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Styresak 32/09, Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå
http://www.uib.no/filearchive/2009-032.pdf

Valgreglementet ved UIB § 28, nr. 4.
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/Valgreglement-forUniversitetet-i-Bergen

Saken gjelder:
Universitetsstyret inviteres til å endre bestemmelsen om vekting av stemmene ved
dekanvalg slik at vektingen blir lik vektingen ved rektorvalg og ved valg av instituttleder.
Bakgrunn
I forbindelse med styrets behandling av sak om styrings- og ledelsesformer på fakultets- og
instituttnivå i møte 30.04.2009, sak 32/09 godkjente styret en ordning med valg av
instituttledere og endret samtidig valgreglement slik at ved slikt valg skal stemmene vektes
på samme måte som ved valg av rektor. Bestemmelsene om vektig ved valg av dekan ble
ikke endret tilsvarende. I gjeldende reglement heter det i § 28, nr. 4 «- valget holdes som
flertallsvalg, og stemmene vektes etter den sammensetning fakultetsstyrene har etter "Regler
for fakultetsorganer".» Fakultetene kan selv fastsette fakultetsstyrets sammensetning
innenfor rammene gitt av universitetsstyret og sammensetningen varierer i dag mellom
fakultetene. Gjeldende bestemmelser om vekting ved dekanvalg fører det til at vektingen
mellom grupper av ansatte avviker fra vektingen til rektorvalget og ved valg av instituttleder.
For rektorvalget våren 2017 fastsatte styret vektingen mellom gruppene til henholdsvis 51 %
for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe A og B), 24% for ansatte i
teknisk/administrative stillinger (gruppe C) og 25% for studentene (gruppe D).
Universitetsdirektørens kommentar
Universitetsdirektøren mener det er hensiktsmessig at prinsippet for vekting er
gjennomgående ved UiB og likt for valg av rektor, dekan og instituttleder.
Universitetsdirektøren legger derfor fram følgende
forslag til vedtak:
1. § 28, nr. 4, andre strekpunkt i valgreglementet for Universitetet i Bergen endres. Ny
bestemmelse skal lyde
- valget holdes som flertallsvalg, og stemmene vektes i samsvar med vektingen ved
rektorvalg
2. Endringen trer i kraft straks
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