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Protokoll møte nr. 4/19 i Universitetsstyrets tilsettingsutvalg 

Saken ble behandlet på sirkulasjon pr. e-post den 26. juni 2019. 

 

Fra universitetsstyrets tilsettingsutvalg: 

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

 

Fra administrasjonen: Gina Berg 

 

 

V-sak 7/19 Oppnevning av valgkomite for dekanvalg ved Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet 

  

Vedtak:  Med 4 mot 1 stemme slutter Universitetsstyrets tilsettingsutvalg seg til 
forslaget fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og vedtar følgende 
valgkomité for 2020-2023 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet: 

 Professor Bjørn Erik Rasch, Institutt for statsvitenskap (leder)  

 Professor Anne Inger Helmen Borge, Psykologisk institutt  

 Student Kristine Berg Heggelund 

 Seniorkonsulent Marte Emilie Engebretsen, Økonomisk institutt 

Dersom en avgjørelse i det lokale valgstyre som omhandler valgkomiteen 

eller valgkomiteens arbeid påklages til det sentrale valgstyret, må Bjørn Erik 

Rasch midlertidig tre ut av vervet som leder av det sentrale valgstyret inntil 

klagen er ferdig behandlet. Dette begrunnes med at Bjørn Erik Raschs 

dobbeltrolle som leder av valgkomiteen ved fakultetet og leder av det 

sentrale valgstyret vil kunne bidra til å svekke tilliten til de avgjørelser som 

måtte treffes. 

 

Mindretallet, Olav Gjelsvik, anfører følgende protokolltilførsel: 

Min votering er med utgangspunkt i tilsettingsutvalgets forrige enstemmige vedtak som blant annet 

inneholdt dette: 

”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.” 

 

Denne siden ved saken, nemlig allmenn tillit til valget, og ikke formell habilitet, er etter mitt beste 

skjønn ikke vurdert av fakultetet. Jeg mener rent prinsipielt at konsekvensen må være at 

tilsettingsutvalget sender saken tilbake en gang til, og ikke slutter seg til innstillingen slik den 

foreligger. Det må være slik ved UiO at et klart bør-utsagn fra overordnet organ om adekvat 

saksforberedelse respekteres av underordnet organ som sender saken inn til ny behandling. 

 


