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Bakgrunn: 

Instituttrådet ved IMB besluttet i instituttrådsmøte av 31. mars 2016 for å beholde gjeldende ordning 
med rekruttering av instituttleder gjennom valg. Instituttet ber om at det oppnevnes valgstyre og 
valgkomité for å forberede valg av instituttleder ved IMB for perioden 2017- 2020. 
 
Valgstyre 
Oppnevning av instituttets valgstyre foretas av fakultetsstyret. IMBs valgstyre var oppnevnt for 

perioden 1.1.2012 til 31.12.2015, og fornyet oppnevning må gjennomføres. Iht. valgreglementet ved 

Universitetet i Oslo skal valgstyret bestå av to vitenskapelig tilsatte, én teknisk-administrativ tilsatt og 

én student.  

 

Iht. valgreglementets § 3 har valgstyret 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. Sentrale oppgaver for valgstyret er i samarbeid med valgsekretariatet å 

foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre 

om disse er valgbare, å godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet.  

 

Instituttet fremmer forslag om at IMBs valgstyre skal bestå av: 
Professor Reidar Tyssen  

Professor Anette Hjartåker  

Senioringeniør Jon Ingvar Wedervang 

Studentrepresentant utpekes av MSU 
 

Reidar Tyssen satt også i forrige valgstyre oppnevnt fra 1.1.2012. Alle de foreslåtte er forespurt og 

har takket ja til å delta. 

 

Valgkomité 
I henhold til Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter ved UiO § 2-3, skal 
fakultetsstyret også oppnevne en valgkomité for dette valget bestående av to vitenskapelige tilsatte, 
én teknisk-administrativ én student. 
 



Valgkomiteens mandat er iht. § 2-3 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 for rollen. Komiteen kan selv aktivt søke etter egnede kandidater. 
Komiteens medlemmer har selvstendig forslagsrett. 
 
Instituttet fremmer forslag om at valgkomiteen for IMB skal bestå av: 
Professor Kjetil Retterstøl 
Professor Anne Simonsen 
Senioringeniør Kirsten Grundt 
Student Martin J. Solbakken 
 
Alle de foreslåtte er forespurt og har takket ja til å delta i valgkomiteen. 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner valgstyre og valgkomité ved IMB som 

foreslått. 

 

 


