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Valg av representanter fra gruppe B og D til universitetsstyret

i 2014

Bakgrunn
I universitets- og høyskolelovens § 9-4 er det regler om sammensetning, valg og oppnevning
av styrets medlemmer. Her går det fram at rektor, samt valgte medlemmer fra de fast
vitenskapelig tilsatte (gruppe A) og de teknisk-administrativt tilsatte (gruppe C) velges for fire
år og at eksterne medlemmer oppnevnes for den samme fireårsperioden. De to andre
gruppene som er representert i styret, er midlertidig vitenskapelig tilsatte (gruppe B) og
studentene (gruppe D). For disse gruppene er valgperioden ett år, fra 1.8 til og med 31.7.
Retten til særskilt representasjon i styret for gruppe B er avhengig av at denne gruppen
utgjør minst 25 % av hele gruppen av vitenskapelig tilsatte. De siste årene har gruppe B
ifølge manntallene vært noe større enn gruppe A, og dette vilkåret utvilsomt er oppfylt.
Etter loven fastsetter styret regler om valgene. Etter valgreglementet
år når de aktuelle valgene skal holdes og forslagsfrister.

bestemmer styret hvert

Valgtidspunkt
Valget av representant for gruppe B holdes normalt i april. I 2014 er påsken i midten av april
og det vil være hensiktsmessig at valget holdes i slutten av april. Forslagsfristen foreslås satt
til fredag 28. mars, med valgstart onsdag 23. april. Erfaringsmessig kan valgstyret trenge noe
tid til å ferdigstille en forslagsliste, og etter som påsken er i midten april, foreslås en litt lengre
periode mellom forslagsfrist og valgstart. Det skal velges ett medlem og tre varamedlemmer.
Dersom det ikke kommer nok forslag til kandidater innen fristen, setter det sentrale valgstyret
en tilleggsfrist og deretter, om nødvendig, kontaktes aktuelle instanser (som fagforeningene)
for forslag. Unntaksvis vil valgstyret kontakte enkeltpersoner direkte.
Det skal velges to medlemmer og fire varamedlemmer av og blant studentene. Studentenes
valgstyre administrerer valget og får bistand fra det sentrale valgstyret og sekretariatet under
valgoppgjøret og ellers ved behov. Studentenes valgstyre fastsetter forslagsfrist, tar imot og
godkjenner forslag, utlyser og informerer om valget. Dette foreslås som ordning også i 2014.
Valgsystem
De fleste valg ved universitetet blir gjennomført elektronisk. Valgsystemet som brukes er
laget og driftes av Universitetet i Oslo. Systemet er spesiallaget for valg og tilpasset de ulike
oppgjørsmodellene (flertallsvalg, preferansevalg og listevalg). Erfaringene med systemet er
gode, og det tilfredsstiller kravene til anonymisering og sikkerhet.
Universitetsdirektørens kommentarer
For å sikre mest mulig engasjement og høy valgdeltakelse må frister og tidspunkt for valg
være hensiktsmessige. Derfor foreslås det at valget holdes etter påske.
Ved studentenes valg til universitetsstyret våren 2013, ble det holdt valg i to kretser, en for
kvinner og en for menn. Dagens valgsystem kan håndtere kjønnskvotering elektronisk. Det
vurderes derfor som ønskelig å be studentenes valgstyre om ikke å ha valg i to kretser ved
dette valget.
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Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til
vedtak:
Med utgangspunkt i valgreglementets

kapittel 3 fastsetter universitetsstyret:

For valget av styremedlem fra gruppen av midlertidig tilsatte i undervisningsog forskerstillinger (gruppe B) for perioden 01.08.2014 til 31.07.2015, settes
fristen for å fremme forslag om kandidater til fredag 28. mars. Valget avholdes
i perioden fra og med onsdag 23. april til og med tirsdag 29. april 2014
For valget av styremedlemmer fra studentene (gruppe D) for perioden
01.08.2014 til 31.07.2015 gis studentenes valgstyre myndighet til å fastsette
fristen for å fremme forslag til kandidater. Studentenes valgstyre bestemmer
også når valget skal avholdes
Studentenes valgstyre bes om å vurdere å holde valget for 2014/2015 i en
felles valgkrets for kvinner og menn
Det sentrale valgstyret fastsetter utfyllende bestemmelser for gjennomføringen
av styrevalget i 2014

20.11.2013/ Marianne Seim/ Mona Viksøy
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