
PROTOKOLL 

 

Møte i det sentrale valgstyret 12. februar 2021 
 

 

Til stede:  

Fra valgstyret: Marit Halvorsen (leder) , Claus Michael Goul Larsen, Unn-Hilde Grasmo-

Wendler, Eivind Yrjan Stamnes. 

 

Fra valgsekretariatet: Roger Markgraf-Bye, Bård Henry Moum Jakobsen, Michael Schøyen 

Grude, Gina Berg (referent). 

 

Møtet ble avholdt på zoom. 
 
 Godkjenning av rektor- og prorektorkandidat til rektorvalget 2021 
 
Fristen for å komme med forslag til kandidater til rektor- og prorektorvalget 2021 gikk ut 8. 
februar, kl. 9.00. 

Forslag til kandidater kunne meldes inn på følgende måter: 

 Forslag til eller tips om kandidater kunne sendes til søkekomiteens sekretær eller leder. 
 Kandidater kunne foreslås direkte til valgstyret ved at minst 20 

stemmeberettigede fremmer forslag. 
 

Ved fristens utløp har søkekomiteen sendt inn følgende forslag til rektor- og 

prorektorkandidat til rektorvalget 2021: 

 Professor Svein Stølen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet – 

rektorkandidat. 

 Professor Åse Gornitzka, Det samfunnsvitenskapelige fakultet – 

prorektorkandidat. 

Det er ikke kommet inn noen forslag til det sentrale valgstyret. 

Iht. Valgreglementet for UiO § 3.1 skal godkjenning av kandidatenes valgbarhet vedtas av 
valgstyret, som også offentliggjør kandidatene. 
 
Da forslaget fra søkekomiteen inneholder kun ett team, anses disse som valgt dersom mer 

enn halvparten av universitetsstyrets medlemmer stemmer for dette. Dersom slikt flertall 

ikke foreligger, startes valgprosessen på ny. Jf. valgreglementet § 18 nr. 8. 

 
 
Godkjente kandidater 
Det sentrale valgstyret godkjenner følgende foreslåtte kandidater til rektor- og 
prorektorvalget 2021: 
 

http://www.uio.no/om/organisasjon/valg/valgstyre-og-sekretariat.html
https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#3


 Professor Svein Stølen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet – 

rektorkandidat. 

 Professor Åse Gornitzka, Det samfunnsvitenskapelige fakultet – 
prorektorkandidat 

 
 
Merknad fra det sentrale valgstyret 
Det sentrale valgstyret beklager at det ikke har vært mulig å fremskaffe flere kandidater slik 
at det kan gjennomføres et reelt valg. 

 
Videre behandling i Universitetsstyret, valgreglementet § 18 nr. 8 
Det sentrale valgstyret oversender saken til Universitetsstyret for videre behandling, jf. 
valgreglementet § 18 nr. 8 som lyder: 
 
«Dersom det bare er fremmet ett forslag på rektor- og prorektorkandidat, anses disse som 
valgt dersom mer enn halvparten av universitetsstyrets medlemmer stemmer for dette. 
Dersom slikt flertall ikke foreligger, startes valgprosessen på ny.» 

 
 

 

Marit Halvorsen (leder) 

 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler  

 

Claus Michael Goul Larsen 

 

Eivind Yrjan Stamnes 

 

 

Protokollen ble godkjent i zoom-møtet og har derfor ingen signaturer. 

 


