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Gjennomføring av valg på institusjonsnivå våren 2013

Våren 2013 skal det velges rektor og prorektor og nye medlemmer til universitetsstyret fra
1.08.13. Etter valgreglements kapitel 2 og 3 skal tidspunktet for valg av rektor og prorektor
og fristen for å sette fram forslag fastsettes av universitetsstyret og kunngjøres senest 1.
mars i valgåret. Forslag til nytt valgreglement (jf egen sak), innebærer ikke endringer av
betydning i de aktuelle reglene for gjennomføring av valgene.

Universitetsstyret fastsetter vektingsnøkkel for valgoppgjøret for gruppene A, B, C og D, som
kunngjøres når valget kunngjøres. Ved de siste rektorvalgene ved UiB har dette vært:

Lovens re ler om vektin i § 10-2 (4) Vedtak om vektin ved forri e val
Gru e A+B: 51 - 71% 59%
Gru e C: 5 - 25% 16%
Gruppe D: 15 - 30% 25%

Ved UiB er vektingen av stemmer fra gruppe C midt i spennet loven gir, studentenes
stemmer vektes sterkere og de vitenskapelig ansatte stemmer vektes lavere enn snittet.
Etter universitets- og høyskoleloven § 10-4 (1) er både universitetets ansatte og eksterne
kandidater valgbare til rektor, jf også valgreglementets § 19.

Vedlagt følger et forslag til tidsplan for valgavviklingen. Det sentrale valgstyret er kjent med
tidsplanen. Etter valgreglementet § 7 pkt. 1 avvikles rektorvalget som elektronisk valg og det
holdes i april (§ 19,1). Valget foreslås holdt etter påske, 10.-17. april 2013.

Ved flertallsvalg og preferansevalg skal likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse så
vidt mulig være oppfylt for medlemmer og varamedlemmer innenfor valgkretsene. Dersom ett
kjønn får færre representanter enn det som kreves, anbefales det at kjønnskvoteringsnøkkel
i tråd med praksis fra Universitetet i Oslo blir brukt.

Med dette fremmes følgende forslag til:

Vedtak

For perioden 1.8.2013-31.7.2017 vedtar styret at:
Valg av rektor og prorektor etter universitetslovens § 10-2 (1) holdes i dagene
10.-17.4.-2013 med forslagsfrist 27.2.2012
Valg av representanter og vararepresentanter for gruppene A, B og C til
universitetsstyret holdes i dagene 21.-28.5.2013 med forslagsfrist 30.4.2013
Valgene skjer elektronisk og ved rektor- og prorektorvalget vektes stemmen
slik:

For ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 59%

For ansatte i tekniske og administrative stillinger 16%
For studenter 25%

12.11.2012/Marianne Seim
Vedlegg: Forslag til tidsplan for valgavvikling 2013
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Forslag til tidsplan for valg 2013

Dato/frist Høsten 2012/våren 2013
Val av rektor o prorektor og medlemmer til universitetsst ret

	

29.11.2012 Universitetsstyret fastsetter datoer for valg våren 2013 mm.

	

4.12.2012 Valgnettsider klare

	

11.12.2012 Møte med medhjelpere fra POA, IT, SA

	

8.1.2013 Møte i Det sentrale valgstyret

	

28.1.2013 Møte i Det sentrale valgstyret /Kunngjøring rektorvalg/ styrevalg

	

1.2.2013 Frist for studentregistrering gruppe D

	

4.2.2013 Frist for innlevering av manntallslister fra POA + SA

	

6.2.2013 Kunngjøring av manntall gruppe A, B, C, D

	

27.2.2013 Forslagsfrist til rektorkandidater

	

28.2.2013 Møte i Det sentrale valgstyret
- Godkjenning av innkomne forslag til rektor/ prorektor
- Planlegging valg til gruppe A, B, C og kunngjøring av forslags- og klagefrist for
styrevalget

	

1.3.2013 Skjæringspunkt for stemmerett/valgbarhet for gruppene A, B, C

	

5.3.2013 Frist for klage manntall A, B, C, D

Presentasjonsmøte rektorkandidater —tidspunkt fastsettes av valgstyret

21.-28.5.2013
28.5.2013
5.6.2013

Periode for rektorvalget

Møte i Det sentrale valgstyret/ Kunngjøring resultat av rektorvalg
Klagefrist rektorvalget —Møte i Det sentrale valgstyret for behandling av ev.
klager i forbindelse med rektorvalg
Forslagsfrist styremedlemmer fra gruppe A, B, C
Møte i Det sentrale valgstyret godkjenning av kandidatforslag for valg av
styremedlemmer gruppe A, B, C.
Presentasjonsmøter av kandidater, dersom kandidatene selv ønsker det.
Valg for gruppe A, B, C

Møte i Det sentrale valgstyret. Valgoppgjør gruppe A, B, C og kunngjøring av valg
Klagefrist valg av styremedlemmer A, B, C

10.- 17.4.2013

17.4.2013

25.4.2013

30.4.2013

9.11.2013/Mona Viksøy/ Marianne Seim


