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Bakgrunn 
 
Instituttet fikk oppnevnt valgstyre og valgkomité i fakultetsstyremøte 10. mai 2016 (21/16) for 
perioden 2017-2019. Sittende valgstyre og valgkomité ble forlenget ut 2020. På grunn av den 
ekstraordinære situasjonen i 2020 og 2021 har det ikke blitt fremmet nye kandidater for og sittende 
komité og valgstyre er forlenget ut 2021 i påvente av nyvalg. 
 
Saksframstilling: 
Valgstyre 
Oppnevning av instituttets valgstyre foretas av fakultetsstyret. IMBs valgstyre var oppnevnt 
for perioden 1.1.2016 til 31.12.2019 med forlengelse fram til 31.12.2021, og fornyet 
oppnevning må gjennomføres for perioden 2022-2025. Iht. valgreglementet ved 
Universitetet i Oslo skal valgstyret bestå av to vitenskapelig tilsatte, én teknisk-administrativ 
tilsatt og én studentrepresentant. 
 
Valgstyrets oppgave er beskrevet i valgreglementets § 3. 
 
Instituttet fremmer forslag om at IMBs valgstyre skal bestå av: 
Professor Anette Hjartåker, Vitenskapelig tilsatt 
Professor Uta Sailer, Vitenskapelig tilsatt 
Rådgiver Alieu S K Cham, Teknisk administrativt tilsatt 
[Studentrepresentant utpekes hvert år av MSU] 
 
Alle de foreslåtte er forespurt og har takket ja til å delta. 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#3


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 bestående av to vitenskapelige tilsatte, én teknisk-
administrativt tilsatte og én studentrepresentant. 
 
Valgkomiteens oppgaver er beskrevet i valgreglements Del 3 § 22 
 
Instituttet fremmer forslag om at IMBs valgkomité skal bestå av: 
Førsteamanuensis Jon Michael Gran, Vitenskapelig tilsatt 
Førsteamanuensis Jan Bjålie, Vitenskapelig tilsatt 
Overingeniør Marit Ledsaak, Teknisk administrativt tilsatt 
[Studentrepresentant utpekes hvert år av MSU] 
 
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 for perioden 2022-2025 
 
 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#22

