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Valg av rektor og medlemmer til Universitetsstyret,
valg for perioden 1.8.2013 - 31.7.2017

valg av dekaner og andre

Valg av rektor og prorektor
Valg av rektor og prorektor ble holdt som elektronisk valg i perioden 17. - 24.4 (jf. sak 81/12).
Innen fristen 27.2.13 var det kommet inn følgende forslag:
Kuvet Atakan (rektorkandidat) og Vigdis Broch Due (prorektorkandidat)
Dag Rune Olsen (rektorkandidat) og Anne Lise Fimreite (prorektorkandidat)
Det ble avgitt 4565 stemmer (av disse var 326 blanke) og valgresultatet viste at Olsen og
Fimreite ble valgt med 54.7% av stemmene, Atakan og Broch Due fikk 38,2% av stemmene,
mens 7.1% av stemmene var blanke.
Valgstyret godkjente valgt av rektor og prorektor i møte 24.4.13 og resultatet ble kunngjort
med klagefrist 2.5. Kopi av valgprotokollen er vedlegg 1. Det var valg blant studentene av
styremedlemmer til gruppe D i styret samtidig, vedlegg 2
Oddrun Samdal er utpekt som viserektor for utdanning, mens Anne Christine Johannessen
er utpekt som viserektor for internasjonalisering.
Valg av medlemmer til universitetsstyret

De andre direkte valgene er avsluttet med følgende resultat:
Gruppe a:
Kjersti Fløttum
Peter Haugan
Varamedlemmer:
Aurora Martinez
Gro Mjeldheim Sandal
Petter E. Bjørstad
Maurice B. Mittelmark

Gruppe c:
Synnøve Myhre
Varamedlemmer:
1. Randi Heimvik
2. Morten-Christian Bernson
3. Elisabeth Müller Lysebo
Gruppe d:
Heidi Fuglesang
Varamedlemmer
1. Klara Wade
2. Elin Monstad
Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth
Varamedlemmer
1. Erlend Jorunson Sand
2. Sindre Rødne Dueland

Gruppe b:
Katharina Wolff
Varamedlemmer:
Knut Melvær
Lars Petter Storm
Torjussen

Medlemmene i gruppe b og d er valgt for ett år.
Valgstyret godkjente valgene for gruppe a, b og c i møte 28.5, valgene ble offisielt kunngjort
samme dag og klagefristen var 5.06.13. Det kom ikke klager. Valgprotokollen er vedlegg 3.
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Forslag til eksterne styremedlemmer er sendt Kunnskapsdepartementet jf. sak 14/13.
Valg av dekaner
Hovedmodellen ved Universitetet i Bergen er å ha valgt dekan. Det har vært valg ved tre av
fakultetene, med følgende resultat:
Det humanistiske fakultet:
Margareth Hagen er valgt til dekan, Einar Thomassen blir prodekan
Det juridiske fakultet:
Asbjørn Strandbakken er gjenvalgt til dekan, Berte-Elen R. Konow er valgt som
prodekan
Det psykologiske fakultet:
Jarle Eid er gjenvalgt som dekan, Inger Hilde Nordhus er gjenvalgt som prodekan
Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er Knut Helland eneste kandidat som dekan.
Annelin Eriksen er foreslått som prodekan. Valget vil være 18.6. med fakultetsstyret som
valgforsamling.
Det lyst ut stilling som dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det
medisinsk- odontologiske fakultet (jf. sak 80/12). Det vises til egne saker om tilsetting.
Valgene til fakultetsstyrene og instituttrådene er ikke ferdige.
Dispensasjon for valg til styret for Universitetsmuseet i Bergen
I sak 31/13 ble det gitt dispensasjon for valg til styrene ved De kulturhistoriske samlingene og
De naturhistoriske samlingene ved Universitetsmuseet i Bergen. I brev fra styreleder og
direktør ved Universitetsmuseet, datert 28.05.13, bes universitetsstyret om å utsette valget til
styret ved museet til våren 2014 (vedlegg 4) begrunnet med omorganisering ved museet.
Universitetsdirektørens kommentarer
Det er inngått avtale med Universitetet i Oslo om gjennomføring av elektroniske valg. Det
kan konstateres at gjennomføringen av valg av rektor og prorektor foregikk uten tekniske
problemer. Det gjøres oppmerksom på at valg i gruppe D (studentene) til styret foregikk i to
valgkretser, &I for kvinnelige studenter og én for mannlige. Valgdeltakelsen ved rektor og
prorektorvalget var høy, selv om den var lavere enn ved valget i 2009.
Det anbefales at det gis dispensasjon for valg til styret ved Universitetsmuseet i vår, og at
valget til styret utsettes til 2014.
Med dette fremmes følgende forslag til
Vedtak:
Universitetsstyret tar de fremlagte valgprotokollene for rektor- og
prorektorvalget og for styrevalgene til etterretning
Det gis dispensasjon for valg til styret for Universitetsstyret til våren 2014.
3.06.13/Hilde Hvidsten Bretvin
Vedlegg:
Valgprotokoll for rektor- og prorektorvalget 2013
Valgprotokoll for valg av studentrepresentanter til universitetsstyret 2013
Valgprotokoll for styrevalget, gruppene a, b og c i 2013
Brev fra Universitetsmuseet, datert 28.5.2013
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Protokoll fra Det sentrale valgstyrets møte den 24.04.2013
Til stede: Steinar Vagstad (leder), Marit Bergheim, Haakon Aafedt, Håvard Haarstad, Heidi
Fuglesang. Mona Viksøy og Marianne Seim møtte som sekretærer.
Denne protokollen består av tre deler. Den første delen redegjør for kandidatene, valgform og
valgmåte. Den andre delen er redegjørelse for råtallene fra det elektroniske valgsystemet som
ble brukt ved årets valg. Den tredje delen er utregningen av resultatet.
1. Forslag, kandidater, valgform og valgmåte
Forslag og kandidater:
Det sentrale valgstyret har ansvaret for å avvikle rektorvalget. Ifølge "Valgreglement for
Universitetet i Bergen", jf. § 19, pkt. 2 og 3, skal rektor og prorektor velges under ett. Dvs, at
et forslag må inneholde både en rektorkandidat og en prorektorkandidat, og at velgerne skal
stemme på begge under ett.
Fristen for å komme med forslag ble kunngj ort 28.01.2013 og ble fastsatt til 27.02.2013.
Innen fristen kom disse forslagene inn:
Kuvvet Atakan (rektorkandidat) og Vigdis Broch-Due (prorektorkandidat)
Dag Rune Olsen (rektorkandidat) og Anne Lise Fimreite (prorektorkandidat)
I det følgende omtales disse kandidatparene som "kandidatene".
Valgstyret behandlet forslagene i møte 28.02.2013, og konstaterte at alle kandidatene var
valgbare, og at forslagene var framsatt i rett tid og på rett måte. Forslagene ble derfor
godkjent.
Valgform og valgmåte:
Valgformen er flertallsvalg, jf. valgreglementets § 19, pkt. 8. Dette innebærer at for å bli
valgt, må en kandidat ha mer enn 50 % av de avlagte stemmene. Dersom ingen oppnår dette i
første valgomgang, skal det holdes en ny valgomgang, der de to kandidatene som oppnår flest
stemmer i første omgang, deltar.
I følge universitetsstyrets vedtak av 29.11.2012, jf. sak 2012/1716, skulle rektorvalget
avsluttes den 24. april. Stemmene skal vektes slik:
Vitenskapelig tilsatte:
Teknisk og administrativt tilsatte:
Studenter:

59 %
16 %
25 %

Valgstyret har tidligere besluttet at valget skal avvikles elektronisk. Ved årets valg er det
brukt en elektronisk løsning levert av Universitetet i Oslos IT-avdeling (Usit), og som er brukt
ved en rekke tidligere valg. Dette er første gangen det brukes ved rektorvalg ved UiB. Det ble
besluttet å åpne for stemmegivning fra den 17.april kl. 0900, med avslutning den 24. april kl.
1200.
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Etter at valget ble avsluttet, viste oppgjøret at det var avgitt stemmer slik det er angitt i neste
punkt.
2. De avgitte stemmene; råtall
Manntallet
Ved avslutningen av valget inneholdt manntallet over de stemmeberettigede:
1887 vitenskapelig tiIsatte
1320 teknisk og administrativt tilsatte
13374 studenter
Deltakelse
Det ble avgitt i alt 4565 stemmer, som utgjør 27,5% av de stemmeberettigede. I tillegg
kommer 28 stemmer som ble forkastet grunnet manglende stemmerett etter valgreglementets
§5. De gyldige stemmene fordelte seg slik blant de ulike gruppene av veIgere:
Vitenskapelig tilsatte:
stemmeberettigede.
Teknisk og administrativt tilsatte:
stemmeberettigede.
Studenter:
stemmeberettigede.

1160 stemmer. Dette utgjør 61,5% av de
732 stemmer. Dette utgjør 55,5% av de
2673 stemmer. Dette utgjør 20,0% av de

Det var 326 blanke stemmer, herav 287 fra studentene, 24 fra vitenskapelig tilsatte og 15 fra
teknisk/administrativt tilsatte.
Stemmer på kandidatene
Kuvvet Atakan/Vi dis Broch-Due:
Stemmer fra vitenskapelig tilsatte:
Stemmer fra teknisk og administrativt
tilsatte:
Stemmer fra studenter:

476
224
1085

Da Rune Olsen/Anne Lise Fimreite:
Stemmer fra vitenskapelig tilsatte:
Stemmer fra teknisk og administrativt
tilsatte:
Stemmer fra studenter:

660
493
1301
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3. Utregning av resultat

Stemmene skal vektes etter følgende formel:
Stemmer i val et x Vektin sfaktor for ru en x Stemmer å kandidaten i ru
Totalt antall stemmer i gruppen (blanke stemmer unntatt)

en

Dersom utregningen er riktig, skal totalt antall vektede stemmer være det samme som totalt
antall avgitte stemmer. Imidlertid reduseres alle tallene som kommer fram etter multiplisering
eller divisjon til to desimaler, slik at det kan bli små avvik.
Kuvvet Atakan/Vi dis Broch-Due:
Grup e

Vitenskapelig tilsatte:

Teknisk/adm. tilsatte

Studenter:

Totalt

Utre ning

4239x0.59x476
1136
=1047,96
4239x0 16x224
717
= 211,89
4239x0,25x1085
2386
= 481,91
1741,76

Da Rune Olsen/Anne Lise Fimreite:
Gru

e

Vitenskapelig tilsatte:

Teknisk/adm. tilsatte

Studenter:

Totalt

Utre nin

4239x0.59x660
1136
=1453,05
4239x0 16x493
717
= 466,35
4239x0,25x1301
2386
= 577,84
2497,24
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Totalt antall vektede stemmer:

Atakan/Broch-Due
Olsen/Fimreite
Sum:

1741,76
2497,24
4239,00

Sum vektede stemmer:

De stemmene som ble avgitt for kandidatene var:
4239 stemmer
Det er intet avvik mellom bruttostemmer og vektede stemmer.
Etter å ha kontrollert tallene, legger Det sentrale valgstyret til grunn at tabellen her gjengir det
riktige valgresultatet.
Prosentvis fordeling av stemmene.

Den prosentvise fordelingen av de vektede stemmene er slik:
Kuvvet Atakan og Vigdis Broch-Due
Dag Rune Olsen og Anne Lise Fimreite

41,1 %
58,9 %

Sum:

100 %

Valgresultat

Dag Rune Olsen og Anne Lise Fimreite er valgt til henholdsvis rektor og prorektor ved
Universitetet i Bergen for perioden 01.08.2013 —31.07.2017.
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Klage
Klage over valget kan framsettes innen 2. mai 2013. Eventuelle klager stiles til Den sentrale
klagenemnd og sendes til Det sentrale valgstyret ved sekretariatet. For at en klage skal være
rettidig, må den ha kommet inn til valgstyrets sekretariat senest ved arbeidstidens slutt kl 1545
på fristens siste dag.
Bergen, 24. april 2013
I
sta
'Sfeinar
valgstyrets leder

Marit Bergheim

a ta

flaakon Aafedt

); Fugl
e.
sekretær

C'W ';'-//I,:2t
Mona Viksøy
sekretær '
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Valg til Studentparlamentet
ved
Universitetet i Bergen og val til
universitetetstyret ved Universitetet i Bergen
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1) Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB)
Denne delen av valprotokollen skildrarval til Studentparlamentet ved Universitetet i
Bergen1, inkludert val til Velferdstinget i Bergen2og valg av delegatar til Landsmøtet i
Norsk studentorganisasjon3i perioden 2013/2014.
1.1) Oppsummering
Val til Studentparlamentet er gjennomført som elektronisk val med «medlemsmassen
som valforsamling»4jamfør Studentparlamentet v ed Universitetet I Bergen sine
statuttar § 5
Valet til Velferdstignet og Landsmøtet i NSOer gjennomført «{samanfallande] med
v al av listerepresentantene til Studentparlamentet» jamfør § 12og 13i
valreglementet til SP-UiB.
Valet vart kunngjort på MiSide og uib.no/studentvalg fungerte som informasjonsside
for valet. Naudsynt informasjon vart ag lagt ut på MiSide, som melding gjennom
Studentparlamentet si gruppe og sosiale medium. Kunngjeringa av valet og frist for å
stilla liste og kandidatur var gjort på uib.no/studentvalg 31.01.20135samt i Studv est
06. februar6og fristen for å stilla vart sett til 15. mars. Høve til å stille til val vart åg
kunngjort via e-post til alle studentar den 18.februar. E-posten vart sendt ut til
studentane sine UiB-e-postadresser, samt priv ate e-postadresser der UiBhar det
oppført. Valet gjekk føre seg i perioden 17.- 24. april, som elektronisk val gjennom
Univ ersitetet i Oslo (Ui0) siløysing.
Det vart avgitt 2557stemmer, derav 299 blanke, av totalt 13374røysteføre som gjev
ein oppslutnad på 19,12%.

Kapittel
2
3

4
5

II SP-Ui B sinestatuttar

§ 13 SP-Ui B sinestatuttar
§ 12 SP-Ui B si nestatuttar

Al Ie semesterregistrerte

studentar

ved UiB er medlemmer

jamfør

§ 5 i SP-Ui B sinestatuttar.

http://studentvalg.b.uib.no/2013/01/31/ta-makta-still-til-valg/
http://issuu.com/studvest/docs/web_04_2013
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1 .2) Valresultat
Valresultatet

ved SP-valet fordelt på lister, røyster og mandat til SP.

Listenamn

Røyster

SP-mandat

Blå liste

426

4

HF-listen

260

2

Liberal liste

339

3

Psykologisk studentutvalgs liste

398

3

Radikale studentar

213

2

Sosialdemokratisk liste

622

5

Blanke stemmer

299

Totalt

2557
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1.2.1) Valter:
Plass

Kandidat

liste

1

Astrid-Kristine H. Rambøl

Sosialdemokratisk Iiste

2

Heidi Fuglesang

Blå liste

3

Elfrid Krossbakken

Psykologiskstudentutvalgs liste

4

Njaal Hendrik Neckelmann

Liberal liste

5

Mikkel Andreas Eriksen

HF-listen

6

Audun Syltevik

Radikale studentar

7

Håvard Øritsland Eggestøl

Sosialdemokratisk Iiste

8

Ynvge Rømcke Høiseth

Blå liste

9

Hanna Marie Sinnes

Psykologiskstudentutvalgs liste

10

Bjørn Kristian Danbolt

Sosialdemokratisk Iiste

11

Hanne Edvardsen Brørs

Liberal liste

12

Linn Kristin Engø

Sosialdemokratisk liste

13

Hilde Kristine Moe

HF-listen

14

Haakon Alseth Aafedt

Blå liste

15

Eivind Brandt

Psykologiskstudentutvalgs Iiste

16

Rasmus Bakken

Radikale studentar

17

Line-Mari Sæther

Sosialdemokratisk liste

18

Tone Gjesdal Bjørndal

Liberal liste

19

Torstein Sandaa-Johansen

Blå liste
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1.2.2) Varaar

Fyljande personar er varakandidatar

for listene:

Blå liste
Susann Strømsvåg

Charlotte

Arne Petter Sandvik
Mia Torgersen Milde
Elise Loftheim

Sindre Rødne Dueland
Chris Jørgen Rødland
Christine Tandberg Bugge

Kristoffer Johansen

Eirik Stenby Hauge

Emilie Mølbach-lbellefsen
Andreas Høglund

Stray

Spurkeland

Anette Brinchmann Pollen
Live Kroknes Berg

Marius Olaussen
Hannah Sumeja Atic
Christopher Johnsen

Eivind G Storm-Olsen
Jon Fredrik Hole.

Kristine Hals

Mats Johansen Engdal

Fredrik Bjercke Punsvik
Emil Hollingen

Sebastian Kjærnli Aguirre
Trond Agnar Eide UIstein

Peter Luis Hoen Hiorth

Henrik Zahl Andersen

Ragnhild Hus Fagerbakke
Petter Haraldsen Haugland

Niklas Halv orsen Aguilar
Andrade

Kjersti Løw ehr

Øystein Sundne

Kristine Prestby

Ronny Blankenberg

HF-listen
Vegard FAsbjørnsen
Christoffer K Hordnes

Lars Petlund Breiby
Lars Haugerud

Pernille Reitan Jensen
Silje Stormyr Skogen

Hege Farsund Solheim
Siri Sofie Ovesen
Svein-lngvar Elvik

Elise Bekkely R Petersen
Siri Margrete Kleppe
Birgit Å Mjeldheim
Natalie Angelica Sagstad

Elisabeth Dalby Pedersen
Kazima Haidri Sjøvoll
Aksel Gundersen Kolsung
Einar Eide Skogseth

Maren Bjotveit
Fredrik Sørensen
Natalie Myrvold Alvsåker
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Liberal liste

Øydis Lebiko
Anders Tollaksen Rykke
Erlend Andreas Horn
Mathias Fischer
Sindre August Horn
Mathias BratzQueseth
Christian Dreetz Holt
Jørgen Aas
Silje Kathrine Høyland
Fride Solheim Sigurdsson
EirikBrautaset
Finn Magnus Ø Eliassen

Hanne Kvilhaugsvik
Astrid Knutsen Hårstad
Marianne Hauger
Maren Eimind Børslien
Øyvind Wiik Halvorsen
KristianWederhus
Mateo Caycedo Alvarez
Eva Erikstad
Geir Angeltv eit
Alette Dybesland Lie
Jesper Olsen

Psykologisk studentutvalgs liste

Joacim Skancke Foss
Annika Rødeseike
LisaMarie Ov esen
Vibeke Tennøy
Trude Røvær

Anders Lilleviklhorsen
Atle Baaserud
Ann KristinMeberg
Birgitte Geirsdtr Celius
Marthe Fosse
Cathrine Selnes

Radikale studentar

TorsteinNielsen Hole
Marius Nøklebye Ramsland
Karianne Hansen
Magne Hagesæter
Sarah Kaurin Jonassen
Henrik Handal Dørum
Sigrid Kolbjørnsen
Thea Katrin Mjelstad
Rebecca Dyer Ånensen
Ine Geitung
Torbjørn Monsen
Odd Einar Erland

Viktoria Amalie Dahl
Yrla Klein
Eldar S Snilstveit
Anders Parmann
Anne Sofie Lid Bergvall
Ida TStorehaug
Thea Marie Valler
Pernille Marie Ahlgren
Ayla Sveen Tessem
Gina Knutson Barstad
Ida Hegle Sjøflot
Ragnhild Freng Dale
Ørjan K Hatlestad
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Sosialdemokratisk liste

Tommy Mo Årethun
Peter Sebastian Hatlebakk
SiriKnapskog
Mari Skåra Helliesen
Natalie Hellesø Milde
Tone Sørfonn Moe
Knut Knapskog
Christina Nessa
Preben Sørheim
Henrik Aakrann
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Ingrid Ovidia Moe
Jonas Tverberg Sletten
Kristina Vikesund
Siw Anita Lien
Magne Seierslund
Snorre Erichsen Skjevrak
RasmusLaupsa Rasmussen
Johan Henrik Knutsen
Andreas Hovland Oppedal
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1.3) Listevalsmetoden i korte frekk
Ved listeval er det to oppgjer
1.3.1) Rangering av kandidatane innad på lista
Listaordnas slikat den som har fått flest personstemmer (kumulering + slengarar)
hamnar øvst. Kumuleringa består av både førehandskumuleringar (som er gitt av lista
på førehand, og dermed gitt av v eljaren når dei stemmer på lista) og
v eljarkumuleringarsom blir gitt av den einskilde v eljar.
1.3.2) Rangering av listene
Stemmene gitt til listene fordelast slikat den fyrste stemma er verd stemmetalet x 1/1.
Den neste stemma til lista er verd stemmetalet x 1/3, den neste etter dette igjen er
v erd stemmetalet x 1/5 osb.
Dei valde kandidatane er dei som har fått flest stemmer både som liste og som
personstemmer innad på lista.
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2) Val blant studentane til universitetsstyretved Universitetet
Bergen
Denne delen skildrar v al blant studentane til universitetesstyret v ed Universitetet i
Bergen
2.1) Oppsummering
Val blant studentane til univ ersitetsstyret er gjennomført som preferanseval med to
v al, eit for kv art kjønn. Dette strid med § 15 i v alreglementet til Studentparlamentet
v ed Universitetet i Bergen. 7 Det sentrale valstyret, som arrangerer dei sentral v ala,
av gjorde at v alet skulle gjennomførast som preferanseval jf. v algreglementet til
Univ ersitetet i Bergen § 24.8Studentane sitt v alstyre har ikkje høve til å overprøv a
avgjersler i Det sentrale valstyret.
Valet v art kunngjort på MiSide og uib.no/studentvalg fungerte som informasjonsside
for v alet. Naudsynt informasjon v art Og lagt ut på MiSide, som melding gjennom
Studentparlamentet si gruppe og sosiale medium. Kunngjeringa av valet og frist for å
stilla liste og kandidatur v ar gjort på uib.no/studentvalg 31.01.2013samt i Studv est 06.
februar og fristen for å stilla v art sett til 15.mars. Høve til å sfille til v al v art Og
kunngjort via e-post til alle studentar den 18.februar. E-posten vart sendt ut til
studentane sine UiB-e-postadresser, samt priv ate e-postadresser der UiBhar det
oppført. Ved fristens utgang v ar det ikkje oppnådd tre kvinnelege kandidatar og det
v art lyst ut ny frist for å stilla som kvinneleg kandidat 22. mars.9Det vart ikkje lyst ut ny
frist for mannlege kandidatar av di ein oppnådde tre kandidatar innan den
opphav lege fristen. Etter den nye fristen for kvinnelege kandidatar oppnådde ein tre
kandidatar.
Valet gjekk føre seg i perioden 17.- 24. april, som elektronisk val gjennom
Univ ersitetet Oslo (Ui0) siløysing.
Fyljande mannleg representant er valt
M athias Bratz-Queseth
Fyljande kvinneleg representant er valt
Heidi Fuglesang
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2.2) Val blant mannlege studentar lii styret ved Universitetet i Bergen
Det v art av gitt 1940stemmer, derav 682 blanke, av totalt 13374røysteføre som gjev
ein oppslutnad på 14,51%.
Det stilte tre kandidatar til v al blant dei mannlege studentane:
Erlend Jorunson Sand fekk 439 fyrstestemmer
Mathias U.S.Bratz-Queseth fekk 552fyrstestemmer
Sindre Rødne Dueland fekk 267fyrstestemmer
Valet er gjennomført som preferanseval.
runde
Ingen oppnådde v altalet på 629og ein stryk kandidaten med færrast fyrstestemmer,
Sindre Rødne Dueland.
runde
Ein legg til stemmer og M athias Bratz-Queseth oppnår valtalet og er v alt. Erlend
Jorunson Sand er v alt som 1. vara. Sindre Rødne Dueland som 2. v ara.
Valt:
M athias Bratz-Queseth
Rangert v ara:
Erlend Jorunson Sand
Sindre Rødne Dueland

0
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2.3) Val blant kvinnelege studentar til styret ved Universitetet i Bergen
Det v art avgitt 2060stemmer, derav 594 blanke, av totalt 13374røysteføre som gjev
ein oppslutnad på 15,40%.
Det stilte tre kandidatar til v al blant dei kv innelege studentane:
EFinMonstad fekk 345fyrstestemmer
Heidi Fuglesang fekk 712fyrstestemmer
Klara Wade fekk 409fyrstestemmer
Valet er gjennomført som preferanseval.
runde
Ingen oppnådde v altalet på 733og ein stryk kandidaten med færrast fyrstestemmer,
ElinMonstad.
runde
Einlegg til stemmer og Heidi Fuglesang oppnår valtalet og er valt. Klara Wade er valt
som 1.vara. ElinMonstad som 2. v ara.
Valt:
Heidi Fuglesang
Rangerte v ara:
Klara Wade
ElinMonstad

0 uib.no/studentvalg
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2.4) Preferansevalsmetoden i korte frekk
Ved preferanseval førast kandidatane opp i den rekkefylja veljaren ynskjer å
preferera kandidatane. Fyrstestemma er talet på avgitte stemmer der kandidaten er
preferert øvst.
Forå rekna ut kv en som skal v eljast strykast so kandidaten med minst stemmer. Dei
stemmesetlande der den strøkne kandidaten er preferert fyrst overførast no til dei
kandidatane som er preferert som nummer to på dei same stemmesetlane. Dette
aukar valtalet til dei som ikkje er strøke. Stemmesetlane der fyrstemenna er strøke, og
det ikkje er fleire kandidatar på stemmesetelen, forkastast (for denne omgangen).
Dette gjentek ein til det står att berre ein kandidat. Denne er so v alt.
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3) Godkjenning av valprotokoll
Studentane sitt valstyret stadfestar med dette at dei ov annemnde valresultatet
samsvarar med det elektroniske valet og at valet er gjennomføtt i tråd med
valreglementet til SP-UiBmed unntak av bruken'av referanseval til
universitetesstyret.
TorSivert n PresK ard
Leiar, Studentane sitt valstyre

Audun Kjørstad
Styremedlem

Linnea Rei an Jensen
Styremedlem

Livar Bergheim'i
Styremedlem
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PROTOKOLL FOR UNIVERSITETSSTYREVALGET I 2013
Til stede: Steinar Vagstad (leder), Gmmar Høvding, Håvard Haarstad, Marit Bergheim og
Heidi Fuglesang. Mona Viksøy og Marianne Seim møtte som sekretærer.
Det sentrale valgstyret har ansvaret for å avvikle følgende valg til universitetsstyret:
Rektor og prorektor
Styremedlemmer i gruppen av fast vitenskapelig tilsatte; gruppe A (to medlemmer og
fire varamedlemmer)
Styremedlemmer i gruppen av midlertidig vitenskapelig tilsatte; gruppe B (ett medlem
og tre varamedlemmer)
Styremedlemmer i gruppen av teknisk og administrativ tilsatte; gruppe C (ett medlem
og tre varamedlemmer)
For gruppe A og C gjelder valget for fire år fra og mcd 01.08.13. For gruppeR gjelder valget
for ett år fra 01.08.13.
Valget av rektor og prorektor ble holdt i april, jil tidligere protokoll.
Valgene for ansatte, som protokollen her gjelder, ble holdt som elektronisk valg, og
stemmegivningen var åpen i perioden 21. mai 2013 fra kl 0900 til 28. mai kl 1200.
Valgoppgjøret ble gjennomført 28. mai 2013 fra kl 1200 til 1300,jf. nærmere redegjørelse
nedenfor.
Styrevalget for gruppe D, studentene, ble holdt i april (samme periode som for valg av rektor
og prorektor) og ble avviklet av Studentenes Valgstyre, med teknisk støtte fra Det sentrale
valgstyrets sekretariat. Resultatet går fram av egen protokoll.

Kandidatforslagene
Forslagsfristen ble kunngjort samtidig med forslagsfristen for rektorvalget den 28.01.13, og
fristen ble satt til 30. april og senere utvidet til 7. mai klokken 1200. Innen 7. mai hadde disse
forslagene kommet inn:
Gruppe

A:

Professor
Professor
Professor
Professor
Profcssor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor

Jan Magnus Bjordal, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Petter E. Bjørstad, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kjersti Fløttum, Det humanistiske fakultet
Peter M. Haugan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Sten Ture Roland Jonsson, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Aurora Martinez, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Maurice B. Mittelrnark, Det psykologiske fakultet
Robert Murison, Det psykologiske fakultet
Joakim Nystrand, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Gro Mjeldheim Sandal, Det psykologiske fakultet
Kari Smith, Det psykologiske fakultet
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For underskrivere vises til valgstyrets nettsider for valget i 2013 og til sak 13/2640 i
journalsystemet ePhorte.
Alle disse forslagene kom inn i rett tid og på rett måte, og alle de Ibreslåtte var valgbare. Peter
M. Haugan, som er medlem av det sittende universitetsstyret, har rett til å kreve fritak fra
gjenvalg, jf. valgreglementets § 6, punkt 5, andre setning. Det er bekreftet fra IIaugan at han
sier seg villig til å stille som kandidat.
Det forelå innen fristen 30. april ikke mange nok forslag til å fylle opp både de faste plassene
og de fire varaplassenc. Etter vedtak fra valgstyret ble det besluttet at det skulle gis en
tilleggsfrist. Denne ble bekjentgjort 30. april, og fristen ble satt til 7. mai kl 1200. Innen
tilleggsfristen kom det inn tilstrekkelig antall forslag.
Valgstyret godkjente forslagene.
Gruppe

B:

Stipendiat Knut Melvær, Det humanistiske fakultet
Stipendiat Lars Petter Storm Torjussen, Det psykologiske fakultet
Postdoktor Katharina Wolff, Det psykologiske fakultet
For underskrivere vises til valgstyrets nettsider for valget i 2013 og til sak 13/2640 i
journalsystemet ePhorte.
Alle disse forslagene kom inn i rett tid og på rett måte, og alle de foreslåtte var valgbare. Lars
Petter Storm Torjussen, som er medlem av det sittende universitetsstyret, har rett til å kreve
fritak fra gjenvalg, jf. valgreglementets § 6, punkt 5, andre setning. Det er bekreftet fra
Torjussen at han sier seg villig til å stille som kandidat.
Det forelå innen fristen ikke mange nok forslag til å fylle opp både den faste plassen og de tre
varaplassene. Etter vedtak fra valgstyret i'mote 30. april ble det besluttet at det skulle gis en
tilleggsfrist. Denne ble bekjentgjort 30. april, og fristen ble satt til 7. mai kl 1200. Innen
tilleggsfristen korn det ikke inn tilstrekkelig antall forslag. Valgstyret valgte således å
godkjenne å avholde valg med en fast og to vara.
Valgstyret godkjente forslagene.
Gruppe

C:

Overingeniør Morten-Christian Bemson, IT-avdelingen
IIovedtillitsvalgt i Parat, Randi Heimvik
Administrasjonssjef Synnove Myhre, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Administrasjonssjef Elisabeth Mfiller Lysebo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Forstekonsulent Kari Soriano Salskjelsvik, Det humanistiske fakultet
Senioringeniør Jon Steine, IT-avdelingen
Valgstyret konstaterte at det også i gruppe C var kommet inn for få forslag til å fylle opp faste
plasser og varaplasser. Det forelå innen fristen ikke mange nok forslag til å fylle opp både den
faste plassen og de tre varaplassene. Etter vedtak fra valgstyret i møte 30. april ble det
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besluttet at det skulle gis en tilleggsfrist. Denne ble bekjentgjort 30. april, og fristen ble satt til
7. mai kl 1200. Innen tilleggsfristen korn det inn tilstrekkelig antall forslag.
Valgstyret godkjente forslagene.

Valgavviklingen
Informas'on til vel erne om avstemnin en
Valgstyret bekjentgjorde forslagene ved oppslag på valgstyrets nettside og sekretariatet
kontaktet På høyden og Kommunikasjonsavdelingen for å lage presentasjoner av kandidatene.
Stemmegivningen ble gjelmomført via den elektroniske valgløsningen levert av Ui0 ved Usit.
Det var på forhånd besluttet å starte stemmegivningen den 21. mai kl 0900 og å avslutte den
28, mai kl 1200. Valgstyrets sekretær startet og avsluttet stemmegivningen til disse tidene.
Ved starten av valget ble det sendt ut masse-e-poster til velgerne, ved hjelp av en
massemeldingsfunksjon i MiSide. Det ble også sendt oppfølgingsmeldinger den 23.mai og
27.mai, også da ved hjelp av massemeldingsfunksjonen. I massemeldingene ble det orientert
om at valget var i gang og om når det stengte, Det ble også gitt lenker til tilgjengelig
informasjon om kandidatene og lenke til det elektroniske stemmelokalet.

Valgdeltakelse
Gruppe A: 962 personer hadde stemmerett, mens 584 stemte. 33 stemmer var blanke. Dette
gir en deltakelse på 60,7 %, Deltakelsen i 2009 var på 56,0 % og i 2005 42,5 %.
Gruppe B: 919 personer hadde stemmerett, mens 307 stemte. 43 stemmer var blanke. Dette
gir en deltakelse på 33,4 %. I 2012 var deltakelsen 24,5 % og i 2011 29,4 % . Som det går
fram på side 1 i protokollen her, er valgperioden for gruppe B ett år, slik at det holdes
styrevalg for denne gruppen hvert år.
Gruppe C: 1320 personer hadde stemmerett, mens 692 stemte. 21 stemmer var blanke. Dette
gir en deltakelse på 52,4 %. I 2009 var deltakelsen på 46,3 % og i 2005 31,2 %.

Valgoppgjøret
Valgopptellingen ble gjemtomført den 28. mai 2013 fra kl 1200 til ca. kl 1300 på Musplass
1. Til stede hele tiden var valgstyrets leder, Steinar Vagstad samt Mona Viksøy og Marianne
Scim fra sekretariatet. Stemmeopptellingen foretas i telefonsamtale med leverandør av
valgsystemet, Usit ved Ui0. Det bemerkes at gjennomgangen var foreløpig, og hadde karakter
av saksforberedelse til det samlede valgstyrets møte samme dag kl. 1400.

Resultatet i ru

eA

Oppgjøret viste dette resultatet:
Valgt som medlemmer:
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Kjersti Flotturn
Peter M. Haugan
Det bemerkes at i oppstillingen ovenfor er Fløttums og Haugans navn satt i alfabetisk
rekkefølge, fordi det ikke er noen rangering mellom faste medlemmer.
Valgt som varamedlemmer:
Aurora Martinez
Gro Mjeldheim Sandal
Petter E. Bjørstad
Maurice B. Mittelmark
Kort oni de viktigste nokkeltallene

i oppg/oret:

Valgtallet i gruppe A var 183,67. Dette er det stemmetallet som en kandidat må over for å bli
valgt. Tallet fremkommer ved at antall gyldige, ikke blanke, stemmer divideres på antallet
personer som skal velues, pluss en. I kvotienten strykes forst alle deshnaler fra og mcd den
tredje (uten tbrhoying), og til slutt tillegges 0,01. Valgtallet for gruppe A framkom dermed
slik:
551 = 183,6666...,
3

183,66 + 0,01 = 183,67

Valgoppgjøret starter med at bare kandidatenes førstestemmer tas med i betraktningen.
Fordelingen var slik:
Kjersti Fløttum:174
Peter M IIaugan: 69
Aurora Martinez: 54
Petter Erling Bjørstad: 51
Sten Ture Roland Jonsson: 36
Robert Murison: 35
Gro Mjeldheim Sandal: 30
Joakim Nystrand: 28
Jan Magnus Bjordal: 27
Maurice B Mittelmark: 25
Kari Smith: 22
Ettersom ingen oppnådde valgtallet, fortsatte oppgjøret i tråd med reglene for preferansevalg,
slik at kandidatene med færrest stemmer ble strøket og deres stemmer overffirt til kandidaten
på andre prioritet (hvis noen).
Deretter fortsatte oppgjøret, slik det cr gjort rede for i loggtilen fra valgoppgjørsprogrammet,
jf: vedlegget.
Det bemerkes at kjønnsbalansen både blant faste medlemmer og varamedlemmer er korrekt i
henhold til valgreglementets § 17 og likestillingslovens § 21 med forskrifter.
Resultatet

i ru ) e B
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Valgoppgjoret ble gjort på samme måte som for gruppe A, jf ovenfor.
Resultatet var slik:
Fast representant: Katharina Wolff
Vararepresentanter:
Knut Melvær
Lars Petter Storm Torjussen
Valgstyret konstaterte at kjønnsbalansen i varagruppen ikke var korrekt etter valgreglementets
§ 17 og likestillingslovens § 21 med forskrifter. Dette er imidleitici en konsekvens av
manglende kandidater, som nevnt ovenfor.
K011 otn de vildigsle nokkeltallene

i oppgjoret:

Med 264 gyldige, ikke blanke, stemmer, og én kandidat som skulle velges, ble valgtallet
132,01. Formelen for å regne ut valgtallet er gjort greie for ovenfor under punktet om resultat
i gruppe A.
Fordelingen av førstestemmer var slik:
Katharina Wolff: 95
Knut Leikvoll Melvær: 87
Lars Petter Storm Torjussen: 82
Ettersom ingen oppnådde valgtallet, fortsatte oppgjøret i tråd med reglene for preferansevalg,
slik at kandidatene med færrest stemmer ble strøket og deres stemmer overført til kandidaten
på andre prioritet (hvis noen).
Deretter fortsatte oppgjøret, slik det er gjort rede for i loggffien fra valgoppgjørsprogrammet,
jf. vedlegget.

Resultateti ru

eC

Valgoppgjøret ble gjort på samme måte som for gruppe A og 13,jf. ovenfor.
Resultatet var slik:
Fast representant: Synnove Myhre
Vararepresentanter:
Randi 1-Ieimvik
Morten-Christian Bernson
Elisabeth M011erLysebo
Valgstyret konstaterte at kjønnsbalansen i varagruppen var korrekt etter valgreglementets § 17
og likestillingslovens § 21 med forskrifter.

5

Universitetet i Bergen. Det sentrale valgstyret. Mate 28.05.13.

Kort om de viktigste nokkeltallene

i oppgjoret:

Med 671 gyldige, ikke blanke, stemmer, og n kandidat som skulle velges, ble valgtallet
335,51. Formelen for å regne ut valgtallet er gjort greie for ovenfor under punktet om resultat
i gruppe A.
Fordelingen av forstestemmer var slik:
Synnøve Myhre: 158
Randi Heimvik: 155
Elisabeth Mffiler Lysebo: 120
Morten-Christian Bernson:110
Jon Steine: 78
Kari Soriano Salkjelsvik: 50
Ettersom ingen oppnådde valgtallet, fortsatte oppgjøret i tråd med reglene ffir preferansevalg,
slik at kandidatene med færrest stemmer ble strøket og deres stemmer overført til kandidaten
på andre prioritet (hvis noen).
Deretter fortsatte oppgjøret, slik det er gjort rede for i loggfilen fra valgoppgjørsprogrammet,
jf vedlegget.
llet bernerkes at kjønnsbalansen er korrekt i henhold til valgreglementets § 17 og
likestillingslovens § 21 med forskrifter.

Vedlegg til protokollen
Oppgjørsfilene fra valgoppgjørsprogrammet er vedlegg til protokollen her.

Valgstyrets

vedtak

Det viscs til redegjørelsen ovenfor. På bakgrunn av denne gjør Det sentrale valgstyret slikt
vedtak:
Valgene av representanter for de tilsatte til styret ved Universitetet i Bergen i 2013
godkjennes.
Klage
Klagefristen er 8 dager fra kunngjøringen av denne protokollen.

6

4

Universitetet i Bergen. Det sentrale valgstyret. Møte 28.05.13.
Bergen, 28.05.13,

Steinar Vagstad
valgstyrets leder

Gunnar Heivding

Heidi FugldS ng
C
Mona Viksoy
sekretær
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Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2011/13652-KRN

28.05.2013

Valg av nytt styre - Universitetsmuseet
utsettelse til våren 2014

i Bergen - søknad om

Styre.tved Universitetsmuseet har i møte 23.5.13 (sak 15/2013) gitt styreleder og direktør
fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan vente til neste ordinære styremøte høsten
2013, med unntak av vedtak om tilsettinger. Denne saken ekspederes på fullmakt fra styret.
Vedlagt følger notat fra møte i Valgstyret 27.5.13 med begrunnelse og vedtak, samt
oversendelse av vedtak til styreleder (11/13652-7).
Vedtaket i Valgstyret er følgende:
«Valgstyret vil tilrå Universitetsmuseets ledelse om å søke om dispensasjon fra vedtak om
valg av nytt styre for museet våren 2013, med utsettelse til våren 2014, da er ny struktur
kommet på plass.»
Styreleder for Universitetsmuseet ber derfor Universitetsstyret om å behandle søknaden om
utsettelse av valg av nytt styre ved Universitetsmuseet i Bergen til våren 2014. Da er
museets nye struktur på plass. Funksjonstiden for det nye styret kan settes til 3 år, for å
imøtekomme valgsyklus ved universitetet.

Vennli iilsen

1)

c)(5._
(Gtw\

lngvild S. Gilhus
Styreleder

enrik von Achen
direktør

Vedlegg:
Notat fra Valgstyremøte
Oversendelse

27.5.13

av vedtak til styreleder

Dette er et UiB- internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsmuseet i Bergen,
Administrasjonen
Telefon
Telefaks

Postadresse

Besøksadresse
Harald Hårfagresgt. 1
Bergen

Saksbehandler
Kristin Miskov Nodland
55 88 98 58
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NOTAT FRA MØTE 1VALGSTYRET27.05.13, k1.1300-13.50
Til stede
- fra valgstyret:
Gruppe A: Ingvar Byrkjedal og Knut M. Rio
Gruppe B: Camilla Celine Nordby
Gruppe C: Inger Alice Loftesnes
fra administrasjonen:
Kristin Miskov Nodland, sekretær for valgstyret
Ikke tilstede:
fra valgstyret:
Gruppe A: Kari Loe Hjelle (hadde meldt forfall)
Gruppe D: Studentrepresentant
—2 stk
I

Merknader til innkalling

Il

Godkjent
Merknader til saksliste

III

Godkjent
Merknader til eventuelt
Ingen saker under eventuelt

Sak 1/13

Valgstyret konstituerer
Valgstyret konstituerte

seg
seg

Sak 2/13

Valg av leder/nestleder
Leder: Camilla Norby
Nestleder: Inger Alice Loftesnes

Det ble så reist forespørsel om det er noen endring siden sist valg —våren 2012 skulle holdes.
Valgstyret kom frem til at det ikke er skjedd noen endringer i forhold til sist år med hensyn på
omorganiseringen og videre struktur ved museet. Dette er forhold valgstyret mener har avgjørelse på
valg av styret. Dispensasjonen sendes til universitetsledelsen som behandler dette. Dette vil da gjøre
museet ute av fase med resten av UiB, men ser ingen problemer med at neste års valgperiode da blir
for bare 3 år slik at museet igjen kommer inn i universitetets valgsyklus.
Vedta k:
Valgstyret vil tilrå universitetsmuseets

ledelse om å søke om dispensasjon fra vedtak om valg av nytt

styre for museet våren 2013, med utsettelse til våren 2014, da er ny struktur kommet på plass.
Vedtaket oversendes Styreleder Ingvild S. Gilhus for oversendelse til universitetsledelsen.

27.05.13
Kristin Miskov Nodland

Notatet ble sendt på godkjenning ved sirkulering d. 27.5.13.
Notatet er godkjent av valgstyrets medlemmer som var tilstede på møtet.
28.5.13/Kristin

Miskov Nodland

I BERGEN

UNIVERSITETET

i Bergen, Administrasjonen

-.9Universitetsmuseet

Ingvild S. GNhus

Deres ref

Vår ref

Dato

2011/13652-KRN

28.05.2013

Valg av nytt styre - Universitetsmuseet i Bergen utsettelse til 2014
Valgstyret har i møte 27.5.13 vedtatt å be styreleder for Universitetsmuseet i Bergen om å
søke utsettelse av valg av nytt styre til Universitetsstyre.
Vedlagt følger godkjent notat fra møte i valgstyret 27.5.13, og vedtak i saken om utsettelse.

Vennlig hilsen
(7-

/t/. I4,//
. "

Camilla C. Nordby
Leder valgkomiteen UM

Kristin Miskov Nodland
Sekretær valgstyret

Vedlegg: Notat fra møte i valgstyret 27.5.13
Kopi: Henrik von Achen

Telefon 55580000

postmottakuib.no
Internett www.uib.no
Org no. 874 789 542

Universitetsmuseet
Administrasjonen
Telefon
Telefaks

i Bergen,

Postadresse

Besøksadresse
Harald Hårfagresgt.
Bergen
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Saksbehandler
Kristin Miskov Nodland
55 88 98 58
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