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Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Styresak 130/15 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2015-130.pdf 
• Valgreglement for universitetet i Bergen 

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen 
• Protokoll for valg for gruppe B til universitetsstyret 2016 
• Valgprotokoll for Studentparlamentet og gruppe D, studentene, til universitetsstyret 

2016 
 

Saken gjelder: 
Årlig skal det velges ett medlem til universitetsstyret for gruppe B, midlertidig tilsatte i 
forsknings- og undervisningsstillinger, og to medlemmer fra gruppe D, studentene. 
Valgperioden går fra 1. august til 31. juli.  
 
Valgavvikling 
Det ble holdt valg for begge gruppene for perioden 1.8.2016 til 31.7.2017. 
 
I gruppe B er stipendiat Line Marie Sørsdal, Institutt for administrasjon og 
organisasjonsvitenskap, valgt som medlem. 
 
Som varamedlemmer er valgt: 
1. Stipendiat Synnøve Fluge, Sosiologisk institutt, 
2. Post.doc. Erik Andreas Hanson, Matematisk institutt  
3. Stipendiat Stina Ellevseth Oseland, Institutt for geografi 
 
Valgdeltakelsen var på 20,73 % I 2015 var valgdeltakelsen på 21,3 %. i 2014 21,9 og 2013 
var deltakelsen på 33,4 %.  
 
Det sentrale valgstyret har etter § 3-1 i valgreglementet ansvaret for valgavviklingen for valg 
av rektor og prorektor og for valg av representanter til universitetsstyret, men Studentenes 
valgstyre har tradisjonelt stått for valg av sine styrerepresentanter.  
 
Valget av representanter for gruppe D til universitetsstyret foregikk som to samtidige 
preferansevalg, ett for hvert kjønn. 
 
I gruppe D er studentene Johanne Vaagland og Jin Sigve Mæland valgt som medlemmer.  
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Som kvinnelig varamedlem er valgt: 
1. Camilla Isabel Wetteland Kristiansen 
2. Ingrid Handeland 
 
Som mannlige varamedlemmer er valgt: 
1. Bendik Verlo Nes  
2. Lars Ask 
 
Det ble avgitt 3186 stemmer av 14336 stemmeberettigede i valget av den kvinnelige 
kandidaten. Av disse var 576 blanke stemmer. Dette gir en valgdeltakelse 22,22 %. Det ble 
avgitt 2988 stemmer av 14336 stemmeberettigede i valget av den mannlige kandidaten. Av 
disse var 629 blanke stemmer. Dette gir en valgdeltakelse 20,91 %.  
 
I 2015 var deltagelsen i valget av den kvinnelige kandidaten 16,44 % og 15,63 % i valget av 
den mannlige kandidaten. I 2014 var deltakelsen i valget av den kvinnelige kandidaten på 
12,73 % og 12,52 % i valget av den mannlige kandidaten. I 2013 var tallene henholdsvis 
15,4% og 14, 51%.  
 
Universitetsdirektørens kommentarer  
Valgene er gjennomført elektronisk med bruk av valgsystemet som eies av Universitetet i 
Oslo. UiB har en avtale om kjøp av tjenester fra UiO til bruk av dette systemet. Systemet er 
nå godt innarbeidet ved UiB og fungerer veldig godt. 
 
Med dette fremmes følgende forslag til vedtak: 

 
Universitetsstyret tar resultatet av valgene til etterretning 

 
 

   
 
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
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