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Gruppe D  Jessica Hildonen 
Oda Marie Villanger 
Ole Samdal 
Anders Gonzo  
Hanna Nakken 

   



Vedlegg til dagsorden 
 

REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE                                       

Dato/ tid: onsdag 9. mai 2018 kl.10:15-kl. 12:05 

Stad: Rom 435, HF-bygget 

 

Møtt: Daniel Apollon, Erik Bjerck Hagen, Aidan Keally Conti, Jørgen Bakke, Christer Johansson, Torodd Kinn, Endre Brunstad, 

Eli Kristine Knudsen, Knut Ove Arntzen, Per Sigmund Sævik Bøe, Trude Bukve, Vegard Sørhus, Anne Brit Apold, Jessica 

Hildonen, Oda Marie Villanger, Johanna Kleive og Hanna Nakken. Referent: Håvard Østrem Peersen. Vararepresentant til 

fakultetsstyret Sigrun Åsebø var også til stades, etter invitasjon for å orientere om og å delta i diskusjon om saker til 

behandling i fakultet¬styremøtet 15. mai 2018. 

Til dagsorden  

 Innkalling og sakspapir vart godkjent 

 Referat frå møtet 6. mars vart godkjent 

IR-sak 14/18: Orienteringssaker 

 Saker frå fakultetsstyremøtets sakliste 15. mai: rekneskap mars 2018, ex. fac. og 

førstesemester¬studia og meritteringsordning for undervisning. 

 Stillingssaker: til behandling i fakultetsstyret 15. mai: 50 % stilling som leksikograf, 

universitetslektor ved Prisme, førstemanuensis i nordisk språkvitenskap og stilling som 

prosjektleiar for BFS-prosjektet «Transformation of Medieval Law.» For tida til behandling på 

instituttet: inn til fem leksikografstillingar, tre universitetsstipendiat-stillingar og tre 

postdoktorstillingar. Den som var innstilt på førsteplass til lingvistikk¬stillinga etter Helge 

Dyvik har takka nei, og den neste på lista har fått tilbod om tilsetting. 

 Instituttleiarstillinga: aktuelle kandidatar vil bli intervjua i løpet av mai, og innstilling skal 

etter planen leggas fram for fakultetsstyret 19. juni. 

 Rapport frå Norsk språkhistorie: rapporten var lagt ved innkallinga til møtet. 

 Ressursbudsjettering: fakultetet vil i løpet av haustsemesteret leggje fram eit revidert 

opplegg for føring av arbeidstimar i timerekneskapet.  

Vedtak (samrøystes): 

IR tar orienteringssakene til orientering. 

IR-sak 15/18: Dagleg leiar for Norskkursa 
Saka vart diskutert med utgangspunkt i forslag til utlysingstekst, som var sendt ut som sakspapir til 

møtet, og notat frå Eli K. Knudsen, «Daglig leder på Norskkursene», som vart delt ut under møtet 

(vedlagt). 

Vedtak (samrøystes): 

Saka vart diskutert, og ligg no i fagmiljøet. 

IR-sak 16/18: Budsjettinnspel 2019 (diskusjonssak) 
Fakultetet har i brev datert 3. mai 2018 bedt om budsjettforslag  frå institutt og senter for 2019, 

blant anna med planar for utdanning, forsking formidling og innovasjon som vil økonomisk effekt 

allereie frå 2019 av. Fristen for å kome med innspel er sett til 8. juni 2018. Leiargruppa vil utarbeide 

eit utkast til budsjettforslag, som vil bli sendt til IR på sirkulasjon viss ikkje det går å få fristen utsett.  

Vedtak (samrøystes): 
IR tar sak 16/18 Budsjettinnspel 2019 til vitende. 



 

IR-sak 17/18 Revisjon av HMS-plan 2018 og oppfølging av HMS-rapport 2017 

Vedtak (samrøystes): 

1. HMS-planen vert revidert med tillegg av desse punkta under «Det fysiske 

arbeidsmiljøet»: 

 Tavle til å skrive på ved sida av duk for skjermvising, særleg i aud. A og B 

 Skilting og rettleiing for lysbrytarar 

 Rutinar for tilgjengeleg inventar 

 Fast installerte dokumentkamera  

 Blendingsgardiner og ur i  undervisningslokale 

 

2. Arbeidet med medarbeidarsamtalar får auka prioritet ved LLE i åra som kjem. Det bør 

utarbeidast realistiske planar for medarbeidarsamtalar med gruppe B, særleg må 

postdoktorar prioriterast. For gruppe A samarbeider LLE med fakultetet for å utvikla 

praktiske former for delegering. 

 

3. LLE vidarefører oppfølginga av ARK i samsvar med HMS-planen for 2018. 

 

4. Arbeidet med punkt 3 og byggjer på den drøftinga av strukturelle problem ved 

fakultetsorganiseringa som vart lagd fram for IR 31.08.17, sak 28/17. 

IR-sak 18/18 Eventuelt 
Det vart ikkje meldt inn saker. 

 

Møtet vart avslutta kl. 12.05  

Håvard Østrem Peersen, referent 

 

  



IR-sak 20/18: Budsjettinnspill 2019 (vedtakssak) 
 

 Bakgrunn: brev fra HF dato 3.5.18 

Fakultetet ber i brev datert 3.5.18 om innspill til budsjettarbeidet for 2019 med frist 15. juni 2018. 

Vedlagt følger et utkast til brev utarbeidet av instituttledelsen på grunnlag av bestillingsbrevet fra HF. 

Tidligere utkast er delt med IR, det har kommet en del innspill som i stor grad er tatt hensyn til i det 

foreliggende utkastet. 

Instituttrådet inviteres til å diskutere utkastet og gi innspill som vil bli innarbeidet i dokumentet i den 

grad det er praktisk mulig. 

 

Forslag til vedtak: 
IR slutter seg til at instituttledelsen innarbeider synspunkt fra møtet og ferdigstiller 

dokumentet. 

 

 

 

Vedlegg: Utkast til budsjettinnspill, til diskusjon i IR 

Innspill til budsjettforslag fra LLE  

1. Planer for 2019   

a. innspill til revidering av gjeldende bemanningsplan, inkludert en oppdatert oversikt over 

kjente avganger i 2019 og 2020  

LLE har ingen forslag til justering av gjeldende bemanningsplan. Innenfor bemanningsplanen er det 

forhåndsutlyst en stilling i digital kultur fra 2019. Nordisk har tre stillinger i prosess i samsvar med 

planen.  

b. innspill til interne tiltak og prioriteringer for gjennomføring av UiB sin Humaniorastrategi  

Etter- og videreutdanning: LLE har et stort potensial for satsing på EVU og på andre samarbeidstiltak 

med skoleverket. Nordiskfaget står sentralt i disse satingene, men har bruk for styrking av 

ressursgrunnlaget, se nedenfor pkt. E.  

Digitale humaniora: Digitale humaniora har fått en prominent plass i humaniorastrategien. Under 

dette begrepet faller en rekke fag og aktiviteter ved instituttet.    

Faget digital kultur får naturlig nok en økende rolle i denne satsingen, sist bl.a. med ERC-prosjektet 

"Machine Vision" og med et økt antall stipendiater og (innreisende) postdoktorer. Fagmiljøet er 

ledende i å utnytte internasjonale programmer av typen MSCA, og flere søknader er på vei.   

Middelalderklyngen satser digitalt når det gjelder formidling, publisering og utvikling av 

forskningsressurser. Det språkvitenskapelige miljøet drifter en rekke kjernefasiliteter, se neste punkt, 

som kan styrkes faglig ved nyansettelse bl.a. av stipendiater og postdoktorer. Samarbeidet med UB 



om Språksamlingane og etablering av leksikografi som fagområde er også viktige for den digitale 

satsingen, og avhengig av den.  

Vitenskapelige kjernefasiliteter: Under dette begrepet faller en rekke elektroniske resserser – 

vitenskapelige kjernefasiliteter, som er faglig integrert i og produkt av de digitale aktivitene i 

instituttets fagmiljøer:    

 Utvikling av ordbøker og oppbygging av et fagmiljø i leksikografi er i gang i og med 

Revisjonsprosjektet, som etter planen videreføres i statsbudsjettet. Fakultetet har inne 

søknad om digitalisering av Norsk Ordbok i samarbeid med Språksamlingene ved UB.  

 LLE er involvert i to søknader på veikartet for Infrastruktur 2019: Clarino og Stadnamn.   

 Digital kultur er i en oppbyggingsfase og har sterke internasjonale kontakter. Databasen for 

elektronisk litteratur, ELMCIP, er en sentral ressurs som UiB må ta vare på.  

 Instituttet har utviklet elektroniske tekstkorpus og andre ressurser som har høy bruksverdi 

for forskningsmiljøer i inn- og utland: ASK-korpuset (studiet av norsk som andrespråk), 

Talebanken (språklige data til bruk i studiet av språkendring), Norgram og INESS (syntaktisk 

og semantisk analyse til bruk bl.a. i leksikografi), Menota (Medieval Nordic Text Archive, 

elektronisk arkiv over middelaldertekster, ligger i Clarino, det største i sitt slag 

internasjonalt), samt fragmentdatabasen utviklet med BFS-midler 2012–2016.  

 LLE har også flere arkiv og samlinger med høy vitenskapelig relevans og også 

formidlingerelevans, men som trenger intensivert satsing på digitalisering: teaterarkivet (eies 

av UB), Målføresamlinga (digitaliseres innefor rammene av LIA-prosjektet) og 

Stadnamnsamlinga (må samordnes med Språksamlingane og danne grunnlag for 

infrastruktursøknad).  

Instituttet tar innenfor sine rammer et ansvar for administrasjon og vedlikehold av ressurser som er 

nødvendige i disse satsingene. Rammene er ikke tilstrekkelige, jf. nedenfor.  

Middelaldersatsing: LLE er sterkt representert i middelaldermiljøet ved UiB, og har åtte fast ansatte 

som har middelalderen som sitt primære forskingsfelt. Flere av disse deltar aktivt i arbeidet med 

Middelalderklyngen. I tillegg er det for tiden fire ph.d.-stipendiater innenfor middelalder, og disse er 

alle tilknyttet Forskergruppen for middelalderfilologi. BFS-prosjektet Transformations of Medieval 

Law: Innovation and Application in Early Modern Norwegian Law Books er nylig etablert. Instituttet 

vil være en aktiv støttespiller for middelaldermiljøet og deres aktiviteter, støtte internt samarbeid og 

ekstern nettverksdannelse og videreføre et påbegynt samarbeid med BTO.   

Praksisemner: Instituttet ønsker å vedlikeholde og utvikle praksisemnet Praktinf, samt vurdere nye 

praksisemner, for å styrke arbeidslivsrelevansen av fakaultetets programportefølje.  

c. innputt knyttet til forventede vikarmidler, frikjøp og interntransaksjoner for å kunne beregne 

fakultetets inntekter og kostnader for 2019 (fylles inn i eget vedlegg) 

d. innspill som kan videreformidles til EIA og IT (innen deres frist som ventes å være i slutten av 

august – se vedlegg 6 for deres brev fra i fjor).  

I prioritert rekkefølge:  

Innspill om vedlikehold og opprustning av undervisningsrom for 2019 meldes til IT-avdelingen innen 

22. juni.   



Ombygging av arealer i 3. etasje (303 og deler av 303) til delvis midlertidige prosjektarbeidsplasser 

for ERC- og BFS-prosjektene. Estimert kostnadsramme: 000  

Ombygging av arealer i 3. etasje (302 og deler av 303) til lunsjrom for ansatte ved IF og LLE, i 

samarbeid med IF.  

Be om innspill fra fagmiljø + runde av undervisningsrom etter eksamensperioden  

e. innspill til nye inntektsmuligheter på studie og forskningsfeltet  

Nordiskfagets samlede studieportefølje er fremdeles etterspurt og strategisk viktig for samarbeidet 

med skoleverket og som ressurs for etter- og videreutdanning. Fagmiljøet har ikke nok egenkapasitet, 

derfor bør betalingsordninger vurderes. Manglende muligheter til å ansette pedagogisk personale 

bremser mulighetene for satsing. Konkret peker instituttet på styrking og utviding av Prisme, en 

konsolidering av studieoppleggene HFK/KFK, overgang til betalingsordning for Fjernord med økt 

digitaliseringsgrad. Instituttet kan iverksette flere tiltak på kort sikt under forutsetning av (mer) 

stabile ressurser.   

f. innspill til effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side  

Forbedret samarbeid om prosjektsøknader: Få LLEs egen forskningsrådgiver inn i BOA-teamet, årets 

ordning var ineffektiv og skapte dobbeltarbeid.   

SA har meldt om en omlegging og effektivisering av adgang til norskkurs for innreisende studenter 

som totalt sett kan redusere arbeidsmengden knyttet til opptaket. LLE forventer likevel noe økning i 

administrativ arbeidsbelastning dersom oppgaven legges til instituttet, slik SA har indikert. Det må 

synliggjøres at institutt og fakultet i en slik sammenheng bidrar til den totale effektiviseringen.   

g. oversikt over andre endringer som gir økonomiske konsekvenser i 2019  

LLE har behov for flere arbeidsplasser til de viktige prosjektene som begynner i 2018, fortrinnsvis i 

HF-bygget for å koble prosjekt med fagmiljø. Med hjelp fra fakultetet er det funnet gode løsninger på 

Sydneshaugen, men omdisponering av areal til arbeidsplasser innebærer betydelige kostnader som 

instituttet vanskelig kan dekke helt på egen hånd på kort sikt.   

 

2. Langtidsbudsjettering  

Justere tall for studie- og forskningsvirksomhet i input-skjema. Effekten av nye BOA-prosjekter under 

punkt 3 og 4 skal tas med i framskrivingene (fylles inn i eget vedlegg) 

Frode Helmich Pedersens NFR-prosjekt om Strafferettens fortellinger varer t.o.m. 2019  

 

3. Prioriteringer utenfor budsjettrammen 

a. Ordboksprosjektene og leksikografifeltet  

Ordboksprosjektene er p.t. underfinansiert i forhold til søknaden, både UB og HF/LLE må be om 

generell styrking for å unngå negative konsekvenser for b.a. undervisning. På grunnlag av  søknaden 

om Revisjonsprosjektet bør HF/LLE be om to  ekstra midlertidige hjemler, en postdoktorhjemmel og 

et ph.d.-stipend i leksikografi, dette for å sikre at oppbyggingen av et vitenskapelig basert 

leksikografisk fagmiljø iverksettes etter forutsetningene.  



b. Infrastruktur, omstilling av arkiv/samlinger, økt digitalisering  

For å sikre at søknadene på veikartet for infrastruktur blir best mulig, trengs midler for å vedlikeholde 

og oppdaterte de materielle og teknologiske ressursene som fakultetet disponerer. Vi peker her på 

navnedatabasen Hordanamn. Utenfor veikartet, men likevel med internasjonalt sterk posisjon, peker 

vi på databasen for elektronisk litteratur, ELMCIP. Basen er sentral i bl.a. ERC-prosjektet Machine 

Vision, som tar en del av kostnadene ved vedlikeholdet. Også de andre kjernefasilitetene nevnt 

under pkt. 1b trenger styrking, da de bidrar sterkt til realisering av UiBs humaniorastrategi.  

c. EVU: PRISME, Fjernord  

Fjernord bør omdannes til et avgiftsfinansiert studietilbud med en effektivisert digital portefølje. 

Institutt og fakultetet jobber med å utrede konsekvensene av ekstern finansiering. Det bør ansettes 

minst to halve universitetslektorer i hhv. språk og litteratur for å avhjelpe undervisningssituasjonen 

og videreutvikle tilbudet.   

Prisme bør vurderes utvidet til 60 stp, fremdeles avgiftsfinansiert. Dette krever en utvidet 

stillingsressurs, som kan samordnes med Fjernord.  

Vi understreker at disse momentene har vært diskutert med rektor og med UiB Videre, og at saken 

nå ligger i fakultetet.  

Det nordiske nettverket for litteratur, kultur og språk, NORDLIKS, som er en del av NORDPLUS-

nettverket, har behov for ny nettverkskoordinator. NORDLIKS ser til Norge, og vervet ser ut til å 

måtte tas av UiB, som også har hatt det tidligere. Dette er et viktig og nødvendig nettverk, men vil 

legge ytterligere press på fagmiljøet for nordisk. En mindre tilleggsressurs kombinert med EVU-

styrking vil kunne avhjelpe situasjonen.  

4. Bidrags- og oppdragsfinansiering   

a. Hvilke konkrete utlysninger ønsker instituttet eller senteret å søke på i siste halvår 2018 og 

neste budsjettår?   

Det er p.t. ukjent om det kommer en ny BFS-runde i 2019, men LLE vil ha beredskap på dette.   

I 2019 må LLE vurdere å oppmuntre LLEs deltakere i middelalderklyngen til å søke ERC-prosjekt (ERC 

Consolidator Grant) i 2019. I tillegg oppmuntres Middelalderklyngen til å undersøke kanaler for 

ekstern finansiering av samarbeidsprosjekter.  

Det ligger inne søknad om Norsk Ordbok til statsbudsjettet i samarbeid med UB, total søknadsramme 

er ≈ 160 mill NOK.   

LLE tar signalet om å prioritere Marie Curie-programmet for å sikre rekruttering av postdoktorer. 3 

søkere har vært med i MSCA master class i mai 2018; i alt er det ca. 10 søkere som vil søke MSCA-IF 

til september 2018. LLE arbeider aktivt for innrekruttering av MSCA-søkere til Språksamlingene i 2018 

eller 2019. LLE vil gå aktivt ut til høykvalifiserte søkere til regulære postdoktorstillinger ved LLE og 

oppmuntre dem til å søke MSCA i 2019.  

LLE vil stimulere søknader til MSCA-INT. Det er minst en søknad å vente i 2019 (digital kultur, Scott 

Rettberg); det er også konkrete planer i norrønmiljøet (Helen Leslie-Jacobsen / Jens Eike Schnall).  

Ellers vil LLE følge opp vanlige utlysinger i NFR-regi, som FRIPRO. I tillegg vil LLE oppmuntre 

potensielle søkere om å nytte bilaterale finansieringskilder (Fullbright, Humboldt, DAAD Prime fellow, 

etc.). Det er to Humboldt-søknader på vei i 2018 (en har allerede søkt, en vil søke før sommeren).  



b. Hva er forventet tilslagsprosent på søknader som er sendt eller planlagt?   

MSCA-EF: 14,7% (2017). Men UiB lå langt over gjennomsnittet med 5 tildelinger / 23 søknader, dvs. 

22%. LLE satser på flere tildelinger, til dels ved å aktiv rekruttere MSCA-kandidater, til dels ved å 

oppnå en relativ høy tilslagsprosent gjennom å fremme delingskultur i søknadsprosesser og å yte 

bestmulig støtte.  

ERC Starting Grant: 13,3% (2017), total 11,1%  

ERC Consolidator Grant: 13,8% (2016), total 13,1% (kilde: https://erc.europa.eu/projects-

figures/statistics)  

NFR SAMKUL: under 10%  

FRIHUMSAM: 7,3% (Forskerprosjekt), 5,9% (Unge forskertalent)  

Revisjonsprosjektet forventes videreført. Dette prosjektet må regnes som nokså sikkert, Norsk 

Ordbok er foreløpig  hypotetisk, men mulig. Begge avgjøres ved behandlingen av statsbudsjettet i 

desember 2018.   

  

c. Hvilke typer utlysninger ønsker instituttet/senteret å forberede seg til å søke på lang sikt, gitt 

UiBs strategi om at alle fakultet innen 2022 skal ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø 

av høy internasjonal standard? Hva ser man bort fra å søke på?   

LLE ser ikke bort fra noen aktuelle ordninger, jf. Humaniorameldingen og UiB s humaniorastrategi.  

LLE prioriterer å få fram BFS-kandidater ved nye utlysninger, og vil særlig motivere instituttets 

postdoktorer til å satse.   

LLEs forskningsmiljøer oppmuntres til å søke både NFR og ERC der det er mulig. Det er et problem at 

tilslagsprosenten er svært lav for NFR slik at det fører til betydelige sunk costs.   

LLE vil få fram minst én ERC-kandidat. Mest aktuelle er trolig Åslaug Ommundsen på ERC 

Consolidator Grant og Jill Walker Rettberg på ERC Advanced Grant.   

LLE vil utnytte Marie Curie (MSCA-IF og -INT) strategisk i forhold til instituttets/fakultetets satsninger, 

jf. ovenfor. Det er opplagt at LLE stimulerer MSCA-søknader til arbeidet med teaterarkivet.  

LLE støtter langsiktige initiativer fra forskergrupper og fagmiljøer (f.eks. digital kultur, 

Middelalderklyngen) for å utvikle større søknader (ERC, NFR, SFF). Det gjelder å bygge opp sterke 

disiplinære og interdisiplinære forskningsmiljøer over de neste årene, slik at MSCA-ene, BFS-en og 

ERC-ene og andre prosjekter blir utnyttet innenfor rammene av en mer langsiktig og konsekvent 

plan.  

 

  

https://erc.europa.eu/projects-figures/statistics
https://erc.europa.eu/projects-figures/statistics


IR-sak 21/18: Reglement for styringsorganer (vedtakssak) 
 

Bakgrunn 

 Sak 106/17 i Universitetsstyret 

 Vedlagt brev fra universitetsdirektøren og forslag til nye reglement – se nedenfor. 

Universitetsstyret oppnevnte arbeidsgruppe for revidering av reglement for styringsorganer. 

Arbeidsgruppen har levert rapport. Saken behandles på nytt i Universitetsstyret 30. august. 

Høringsrunde pågår med frist for fakultetene 1. juli. Instituttene har høringsfrist 18. juni. 

Reglementsendringene representerer en oppstramming, presisering og til dels innstramming av 

gjeldende reglement og praksis, men i stor grad på fakultetsnivå. Forslaget om å oppheve systemet 

med at instituttene utgjør valgkretser ved fakultetsstyrevalgene, vil få direkte innvirkning på den 

politiske atferden blant de ansatte ved fakultetet. Andre endringer, som å oppheve adgangen til å ha 

valgte instituttledere, vil knapt bli merkbare.  

I forslaget ligger det ikke inne endringsforslag som vil endre sammensetningen og størrelsen på 

instituttrådene. For LLE er dette særlig viktig, i og med at LLE hører til de instituttene som har en 

nokså avvikende struktur. 

 

Forslag til vedtak  
Utformes i møtet på grunnlag av diskusjonen. 

 

 

 

 

  



Vedlegg: Brev fra Universitetsdirektøren 
 

Intern høring - valgreglement og regler for styringsorganene 

Universitetsstyret satte ned en intern arbeidsgruppe i styresak 106/17 som skulle gjennomgå 

valgreglementet for UiB og reglene for styringsorganene ved UiB.   

Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning: 

 

Margareth Hagen, prorektor 

Per Bakke, dekan, MED 

Jan Erik Askildsen, dekan, SV 

Karl Harald Søvig, dekan, JUR 

Tore Tungodden, ass.universitetssdirektør 

Silje Nerheim, sekretær 

Arne R. Ramslien, sekretær 

 

Arbeidsgruppens rapport og forslag til nytt valgreglement og et felles nytt reglement for 

styringsorganene sendes til fakultetene på høring.  Saken skal behandles i universitetsstyret 

i møte 30 august 2018.  Frist for å gi tilbakemeldinger er 1. juli 2018.  

 

Regler for styringsorganene 

Arbeidsgruppens forslag til endringer er beskrevet i rapporten. Her er de viktigste 

endringsforslagene i Regler for fakultetsorganene og Regler for instituttorganene:  

 

- Valg og ansettelse av dekan skal være to likestilte rekrutteringsmåter i reglementet. 

Det enkelte fakultet bestemmer selv om fakultetet skal ha delt ledelse med valgt 

dekan eller enhetlig ledelse med ansatt dekan.  

- Adgangen til å ha valgte instituttledere fjernes. 

- Linjen fra universitetsdirektøren, jf. uhl § 10-3, til fakultetsdirektør (på fakulteter med 

valgt dekan) eller til ansatt dekan, tas inn i reglementet.  

- Prøveordningen med ekstern styreleder i fakultetsstyret, omtales som en 

prøveordning i reglementet. Ordningen skal evalueres før neste valgperiode.  

- Ingen kan være dekan i sammenhengende periode på mer enn åtte år. 

- Alle fakulteter skal ha minst én og inntil to eksterne representanter i fakultetsstyret. 

Prodekan skal ikke være medlem av fakultetsstyret.  

- Fakultetet kan oppnevne et ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger. 

Ansettelsesutvalget skal bestå av dekan og fire medlemmer som utgår fra 

fakultetsstyret: ett medlem fra gruppe A, ett medlem fra gruppe B, ett medlem fra 

gruppe C og ett medlem fra gruppe D.  

- Praksisen som har utviklet seg med å ha flere prodekaner strammes inn. Fakultetene 

skal ha én prodekan som er dekanens stedfortreder og inntil tre visedekaner. 

 

Arbeidsgruppen arbeider også med å foreslå endringer i regler for universitetsbiblioteket. 

Disse forslagene vil omtales i saken som legges fram for universitetsstyret. 

 

 

Nytt valgreglement 

 

Arbeidsgruppen foreslår følgende endringer i valgreglementet.   

 



- Gjør valgstyrets rolle som kontrollinstans tydelig og fjerner derfor plikten valgstyret 

har hatt til å supplere listen over kandidater 

- Gjør valgstyrets rolle som klageinstans tydelig og fjerner veiledningsplikten valgstyret 

har hatt  

- Reduserer antall valgstyrer ved UiB ved at det skal være ett valgstyre ved hvert 

fakultet  

- Innfører ordning med nominasjonskomiteer for valg til styringsorganene og ved valg 

av dekan 

- Fjerner særordningen Det medisinske fakultet har hatt om stemmerett og valgbarhet 

for professorer i bistilling 

- Fastsetter at én stemmerettsgruppe utgjør én felles valgkrets og at det ikke kan være 

ytterligere oppdeling i valgkretser ved valg til styringsorgan 

- Reduserer kravene til antall forslagsstillere og setter samtidig et tak for hvor mange 

forslagsstillere et forslag kan inneholde 

- Reduserer kravene til antall varamedlemmer, men fjerner samtidig taket på antall 

innvalgte varamedlemmer 

- Justerer enkelte frister i forbindelse med valgene 

- Styrker prinsippet om at valg normalt skal skje elektronisk som direktevalg og slår fast 

at valg av studentrepresentanter til universitetsstyret skal skje som elektronisk valg 

- Fjerner bestemmelsen listevalg når studentorganer er valgforsamling 

- Setter krav til professorkompetanse for kandidat ved rektorvalg 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Kjell Bernstrøm 

universitetsdirektør Arne R. Ramslien 

 seksjonssjef 

 

  



Vedlegg: Utkast til nytt reglement for styringsorganene 
 

Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene 

Kapittel 1. Fakultetene 

§1. Fakultetets organer 

Fakultetet skal ha: 

a) fakultetsstyre 

b) dekan 

c) prodekan 

d) fakultetsdirektør 

Dessuten kan fakultet ha: 

e) ansettelsesutvalg 

f) andre faste utvalg, som for eksempel et arbeidsutvalg 

g) inntil tre visedekaner, utpekt av dekanen 

 

§ 2. Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning 

Fakultetsstyret skal ha 9 eller 11 medlemmer. Fakultetsstyret avgjør selv størrelsen og 

sammensetningen, innenfor disse rammene: 

Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er leder av fakultetsstyret, se likevel § 3. 

Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt i henhold til valgreglementet, av og blant: 

a) Fast tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe A) 

b) Midlertidig tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe B) 

c) Tilsatte i tekniske og administrative stillinger (gruppe C) 

d) Studenter (gruppe D). Studentene skal ha to medlemmer dersom styret har 9 medlemmer og tre 

dersom styret har 11 medlemmer. 

Det skal være minst ett og inntil to eksterne medlemmer i fakultetsstyret. De eksterne 

medlemmene oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv. Fakultetsstyret 

skal foreslå minst åtte kandidater med like mange kandidater av hvert kjønn. Nominasjonslisten skal 

settes opp alfabetisk. Det skal oppnevnes minst to varamedlemmer. 

 

§3. Prøveordning med ekstern styreleder 

Universitetsstyret kan etter søknad fra fakultetsstyret innvilge en prøveordning med ekstern 

styreleder og eventuelt ekstern nestleder.  



Ekstern styreleder sørger for at det avholdes møter i fakultetsstyret og skal lede møtene. 

Dekan er styrets sekretær. Dekan har tale- og forslagsrett i fakultetsstyret, men ikke 

stemmerett. Dekan har for øvrig den kompetanse som fremgår av § 6. 

 

§ 4. Fakultetsstyrets kompetanse 

Fakultetsstyret er fakultetets øverste myndighet. Det skal behandle og avgjøre slike saker 

som det får delegert fra universitetsstyret, og det kan be om å få seg forelagt enhver sak. 

Fakultetsstyret delegerer myndighet til dekanen, til instituttene eller til andre organer ved 

fakultetet dersom ikke annet er fastsatt i lov, forskrift eller vedtak fra Universitetsstyret. 

Fakultetsstyret skal fastsette fakultetets strategier for utdanning, forskning, forskerutdanning 

og formidling og legge planer for fakultetets utvikling i samsvar med de målene som er gitt av 

Universitetsstyret. 

Fakultetsstyret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at fakultetets 

økonomiske ressurser disponeres i overensstemmelse med bestemmelser gitt av Universitetsstyret. 

Fakultetsstyret skal gi melding til Universitetsstyret om fakultetets virksomhet, på den måten 

Universitetsstyret bestemmer. Hvert år skal det gis rapport om fakultetets økonomiske status, med 

redegjørelse for resultatene ved fakultetet og legges frem forslag til budsjett for kommende år. 

Fakultetsstyret skal selv behandle og avgjøre alle saker av prinsipiell eller vesentlig betydning. 

 

§ 5. Rekruttering av dekan 

Fakultetsstyret bestemmer om dekan skal velges eller ansettes. Fakulteter med ansatt dekan 

har enhetlig ledelse. Fakulteter med valgt dekan har delt ledelse. 

Valg skjer etter bestemmelsene i valgreglementet. 

Dersom dekan ansettes, skal ansettelsesprosessen sikre at dekan har faglig legitimitet og den 

kompetansen som kreves for stillingen. Ansettelse skjer i henhold til bestemmelsene i Reglement for 

ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative-lederstillinger. 

 

§ 6. Dekanens generelle myndighetsområde 

Dekanen er fakultetets øverste leder og representerer fakultetet utad og har overordnet 

ansvar for kontakt med eksterne samarbeidspartnere.  

Dekanen er daglig leder for fakultetets faglige virksomhet i samsvar med rammer og pålegg 

som universitetsstyret og fakultetsstyret fastsetter. Ansatt dekan har også ansvar for at fakultetets 

administrative virksomhet er i samsvar med rammer og pålegg som universitetsstyret og 

fakultetsstyret fastsetter. 

Dekanen har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt 

fakultetsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. 



Dekanen er nærmeste overordnede for instituttlederne. Valgt dekan er ansvarlig overfor 

rektor. Ansatt dekan er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens 

ansvarsområde, jf. uhl § 10-3. I disse sakene er ansatt dekan ansvarlig overfor universitetsdirektøren. 

Dekanen har rett til å delta i alle møter i alle fakultetets og underordnede enheters styrer, 

råd og utvalg. 

Dekanen er ansvarlig for iverksetting av de faglige vedtakene som treffes i fakultetsstyret. 

Ansatt dekan er også ansvarlig for iverksetting av de administrative vedtakene som treffes i 

fakultetsstyret. 

Dekanen skal av eget tiltak orientere fakultetsstyret om avgjørelser som retter seg mot 

fakultetets virksomhet (dekanbeslutninger). 

 

§ 7. Prodekan og visedekan 

Prodekan velges sammen med dekan. Dersom dekan er ansatt, pekes prodekan ut av dekan, 

etter godkjenning i fakultetsstyret. 

Prodekanen er stedfortreder for dekanen i og utenfor fakultetsstyrets møter. Har dekanen 

forfall eller fratrer vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar prodekanen, jf. 

foregående ledd. Fratrer dekanen før dette tidspunktet, velges eller ansettes ny dekan. 

Fakultetsstyret avgjør om det skal utpekes visedekaner, jf. § 1. Visedekanen(e) utpekes av 

dekanen. 

 

§ 8. Fakultetsdirektøren ved delt ledelse, valgt dekan 

Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglige ledelsen av fakultetets administrasjon. 

Fakultetsdirektøren sørger for at vedtak fattet av fakultetsstyret eller dekanen blir satt i verk 

og er ansvarlig for disponering av ressurser og budsjett i samsvar med vedtak som er gjort av 

fakultetets styringsorganer. 

Fakultetsdirektørens kompetanse fastsettes i instruks og/eller særskilt delegeringsvedtak, 

fastsatt av fakultetsstyret eller av dekanen etter fullmakt fra fakultetsstyret. 

Fakultetsdirektøren er sekretær for fakultetsstyret med tale- og forslagsrett, men uten 

stemmerett. 

Fakultetsdirektør er ansvarlig overfor universitetsdirektør i alle saker som er tillagt 

universitetsdirektørens ansvarsområde, jf. uhl. § 10-3. 

 

§ 9. Fakultetsdirektøren ved enhetlig ledelse, ansatt dekan 

Dekanen kan delegere avgjørelsesmyndighet til fakultetsdirektør innenfor sitt eget 

myndighetsområde. Slik delegasjon skal være skriftlig. 

 

§ 10. Ansettelsesutvalg 



Fakultetsstyret er tilsettingsmyndighet for instituttledere, faste vitenskapelige stillinger som 

førsteamanuenser og professorstillinger ved grunnenheter ved fakultetet. 

Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å foreta utlysing og oppnevne sakkyndig 

bedømmelseskomité i tilsettingssaker der fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet. 

Innstilling til instituttlederstillinger ved grunnenheter underlagt fakultetet foretas av et 

innstillingsutvalg med prodekan som leder, og fire medlemmer. To av medlemmene skal 

representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene. Ett av 

medlemmene som representerer arbeidsgiver, skal være utpekt av det aktuelle instituttrådet. Det 

oppnevnes personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene. 

Instituttleder ved grunnenheter underlagt dekanene, foretar innstilling i tilsettingssaker for 

førstestillinger og professorstillinger som fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet i. 

Fakultetsstyret selv avgjør om det skal opprettes et ansettelsesutvalg, og hvilke saker 

utvalget skal forberede og eventuelt avgjøre. Sammensetning og mandat for ansettelsesutvalget er 

regulert i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative lederstillinger. 

 

Kapittel 2. Instituttene 

§ 11. Instituttorganene 

Instituttene skal ha: 

a) instituttleder 

b) instituttråd 

Institutter med egen administrasjon har en administrasjonssjef. 

Instituttene kan ha ulike typer av utvalg. 

§ 12. Instituttleders mandat 

Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet og skal lede og utvikle virksomheten med 

fokus på kjerneoppgavene. Dekanen er instituttleders nærmeste overordnede. 

Instituttleder kan videredelegere sin myndighet til administrasjonssjef og utvalg innenfor 

instituttet dersom ikke annet er fastsatt i lov, forskrift eller fakultetets delegasjonsvedtak. 

Instituttleder 

a) har det overordnede ansvaret for instituttet innenfor rammer fastsatt av universitetsstyret, 

fakultetets planer og instituttrådet 

b) har personalansvar for de ansatte ved instituttet og legger til rette for å følge opp den enkelte 

faglige ansattes rett til fordeling av tid til forskning og utdanning 

c) har innstillingsmyndighet ved ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger og i tekniske og 

administrative stillinger ved instituttene 

d) har ansvar for å følge opp mål for utdanning, forskning, forskerutdanning og formidling 

e) har ansvar for økonomi ved instituttet 



f) skal skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til produktivt og godt arbeidsmiljø 

g) skal sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og system for kvalitetssikring av instituttets 

virksomhet 

h) representerer instituttet utad og har overordnet ansvar for kontakt med eksterne 

samarbeidspartnere. 

i) har ansvar for innovasjon 

Instituttleder velger sin stedfortreder. Har instituttleder forfall eller fratrer i løpet av det siste 

året av sin funksjonstid, overtar stedfortreder. Fratrer instituttleder før dette tidspunkt ansettes ny 

instituttleder. 

 

§ 13. Instituttrådets størrelse og sammensetning 

Fakultetsstyret fastsetter instituttrådets størrelse og sammensetning innenfor de rammene 

som er angitt. Følgende grupper skal være representert i instituttrådet: 

a) Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 

b) Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 

c) Teknisk og administrativt ansatte 

d) Studenter, med minst 20 %. 

e) I tillegg kan det fastsettes at instituttrådet kan ha eksterne medlemmer. 

Funksjonstiden er 4 år, likevel slik at medlemmene valgt for gruppe b og d velges for ett år, jf 

valgreglementet. 

Dersom instituttet ikke har tilsatte i alle de gruppene som er nevnt over, kan det gjøres 

unntak fra reglene. 

Instituttleder går inn i gruppe a og er leder av instituttrådet. Instituttlederen legger fram 

saker for instituttrådet. Administrasjonssjef eller en annen er sekretær for instituttrådet. 

 

§ 14. Instituttrådets kompetanse 

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet 

eller annet overordnet organ i saker som angår: 

a) Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og 

resultatdokument som utarbeides av instituttet 

b) Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner 

c) Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap 

d) Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, 

undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer. 



I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom 

instituttlederen, alle ansatte og studentene. 

Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår studietilbud, skal 

studentene være representert med minst 20 % i vedkommende organ. 

Rådets medvirkning ved tilsetting av instituttleder, fremgår av reglene for ansettelse av 

instituttleder. 

 

§ 15. Administrasjonssjefen 

Administrasjonssjefen har instituttlederen som nærmeste overordnede. Vedkommende har 

den daglige ledelsen av instituttets administrasjon på vegne av instituttleder og rapporterer til 

denne. Instituttleder kan delegere avgjørelsesmyndighet til administrasjonssjefen dersom ikke lov 

eller delegasjonsvedtak setter skranker for delegasjon. 

 

§ 16. Særskilte reglementer 

Hvert institutt skal utarbeide et særskilt reglement bygd på disse reglene. Reglementene må 

godkjennes av fakultetsstyrene. 

 

Kapittel 3: Forretningsorden for fakultetsstyret og instituttrådet 

§ 17. Fakultetsstyret og instituttrådets arbeidsform; møter, innkalling, møteplikt. mv 

Fakultetsstyret og instituttrådet (heretter: styringsorganet) skal behandle saker i møter, med 

mindre annet er fastsatt i instruks eller lignende, eller at leder finner at saken kan forelegges skriftlig 

eller behandles på annen betryggende måte. 

Styringsorganets leder sørger for at det avholdes møter for å behandle saker som ligger til 

organets myndighetsområde. Møter avholdes så ofte som nødvendig for å ivareta styringsorganets 

oppgaver på forsvarlig måte. Et medlem av styringsorganet kan kreve at styringsorganet 

sammenkalles. 

Innkalling til møter skal skje med rimelig varsel. 

Medlemmer av styringsorganet har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. 

Medlemmene har plikt til å delta i forhandlingene og å avgi stemme. Det kan ikke stemmes 

blankt annet enn ved valg. 

 

§ 18. Vedtaksførhet og flertallskrav 

Fakultetsstyret og instituttrådet er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til 

stede og avgir stemme. 

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet er fastsatt i lov. 

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved 

valg avgjøres dette ved loddtrekning. 



Avstemning i andre saker enn valg og ansettelse skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg 

og ansettelse skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette. 

 

§ 19. Habilitet 

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for styringsorganene. 

Medlem av styringsorganet plikter å opplyse om forhold som eventuelt kan føre til 

inhabilitet. Styringsorganet tar stilling til habilitetsspørsmålet i henhold til forvaltningslovens 

bestemmelser. 

 

§ 20. Åpenhet 

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styringsorganenes arbeid. Møter i 

fakultetsstyret og instituttråd holdes for åpne dører. Styringsorganet selv kan vedta at bestemte 

saker skal behandles for lukkede dører. Behandling av sak om lukking skjer for lukkede dører. 

Det skal føres møtebok for fakultetsstyret og instituttrådet. Det skal fremgå av møteboken 

når møtet ble holdt, hvilke vedtak som ble truffet og hvordan det enkelte medlem har stemt der det 

har vært voteringer, hvis ikke avstemning har skjedd skriftlig. 

 

§ 21. Forretningsorden 

Innenfor rammene av §§ 17-20 kan fakultetsstyret selv fastsette nærmere regler for sin 

arbeidsmåte. Nærmere regler for instituttrådet fastsettes 

 

Kapittel 4: Diverse bestemmelser 

§ 22. Dispensasjoner 

Etter forslag fra instituttet og etter at vedkommende fakultet har uttalt seg, kan 

Universitetsstyret, dersom særlige grunner tilsier det, gi instituttet dispensasjon fra bestemmelsene i 

disse reglene. 

 

§ 23. Ikrafttredelse/overgangsbestemmelser 

Endringer i annet reglement: 

I reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative lederstillinger gjøres 

følgende endringer: 

3.1.3 andre ledd, andre punktum: 

Ingen kan være ansatt som dekan på åremål i en sammenhengende periode på mer enn åtte år. 

4.1.1 andre ledd: 

Fakultetsstyret skal selv ansette instituttledere 



4.1.3 andre ledd, andre punktum: 

Ingen kan være ansatt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn åtte år. 

4.2. Ansettelse i ansettelsesutvalg. 

Fakultetsstyret kan opprette et ansettelsesutvalg. 

Fakultetsstyret kan innenfor sitt myndighetsområde beslutte hvilke ansettelsessaker utvalget skal 

avgjøre, med unntak for de stillinger hvor fakultetsstyret ikke kan delegere ansettelsesmyndigheten. 

Ansettelsesutvalget skal bestå av dekan og fire medlemmer som utgår fra fakultetsstyret: en fast 

ansatt i undervisnings- og forskerstillinger, en midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling, en 

teknisk eller administrativt ansatt og en student. Ved ansettelse i midlertidige vitenskapelige stillinger 

skal ansettelsesutvalget utvides med to medlemmer som representerer tjenestemennene. 

Dekanen foretar utlysning og oppnevner sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker der 

ansettelsesutvalget har ansettelsesmyndighet. 

Instituttleder ved grunnenheter tilknyttet fakultetet nedsetter en gruppe som medvirker ved 

intervju, referanseinnhenting og prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses 

hensynet til effektiv og forsvarlig saksbehandling ut fra den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling 

foretas av instituttleder selv. 

  



Vedlegg: Utkast til nytt valgreglement 
 

Valgreglement for Universitetet i Bergen 

Kapittel 1 Felles regler for valg ved Universitetet i Bergen 

Reglementets anvendelse 

§ 1-1 Reglementets anvendelse 
Dette reglement gjelder for alle valg ved Universitetet i Bergen 

Valgperiode 

§ 2-1 Valgperiodens varighet 
(1) Den som velges fungerer i vervet fra 1. august samme år 

(2) Valgperioden er fire år for fast ansatte i undervisnings- og forskningsstilling og for 

teknisk og administrativt ansatte 

(3) For studenter og for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger er 

valgperioden i alle tilfeller ett år. 

Valgstyrer 

§ 3-1 Ansvar og oppgaver 
Valgstyret skal sørge for at valg gjennomføres i tråd med valgreglementet og det treffer 

avgjørelser i forbindelse med valget som ikke er tillagt annet organ. 

§ 3-2 Sammensetning 
Valgstyret skal ha et oddetall medlemmer. Alle stemmerettsgruppene skal være representert 

i valgstyret. Valgstyret velger selv sin leder og nestleder. Det kan oppnevnes numeriske 

varamedlemmer. 

§3-3 Oppnevning 
Valgstyret oppnevnes for fire år. Universitetsstyret oppnevner et sentralt valgstyre. 

Fakultetsstyret oppnevner ett valgstyre for alle valg ved fakultetet. 

§3-4 Møte og saksbehandling 
Valgstyret skal normalt behandle saker i møte. Valgstyret er vedtaksfør når minst halvparten 

av medlemmene er til stede. Vedtak treffes ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er leders 

stemme avgjørende. Det skal føres protokoll fra møter i valgstyret. 

§ 3-5 Sekretariat 
Valgstyret skal ha et sekretariat. Sekretariatet skal forberede sakene og bistå valgstyret med 

gjennomføringen av valgene. 

§3-6 Det sentrale valgstyret 
Det sentrale valgstyret har ansvar for valg av rektor og valg til universitetsstyret. 

§3-7 Fakultetets valgstyre 
Fakultetets valgstyre har ansvar for valg av dekan, fakultetsstyre og instituttråd. 

§ 3-8 Studentenes valgstyre 
Universitetsstyret kan delegere til Studentparlamentet å oppnevne eget valgstyre for valg av 



studentrepresentanter til Universitetsstyret. 

§ 3-9 Habilitet 
Et medlem som står på valg kan ikke delta i behandlingen av dette valget. 

Nominasjonskomite 

§4-1 Nominasjonskomite for hvert valg 
Det skal oppnevnes én nominasjonskomite for valg til hvert styringsorgan. 

§4-2 Ansvar og oppgaver 
Nominasjonskomiteen skal foreslå kandidater for valgstyret når det ved utløpet av 

forslagsfristen ikke er kommet inn tilstrekkelig antall forslag på kandidater eller tilstrekkelig 

antall forslag på kandidater av begge kjønn. 

§ 4-3 Sammensetning 
Nominasjonskomiteen skal bestå av representanter for alle stemmerettsgruppene. Komiteen 

velger selv sin leder og organiserer seg selv. 

§4-4 Oppnevning 
(1) Universitetsstyret oppnevner én sentral nominasjonskomite for valg til 

universitetsstyret. Fakultetsstyret oppnevner én egen nominasjonskomite for hvert 

av valgene til dekan, fakultetsstyre og instituttråd. 

(2) Ved valg til universitetsstyret foreslår dekanene medlemmer fra gruppen fast ansatt i 

undervisnings og forskerstilling og fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og 

forskerstilling. Fagforeningene foreslår medlem fra de teknisk og administrativt 

ansatte. Studentparlamentet foreslår medlem fra studentene. 

(3) Ved dekanvalg og valg til fakultetsstyret foreslår instituttlederne medlemmer fra 

gruppen fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling og fra gruppen midlertidig 

ansatte i undervisnings- og forskerstilling. Arbeidstakerorganisasjonene foreslår 

medlem fra de teknisk og administrativt ansatte. Studentutvalget foreslår medlem 

fra studentene. 

(4) ALT 1. Ved valg til instituttråd foreslår instituttleder medlem fra gruppen fast ansatt i 

undervisnings og forskerstilling og fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og 

forskerstilling. Arbeidstakerorganisasjonene foreslår medlem fra de teknisk og 

administrativt ansatte. Studentenes fagutvalg foreslår medlem fra studentene. 

ALT 2. Ved valg til instituttråd foreslår instituttrådet medlemmer til 

nominasjonskomiteen.  

 

Manntall 

§ 5-1 Manntallet 
Valgsekretariatet offentliggjør en oversikt over alle som har stemmerett, manntallet, når 

valget kunngjøres. 

Stemmerett 

§ 6-1 Stemmerett for ansatte 
(1) Stemmerett har den som når valget starter: 

(1) er fast ansatt i minst halv stilling eller 



(2) er ansatt eller engasjert for minst ett år i minst halv stilling eller 

(3) har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling 

(2) Den som har permisjon for å arbeide i annen stilling har ikke stemmerett. Stemmerett 

har likevel den som i permisjonstiden er ansatt i en annen stilling ved Universitetet i 

Bergen og ikke har stemmerett i denne 

§ 6-2 Stemmerett for studenter 
(1) Studenter med studierett har stemmerett ved Universitetet i Bergen 

(2) Stemmeretten gjelder ved den grunnenheten de er registrert 

§ 6-3 Stemmerett i ett valg 
Ingen kan ha mer enn én stemme i et valg. Dersom noen inngår i flere manntall skal kun én stemme 

kunne avgis. Det skal prioriteres i slik rekkefølge: fast vitenskapelig tilsatt, midlertidig vitenskapelig 

tilsatt, teknisk-administrativt tilsatt, student 

§ 6-3 Velger som nektes å avgi stemme 
Den som nektes å avgi stemme fordi det legges til grunn at vedkommende ikke har stemmerett, skal 

likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. For klage, se § 16. 

Stemmerettsgrupper og valgkretser 

§ 7-1 Stemmerettsgrupper 
(1) Valg skjer i følgende stemmerettsgrupper: 

a. A - fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling 

b. B - midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling 

c. C - teknisk og administrative tilsatte 

d. D – studenter 

(2) Ansatte ledere av fakulteter og grunnenheter, ansatte professorer og førsteamanuenser i 

åremålsstilling, jf. uhl. § 6-4 (1), bokstav j) har stemmerett i gruppe A 

(3) Universitetsbibliotekarene har stemmerett i gruppe A 

(4) Universitetsdirektøren avgjør i tvilstilfeller i hvilken stemmerettsgruppe en person 

tilhører. 

§ 7-2 Valgkretser 
Hver stemmerettsgruppe utgjør én felles valgkrets ved valg til et styringsorgan 

Valgbarhet og rett til å kreve fritak 

§ 8-1 Valgbarhet 
(1) Valgbar er den som har stemmerett ved valget, og som ikke er fritatt. 

(2) Ansatte har plikt til å ta imot valg 

(3) Den som på valgtidspunktet har permisjon fra sin stilling er likevel valgbar dersom det 

kan forventes at vedkommende vil kunne fungere i vervet minimum ¾ av valgperioden. 

§ 8-2 Fritak fra valg 
(1) Den som har hatt et verv kan kreve fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som 

vedkommende har fungert i vervet. 

(2) Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden kan kreve fritak fra 

gjenvalg 

(3) Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter 

søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg. 



(4) Studenter kan kreve fritak fra valg. Dersom en student har tatt imot valg har 

vedkommende plikt til å fungere i vervet. 

§ 8-3 Avgrensing av valgbarhet 
(1) Utelukket fra valg til universitetsstyret er: 

- assisterende universitetsdirektør 

- ansatte ved universitetsdirektørens kontor 

- avdelingsdirektør 

- fakultetsdirektører 

- medlem av dekanat 

(2) Utelukket fra valg til fakultetsstyret er: 

- fakultetsdirektør og dennes stedfortreder 

- seksjonssjef i fakultetsadministrasjonen 

- instituttleder og dennes stedfortreder 

(3) Utelukket fra valg til instituttråd er: 

- administrasjonssjef 

Uttreden i valgperioden 

§ 9-1 Plikt til å tre ut av tillitsverv 
(1) Den som har et tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører 

(2) Den som har permisjon for å arbeide i stilling utenfor Universitetet i Bergen skal fratre 

vervet i permisjonstiden 

(3) Når et medlem fratrer sitt verv, rykker første varamedlem opp som medlem. 

§ 9-2 Søknad om fratredelse 
(1) Etter søknad kan organet selv frita et medlem fra vervet resten av permisjonstiden når 

tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier dette. 

§ 9-3 Fratreden for valgte ledere 
(1) Fratrer rektor holdes nyvalg av rektor og prorektor. 

(2) Fratrer dekan eller prodekan mer enn ett år før funksjonsperioden er ute, skal det 

gjennomføres nyvalg. Fratrer dekan mindre enn ett år før funksjonsperioden er ute, 

rykker prodekan opp som dekan. Fakultetsstyret avgjør om det skal være nyvalg på 

prodekan eller om det skal velges en annen ordning. 

Gjennomføring av valg 

§ 10-1 Elektronisk valg 
(1) Valg for ansatte blir normalt gjennomført som elektronisk valg. 

(2) Valg for studenter blir gjennomført som elektronisk valg. For valg av studenter til 

instituttråd kan valgstyret avgjøre at valg gjennomføres med studentorgan som 

valgforsamling. 

§ 10-2 Valg i valgmøte 
(1) Valgstyret kan bestemme at valg for ansatte skal gjennomføres i valgmøte. 

(2) Valgstyret kaller inn til valgmøte, og gir regler om gjennomføringen av møtet. Det skal 

påses at innkallingen til møtet og opplysninger om valget er gitt på fyllestgjørende måte 

og i god nok tid til at flest mulig av de stemmeberettigede kan delta. Som hovedregel må 

innkallingen ha gått ut senest ti dager før valgdagen. For at et valg i et valgmøte skal 



være gyldig, må minst 50% av de stemmeberettigede i kretsen ha avgitt stemme. Dersom 

dette ikke oppnås, holdes nytt valg med de samme kandidatene. 

§ 10-3 Studentorgan som valgforsamling 
(1) Dersom valg av studenter til instituttrådet/fakultetsstyret gjennomføres i valgforsamling, 

fastsetter valgstyret regler for valgoppgjøret. Nominering av kandidater, kunngjøring og 

annet forarbeid til valget må skje i samsvar med prinsippene i dette reglement. 

Valgstyret påser at valg i slike valgforsamlinger skjer i betryggende former. 

§10-4 Kunngjøring av valg 
(1) Valget skal kunngjøres i god tid før valget starter. Kunngjøringen skal inneholde 

informasjon om: 

- valgtidspunkt 

- hvem som er valgbare  

- hvem som har forslagsrett  

- krav til antall forslagsstillere  

- frist for å fremme forslag på kandidater  

- hvem som inngår i manntallet  

- informasjon om den rett til fritak fra verv og frist for å kreve dette  

- kontaktinformasjon for valget 

§ 10-5 Tidspunkt for valg 
Ingen valg av ansatte kan skje før tidligst fire uker etter valg av rektor. 

Forslag på kandidat 

§ 11-1 Forslag på kandidat 
(1) Den som har stemmerett i et valg har rett til å foreslå kandidat til samme valg 

(2) Forslaget skal være skriftlig og fremmes for valgstyret innen fristen satt av valgstyret 

(3) Forslagsstillerne kan trekke et forslag inntil én uke før fristen for innlevering av forslag. 

Hvis et forslag blir trukket, skal valgstyret straks informere kandidatene om dette. 

§ 11-2 Antall forslagsstillere 
(1) Forslag på kandidat til styringsorgan skal være fremmet av minst samme antall 

forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder. 

(2) En forslagsstiller kan ikke foreslå seg selv som kandidat. 

(3) Et forslag på rektorkandidat kan ha inntil 10 forslagsstillere, men minst 5. 

(4) Forslag på dekan kan ha inntil 5 forslagsstillere, men minst 3. 

(5) Ingen kan være forslagsstiller på mer enn ett forslag. 

§ 11-3 Informasjon 
(1) Den som er foreslått som kandidat skal straks informeres av valgstyret om dette 

(2) Har kandidat rett til fritak skal kandidaten gi skriftlig samtykke til å stille til valg 

(3) Valgstyret kunngjør for velgerne de innkomne og godkjente forslag på kandidater så 

snart fristen for forslag er ute, normalt ikke mindre enn 2 uker før valget starter. Dersom 

det er forsvarlig kan valgstyret kunngjøre forslagene senere. 

Valgoppgjørsformer 

§ 12-1 Valgoppgjørsformer 
(1) Følgende valgformer kan brukes: 

- preferansevalg 



- flertallsvalg 

(2) Valg av medlem til styringsorgan skjer normalt som preferansevalg 

(3) Valg av rektor og dekan skjer som flertallsvalg 

§ 12-2 Nærmere om preferansevalg 
(1) Ved preferansevalg benyttes følgende fremgangsmåte: 

- Valgstyret gjør stemmesedlene tilgjengelige i det elektroniske valglokalet. 

- Kandidatene settes opp i alfabetisk rekkefølge på stemmeseddelen 

- Foran navnet på kandidatene skal velgeren sette opp en preferanserekke med 

stigende tall, som uttrykk for den preferanse velgeren har for kandidatene. 

Velgeren avgjør selv hvor mange kandidater som skal prefereres. 

(3) I tillegg til faste medlemmer skal det velges minst 2 varamedlemmer 

§ 12-3 Fremgangsmåte ved flertallsvalg 
Ved flertallsvalg fører velgerne opp navnet på den kandidaten velgeren ønsker å gi sin 

stemme. Den kandidaten som har fått over halvparten av de avgitte stemmene, er valgt. Der 

ingen har fått over halvparten av de avgitte stemmene, foretas det nytt valg, der kun de 2 

kandidatenesom har fått flest stemmer deltar. 

§ 12-4 Utfyllende regler 
Universitetsstyret vedtar utfyllende regler om valgoppgjør ved gjennomføringen elektroniske 

valg. 

Valgprotokoll 

§13-1 Valgprotokoll 
(1) Resultatet av valg skal føres inn i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret. 

(2) Melding om resultatet av rektor- og prorektorvalg og av valg til universitetsstyret, sendes 

til universitetsstyret og kunngjøres straks. Melding om resultatet av fakultets- og 

instituttvalg sendes til fakultetsstyret, instituttråd og kunngjøres straks. Melding om alle 

valg sendes det faste sekretariat for Det sentrale valgstyre. 

Kjønnsbalanse 

§ 14-1 Kjønnsbalanse og kvotering 
(1) Likestillingslovens krav om representasjon fra begge kjønn skal så vidt mulig være oppfylt 

for medlemmene, og varamedlemmene innen den enkelte valgkrets. 

(2) Viser valgoppgjøret at ett kjønn vil få færre representanter enn det som kreves i første 

ledd, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn opp, inntil man har oppnådd 

slik balanse. 

Klage 

§15-1 Klage og klageorgan 
(1) Alle beslutninger om et valg etter dette reglement kan påklages av den som har 

stemmerett ved valget. Beslutninger i fakultetets valgstyre kan påklages til Det sentrale 

valgstyret. Beslutninger i Det sentrale valgstyret kan påklages til Den sentrale 

klagenemnd. 

(2) Klage sendes det organ som har fattet beslutningen. Klagen må være mottatt senest åtte 

dager etter at valgresultatet er kunngjort. Organet vurderer klagen. Dersom klagen ikke 

tas til følge, avgis det uttalelse om klagen, og denne sendes straks til klageorganet. 



(3) Er det gjort feil som kan ha hatt betydning for valgresultatet, og som ikke kan rettes ved 

ny opptelling, kan klageorganet bestemme at det skal holdes nytt valg. Dette skal holdes 

så snart som mulig. 

Suppleringsvalg 

§ 16-1 Suppleringsvalg 
(1) Valgstyret kan avgjøre at det skal avholdes suppleringsvalg av medlemmer til 

styringsorgan dersom det ikke er mulig å supplere fra varamedlemslisten. 

Kapittel 2 Valg av rektor og prorektor 

Valgmåte og valgbarhet mv. 

§ 17-1 Valgbar som rektor 
(1) Valgbare som rektor og prorektor er både egne tilsatte og eksterne. Rektor må ha 

professorkompetanse. 

(2) For å være gyldig må et forslag inneholde både en rektor- og en prorektorkandidat. 

§ 17-2 Gjennomføring av rektorvalg 
(1) Rektor og prorektor velges under ett som par 

(2) Valg av rektor og prorektor holdes som flertallsvalg 

(3) Universitetsstyret fastsetter tidspunktet for valget. Valget holdes i mars eller april 

(4) Valgstyret kunngjør valget innen 1.februar. 

(5) Frist for å foreslå kandidat til rektor og prorektor er 6 uker før valget starter. 

(6) Valgstyret skal forlenge fristen med 2 uker dersom det innen fristen ikke er kommet inn 

forslag på et tilstrekkelig antall kandidater, jf. § 4-2 

(7) Kandidat som kan kreve seg fritatt må skriftlig samtykke til å stille til valg. Samtykket kan 

ikke trekkes tilbake. 

§ 17-3 Vekting av stemmer 
(1) Stemmene skal telles særskilt for følgende tre grupper og gis slik vekt: 

- fast og midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling: 51% 

- teknisk og administrativt tilsatte: 24% 

- studenter: 25% 

Kandidatpresentasjon 

§ 18-1 Kandidatpresentasjon 
(1) Valgstyret gjennomfører et møte før valget der kandidatene blir presentert for 

universitetets tilsatte og studenter. 

(2) Alle stemmeberettigede har talerett i møtet. 

(3) Samtlige kandidater plikter å møte. 

 

Kapittel 3 Universitetsstyret 

Sammensetning og gjenvalg 

§ 19-1 Sammensetning 
Styret ved Universitetet i Bergen består av: 

- rektor 

- 2 representanter for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling 



- 1 representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling 

- 1 representant for teknisk og administrativt ansatte 

- 2 representanter for studentene 

- 4 eksterne representanter oppnevnt av departementet etter forslag fra 

universitetsstyret 

§ 19-2 Gjenvalg 
Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende har fungert sammenhengende i vervet i 8 

år ved begynnelsen av den nye valgperioden. 

Gjennomføring av valg til universitetsstyret mv. 

§ 20-1 Kunngjøring av valget, frister mv. 
(1) Universitetsstyret fastsetter tidspunktet for valget 

(2) Valgstyret kunngjør valget innen1.februar. 

(3) Valget gjennomføres tidligst 4 uker etter valg av rektor 

(4) Frist for å foreslå kandidat til universitetsstyret er 4 uker før valget starter 

(5) Valgstyret skal forlenge fristen med 2 uker dersom det innen fristen ikke er kommet inn 

forslag på et tilstrekkelig antall kandidater i den enkelte valgkrets, jf. § 4-2 

Kandidatpresentasjon 

§ 21-1 Kandidatpresentasjon 
(1) Valgstyret har ansvar for at kandidatene får anledning til å presentere seg for velgerne. 

Valgstyret avgjør, i samråd med kandidatene, hvordan presentasjonen skjer. 

Kapittel 4 Valg av dekan, prodekan og representanter til fakultetsstyret 

Valg av dekan og prodekan 

§ 22-1 Valgbar som dekan og prodekan 
Valgbar som dekan og prodekan er fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og åremålstilsatte 

instituttledere. 

§ 22-2 Gjennomføring av dekanvalg 
(1) Dekan og prodekan velges under ett som par 

(2) Valget foretas før valg av fakultetsstyre. 

(3) Valget holdes som flertallsvalg 

(4) Stemmene vektes i samsvar med vektingen ved rektorvalg. 

(5) Frist for å foreslå kandidat til dekaner 6 uker før valget starter. 

(6) For å være gyldig må et forslag inneholde både en dekan- og en prodekankandidat. 

(7) Valgstyret skal forlenge fristen med 2 uker dersom det innen fristen ikke er kommet inn 

forslag på et tilstrekkelig antall kandidater i den enkelte valgkrets, jf. § 4-2 

§ 22-3 Valg i valgforsamling 
(1) Dersom det bare er innkommet forslag på én person til vervet som dekan eller prodekan, 

foretas dette valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling. 

(2) Det kreves tilslutning fra mer enn halvparten av fakultetstyrets medlemmer for å bli 

valgt. 

(3) Valget er gyldig når minst 2/3 av fakultetstyrets medlemmer har avgitt stemme, 

iberegnet blanke stemmer. 

(4) Dersom den foreslåtte kandidaten som dekan eller prodekan ikke oppnår et tilstrekkelig 

antall stemmer i fakultetsstyret, startes valgprosessen på nytt. 



§ 22-4 Gjenvalg 
(1) Ingen kan gjenvelges som dekan eller prodekan vis vedkommende har fungert 

sammenhengende i vervet i åtte ved begynnelsen av den nye valgperioden. 

Fakultetsstyret 

§ 23-1 Sammensetning av fakultetsstyret 
Sammensetning av fakultetsstyrene går fram av "Regler for fakultetsorganene" 

§ 23-2 Gjennomføring av valg 
(1) Valgstyret fastsetter tidspunkt for valget og valget avholdes senest innen utgangen av 

juni, etter valg av dekan 

(2) Representantene for hver gruppe velges normalt samtidig. 

(3) Valget holdes som preferansevalg, eventuelt i valgforsamling dersom vilkårene for det er 

oppfylt, se § 22-3 

§ 23-3 Valg i valgforsamling 
(1) Dersom det i en valgkrets bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som 

skal velges som medlemmer og varamedlemmer foretas valget av det avtroppende 

fakultetsstyret som valgforsamling. 

(2) Valgstyret avklarer med forslagstillerne hvem som foreslås som henholdsvis medlem og 

varamedlem. 

(3) Det kreves tilslutning fra mist halvparten av fakultetstyrets medlemmer for å bli valgt 

(4) Valget er gyldig når minst 2/3 av fakultetstyrets medlemmer har avgitt stemme, 

iberegnet blanke stemmer. 

(5) Dersom forslaget ikke oppnår et tilstrekkelig antall stemmer i fakultetsstyret, startes 

valgprosessen på nytt. 

§ 23-4 Universitetsmuseet i Bergen og Universitetsbiblioteket 
(1) Reglene i denne paragraf gjelder så langt de passer også for valg til styret ved 

Universitetsmuseet i Bergen og Universitetsbiblioteket 

Kapittel 5 Instituttråd 

Instituttrådet 

§ 24-1 Sammensetning 
(1) Sammensetningen av instituttrådet går fram av "Regler for instituttorganene" og av 

regler fastsatt av det enkelte fakultet. 

§ 24-2. Valg av instituttråd 
(1) Valgstyret fastsetter tidspunkt for valget og valget avholdes innen utgangen av juni, etter 

valg av dekan, og tidligst fire uker etter valg av rektor 

(2) Representantene for hver gruppe velges normalt samtidig. 

(3) Valget holdes som preferansevalg. 

§ 24-3 Valg i valgforsamling 
(1) Dersom det i en valgkrets bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som 

skal velges som medlemmer og varamedlemmer, foretas valget av det avtroppende 

instituttrådet som valgforsamling. 

(2) Valgstyret avklarer med forslagstillerne hvem som foreslås som henholdsvis medlem og 

varamedlem. 



(3) Det kreves tilslutning fra mist halvparten av fakultetstyrets medlemmer for å bli valgt 

(4) Valget er gyldig når minst 2/3 av fakultetstyrets medlemmer har avgitt stemme, 

iberegnet blanke stemmer. 

(5) Dersom forslaget ikke oppnår et tilstrekkelig antall stemmer i fakultetsstyret, startes 

valgprosessen på nytt. 

(6) Valg av studentrepresentanter kan skje med fagutvalg som valgforsamling, se § 11 

Ikrafttredelse 

§ 25-1 Ikrafttredelse 
Reglementet trer i kraft straks og valgreglement for Universitetet i Bergen godkjent av Det 

akademiske kollegium i møte 30.04.1998, sist endret i møte i universitetsstyret 23.2.2017, oppheves. 

 

  



IR-sak 22/18: Refleksjoner over instituttet 
Jf. sak 28/17,  jf. vedlegget notat_instituttrevisjon_2017.pdf, IRs nettsider. Instituttlederen 
orienterer muntlig om responsen i fakultetsledelsen og instituttledergruppa. 
 

 

IR-sak 23/18: Møtedatoer høsten (vedtakssak)  
Instituttrådsmøtene legges til torsdag før møtene i fakultetsstyret. Møteplan for rådet for 
høsten 2018 blir dermed: 

 30. august 
 18. oktober 
 29. november 

 
Forslag til vedtak: 
IR vedtar foreslåtte møtedatoer for høsten 2018, med mulighet for ytterligere møter 
ved behov.  

 

 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/notat_instituttrevisjon_2017.pdf

