
Det sentrale valgstyret, Universitetet i Bergen 
Valg av medlemmer til universitetsstyret 2017. Protokoll 

Protokoll fra møte i Det sentrale valgstyret 12.05.2017 

Til stede: Kristin Bakken (leder), Guttorm Alendal, Camilla Brautaset, Arild Mellesdal, Ronny 
Tømmerbakke, Eirik Lie Reikerås, Cecilie Løseth Arnesen, Arne Rudolf Ramslien og Mona 
Viksøy møtte som sekretærer. 

Det sentrale valgstyret har ansvaret for å avvikle følgende valg til universitetsstyret: 

• Rektor og prorektor 
• Styremedlemmer i gruppen av fast vitenskapelig tilsatte; gruppe A (to 

medlemmer og fire varamedlemmer) 
• Styremedlemmer i gruppen av midlertidig vitenskapelig tilsatte; gruppe B (ett 

medlem og tre varamedlemmer) 
• Styremedlemmer i gruppen av teknisk og administrativ tilsatte; gruppe C (ett 

medlem og tre varamedlemmer) 

For gruppe A og C gjelder valget for fire år fra og med 01.08.2017. For gruppe B 
gjelder valget for ett år fra 01.08.2017. 

Valget av rektor og prorektor ble holdt i månedsskifte mars/april, jf. tidligere protokoll. 

Valgene for ansatte, som protokollen her gjelder, ble holdt som elektronisk valg, og 
stemmegivningen var åpen i perioden 8. mai 2017 fra kl 09:00 til 12. mai kl 12:00. 
Valgoppgjøret ble gjennomført 12. mai 2017 fra kl 12:00 til 13:00, jf. nærmere 
redegjørelse nedenfor. 

Styrevalget for gruppe D, studentene, ble holdt i månedsskifte mars/april og ble 
avviklet av Studentenes Valgstyre, med teknisk støtte fra Det sentrale valgstyrets 
sekretariat. Resultatet går fram av egen protokoll. 

Kandidatforslagene 

Forslagsfristen ble kunngjort samtidig med forslagsfristen for rektorvalget den 1. 
februar 2017 og fristen ble satt til 7. april. 

Gruppe A: 

Professor Inga Berre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Professor Per Einar Binder, Det psykologisk fakultet 
Professor Jan Magnus Bjordal, Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Petter E. Bjørstad, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Professor Tor Eldevik, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Professor Kjersti Fløtturn, Det humanistiske fakultet 
Dekan Nina Langeland, Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Professor Alf Erling Risa, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Forslagsstillerne går fram av valgstyrets nettsider for valget 2017 og til sak arkivsak 
2016/12126. 
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Forslagene kom inn i rett tid og på rett måte, og alle de foreslåtte var valgbare. Kjersti 
Fløtturn, som er medlem av det sittende universitetsstyret, har rett til å kreve fritak fra 
gjenvalg, jf. valgreglementets§ 6, punkt 5, andre setning. Det ble bekreftet fra 
Fløtturn at sa seg villig til å stille som kandidat. 

Gruppe B: 

Post.doc. Pål Antonsen, Det humanistiske fakultet 
Synnøve Fluge, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Post.doc. Martin Greve, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Post.doc. Erik Hanson, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Forslagsstillerne går fram av valgstyrets nettsider for valget 2017 og til sak arkivsak 
2016/12126. 

Innen fristen var det ikke mottatt et tilstrekkelig antall kandidatforslag i gruppe B til å 
fylle både den faste plassen og de tre varaplassene. Etter vedtak fra Det sentrale 
valgstyret den 7. april ble det derfor besluttet å forlenge forslagsfristen til 21. april kl. 
12.00. Den nye fristen ble kunngjort 7. april. Ny utløpet av ny frist hadde valgstyret 
mottatt forslag på fire kandidater. Forslagene var korrekt fremsatt og alle de foreslåtte 
var valgbare. Valgstyret godkjente forslagene. 

Gruppe C: 

Hovedtillitsvalgt i Parat Randi Heimvik 
Fung. leder i Forskerforbundet Toril lvarsøy 
Seniorkonsulent Kristin Kaivik, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Overingeniør Christian Aadland Matre, IT-avdelingen 
Hovedtillitsvalgt i NTL Jørgen Melve 
Seksjonssjef Frode Randa!, Det psykologiske fakultet 
Avdelingsingeniør Halala Sdik Saed, Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Administrasjonssjef Jorunn Skei, Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Seniorkonsulent Hege Aarethun, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Forslagsstillerne går fram av valgstyrets nettsider for valget 2017 og til sak arkivsak 
2016/12126. 

Alle disse forslagene kom inn i rett tid og på rett måte, og alle de foreslåtte var 
valgbare. Valgstyret godkjente forslagene. 

Valgavvi kl ingen 

Informasjon til velgerne om avstemningen 

Valgstyret kunngjorde forslagene ved oppslag på valgstyrets nettside og har 
samarbeidet med Kommunikasjonsavdelingen for å sikre at informasjonen har vært 
godt synlig på UiB sine ansattsider. På Høyden ble informert om kandidatene. 
Kandidatene ble oppfordret til presentere seg selv og sin motivasjon for å stille til 
valg. Presentasjonene ble publisert på valgstyrets nettsider og løftet fram på 
ansattsidene til UiB. 
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Valget ble gjennomført som preferansevalg i den elektroniske valgløsningen levert av 
USIT ved UiO. 

Valgperioden var fra 8. mai kl. 09.00 til 12. mai kl.12.00. Valgstyrets sekretær startet 
og avsluttet stemmegivningen til disse tidene. 

Uken før valget ble det sendt ute-post med informasjon om valget og kandidatene på 
norsk og engelsk. Det ble også sendte-post med valginformasjon da valget åpnet og 
en påminnelse dagen før det ble avsluttet. 

Valgdeltakelse 

Gruppe A: 1071 personer hadde stemmerett, mens 652 stemte. 22 stemmer var 
blanke. Dette gir en deltakelse på 60,9 %. Deltakelsen i 2013 var 60,7 %, i 2009 var 
den 56,0 % og i 2005 42,5 %. 

Gruppe B: 1068 personer hadde stemmerett, mens 304 stemte. 29 stemmer var 
blanke. Dette gir en deltakelse på 28,5 %. I 2016 var valgdeltakelsen 20,73 %, 
i 2015 21,3 %, i 2014 21,9% og i 2013 33,4 %. Som det går fram på side 1 i 
protokollen her, er valgperioden for gruppe B ett år, slik at det holdes styrevalg for 
denne gruppen hvert år. 

Gruppe C: 1510 personer hadde stemmerett, mens 801 stemte. 17 stemmer var 
blanke. Dette gir en deltakelse på 53 %. I 2013 var deltakelsen 52,4 %, i 2009 46,3 
% og i 2005 31,2 %. 

Valgoppgjøret 

Valgopptellingen ble gjennomført den 12. mai 2017 fra kl 12:00 til ca. kl 13:00 på 
Museplassen 2. Til stede hele tiden var Arne Ramslien og Mona Viksøy fra 
sekretariatet. Stemmeopptellingen foregikk i samarbeid med leverandør av 
valgsystemet, USIT. Det bemerkes at gjennomgangen var foreløpig, og hadde 
karakter av saksforberedelse til det samlede valgstyrets møte samme dag kl. 13:00. 

Resultatet i gruppe A 

Oppgjøret viste dette resultatet: 

Valgt som medlemmer: 
• Kjersti Fløtturn 
• Alf Erling Risa 

Det bemerkes at i oppstillingen ovenfor er navn satt i alfabetisk rekkefølge, fordi det 
ikke er noen rangering mellom faste medlemmer. 

Valgt som varamedlemmer: 
1. Inga Berre 
2. Nina Langeland 
3. Per Einar Binder 
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4. Petter Erling Bjørstad 

Kort om de viktigste nøkkeltallene i oppgjøret: 

Valgtallet i gruppe Avar 210,01. Dette er det stemmetallet som en kandidat må over 
for å bli valgt. Tallet fremkommer ved at antall gyldige, ikke blanke, stemmer 
divideres på antallet personer som skal velges, pluss en. I kvotienten strykes først 
alle desimaler fra og med den tredje (uten forhøying), og til slutt tillegges 0,01. 
Valgtallet for gruppe A framkom dermed slik: 

630 = 210, 210 + 0,01 = 210,01 
3 

Valgoppgjøret starter med at bare kandidatenes førstestemmer tas med i 
betraktningen. Deretter fortsatte oppgjøret, slik det er gjort rede for i loggfilen fra 
valgoppgjørsprogrammet, jf. vedlegget. 

Det bemerkes at kjønnsbalansen både blant faste medlemmer og varamedlemmer er 
korrekt i henhold til valgreglementets § 17 og likestillingslovens § 13 med forskrifter. 

Resultatet i gruppe B 

Valgoppgjøret ble gjort på samme måte som for gruppe A. 

Resultatet var slik: 

Fast representant: 
Synnøve Fluge 

Vararepresentanter: 
1 . Erik Hanson 
2. Pål Antonsen 
3. Martin Greve 

Kort om de viktigste nøkkeltallene i oppgjøret: 

Med 275 gyldige, ikke blanke, stemmer, og en kandidat som skulle velges, ble 
valgtallet 137,51 . Formelen for å regne ut valgtallet er gjort greie for ovenfor under 
punktet om resultat i gruppe A. 

Valgoppgjøret starter med at bare kandidatenes førstestemmer tas med i 
betraktningen. Deretter fortsatte oppgjøret, slik det er gjort rede for i loggfilen fra 
valgoppgjørsprogrammet, jf. vedlegget. 
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Resultatet i gruppe C 

Valgoppgjøret ble gjort på samme måte som for gruppe A og B, jf. ovenfor. 

Resultatet var slik: 

Fast representant: 
Jørgen Melve 

Vararepresentanter: 
1. Randi Heimvik 
2. Kristin Kaivik 
3. Frode Randal 

Kort om de viktigste nøkkeltallene i oppgjøret: 

Med 784 gyldige, ikke blanke, stemmer, og en kandidat som skulle velges, ble 
valgtallet 392,01. Formelen for å regne ut valgtallet er gjort greie for ovenfor under 
punktet om resultat i gruppe A. 

Valgoppgjøret starter med at bare kandidatenes førstestemmer tas med i 
betraktningen. Deretter fortsatte oppgjøret, slik det er gjort rede for i loggfilen fra 
valgoppgjørsprogrammet, jf. vedlegget. 

Valgstyret konstaterte at kjønnsbalansen i varagruppen var korrekt etter 
valgreglementets § 17 og likestillingslovens § 13 med forskrifter. 

Vedlegg til protokollen 

Oppgjørsfilene fra valgoppgjørsprogrammet er vedlegg til protokollen her. 

Valgstyrets vedtak 

Det vises til redegjørelsen ovenfor. På bakgrunn av denne gjør Det sentrale 
valgstyret slikt vedtak: 

Valgene av representanter for de tilsatte til styret ved Universitetet i Bergen i 2017 
godkjennes. 

Klage 

Klagefristen settes til 22. mai kl. 12.000. Klager sendes Det sentrale valgstyret på 
valgstyret@uib.no 
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Bergen, 12.05.2017 

~~~"'--
Kristin Bakken 
valgstyrets leder 

{lffetk~ 
Arild Mellesdal 

~~ 
Arne R. Ramslien 
sekretær 

~~ 
Camilla Brautaset 

~---~ ~~ 
(E~ k ~LR ~ k . 1n . e1 eras 
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