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STYRINGS- OG ADMINISTRASJONSREGLEMENT – FORSLAG TIL PRESISERING 

 

Fakultetets styrings- og administrasjonsreglement ble vedtatt høsten 2003 og endret 2006 (se 

vedlegg). 

 

I forbindelse med at det til høsten skal avholdes valg på nytt fakultetsstyre, ser man det som ønskelig 

å presisere § 3.1.2. Fakultetsstyrets sammensetting, bl.a. for å harmonisere med gjeldende 

valgreglement ved UiO og ”Utfyllende regler for valg av dekan ved Det medisinske fakultet”. 

 

Det framgår at styret ved Det medisinske fakultet skal ha 9 medlemmer og være sammensatt som følger:  

 

• Dekan  

• Prodekan for forskning  

• 2 representanter for det vitenskapelige personalet (fast og midlertidig tilsatte) * 

• 1 representant for det teknisk-administrative personale  

• 2 studentrepresentanter  

• 2 eksterne representanter  

 

* Intensjonen med dette punktet har vært å sikre at professor II skal kunne velges til fakultetsstyret, 

noe som også har vært praktisert. Formuleringen er imidlertid lite presis, og åpner i teorien for at 

vitenskapelige personale kan bli representert med to faste eller to midlertidig vitenskapelig tilsatte i 

fakultetsstyret. 

 

Alternativ 1) 

Hvis man ønsker å presisere reglementet i tråd med det intensjonen og gjeldene praksis, bør punktet 

formuleres slik: 

 ”2 representanter for det vitenskapelige personalet (fast vitenskapelig tilsatte i minst halv stilling, samt 

tilsatte i stilling som professor II)” 

Dette vil innebære en harmonisering i forhold til valgbarhet til vervet som dekanus. Midlertidig tilsatte utenom 

professor II vil ikke kunne velges. 

 

Alternativ 2) 

Alternativt kan det tenkes en endring av reglementet for å sikre representasjon av både fast og midlertidig 

vitenskapelig personale.  Punktet kan da splittes i to, slik: 

 1 representant for fast vitenskapelig personale i minst halv stilling 

 1 representant for midlertidig vitenskapelig personale i minst halv stilling, samt professor II 

 

Tatt i betraktning at midlertidig vitenskapelig personale utgjør en stor og viktig gruppe ved fakultetet, 

finner man det fra administrasjonens side naturlig at gruppen sikres plass i styret, og foreslår derfor 
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endring i samsvar med alternativ 2. Det er da naturlig at professor II blir valgbare i denne gruppen, 

noe som også er i tråd med hva som trolig vil bli vedtatt sentralt ved UiO. 

 

Forslag til endret § 3.1.2 blir da som følger: 

 
”§ 3.1.2 Fakultetsstyrets sammensetting  
Styret ved Det medisinske fakultet skal ha 9 medlemmer og være sammensatt som følger:  

• Dekan  

• Prodekan for forskning  

• 1 representant for fast vitenskapelig personale i minst halv stilling 

• 1 representant for midlertidig vitenskapelig personale i minst halv stilling, samt professor II 

• 1 representant for det teknisk-administrative personale  

• 2 studentrepresentanter  

• 2 eksterne representanter  

 

Det teknisk-administrative personalet skal ha minst en vararepresentant, og for øvrige grupper skal det utpekes 

minst to vararepresentanter.  

Dekan er styrets leder og prodekan for forskning er nestleder. Fakultetsstyrets møter avvikles i samsvar med 

”Forretningsorden for fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet”.  

Fakultetsstyrets funksjonstid er 4 år, og valg gjennomføres innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs 

valgreglement. Studentrepresentantene velges for ett år fra september til august.” 

 

 

Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret slutter seg til presisering av § 3.1.2 i Styrings- og administrasjonsreglement for Det 

medisinske fakultet som foreslått i notatet.  

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Styrings- og administrasjonsreglement 19.12.2006: 

http://www.med.uio.no/admin/styringsdok/  

 

http://www.med.uio.no/admin/styringsdok/

