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Valg 2019 - Representanter for gruppe B og D til universitetsstyret 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Uhl § 9-4 https://lovdata.no/NL/lov/2005-04-01-15/§9-4 

http://www.uib.no/foransatte/100411/arbeid-med-saker-universitetsstyret 
• Valgreglement for Universitetet i Bergen  

https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.6-
Valgreglement/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen 
 

Saken gjelder: 
Våren 2019 skal det holdes valg av medlemmer til universitetsstyret for midlertidig ansatte i 
undervisnings- og forskerstillinger, gruppe B, og studentene, gruppe D, for perioden 
1.8.2019-31.7.2020.  Universitetsstyret skal fastsette tidspunkt for valget.  Det sentrale 
valgstyret foreslår at valget gjennomføres i perioden 25.4 – 2.5.2019.  Det skal velges ett 
medlem og minst to varamedlemmer.  
 
I tråd med nytt valgreglement § 4 skal styret også oppnevne en nominasjonskomite. 
Nominasjonskomiteen skal fremme forslag på kandidater dersom det ved utløpet av 
forslagsfristen ikke er kommet inn tilstrekkelig antall forslag på kandidater, eller tilstrekkelig 
antall forslag på kandidater av begge kjønn. Dekanene, fagforeningene og 
studentparlamentet har foreslått medlemmer til nominasjonskomiteen.  Universitetsdirektøren 
fremmer med utgangspunkt i forslagene en komite på fem medlemmer med tilhørighet ved 
fem fakulteter. 
 
Universitetsstyret kan delegere til Studentparlamentet å oppnevne eget valgstyre for valg av 
studentrepresentanter til universitetsstyret, jf. § 3-8 og dette har vært vanlig praksis. Det skal 
velges to medlemmer og minimum to varamedlemmer av og blant studentene.  Valget 
gjennomføres som preferansevalg, jf. § 10 -1 og 12-1 (2). 
  
Det følger av valgreglementets § 12-4 at Universitetsstyret skal fastsette utfyllende regler for 
valgoppgjøret.  Valgsystemet universitetet bruker er utviklet av USIT1 og framgangsmåten 
ved valgoppgjøret for preferansevalg er regulert i egne bestemmelser.  Universitetet i Bergen 
legger dette reglementet til grunn for valgoppgjøret2.   
 
 
 

                                                
1 Universitetets senter for informasjonsteknologi, UiO 
2 https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#vedlegg-2  
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Forslag til vedtak: 
1. Valg av styremedlem fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling 

for perioden 1.8.2018-31.7.2019 avholdes fra 25.4 til 2.5. 2019. 
 

2. Valget gjennomføres som preferansevalg 
 

3. Universitetsstyret oppnevner følgende nominasjonskomite for valget av midlertidig 
ansatt i undervisnings- og forskerstilling: 
 
Stipendiat Ingeborg Forthun (MED), universitetslektor Torstein Strømme (MN), 
førsteamanuensis Geir Harald Samuelsen(KMD), seniorrådgiver Toril Ivarsøy (HF) og 
student Nikolai Klæboe, leder av studentparlamentet 

 
4. Universitetsstyret delegerer til Studentparlamentet å oppnevne et eget valgstyre for 

valg av studentrepresentanter til universitetsstyret.  Studentenes valgstyre skal 
kunngjøre valget, fastsette forslagsfrist, motta og godkjenne forslag på kandidater.  
Studentenes valgstyre gis fullmakt til å fastsette valgperioden. Valget skal 
gjennomføres som preferansevalg. 
 

 
 

  
  
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
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