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Formål /hvorfor fremmes saken: 
Det medisinske fakultet skal høsten 2022 gjennomføre valg av dekan og valg av medlemmer til 
fakultetsstyret for perioden 2023-2026. I tillegg avholdes det årlige valg av representant for de 
midlertidig vitenskapelige ansatte til fakultetsstyret. I henhold til valgreglementet skal fakultetet ha 
et valgstyre, som har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet. 
Sentrale oppgaver for valgstyrene 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. Periode for sittende valgstyre 
utløper 31.12.2021. 
 
Saksframstilling: 
Valgstyret ved fakultetet består av to vitenskapelig tilsatte, en teknisk-administrativt tilsatt og en 
student. Studentene (MSU) oppnevner selv en representant. De tre siste periodene (og muligens 
lengre) har begge de to vitenskapelige representantene i fakultetets valgstyre vært fast tilsatt. 
Imidlertid framgår det nå av valgreglementet at valgstyrene som hovedregel skal ha en representant 
for hver av gruppene fast vitenskapelige tilsatte, midlertidig vitenskapelig tilsatte, teknisk-
administrativt tilsatte og studentene. Det framgår videre av reglementet at dersom særlige forhold 
foreligger, kan oppnevnende myndighet (fakultetsstyret) bestemme at en eller flere grupper ikke skal 
ha representanter i styret. Det framgår også at fungeringsperioden i valgstyret skal tilsvare 
valgperioden for de ulike gruppene i det aktuelle styringsorganet (fakultetsstyret), noe som 
innebærer at midlertidig vitenskapelig tilsatte, i likhet med studentene, vil ha en fungeringsperiode 
på kun ett år. Slik vi ser det, vil det utgjøre en ulempe at to av fire representanter i valgstyret har en 
fungeringsperiode på kun ett år.  
 
Valgstyret skal sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet, noe som krever god 
kunnskap om og erfaring med tolkning av valgreglementet. Dette oppnås best ved kontinuitet i 
styret.  
 
Valgstyret er ut ifra sitt mandat ikke et styringsorgan med mulighet for å påvirke verken resultatet av 
selve valget eller øvrige forhold som berører styring og drift av fakultetet, snarere et tilsyns- og 
gjennomføringsorgan. Av denne grunn mener vi det vil være både forsvarlig og hensiktsmessig å 



vedta at de to vitenskapelig ansatte i styret skal være fast ansatt, og dermed kunne fungere hele 
perioden på fire år.  
 
Til informasjon skal det også oppnevnes en valgkomite i forkant av dekanvalget 2022. Valgkomiteen 
har som oppgave å gjøre kjent stillingsbeskrivelsen for dekan 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 skal selv aktivt søke etter egnede kandidater. Hvert 
medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett. Valgkomiteen godkjennes av universitetsstyrets 
tilsettingsutvalg etter forslag fra fakultetet. Forslag fra fakultetet vil bli oversendt tidlig i 2022.  
 
Sittende valgstyre (2018-2021) består av:  
• Professor Marit Bragelien Veierød  
• Professor Per Grøttum  
• Kontorsjef Knut Tore Stokke (for 2021)  
• Karsten Kluge, oppnevnt av Medisinsk studentutvalg (MSU) 
 
Begge de vitenskapelige representantene ønsker ikke å gjenoppnevnes. Nye representanter 
er derfor forespurt og har sagt seg villige til å oppnevnes til valgstyret for perioden 2022-
2025. 
For å beholde en viss kontinuitet er kontorsjef Knut Tore Stokke forespurt om å ta på seg en 
ny periode, hvilket han stiller seg positiv til. 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til valgstyret for perioden 1.1.2022- 31.12.2025: 
• Professor Stine Marie Ulven (IMB) 
• Professor Kåre Inge Birkeland (Klinmed) 
• Kontorsjef Knut Tore Stokke (Helsam) 
Medisinsk studentutvalg (MSU) bes årlig oppnevne en student til valgstyret 
 
Valgreglement for Universitetet i Oslo: Valgreglement for Universitetet i Oslo - Universitetet i Oslo 
(uio.no) 
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