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Valgene høsten 2010 - Oppnevning av valgstyre 

Det medisinske fakultet skal gjennomføre valg av dekan og valg av medlemmer til 

fakultetsstyret for perioden 2011-2014 høsten 2010.  

 

I forbindelse med valget skal det nedsettes et valgstyre.  Valgstyret skal bestå av to 

vitenskapelig tilsatte, en teknisk administrativ tilsatt og en student, og oppnevnes av 

fakultetsstyret.  Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i 

henhold til universitetets valgreglement. 

 

Valgstyret skal i samarbeid med universitetsdirektøren, fastsette og kunngjøre en tidsplan 

for valget.  I denne tidsplanen skal følgende inngå: 

 Den dagen som er utgangspunkt for utarbeidingen av liste over tilsatte med 

stemmerett 

 Når forslag senest må være mottatt av valgkomiteen 

 Stemmesteder og tider ved urnevalg for hver av de gruppene der dette er 

avstemningsformen 

 Når og hvordan eventuelle forhåndsstemmer kan avgis 

 Det tidspunkt på valgdagen da stemmer ved postvalg senest må være mottatt av 

valgstyret 

 Tidspunkt på valgdagen for møte i studentenes valgforsamling 

 Plan for opptelling av stemmene og kunngjøring av resultatet 

 

Dekanus foreslår følgende personer til fakultetets valgstyre for kommende valgperiode: 

 

Professor Per Grøttum 

Førsteamanuensis Marit Veierød, Institutt for medisinske basalfag 
Student Tonje Maria Mørland 

Ass.fakultetsdirektør Mette Groseth Langballe 

 

Fakultetet vil be universitetsdirektøren om å få gjennomføre elektroniske valg høsten 

2010.  
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Ved valg av dekan skal det også oppnevnes en valgkomité. Valgkomiteen oppnevnes av 

Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, etter forslag fra fakultetet. Valgkomiteen skal bestå 

av en student, en teknisk-administrativ og to vitenskapelige tilsatte. Valgkomiteen har 

som 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. Komiteen kan selv aktivt søke etter 

kandidater. Komiteens medlemmer har selvstendig forslagsrett. Fakultetet har bedt rektor 

om å foreslå følgende til fakultets valgkomité: 

Professor Per Brodal 

Professor Ragnhild Emblem 

Seniorkonsulent Rita Olsen 

Student Pia Johansen 

 

Vedlag følger notat av 23.mars 2010 til rektor til orientering. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre for kommende valgperiode: 

 

Professor Per Grøttum 

Førsteamanuensis Marit Veierød 
Student Tonje Maria Mørland 

Ass.fakultetsdirektør Mette Groseth Langballe 

 


