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Revisjon av HFs utfyllende regler til Regler for styringsorganene - instituttrådene 
Universitetsstyret vedtok høsten 2018 nytt valgreglement og nye regler for styringsorganene, 
jf. https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-
styringsorganene/1.3.6-Valgreglement og https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-
rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Regler-for-styringsorganene-ved-fakultetene-
og-instituttene. HFs utfyllende regler til Regler for styringsorganene må derfor revideres. 
 
Arbeidsgruppen som utarbeidet reglementet, var opptatt av å tydeliggjøre at hver 
stemmerettsgruppe utgjør én felles valgkrets ved valg til et styringsorgan. Dette er nedfelt i 
valgreglementets § 7-2 Valgkretser og gjelder for alle valg ved UiB (jf. § 1-1 Reglementets 
anvendelse). Dette medfører endringer knyttet til valg av representanter fra gruppe A til 
fakultetsstyre og instituttråd samt til størrelsen på instituttrådene.  
 
Konsekvensen for fakultetsstyret er at det ikke lenger skal velges én representant fra hvert 
institutt, men at representantene skal velges av og blant alle ansatte i gruppe A ved HF, på 
samme måte som ved valg av representanter fra gruppene B, C og D.  
 
For instituttrådene innebærer endringen at det ikke lenger er mulig å ha valg for hvert enkelt 
fag til gruppe A. Som ved valg til fakultetsstyret skal representantene velges fra gruppen som 
helhet ved hvert institutt. HF spilte i høringsrunden inn å ville fortsette med ha 
organisatoriske/faglige valgkretser ved valg til instituttrådene siden faglig heterogene 
institutter opplever det som ønskelig å sikre at bredden av fagmiljøer er representert. HF fikk 
imidlertid ikke tillatelse til å videreføre ordningen. Begrunnelsen var at én felles valgkrets for 
hver stemmerettsgruppe vil bidra til en kultur for å tenke helhetlig om hva som ivaretar 
enhetens samlede interesser best, samt at man i rollen som tillitsvalgt forventes å ivareta 
helheten framfor den organisatoriske (faglige) enheten man selv tilhører. 
 
Størrelsen på instituttrådet (og i praksis representasjonen fra gruppene B, C og D) er nå 
bestemt av hvor mange representanter som til enhver tid er valgt inn fra gruppe A. 
Instituttleder er ifølge reglementet rådets leder og inngår i gruppe A. Reglene for 
sammensetning av instituttrådene ved HF er i dag som følger: 
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Instituttrådets størrelse og sammensetning fastsettes av fakultetsstyret innen følgende 
rammer: 

 Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 51 – 60 % 
 Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 0-10 % 
 Teknisk og administrativt tilsatte 5-25 % 
 Studenter minst 25 % 

Instituttrådet skal ha minimum 9 medlemmer. 
Instituttene avgjør selv om alle faggruppene ved instituttet skal være representert i gruppe 
A i instituttrådet. Med utgangspunkt i antall representanter fra gruppe A settes 
instituttrådet sammen i overensstemmelse med de prosentvise rammene som er nevnt 
innledningsvis. 

 
Endringen i valgreglementet gjør det nødvendig for fakultetsstyret å fastsette størrelsen på 
instituttrådet innenfor rammene gitt i UiBs regler for styringsorganene, § 13. Instituttrådets 
størrelse og sammensetning (som sier at alle stemmerettsgrupper skal være representert, 
studentene med minst 20 %). 
 
Det er en mulighet å gå tilbake til ordningen fakultetet hadde fra 2009-2013 med 9 eller 11 
medlemmer i instituttrådet og samme fordeling mellom stemmerettsgruppene som da (ved 9 
medlemmer: gruppe A: 5 inkl. instituttleder, gruppe B: 1, gruppe C: 1 gruppe D:2, og ved 11 
medlemmer samme fordeling mellom gruppene som i fakultetsstyret). Andre størrelser kan 
også diskuteres.  
 
Det kan også diskuteres om det skal være en annen fordeling mellom gruppene siden 
reglene kun har bestemmelser om størrelsen på gruppe D. Det vil f.eks. ikke være mulig å 
videreføre HFs bestemmelse om at gruppe B skal være representert med 0-10 % siden alle 
grupper skal være representert. UH-loven gir ingen føringer for fakultetsorganene, men med 
hensyn til universitetsstyret finnes det bestemmelser om at ingen grupper skal ha flertall 
alene, og at alle grupper skal være tilfredsstillende representert (jf. UH-loven §9-3. Styrets 
sammensetning, pkt. 1 og 3). 
 
Størrelsen på instituttrådene er per i dag: 
 
AHKR: 9 medlemmer (gruppe A:5, gruppe B: 1, Gruppe C: 1, Gruppe D: 2 
IF: 17 medlemmer (gruppe A:11, gruppe B:1, gruppe C: 1, gruppe D: 4) 
LLE: 19 medlemmer (gruppe A: 10, gruppe B: 2, gruppe C: 2, gruppe D: 5) 
FOF: 11 medlemmer (gruppe A: 6, gruppe B: 1, gruppe C: 1, gruppe D: 3) 
 
I reglene for styringsorganene, § 14. Instituttrådets kompetanse, heter det: 

 
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.  
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Vi ber instituttene om å melde tilbake hvordan instituttrådene fungerer i dag, og hva som 
anses som hensiktsmessig størrelse på rådet med utgangspunkt i mandatet. Vi ber også 
instituttene om å vurdere hvordan de ulike gruppene bør være representert innenfor de 
rammene som er gitt i regler for styringsorganene. 
 
 
Tilbakemeldingsfrist: 15.09.19 
 
 
Planen er å legge fram en sak om revisjon av HFs utfyllende regler for fakultetsstyret i løpet 
av høsten 2019, i god tid før neste ordinære valg i 2021. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Jørgen Magnus Sejersted 
dekan Kim Ove Hommen 
 fakultetsdirektør


