
Det teologiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Fakultetssekretariatet 
Kontoradr.: Domus Theologica, 
Blindernveien 9, Oslo 

Telefon: 22 85 03 00 
Telefaks: 22 85 03 01 
postmottak@teologi.uio.no 
www.tf.uio.no 

	  

Til: 
Fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet 
Valgstyret ved Det teologiske fakultet 
Kopi:  
Aud V. Tønnessen 

Dato: 24.09.2014 
 Saksnr..:  

 

Rapport fra valgkomitéen for dekanvalget høsten 2014 

Fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet oppnevnte i sitt møte 30. april valgkomité for valget av 
nye dekan. Komitéen ble oppnevnt med medlemmer fra alle de tre valgforsamlingene og var 
sammensatt slik:  

- for fast vitenskapelig ansatte: Terje Stordalen (leder), Birgitte Lerheim 

- for teknisk-administrativt ansatte: Mathias H. Eidberg 

- for studenter: Frøydis Indgjerdingen 

Valgkomitéen ble godkjent av rektor på fullmakt fra UiOs sentrale tilsettingsorgan 14. mai, og den 
hadde sitt første av fem møter 19. mai. Siste møte ble avholdt mandag 15. september. I tillegg har 
komiteens medlemmer individuelt og i fellesskap ført en rekke samtaler med mulige kandidater. 

Fordi valgkomitéen ønsket en åpen prosess med mulighet for å fremme kandidater sendte 
komitéen umiddelbart ut e-post til medlemmene i de tre valgforsamlingene. Meldingen inneholdt 
en beskrivelse av valgkomitéens oppgaver og ytret ønske om innspill til prosessen innen utgangen 
av mai måned.  

Valgkomitéen har i forlengelsen av konkrete innspill arbeidet selvstendig og systematisk med å 
finne egnede kandidater til dekanvervet. I dette arbeidet har vi tatt utgangspunkt i UiOs reglement 
for slike valg, som sier at "Valgkomitéen har til oppgave å sørge for at stillingsbeskrivelse gjøres 
kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir 
velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen."  

Komitéen har, med utgangspunkt i denne beskrivelsen og ut fra egne initiativ blant annet avklart 
valgbarhet for tilsatte i midlertidige stillinger og deltidsstillinger ved fakultetet. Videre har vi ut fra 
egne sonderinger og etter innspill fra valgforsamlingenes medlemmer ført samtaler med seks 
mulige kandidater. I disse samtalene har vi lagt særskilt vekt på siste avsnitt i styrets 
oppnevningsnotat, som vi har forstått som ekvivalent med den stillingsbeskrivelsen som UiOs 
sentrale reglement nevner. Avsnittet sier at "Dekanen skal særlig ha sin oppmerksomhet rettet mot 
fakultetet og Universitet, Den norske kirke spesielt og det norske samfunn (inkludert andre 
trossamfunn) i sin alminnelighet. Valgkomitéen forventes å søke etter egnede kandidater blant 
fakultetets ansatte. Den skal først og fremst bruke sitt eget skjønn til å vurdere og å fremme 
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kandidat/er. Det er likevel grunn til å peke på at noen av de mest sentrale utfordringene for en 
dekan er evne til strategisk arbeid og operativ gjennomføring, personalledelse, gode 
samarbeidsevner og generell lederkompetanse." 

Valgkomiteen ønsket i utgangspunktet å fremme minst to kandidater, slik at det skulle bli et reelt 
valg. Etter valgkomitéens oppfatning er dette viktig for å ivareta universitetsdemokratiet. Etter våre 
sonderinger og samtaler var det likevel til slutt kun én kandidat som var valgbar og som sa seg villig 
til å stille til valg.  

Vi fremmer derfor én kandidat, som en samlet valgkomite stiller seg bak: Professor Aud Valborg 
Tønnessen. Vi mener Aud Tønnessen er en god kandidat. Hun har den nødvendige anseelse, 
erfaring og egenskaper, og hun er villig og klar til å ta på seg dekanvervet nå. Vi er også glade for at 
det denne gangen er mulig å fremme en kvinnelig dekankandidat.  

Tønnessen har foreløpig ikke avklart hvem hun får med seg som forskningsdekan og studiedekan. 
Valgkomiteen har kommunisert at dette bør avklares og gjøres kjent så snart som mulig, slik at 
valgstyret kan kunngjøre hele dekanteamet i god tid før fristen for å foreslå andre kandidater til 
dekanvalget går ut. Aud Tønnessen forstår dette behovet og vil i den nærmeste tiden føre samtaler 
med aktuelle kandidater. 

Ifølge UiOs reglement skal altså valgkomitéen sørge for at “kandidatene presenteres på en måte 
som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen”. Dette ønsker 
komitéen å ivareta ved å arrangere et valg-allmøte der Tønnesen og hennes team, samt eventuelt 
andre kandidater og team, presenterer seg selv og sine visjoner for den kommende dekanperioden. 
Det vil også bli anledning for valgforsamlingenes medlemmer til å stille spørsmål til kandidatene 
og deres team. Vi tenker at det kan være klokt å be en representant fra hver av de tre 
valgforsamlingene å ta ansvar for å koordinere med sine forsamlinger og identifisere spørsmål som 
velgerne ønsker å få belyst.  

Endelig vil valgkomitéen gjøre fakultetsstyret oppmerksom på en problemstilling som flere 
potensielle kandidater har nevnt. De mener at det ikke er uproblematisk at ledelsen ved fakultetet 
skal ha ansvar for å definere og prioritere fakultetets forsknings- og undervisningsmål og samtidig 
delta i konkurranse med andre tilsatte om insentiv-midler. For å unngå denne dobbeltrollen og 
samtidig sikre lederteamets medlemmer mulighet for å forske og bygge nettverk, bør styret vurdere 
å sette av en pott øremerkede forskningsmidler som lederteamet fordeler seg imellom.  
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