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Valg av representanter fra gruppe B og D til universitetsstyret i 2016

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

 Universitets- og høyskoleloven § 9-4
 Valgreglement for universitetet i Bergen

Saken gjelder:
Det skal holdes valg av medlemmer til universitetsstyret for midlertidig vitenskapelige tilsatte
og forskerstillinger, gruppe B, og studentene, gruppe D, for perioden 1.8.2016-31.7.2017.

I følge valgreglementet for Universitetet i Bergen er det universitetsstyret som skal fastsette 
datoene for valgene. Valget av representanter for gruppe B holdes normalt i april. 
Forslagsfristen foreslås satt til 31.3.2016, med valgstart onsdag 20. april og valgavslutning 
den 26. april. Erfaringsmessig trenger valgstyret noe tid til å ferdigstille en forslagsliste og 
derfor er det en periode mellom forslagsfrist og valgstart. Det skal velges ett medlem og tre 
varamedlemmer. Dersom det ikke kommer nok forslag til kandidater innen fristen, setter Det 
sentral valgstyret en tilleggsfrist og deretter, om nødvendig, kontaktes aktuelle instanser 
(som fagforeningene) for forslag. Unntaksvis vil valgstyret kontakte enkeltpersoner direkte.

Det skal velges to medlemmer og fire varamedlemmer av og blant studentene. Studentenes 
valgstyre administrerer valget selv og får bistand av Det sentrale valgstyre og sekretariatet 
under valgoppgjøret og ellers ved behov. Studentenes valgstyre fastsetter forslagsfrist, tar i 
mot og godkjenner forslag, utlyser og informerer om valget. Dette foreslås som ordning også 
i 2016. Etter forslag fra studentenes valgstyre settes valgperioden til 9.-17.3.2016.

Ved studentenes valg til universitetsstyret våren 2013, 2014, 2015, ble det holdt valg i to 
kretser, en for kvinne og en for menn. Det elektroniske valgsystemet håndterer 
kjønnskvotering elektronisk og i tillegg vil det nå være teknisk mulig å stemme på lister. Det 
er derfor ønskelig å be studentens valgstyre om å holde valget i en krets.

vedtak:
Med utgangspunkt i valgreglementet fastsetter universitetsstyret:

1. For valget av styremedlem fra gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisnings og 
forskerstillinger for perioden 1.8.2016-31.7.2017, settes fristen for å fremme forslag til 
kandidater til 31. mars. Valget holdes i perioden fra og med onsdag 20. april til og med 
tirsdag 26. april 2016.
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2. For valget av styremedlemmer fra studentene for perioden 1.8.2016-31.7.2017 gis 
studentenes valgstyre myndighet til å fastsette fristen for å fremme forslag til kandidater.
Valgperioden for studentene blir i tidsrommet 9.-17.3.2016.

3. Det sentrale valgstyret fastsetter utfyllende bestemmelser for gjennomføringen av 
styrevalget i 2016.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

12.11.2015/Mona Viksøy
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