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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET 
Valgstyret ved Det psykologiske fakultet 

Arkivsaksnr.:2017/1502           
 
 
 
Medlemmer 
Gruppe A: Gry Heggli, Robert Murison 
Gruppe B: Helga Myrseth 
Gruppe C: Ingunn Voster 
Gruppe D: Evin Rachidian 
 
Sekretær: Ida Lundberg Samuelsen 
 
 
 
FAKULTETSSTYREVALGET 2017 – VALGPROTOKOLL FOR GRUPP E A OG C 
 
Denne protokollen gjelder valget av representanter fra gruppe A (fast tilsatte i undervisnings- 
og forskerstilling) og C (teknisk og administrativt tilsatte) til fakultetsstyret ved Det 
psykologiske fakultet for perioden 01.08.2017-31.07.2021.  
 
Valg av representanter fra gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) vil 
foretas av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling 14. juni 2017. Valg av 
representanter fra gruppe D (studentene) er allerede avholdt i valgforsamling (jf § 8 om 
studentorganer som valgforsamling). 
 
Valgene for ansatte i gruppe A og C, som protokollen her gjelder, ble holdt som elektronisk 
valg, og stemmegivningen var åpen i perioden 16. mai kl. 09:00 til 22. mai kl. 12:00. 
Valgoppgjøret ble gjennomført 22. mai 2017 etter at stemmeavgivningen ble avsluttet kl. 
12:00, jf. nærmere redegjørelse nedenfor.  
 
 
Kandidatforslagene 
 
Forslagsfristen ble kunngjort den 23. februar 2017 og fristen ble satt til 20. april kl. 12:00. 
Grunnet manglende forslag i begge gruppene (A og C), ble fristen forlenget til 26. april kl. 
12:00. Innen fristen 26. april var det ikke mottatt et tilstrekkelig antall kandidatforslag i gruppe 
A til å fylle de seks varaplassene. Valgstyret ved Det psykologiske fakultet besluttet derfor i 
møte 26. april å forlenge forslagsfristen ytterligere for gruppe A til 2. mai kl. 12:00. Ved ny 
utløpet frist hadde valgstyret mottatt forslag på åtte kandidater. 
 
Gruppe A: 
 

• Hege Høivik Bye 
• Bjarte Reidar Furnes 
• Anita Lill Hansen 
• Yael Harlap 
• Hilde Hetland 
• Kenneth Hugdahl 
• Ståle Pallesen 
• Anders Skogstad 

 
Forslagsstillerne går fram av forslagene i arkivsaksnummer 2017/1502. 
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Forslagene var korrekt framsatt og alle de foreslåtte var valgbare. Valgstyret godkjente 
forslagene og besluttet å gjennomføre valg med de åtte godkjente kandidatene.  
 
Gruppe C: 
 

• Vala J. Hjorth-Jenssen 
• Atle Jåstad 
• Siv Marian Lind 
• Grete Line Simonsen 

 
Forslagsstillerne går fram av forslagene i arkivsaksnummer 2017/1502. 
 
Alle disse forslagene kom inn i rett tid og på rett måte, og alle de foreslåtte var valgbare. 
Valgstyret godkjente forslagene. 
 
 
Valgavviklingen 
 
Valgstyret kunngjorde forslagene ved oppslag på fakultetets nettsider og per e-post til de 
ansatte.  
 
Valget ble gjennomført som preferansevalg i den elektroniske valgløsningen levert av USIT 
ved UiO.  
 
Valgperioden var fra 16. mai kl. 09:00 til 22. mai kl. 12:00.  
 
Det ble sendt e-post med valginformasjon da valget åpnet, samt påminnelser før det ble 
avsluttet. 
 
 
Valgdeltakelse 
 
Gruppe A: 98 hadde stemmerett, mens 90 stemte. 0 stemmer var blanke. Dette gir en 
deltakelse på 91,84 %. 
 
Gruppe C: 63 hadde stemmerett, mens 45 stemte. 0 stemmer var blanke. Dette gir en 
deltakelse på 71,43 %. 
 
 
Valgoppgjøret 
 
Stemmeopptellingen foregikk i samarbeid med leverandør av valgsystemet, USIT, og ble 
gjennomført den 22. mai 2017 fra kl. 12:00 til ca. kl. 13:00 på Muséplass 2. Valgstyret ved 
Det psykologiske fakultet ved sekretær mottok resultatet (fil fra valgoppgjørssystemet) kl. 
13:00.  Valgstyret ved Det psykologiske fakultet ble orientert om valgoppgjøret den 22. mai. 
 
Resultatet i gruppe A 
 
Oppgjøret viste dette resultatet: 
 
Valgt som medlemmer: 

• Hege Høivik Bye 
• Bjarte Reidar Furnes 
• Anita Lill Hansen 
• Kenneth Hugdahl 
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Det bemerkes at i oppstillingen ovenfor er navn satt i alfabetisk rekkefølge, fordi det ikke er 
noen rangering mellom faste medlemmer. 
 
Valgt som varamedlemmer: 

1. Ståle Pallesen 
2. Yael Harlap 
3. Hilde Hetland 
4. Anders Skogstad 

 
Kort om de viktigste nøkkeltallene i oppgjøret: 
 
Valgtallet i gruppe A var 18,01. Dette er det stemmetallet som en kandidat må over for å bli 
valgt. Tallet fremkommer ved at antall gyldige, ikke blanke, stemmer divideres på antall 
personer som skal velges, pluss én. I kvotienten strykes først alle desimaler fra og med den 
tredje (uten forhøying), og til slutt tillegges 0,01. 
Valgtallet for gruppe A framkom dermed slik: 
 
90 = 18, 18 + 0,01 = 18,01 
5 
 
Valgoppgjøret starter med at bare kandidatenes førstestemmer tas med i betraktning. 
Deretter fortsatte oppgjøret, slik det er gjort rede for i loggfilen fra valgoppgjørsprogrammet, 
jf. vedlegg.  
 
 
Resultatet i gruppe C 
 
Valgoppgjøret ble gjort på samme måte som for gruppe A. 
 
Resultatet var slik: 
 
Valgt som medlem: 

• Grete Line Simonsen 
 
Valgt som varamedlemmer: 

1. Vala J. Hjorth-Jenssen 
2. Atle Jåstad 
3. Siv Marian Lind 

 
Kort om de viktigste nøkkeltallene i oppgjøret: 
 
Med 45 gyldige stemmer, 0 blanke stemmer, og én kandidat som skulle velges, ble valgtallet 
22,51. Formelen for å regne ut valgtallet er gjort greie for ovenfor under punktet om resultat i 
gruppe A.  
 
Valgoppgjøret starter med at bare kandidatenes førstestemmer tas med i betraktningen. 
Deretter fortsatte oppgjøret, slik det er gjort rede for i loggfilen fra valgoppgjørsprogrammet, 
jf. vedlegg 2. 
 
 
Vedlegg til protokollen 
 
Oppgjørsfilen fra valgoppgjørsprogrammet er vedlegg til protokollen. 
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Valgstyrets vedtak 
 
Det vises til redegjørelsen ovenfor. På bakgrunn av denne gjør valgstyret ved Det 
psykologiske fakultet følgende vedtak: 
 
Valgene av representanter for gruppe A og C til fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 
for perioden 01.8.2017-31.7.2021 godkjennes. 
 
 
Klage 
 
Klagefristen settes til 30. mai kl. 12:00. Eventuelle klager sendes til valgstyret ved Det 
psykologiske fakultet. 
 
 
 
 
 
 
Bergen, 22. mai 2017 
 
 
 
 
 
 Gry Heggli 

Leder 
 

 

 
Robert Murison 

 
 
 

 
Helga Myrseth 

 
 
 
Ingunn Voster 

 
 
 
 

 
 
 

Evin Rachidian 
  

 
Ida Lundberg Samuelsen 

Sekretær 

 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Oppgjørsfilen fra valgoppgjørsprogrammet for gruppe A og C. 


