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UTFYLLENDE REGLER FOR VALG AV DEKAN – OPPDATERING AV 

REGLENE 

 

Det medisinske fakultetsråd vedtok 20. juni 2006 ”Utfyllende regler for valg av dekan og 

prodekan ved Det medisinske fakultet” med hjemmel i de gjeldende valgregler ved 

universitetet i Oslo på det tidspunkt (se vedlegg).   

 

På bakgrunn av justert valgreglement ved Universitetet i Oslo, er det ønskelig å oppdatere 

de utfyllende reglene. Vedlagt følger ”Reglement for tilsetting og valg av ledere ved 

fakulteter og institutter”.  Fakultetsledelsen har følgende forslag til oppdaterte utfyllende 

regler for valg av dekan: 

 

 

Utfyllende regler for valg av dekan ved Det medisinske fakultet 
(Vedtatt av Det medisinske fakultetsstyret 25. mai 2010) 

 

1. Virkeområder for utfyllende regler 

Disse utfyllende regler gjelder for valg av dekan ved Det medisinske fakultet, 

Universitetet i Oslo, med hjemmel i ”Reglement for tilsetting og valg av ledere ved 

fakulteter og institutter”, godkjent av universitetsstyret 8. september 2003, justert 26. 

januar, 21. mars 2006 og 20. desember 2009.  

 

2. Valgordning 

Det foretas direkte valg av dekan.  Prodekan for forskning og prodekan for undervisning 

utpekes og oppnevnes av dekan.  Prodekanene oppnevnes før valget av fakultetsstyret 

foretas.  

 

(Punktet er uendret) 
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3. Valgbarhet av professor II 

Valgbar til dekan ved fakultetet er alle i fast vitenskapelig i minst halv stilling, samt 

tilsatte i professor II-stilling. 

 

(Punktet er uendret) 

 

4. Avstemningsform 

Det gjennomføres direkte valg ved hjelp av elektronisk avstemning for alle 

velgergrupper.  

 

(Endring: Direkte valg og elektronisk valg, til forandring fra tidligere direkte postvalg 

for tilsatte og valgforsamling for studenter ) 

 

5. Forenklet valg 

Dersom det innen fristen fastsatt i tidsplanen bare er kommet ett forslag, gjør valgstyret 

dette kjent og fastsetter en forlenget frist for å fremme forslag. Dersom det innen den nye 

fristen fortsatt bare er ett forslag, erklærer valgstyret den foreslåtte som valgt. Dersom det 

kommer flere forslag, gjennomføres direkte valg etter reglene i § 9 - 1 til 9-10. Valgstyret 

kan hvis nødvendig fastsette ny valgdag og tidsplan.  

 

(Endring:  Valgstyret, ikke nyvalgt fakultetsstyre foretar valg. Endring i tråd med 

”Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter”, § 9-11) 

 

 

Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret slutter seg til de utfyllende regler som beskrevet i notatet. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Utfyllende regler for valg av dekan ved Det medisinske fakultet, vedtatt av Det 

medisinske fakultetsstyret 20.juni 2006 

 

Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter: 

http://www.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/reglvalgdekanprodekan.xml  

 

http://www.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/reglvalgdekanprodekan.xml
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Utfyllende regler for valg av dekan ved Det medisinske fakultet 

Vedtatt av Det medisinske fakultetsstyret 20.juni 2006 

 

1. Virkeområder for utfyllende regler 

 

Disse utfyllende regler gjelder for valg av dekan ved Det medisinske fakultet, 

Universitetet i Oslo, med hjemmel i Reglement for tilsetting og valg av ledere ved 

fakulteter og institutter, godkjent av universitetsstyret 8. september 2003, justert 26. 

januar og 21. mars 2006.  

 

2. Valgordning 

Det skal foretas direkte valg av dekan.  Prodekan for forskning og prodekan for 

undervisning utpekes og oppnevnes av dekan.  Prodekanene oppnevnes før valget av 

fakultetsstyret foretas. 

 

3. Valgbarhet av professor II 

Valgbar til dekan ved fakultetet er alle i fast vitenskapelig i minst halv stilling, samt 

tilsatte i professor II-stilling. 

 

4. Avstemningsform 

a. Tilsatte ved fakultetet stemmer ved postvalg 

 

b. Studentene stemmer indirekte ved en valgforsamling.  Studentenes valgforsamling 

består av 17 representanter og fordeler seg slik: 

12 representanter fra medisinsk studentutvalg  

1 representanter fra fagutvalget ved ernæring 

2 representanter fra fagutvalget ved Institutt for Helseøkonomi og helseledelse 

2 representanter fra fagutvalget ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag 

 

5. Forenklet valg 

Dersom det innen fristen fastsatt i tidsplanen bare har kommet ett forslag på kandidat til 

dekan foretar det nyvalgte fakultetsstyret (eksklusive eksterne styremedlemmer), supplert 

med to vararepresentanter for de fast vitenskapelig tilsatte valget. 

 


