
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Valgstyret ved Institutt for medisinske basalfag 

Sakstype (O/D/V): Vedtakssak 

Arkivsaksnr: 

Vedlegg:  

Møtedato:  27.10.2020 

Sakstittel: Valg av instituttledelse ved IMB for perioden 1.1. 2021-31.12. 2024 

 

 

Sommeren 2020 ble det annonsert valg av ny instituttleder ved Institutt for medisinske 

basalfag for den neste fireårsperioden (1.1. 2021 – 31.12. 2024). 

 

Valgbarhet 

Valgbar til instituttleder ved Institutt for medisinske basalfag er alle faste vitenskapelige 

tilsatte i minst halv stilling, samt professor II-stilling. 

 

Frister 

Frist for å melde inn forslag på kandidater var 28. august d.å. 

 

Forslag 

Innen forslagsfristens utløp var det kommet inn forslag på én kandidat. Valgstyret ved 

Institutt for medisinske basalfag besluttet derfor 31. august å utvide fristen til 7. september 

kl 12.00. Innen den utvidede forslagsfristens utløp var det ikke kommet inn forslag på flere 

kandidater.  

Valgkomiteen ved Institutt for medisinske basalfag fremmet følgende forslag på 

instituttledelse ved Institutt for medisinske basalfag for perioden 1.1. 2021 – 31.12. 2024: 

 

 Instituttleder: Professor Lene Frost Andersen, Avdeling for ernæringsvitenskap, 

Institutt for medisinske basalfag 

 Stedfortreder for instituttleder: Professor Arnoldo Frigessi, Avdeling for Biostatistikk, 

Institutt for medisinske basalfag 

 

Valgkomiteens forslag ble godkjent av valgstyret ved Institutt for medisinske basalfag 8. 

september. 

 

UiOs valgreglement § 26 pkt 2 sier at:  

 

«Dersom det innen fristen som er fastsatt i tidsplanen bare har kommet ett 

https://www.med.uio.no/imb/om/organisasjon/valg/instituttledervalg/2020/valgkomite/


kandidatforslag på hhv. dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for 
instituttleder, holdes det ikke valg etter reglene foran. I så fall foretas valget av det 
sittende fakultetsstyret/instituttstyret. Den foreslåtte kandidaten anses som valgt 
dersom det er flertall av alle valgte representanter (enten de er til stede eller ikke) 
for dette». 
 

Valgstyret fremmer med dette saken overfor fakultetsstyret med anbefaling om at det 
fremlagte forslaget til ny instituttledelse ved Institutt for medisinske basalfag tiltres. 

 

Forslag til vedtak: 

De valgte representantene i Det medisinske fakultets styre erklærer følgende personer som 

valgt til ny instituttledelse ved Institutt for medisinske basalfag for perioden 1.1. 2021 – 

31.12 2024: 

 

 Instituttleder: Professor Lene Frost Andersen, Avdeling for ernæringsvitenskap, 

Institutt for medisinske basalfag 

 Stedfortreder for instituttleder: Professor Arnoldo Frigessi, Avdeling for Biostatistikk, 

Institutt for medisinske basalfag 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Personpresentasjon Lene Frost Andersen  

2. Stillingsbeskrivelse instituttleder  

3. UiOs valgreglement § 26  

 


