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Protokoll møte nr. 3/19 i Universitetsstyrets tilsettingsutvalg 

Mandag 27. mai 2019, kl. 09:00, møterom 921, 9. etasje. Lucy Smiths Hus. 

 

Til stede fra universitetsstyrets tilsettingsutvalg: 

Svein Stølen (leder), Olav Gjelsvik, Anne Birgitte Rønning, Marianne Midthus Østby, Synthia Zaman 

 

Til stede fra administrasjonen: Gina Berg 

 

 

V-sak 4/19  Godkjenning av protokoll fra møte 2/19 

 Protokoll fra møte 2/19 i Universitetsstyrets tilsettingsutvalg ble 

godkjent. 

 

V-sak 5/19 Oppnevning av valgkomite for dekanvalg ved Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet 

 Universitetsstyrets tilsettingsutvalg oppnevner følgende valgkomité for 

dekanvalg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet: 

 Professor Bjørn Erik Rasch, Institutt for statsvitenskap (leder)  

 Professor Trine Waaktaar, Psykologisk institutt  

 Student Kristine Berg Heggelund 

 Seniorkonsulent Marte Emilie Engebretsen, Økonomisk institutt 
 

Universitetsstyrets tilsettingsutvalg sender saken tilbake til Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, og det bes om en uttalelse fra fakultetet 
vedrørende deres vurdering av habilitet knyttet til foreslått leder av 
valgkomiteen. Avgjørelsen må ses i sammenheng med at foreslått leder, 
professor Bjørn Erik Rasch, også er leder av det sentrale valgstyret. Professor 
Bjørn Erik Rasch får dermed en dobbeltrolle som kan skape utfordringer 
knyttet til inhabilitet siden det sentrale valgstyret er klageinstans for alle 
avgjørelser truffet av andre valgstyrer.  

 
Universitetsstyrets tilsettingsutvalg er av den oppfatning at det formelt ikke er 
noe hinder for at professor Bjørn Erik Rasch også kan være leder for 
valgkomiteen, men at det bør vurderes hvordan en slik dobbeltrolle vil 
oppfattes av omverdenen og hvorvidt det vil kunne svekke tilliten til de 
avgjørelser som måtte treffes hvis Rasch sitter i en slik dobbeltrolle. 

 
Universitetsstyret tilsettingsutvalg har ingen merknader til sammensetningen 

for øvrig. 
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V-sak 6/19 Merknadssak fra Det humanistiske fakultet. Begrunnet innsigelse til 
saksbehandling i den sakkyndige komiteens vurdering av søkerne til 
stilling som førsteamanuensis i Naturens kulturhistorie ved IKOS, HF, 
UiO 

Universitetsstyrets tilsettingsutvalg støtter instituttets vurdering om at 

klagen ikke er en innsigelse til saksbehandlingen, men at klagen må betraktes 

som en merknad til rapporten fra sakkyndig komité. 

 

 


