
Til: Fakultetsstyret HF 
Fra: Valgstyret HF 
 
Vedr. Hjemmesiden “HF-demokratiet” 
 
Fordi valgstyret (HF) er bekymret over dekanvalg med kun en liste, en kronisk mangel på 
kandidater til de årlige «mellomvalgene» av midlertidige ansatte og studenter, samt en 
generelt svært lavt valgoppslutning også ved «hovedvalgene» hvert 4. år, vil vi løfte frem og 
synliggjøre valgprosessene ved vårt fakultet og våre institutter.  
 
Vi ønsker at all informasjon om dette samles i en side kalt «HF-demokratiet», med linker til 
fakultetsstyre, instituttstyrer, valgreglement, presentasjon av kandidater, informasjon om 
hvem som gjør hva, osv. Videre ønsker vi at dette får en sentral plassering, f.eks. under 
fanen «Om fakultet».  Vi har laget en prototype, som selvsagt trenger datafaglig oppussing, 

men gir en pekepinn på noe av det vi tenker oss. 

 

Grunnen til at vi henvender oss til fakultetsstyret om noe som burde være en ren rutinesak, er 

at vi er blitt møtt med motstand fra fakultetsledelsen, som synes det er tilstrekkelig at denne 

siden befinner seg et eller annet sted på ansatt-sidene, med kandidatene under nyhetssidene. 

Kandidatene bør selvsagt også være på nyhetssidene når dette er aktuelt, men det ene 

utelukker ikke det andre. En plassering av siden på ansattsidene gir hverken tilstrekkelig 

eksponering gjennom året eller tar hensyn til at en betydelig del av representantene i våre 

styrer er studenter. 

 

Vi tror at en godt synlig, samlet side for valgstoffet, som gir informasjon om valgene i god 

tid, hva de betyr, og hvilken myndighet de forskjellige beslutningsorganene har, vil bidra til at 

spesielt studenter og midlertidig faglige ansatte, men kanskje også flere av de faste ansatte 

enn i dag, vil få bedre kunnskap om HF-demokratiet og dermed bidra mer aktivt.  

 

Vi ber derfor fakultetstyret gjøre vedtak om at valgstyret får den administrative og tekniske 

støtten vi trenger til å etablere «HF-demokratiet» som hjemmesiden for valgstoffet, under 

fanen til HF-fakultet. 

 

 

Bergen, 13. mai 2019 

 

Valstyret ved HF 

 

 

 

Ingvar Brandvik Mæhle 

valstyreleiar 

(sign) 

https://www.uib.no/hf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/hf-demokratiet_med_kandidatforslag_15.05.19_-_heimeside.pdf

