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Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok endringer i valgreglementet i sak 82/12. Bestemmelsene i §§ 5 og 6
om at ansatte ved Haukeland universitetssykehus og Broegelmanns legat med 20 % stilling
ved Universitetet i Bergen har stemmerett og er valgbare for valg til fakultetsstyre og
instituttråd ble tatt ut av reglementet. Forslag om at professor ll-stillingene ved fakultet
fortsatt skulle ha stemmerett og være valgbare på institutt- og fakultetsnivå ble nedstemt.
Brev fra Det medisinsk- odontologiske fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet har i brev 7.1.2013 kommentert saken og oppfordret til
å beholde denne særordningen for sine professor ll-stillinger. Fakultetet opplyser at det
skyldtes en inkurie at det ikke kommenterte forslaget ved høringsrunden i høst. Fakultetet
ønsker primært at alle med bistilling ved fakultetet får slik stemmerett, men foreslår at
tidligere avsnitt i valgreglementet § 5, pkt 2 opprettholdes:
«Tilsatt i professor ll-stilling ved Det medisinsk-odontologiske
fakultet, og som er tilsatt i
hovedstilling ved Haukeland sykehus eller Broegelmanns legat, har likevel stemmerett ved
valg til styre og av dekan og prodekan ved fakultetet, samt til grunnenhetens råd.»

Fakultetet peker på at professor ll-stillingene utgjør en stor og viktig andel av fakultetets
vitenskapelige ansatte og at et medisinsk fakultet er avhengig av å ha tilsatte i en stor bredde
av medisinske fagområder og dette kan bare oppnås ved bruk av bistillinger. Medarbeidere i
bistillinger bidrar til både undervisning og forskning. Det ønskes at de som har bistilling ved
fakultetet skal ha universitetsidentitet og lojalitet. Stemmerett i fakultetsinterne valg vil ha
betydning her for at de skal være fullverdige medlemmer av fakultetets kollegium. Det vises
til at Ui0 og NTNU gir stemmerett til bistillinger på fakultets- og instituttnivå.
Universitetsdirektørens kommentarer
Det medisinsk- odontologiske fakultet har svært mange tilsatte i bistillinger, som professor
Det gjelder særlig personer med hovedstilling ved Haukeland universitetssykehus og ansatte
innenfor tannhelsetjenesten. Fakultetet ønsker å gi ansatte i bistilling stemmerett til
fakultetsstyre og instituttråd. Det anbefales at fakultetets ønske følges. Broegelmanns legat
har ikke lenger ansatte, og det er ikke aktuelt med presisering om legatet i reglementet.
Med dette fremmes følgende forslag til
vedtak:
I § 5 i universitetets valgreglement tas følgende bestemmelse inn:
«Tilsatt i professor ll-stilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, og som er
tilsatt i hovedstilling ved Haukeland sykehus, har likevel stemmerett ved valg til styre
og av dekan og prodekan ved fakultetet, samt til grunnenhetens råd.»
28.01.13 / Hilde Hvidsten Bretvin
Vedlegg:
Brev av 7.1.2013 fra Det medisinsk-odontologiske
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Innspill fra Det medisinsk-odontologiske
av valgregler

fakultet til sak om revisjon

Det vises til brev datert 05.12.2012, med vedtak i universitetsstyresak 82/12 (møte 29.11.12),
sak om revisjon av UiBs valgreglement.
Vi viser til at det i forkant at styremøtet, i møter med rektor og universitetsdirektør
26.november ble gjort oppmerksom på at fakultetet ikke ønsker å fjerne stemmeretten for
medarbeidere i professor ll-stillinger med hovedstilling ved Haukeland sykehus eller
Broegelmanns legat ved valg til institutt- og fakultetsorganene. Ved en inkurie hadde
fakultetet ikke svart innen høringsfristen. Fakultetet ble derfor invitert til å fremme innspill om
å opprettholde stemmerett for denne gruppen innen utsendelse av saker til
Universitetsstyrets februarmøte.
Vi vil foreslå at tidligere avsnitt i valgreglementets §5, pkt 2 opprettholdes i det reviderte
valgreglementet: «Tilsatt i professor Il-stilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, og
som er tilsatt i hovedstilling ved Haukeland sykehus eller Broegelmanns legat, har likevel
stemmerett ved valg til styre og av dekan og prodekan ved fakultetet, samt til grunnenhetens
råd.» Primært ønsker fakultetet å gi slik tilgang til alle med bistilling ved fakultetet. På den
måten vil medarbeidere med hovedstilling i eksempelvis Den offentlige tannhelsetjenesten
og som fastlege også få stemmerett.
Det er etter fakultetets syn gode begrunnelser for å gi stemmerett for professor Il-stillinger.
Professor ll-stillingene utgjør en stor og viktig andel av fakultetets vitenskapelig tilsatte. Et
medisinsk fakultet er avhengig av å ha tilsatt i en stor bredde av medisinske fagområder.
Bare ved hjelp av bistillinger kan dette oppnås. Fakultetet har per dato ca. 200 medarbeidere
i slike stillinger, det er i underkant av halvparten av alle vitenskapelig tilsatte ved fakultetet.
Medarbeidere i bistillinger bidrar relativt i minst like stor grad som øvrige medarbeidere til
både undervisning og forskning. I 2009 publiserte et årsverk med bistilling i snitt mer enn et
årsverk i hovedstilling. I 2009 veiledet bistillingsinnehavere 11 avlagte PhD-grader som
hovedveiledere og 14 som biveiledere. Totalt har de dermed gitt vesentlige bidrag til 25
avlagte PhD-grader. Dette er omfangsmessig på høyde med flere av de øvrige fakultetenes
totale PhD-produksjon samme år.
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Vi ønsker at de som har bistilling ved vårt fakultet skal ha universitetsidentitet og —lojalitet
med seg i arbeidet, og det legger vi til rette for ved å gi dem stemmerett til de fakultetsinterne
valgene. Medarbeidere med bistilling bidrar betydelig til fakultetets resultater, og vi ønsker at
de skal være fullverdige medlemmer av vårt kollegium.
Alle de øvrige «gamle» universitetene gir stemmerett til bistillinger på fakultetsnivået og
instituttnivået. Både UiT, NTNU og Ui0 gir stemmerett for professor ll-stillinger. UiT gir
stemmerett til «ansatt i bistilling kombinert med fast hovedstilling ved universitetsklinikk».
NTNU gir stemmerett til alle med et tilsettingsforhold: «Stemmeretten er knyttet til at
velgerne er registrert i NTNUs lønnssystem eller Felles studentdatasystem (FS).»
/val h2007/val re lement#8)
(htt ://www.ntnu.no/adm/val
Ui0 gir stemmerett for professor II: « Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling ved enheten
som gjennomfører valg, samt professorer Il.»
(htt ://www.uio.no/om/re elverk/or adm/val re lement.html#toc6)
Vi håper at Universitetsstyret vil åpne for at Det medisinsk-odontologiske fakultet gir
medarbeidere med bistilling stemmerett ved fakultet- og instituttvalgene i 2013.
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