i kategoriene fast vitenskapelig ansatte,
midlertidig vitenskapelig ansatte, teknisk-administrativt ansatte og studenter. Valgperioden er på fire
år for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og for teknisk-administrativt tilsatte. For
midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og studenter er valgperioden ett
år.
Det skal også oppnevnes nye eksterne representanter. Disse oppnevnes av universitetsstyret etter
forslag fra det sittende fakultetsstyret. Aktuell dato for behandling av denne saken i år er 23.
november.
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Valgstyret har lagt opp til at fakultetsstyrevalget gjennomføres i uke 48, 26.- 30.11.2018. I oktober vil
innlevering av forslag, samt valgmøter og praktiske forberedelser til valget gjennomføres. Det tas
sikte på å kunngjøre valgresultatet samme dag som valget avsluttes.

Tidsplan for valggjennomføring høsten 2018
Dato
Dekanvalg
Dato for utarbeiding av liste
over tilsatte med stemmerett
(manntall)
1. oktober

Fakultetsstyrevalg
Dato for utarbeiding av liste
over tilsatte med stemmerett
(manntall)

Nominasjonsfrist
Valgstyremøte

8. oktober

Forlenget nominasjonsfrist hvis
behov1
Valgstyremøte ved behov

18. oktober

Debattmøte

26. oktober

Valg i fakultetsstyret hvis bare
én kandidat

Uke 44: 29.10.-2.11.

Valggjennomføring2
Valgopptelling valgstyret

5. november
14. november

Nominasjonsfrist
Klagefrist

16. november

Debattmøter

Uke 48: 26.11.-30.11.

Valggjennomføring

5. desember

Klagefrist

1

Valgreglementet §11.1 Dersom det ved fristen for forslag på kandidater til et valg kun er framstilt et antall
kandidater som er likt eller mindre enn det antall som skal velges, sender valgstyret ut informasjon om dette og
en ny frist for forslag til kandidater. Dersom det ved denne andre fristen ikke er kommet flere kandidater enn
det som skal velges, kan fakultetsstyret/instituttstyret (instituttrådet) erklære den/disse som valgt.
2
Valgreglementet §2.1. Valgene av dekan/prodekan, instituttleder/stedfortreder til instituttleder og valg til
fakultetsstyre og –råd finner sted i høstsemesteret. Dekan- og instituttledervalget avholdes før de respektive
styrevalgene.
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Hjemmelsgrunnlag
- Valgreglement for Universitetet i Oslo:
http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html
- Utfyllende regler for dekanvalget ved HF, godkjent i fakultetsstyret 4.9.2002, revidert 16.4.2010
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/dekanvalg/utfyllende-regler-dekanvalg-hf-korrigert.pdf
- Veiledende kompetansekrav for dekan og instituttleder
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/ledelse/kompetansekrav-dekan-instituttleder.html
- Styrings- og administrasjonsreglement ved Det humanistiske fakultet
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/styringsreglement-hf.html
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