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Gjennomgang av valgreglement og regler for styringsorganene 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Vedtakspunkt 2 i styresak 66/17 Valg av rektor og medlemmer til universitetsstyret 

2017 http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-066.pdf  
• Valgreglement for UiB  

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/Valgreglement-for-
Universitetet-i-Bergen   

• Regler for styringsorganene 
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene   

 

Saken gjelder: 
I denne saken foreslås det å oppnevne en arbeidsgruppe ledet av prorektor som skal 
gjennomgå valgreglementet og regler for styringsorganene for å sikre at disse reglene er 
konsistente og legger til rette for en formålstjenlig og effektiv styring av universitetet i 
samsvar med universitetets virksomhet og kjerneverdier. 
 
Arbeidsgruppen får følgende sammensetning: 
 
Prorektor Margareth Hagen, leder 
Dekan Jan Erik Askildsen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Dekan Per Bakke, Det medisinske fakultet 
Dekan Karl Harald Søvig, Det juridiske fakultet 
Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden, Universitetsdirektørens kontor 
  
Universitetsdirektørens kontor ved seksjonssjef Arne Ramslien og seniorrådgiver Silje 
Nerheim bistår med sekretariatfunksjon til arbeidsgruppen. 
 
Arbeidsgruppen får frist til 15. april 2018 med å levere sin innstilling med sikte på behandling 
i styret i møte i juni 2018. Som en del av prosessen vil arbeidsgruppen ha dialog med 
fakulteter, institutter og tillitsvalgte om erfaringer og relevante problemstillinger. 
 

Forslag til vedtak: 
Styret oppnevner arbeidsgruppe for gjennomgang av valgreglement og regler for 
styringsorganene. 
  
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
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Saksframstilling 
 
Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 106/17 28.09.2017 2017/11775 
 
 

Gjennomgang av valgreglement og regler for styringsorganene 
 
Bakgrunn 
 
I UiBs strategi heter det at universitetet skal være et internasjonalt forskningsuniversitet hvor 
all aktivitet er basert på akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning. I rektoratets 
valgplattform fremgår det at ledelse av akademiske institusjoner fordrer inngående kjennskap 
til universitetets faglige virksomhet og respekt for universitetets kjerneverdier. Rektoratet 
ønsker en formålstjenlig og effektiv organisasjon som er tilpasset UiBs kjerneoppgaver, som 
sikrer transparente og demokratiske prosesser.  
 
Valgreglementet gjelder for valg av rektor og prorektor, til universitetsstyret, og til 
Universitetsmuseet i Bergen og Universitetsbibliotekets styre. Det gjelder videre for valg av 
dekaner og prodekaner, samt for valg til fakultetsstyre og instituttråd. Regler for 
styringsorganene gjelder for universitetsstyret, fakultet, Universitetsmuseet, 
Universitetsbiblioteket og instituttene. 
 
Universitetsstyret har i de senere år med jevne mellomrom fått seg forelagt enkeltsaker om 
justering av valgreglementet og søknader om prøveordninger innenfor rammen av gjeldende 
regler for styringsorganene. Disse sakene er drøftet uten at det er foretatt en mer 
gjennomgående og prinsipiell drøfting av disse reglene samlet. Innenfor reglene for 
styringsorganene er det også prøveordninger som snart har fungert i 10 år. Styret vedtok 
også i møtet 1. juni 2017 at valgreglement skulle revideres. 
 
I tillegg til gjennomgang av valgreglementet med hensyn til valgbarhet, valgkretser, 
stemmerett og valggjennomføring vil problemstillinger knyttet til ledelse, sammensetning og 
mandat for fakultetsorganer stå sentralt i arbeidet. 
 
Mandat for arbeidsgruppe 
Det nedsettes følgende arbeidsgruppe som får ansvar for å gjennomgå de ulike reglene med 
sikte på å komme med en anbefaling til styret til møtet 31. mai 2018: 
 
Prorektor Margareth Hagen, leder 
Dekan Jan Erik Askildsen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Dekan Per Bakke, Det medisinske fakultet 
Dekan Karl Harald Søvig, Det juridiske fakultet 
Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden, Universitetsdirektørens kontor 
  
Universitetsdirektørens kontor ved seksjonssjef Arne Ramslien og seniorrådgiver Silje 
Nerheim, bistår med sekretariatfunksjon til arbeidsgruppen. 
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Arbeidsgruppen får følgende mandat: 
 

• Gjennomgå og foreslå revisjon av universitetets valgreglement og regler for 
styringsorganene.  

• I arbeidet med valgreglementet legge særlig vekt på problemstillinger relatert til 
stemmerett, valgbarhet, valgkretser og valggjennomføring. 

• I arbeidet med regler for styringsorganene vurdere om/på hvilken måte 
dispensasjonsvedtak skal innarbeides i reviderte regler. Særlig vekt bør legges på 
problemstillinger relatert til ledelse av organene, styresammensetning og ekstern 
representasjon. 

• Arbeidsgruppen skal legge til grunn at det fortsatt vil være behov for fleksibilitet med 
hensyn til ulike ledelsesmodeller og styresammensetning ved fakultetene. 

• Arbeidsgruppen skal i sitt arbeid være i dialog med fakulteter, institutter og tillitsvalgte 
for å hente inn erfaringer om relevante problemstillinger i arbeidet. 

 
Universitetsdirektøren sine kommentarer 
Styret drøftet modell for styring og ledelse ved UiB i styresak 61/16. Universitetsdirektørens 
vurdering den gang var at en eventuell utredning av problemstillinger knyttet til valgreglement 
og styringsorganer bør avklares i god tid før utløp av en valgperiode for å sikre forutsigbarhet 
og stabilitet i organisasjonen. Dette er også i tråd med styrets vedtak i møte 1. juni 2017. 
 
Samtidig har styret det siste året fått seg forelagt en rekke saker med dispensasjonsvedtak 
knyttet til valg og styringsorganer som har illustrert behovet for en gjennomgang og revisjon 
av reglementet.  
 
Universitetsdirektøren vurderer at det så langt er positive erfaringer med både ulike 
ledelsesmodeller og styresammensetning tilpasset de ulike fakultetenes utfordringer og 
egenart. Arbeidsgruppen skal derfor legge til rette for at det fortsatt skal være fleksibilitet for 
fakultetene i valg av modeller. 
 
15.09.2017/Arne R. Ramslien 
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