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Henvisning til lovverk
Valgreglementet § 3.1 og § 18 nr. 8
Hovedproblemstillinger i saken
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:
•
•

Søkekomiteen kan foreslå kandidater til det sentrale valgstyret
Kandidater kunne foreslås direkte til valgstyret ved at minst 20
stemmeberettigede fremmer forslag.

Ved fristens utløp sendte søkekomiteen 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 kom ikke inn noe annet forslag til det sentrale valgstyret. Dette innebærer at det kun kom inn
ett forslag på rektor- og prorektorkandidat ved årets rektorvalg.
Iht. Valgreglementet for UiO § 3.1 skal godkjenning av kandidatenes valgbarhet vedtas av
valgstyret, som også offentliggjør kandidatene.
Det sentrale valgstyrets vedtak
Det sentrale valgstyret fattet følgende vedtak 12. februar 2021:
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«Det sentrale valgstyret godkjenner følgende foreslåtte kandidater til rektor- og prorektorvalget
2021:
•

Professor Svein Stølen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet –
rektorkandidat.

•

Professor Åse Gornitzka, Det samfunnsvitenskapelige fakultet – prorektorkandidat

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.»
Anbefaling
Det foreligger ett forslag på rektor- og prorektorkandidat ved årets rektorvalg. Det anbefales at
universitetsstyret i samsvar med valgreglementets § 18 nr. 8 gjennomfører valget.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Professor Svein Stølen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (rektorkandidat) og professor
Åse Gornitzka, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (prorektorkandidat), velges som hhv. rektorog prorektor for perioden 1. august 2021-31. juli 2025.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Irene Sandlie
personaldirektør

Vedlegg:
- Protokoll fra møte i det sentrale valgstyret 12. februar 2021
- Sluttrapport fra Søkekomiteen
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PROTOKOLL

Møte i det sentrale valgstyret 12. februar 2021
Til stede:
Fra valgstyret: Marit Halvorsen (leder) , Claus Michael Goul Larsen, Unn-Hilde GrasmoWendler, 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:
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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.
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SLUTTRAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET FRA
SØKEKOMITEEN FOR REKTORVALGET 2021
Søkekomiteen oversendte den 6/2-21 forslag på ett kandidat-par – Svein Stølen/Åse Gornitzka
– til rektorvalget ved UiO til valgstyret. En rekke henvendelser til andre mulige kandidater
førte ikke til flere forslag. Valgstyret godkjente 12/2-21 dette kandidatparets valgbarhet.
Stølen-Gornitzkas valgprogram ble presentert på UiOs nettsider samme dag, og fredag19.
februar ble det holdt et presentasjons- og debattmøte der alle velgere hadde anledning til å
komme med spørsmål.
Oppnevning, mandat og sammensetning.
Universitetsstyret oppnevnte 21. august en søkekomité som «aktivt skal bidra til å identifisere
og presentere gode interne/eksterne rektor- og prorektorkandidater» (Valgreglementet for UiO
§19 nr. 1). Den skulle også «presentere alle kandidatene ved valgkampstart ved skriftlig
informasjon og ved å arrangere valgmøter».
Dette ble meddelt komitémedlemmene i brev fra Universitetsdirektøren den 26. august.
Komitéen fikk følgende sammensetning:
Professor emeritus Knut Heidar, SV ISV, tidligere dekan ved SV (leder av komiteen)
Professor Berit Karseth, UV IPED, tidligere dekan ved UV.
Professor Dag O. Hessen, MN IBV, Senter for biogeokjemi i Antropocen (CBA)
Professor Anne Cathrine (Annetine) Staff, MED KLINMED.
Postdoktor Kristian Bjørkdahl, Senter for utvikling og miljø (SUM)
Seniorrådgiver Cecilie W. Lilleheil, SV, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene.
Student Runa Kristine Fiske, oppnevnt av Studentparlamentet.
Karianne Bjellås Gilje, cand.philol. fra Universitetet i Oslo. Daglig leder i
Bergesenstiftelsen. Tidligere lærer ved Journalistutdanningen i Oslo, programsjef
Norsk form, dekan Kunsthøgskolen, forlagsredaktør i Universitetsforlaget og redaktør
i Prosa.
Olav Fjell, bl.a tidligere konsernsjef i Hurtigruten , Lindorff og Statoil. Han har flere
styreverv, herunder styreleder i de statlige forskningsinstituttene IFE og NOFIMA.
Sekretær for komiteen har vært rådgiver Maja Jenssen Malnes og - i sluttfasen – underdirektør
Berit Hernes Bakke, begge Avdeling for personalstøtte.

Komitéens arbeid
Vi innhentet tidlig erfaringer fra den forrige komiteens arbeid før rektorvalget i 2017
(«Grøver-komitéen»).
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Kontakten med mulige kandidater ble diskutert og koordinert gjennom komitéen, men skjedde
i praksis gjennom enkeltmedlemmer og leder. Forespørsler og møter ble gjennomført ved
hjelp av e-post, personlige møter og på Zoom. De fleste henvendelser ble besvart raskt med at
personen ikke ønsket å stille til valg, men for en del ble det gjennomført ett eller flere møter
for å avklare ulike sider ved valgprosessen og jobben som rektor. I flere av disse kontaktene
ble det foreslått andre personer som kunne være aktuelle, og disse ble, som nevnt, i sin tur
også kontaktet. Internt på UiO var vi således i kontakt med et svært bredt utvalg personer – på
alle fakultetet og på ulike trinn i sin universitetskarriere.
Komiteleder har vært i kontakt med relevante medier for å få fram mulige kandidater, se bl.a.
Uniforum (26. august: https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/08/knut-heidar.html; 18.
desember: https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/12/siste-avgang-for-rektorvalget.html)
og Khrono (30. september: https://khrono.no/oppfordres-til-a-utfordre-stolen-som-uiorektor/519293; 11. januar: https://khrono.no/han-var-den-siste-som-utfordret-en-sittende-uiorektor--en-valgkamp-skjerper-alle-kandidater/544760 ).
Til sammen hadde Søkekomiteen vært i kontakt med 54 personer. Av disse var 34 kvinner og
21 menn. 44 var ansatte på UiO og 11 var eksterne.
Komiteen har hatt god og tilstrekkelig administrativ større. Særlig var dette viktig ved
etableringen av spørrefunksjonen på nett og ved gjennomføring av presentasjonsmøtet 19.
februar (se under).
Møter, avklaringer og arbeidsform
Komiteen har avholdt 5 møter, de fleste digitalt. På første møtet den 17. september ble en del
forutsetninger og arbeidsformer avklart.
For det første innhentet vi informasjon om rektoratets lønnsbetingelser og om finansiell
ramme for kandidatstøtte i forbindelse med valgkampen. Det siste var ikke minst viktig for å
få fram evt. eksterne kandidater.
For det andre la vi opp til at komiteen skulle arbeide både gjennom enkeltmedlemmer og leder
når det gjaldt å kontakte potensielle kandidater.
Det ble gjennom UiOs nettsider og intervjuer i Uniforum og Khrono formidlet et ønske om å
få inn tips utenfra på mulige kandidater. Vi fikk inn relativt få slike forslag, og vi fulgte opp
alle.
Videre ønsket vi å gå bredt ut ved å kontakte ikke bare de vi fikk inn tips om, eller selv
vurderte som aktuelle, men også personer som ble foreslått som mulige kandidater (til rektor,
prorektor eller viserektor) av dem vi var i kontakt med. Dette ble gjort både for å nå ut til flere
enn dem vi selv fant fram til, og for å kartlegge muligheten til å kunne bistå kandidater med å
bygge en kandidatgruppe - dersom de ønsket hjelp til dette.
Vi tolket mandatet om å bidra til «gode» kandidater slik at alle som ønsket å stille til valg
skulle fremmes av komiteen, forutsatt at de hadde forslag på både rektor og prorektor – og at
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begge hadde professorkompetanse. Dette fordi vår oppgave ikke var å være valgkomité, men
å få ulike kandidat-par til å stille til valg. Vi skulle ikke rangere kandidatene.
Leteområdet ble i utgangspunktet avgrenset til UiO, andre norske/nordiske universiteter og
eksterne miljøer for forskning og forskningsledelse.
Vi ønsket i særlig grad å arbeide for å få kvinner til å stille til valg.
På flere møter diskuterte vi også ulike strategier for å motivere dem vi kontaktet til å stille til
valg.
Kandidatpresentasjon på nett og debattmøte
Til slutt sto vi altså igjen med ett kandidat-par. Etter valgstyrets godkjenning av valgbarhet og
offentliggjøring, ble presentasjonen av Stølen, Gornitzka og deres viserektorer samt deres
valgprogram lagt ut på UiOs nettsider. Her var det mulighet for spørsmål/kommentarer fra
velgere og svar fra kandidatene, en mulighet som også har blitt benyttet av mange.
Fredag 19. februar arrangerte Søkekomitéen, i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen, et
debattmøte der Stølen, Gornitzka og deres team først presenterte noen punkter fra sitt
valgprogram. De ble så utfordret av noen forhåndsinnmeldte utspørrere, og deretter var det
anledning for andre møtedeltakere til å stille spørsmål. Møtet ble leder at redaktør for Khrone,
Tove Lie.
Vurderinger
1. Hadde vi nok tid til arbeidet?
Vi snakket med de første potensielle kandidater i måned-skiftet august/september. De fleste
ble kontaktet i løpet av september og oktober. Aktuelle kandidater ville da ha tre måneder til å
tenke seg om, bygge kandidatgruppe og utarbeide et valgprogram. Etter vår vurdering er dette
tilstrekkelig tid. Kandidater som hadde bestemt seg for å stille før dette, kunne – som Stølen
og Gornitzka – lansert sitt kandidatur på egen hånd uavhengig av komiteens arbeid.
Søkekomitéen bør ha konsentrasjon og fokus i en avgrenset periode, der alle er klar over at
det er nå det gjelder.
2. Nådde vi fram til de aktuelle kandidatene?
Det er selvsagt umulig å vite om alle som ville stilt om de ble spurt, ble kontaktet. Vi vet
derimot at mange som ble kontaktet, ikke hadde tenkt tanken selv på forhånd. Noen ba om
betenkningstid og et møte for oppklaring, men takket så nei. Samtidig sa flere at spørsmålet
hadde utløst tanker om at de skulle stille opp ved neste rektorvalg. Dette gjelder de interne
UiO-kontaktene. Det bør vel også forventes at interne kandidater professorkompetanse selv –
og uavhengig av forespørsler – tenker igjennom om de har kapasitet til og ønsker om - i en
periode - å bidra til styringsordningen på egen arbeidsplass.
3. Hva var begrunnelsene for ikke å stille?
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Flere av de interne vi kontaktet syntes de hadde for liten ledelseserfaring, var for tidlig i sitt
eget karriereløp eller ikke ønsket å ta den belastningen som en valgkamp og en evt.
ledelsesjobb ville medføre.
Det var også en gjenganger at Stølen hadde gjort en god jobb, og at det ikke var sterke
grunner til å utfordre en rektor som ønsket gjenvalg. Det var videre en utbredt oppfatning at
det ikke var noen grunn til å bruke mye tid og krefter på en valgkamp mot sittende rektor – en
valgkamp som man regnet med at han ville vinne. Det siste gjaldt også for dem som mente at
sittende rektorat burde få avløsning.
Noen kandidater ga uttrykk for at de ikke hadde anledning – eller ikke ønsket – å stille opp i
en valgkamp, men hadde søkt, dersom det hadde vært en stilling man ble ansatt i.
Ganske mange av de interne sa videre at henvendelsen hadde satt i gang tanker om å stille ved
neste valg, når feltet var mer «åpent».
4. Hva var (i tillegg) begrunnelsen fra de eksterne?
For de eksterne var forholdet til egen arbeidsgiver en hovedgrunn. Samtidig var flere av dem
som ble kontaktet – og som ikke så forholdet til egen arbeidsgiver som et problem – også
opptatt av at det ville være vanskelig å stille mot en sittende rektor.
Følgende to tilbakemeldinger fra eksterne, illustrerer noen av de vurderinger som kom til
uttrykk:
Ønsker ikke stille til valg. Mener det er umulig å få noen utenfra til å utgjøre et reelt
alternativ. Ingen vil delta i en valgkamp, og så tenke at man kan returnere uendret til
det stedet man arbeider til vanlig.
Man kan likevel få noen nyttige impulser i rekrutteringsprosessen som kan gjøre
fremtidig ledelse bedre enn den ellers ville vært. Foreslår å sette sammen et panel med
ulik intern og ekstern sammensetning, som samtaler og utfordrer påtroppende
rektorat, før de er valgt, til å tenke gjennom en del forhold. Man er uansett mest
lydhør i en slik fase, og det kan kanskje etablere en ledelses- og universitetspolitisk
modning som en valgkamp er mindre egnet til. Valgkamp er egnet til å spisse budskap,
mindre til å endre dem, eller modne dem.
………………….
Ønsker ikke stille til valg. Skulle gjerne stilt, men reglene gjør det ikke mulig; som
ekstern og fra et annet land. Mener det ikke er mulig å bygge team utenfra. Kunne
gjøres etterpå, altså med en ordning som gjorde at man valgte rektor først og så ga
valgt rektor mulighet til å bygge team i etterkant. Slik systemet er nå, er det ikke en
åpen, demokratisk prosess, men en prosess som gjør det vanskelig, kanskje umulig for
eksterne å stille.
5. Hva kunne vi gjort annerledes eller bedre?
Komiteen har i ettertid stilt seg dette spørsmålet som jo er viktig for å trekke lærdom av våre
erfaringer. Det ble ikke gjort et systematisk søk blant universitetsledere ved andre nordiske
universiteter. Vi tok noen utvalgte kontakter, men disse ga ikke resultater. Vi gjorde heller
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ikke et systematisk søk i dekansjiktet ved andre norske universiteter, selv om vi også her
gjorde utvalgte henvendelser. Vi avdekket ingen stor interesse for å utfordre et sittende
rektorat ved UiO. Vår vurdering var derfor at det ikke ville bidratt med flere kandidater til
valget.
Når det gjelder debattmøtet 19. februar kunne planleggingen av dette begynt noe tidligere,
bl.a. for å få ut informasjon til uio-ansatte og studenter på et litt tidligere tidspunkt.
6.

Har komiteens arbeid hatt merverdi utover årets valgprosess?

Flere av søkerne som ble kontaktet, uttrykte at henvendelsen fra komitemedlemmet og de
påfølgende samtalene førte til at de så det som mer sannsynlig at de ville være interessert i å
delta ved neste valg som kandidat, og/eller at de ble mer interessert i UIOledelsesperspektiver. Noen uttrykte at henvendelsen gjorde dem mer bevisste på å oppnå
professorkompetanse, som er et krav til rektor og vise-rektorstillingene. Komiteen mener
derfor at det brede utvalget av aktuelle personer som ble kontaktet, kan gi positive
ringvirkninger for UiO på lenger sikt, også utover denne og neste rektor-valgprosess.
For Søkekomiteen,
Blindern 26/2-2021
Knut Heidar, leder
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