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Valg av rektor og medlemmer til universitetsstyret 2017.  

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
 Valgreglement for universitetet i Bergen 

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen  
 Valgprotokoll for rektor- og prorektorvalg 2017 
 Valgprotokoll medlemmer for ansatte til universitetsstyret 2017 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_fra_mote_i_det_sentrale_valgstyret_12._mai.pdf  
 Valgprotokoll for studenter til universitetsstyret 2017 

 
Saken gjelder: 
I denne saken orienteres universitetsstyret om valg av rektor og valg til universitetsstyret.  I 
tillegg legger universitetsdirektøren fram et forslag om å starte opp revisjon av 
valgreglementet ved UiB. 
 

Forslag til vedtak: 
1. Universitetsstyret tar sak om valg av rektor- og prorektor og styrevalgene til 

orientering. 
2. Universitetsstyret ber om at valgreglementet for UiB revideres og at nytt forslag 

legges fram for styret våren 2018. 
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Saksframstilling 
 
Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 66/17 01.06.2017 2016/12126 
 
 

Valg våren 2017 og revisjon av valgreglement 
 
Valg av rektor og prorektor ble holdt som elektronisk valg i perioden 31.3.-5.4.2017 
Innen fristen 5.4.2017 var det kommet inn ett forslag: 
 
Dag Rune Olsen som rektorkandidat og Margareth Hagen som prorektorkandidat. 
 
Det ble avgitt i alt 3204 stemmer og av disse var 809 blanke stemmer. I tillegg kommer 2 
stemmer som ble forkastet grunnet manglende stemmerett etter valgreglementets § 5. 
Valgoppslutningen var på 17,5 %. Valgoppslutningen blant vitenskapelig tilsatte i 
undervisnings og forskerstillinger var 25 %, blant teknisk administrativt tilsatte 27,6 og 9,9 % 
blant studentene.  
 
Valg av medlemmer til universitetsstyret 
Valg av medlemmer til universitetsstyret ble holdt 8.-12.5.2017.Disse ble valgt inn som 
medlemmer til universitetsstyret: 
Medlem Varamedlem 

Gruppe A:  

Kjersti Fløttum 
Alf Erling Risa 

1. Inga Berre 
2. Nina Langeland 
3. Per Einar Binder 
4. Petter Erling Bjørstad 

Gruppe B  

Synnøve Fluge 1. Erik Hanson 
2. Pål Antonsen 
3. Martin Greve 

Gruppe C  

Jørgen Melve 1. Randi Heimvik 
2. Kristin Kalvik 
3. Frode Randal 

 
Valgstyret godkjente valgene for gruppe A, B og C i møte 12.5.2017 og valgene ble offisielt 
kunngjort samme dag og klagefristen satt til 22.5.2017. 
 
Valg av studentene til universitetsstyret ble holdt 28.3.-5.4.2017. Disse ble valgt inn: 
Medlem Varamedlem 
Katja Løvik 1. Johanne Vaagland 
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2. Eline Aresdatter Haakestad 
  

Vegard Fosso Smievoll 1. Marius Prytz 
 2. Erlend Søbye Grønnvold 
 
 
Valg av dekaner 
Hovedmodellen ved Universitetet i Bergen er valgt dekan og dette er ordningen ved fem av 
sju fakulteter. Det er fakultetenes valgstyrer som forestår og godkjenner fakultetsvalgene i 
tråd med valgreglementets bestemmelser for dette.  Ved tre fakulteter, Det humanistiske, Det 
juridiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet har det kun kommet inn ett forslag på 
dekan/prodekan og valgene vil da skjer av de avtroppende fakultetsstyrene i tråd med 
valgreglements § 28.  Ved Det psykologiske fakultet er Bente Wold valgt som dekan og Gro 
Mjeldheim Sandal som prodekan. Ved Fakultet for kunst, musikk og design gjennomføres 
dekanvalget i uke 23.  
 
Revisjon av valgreglement for UiB 
Valgreglementet for Universitetet i Bergen har vært gjenstand for flere mindre revisjoner, sist 
da det ble tilpasset løsning med elektronisk valg. Den siste store gjennomgangen skjedde i 
forbindelse med av at universitets- og høyskoleloven trådte i kraft i 1. august 2005.  
Reglementets språk og begrepsbruk, grunnleggende oppbygning og struktur ble likevel 
videreført.  Universitetsdirektøren mener det nå er behov for at valgreglementet gjennomgås 
og revideres basert på de erfaringer Universitetet i Bergen har for gjennomføring av valg i 
hele UiB sin organisasjon.  Målet for gjennomgangen er at valgreglementet skal framstå som 
oversiktlig, enkelt og oppdatert og at det skal bidra til å styrke universitetsdemokratiet.  
Revisjonen skal ikke omfatte spørsmålet om ledelsesmodell ved Universitetet i Bergen. Det 
tas sikte på å legge fram nytt forslag til valgreglement for universitetsstyret våren 2018.  
Gjennomgangen må ses i sammenheng med Regler for fakultetsorganene og Regler for 
instituttorganene.   
 
 
 
 
 
18.05.2017/Mona Viksøy/Arne R. Ramslien 




