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•

Valgreglement for Universitetet i Bergen § 9-2, jf. 8-3 (1).

Saken gjelder:
Universitetsstyret må ta stilling til om varamedlem til styret fra gruppen fast ansatte i
undervisning -og forskerstilling (gruppe A), Per Einar Binder, skal gis fritak fra sitt verv for
resten av valgperioden. Det er universitetsstyret selv som gir fritak.
Bakgrunn
Per Einar Binder ble valgt som 3. vara fra gruppe A til universitetsstyret for valgperioden
1.8.2017 – 31.7.2021. Binder ble utnevnt som visedekan for utdanning ved Det psykologiske
fakultet i august 2018. Binder søker nå om å fratre som varamedlem med henvisning til
tungtveiende arbeidsmessige forhold knyttet til vervet som visedekan. Binder viser også til
bestemmelsen i valgreglement om at medlem av dekanat ikke er valgbar til universitetsstyret.
Det vises til vedlagte søknad.
Det føler av universitets- og høyskoleloven § 9-5 at ansatte har plikt til å ta imot tillitsverv.
Utfyllende regler for valg fastsettes av universitetsstyret. Det har styret gjort og gjeldende
valgreglementet ble vedtatt i møte 27. september 2018, sak 90/18. Reglementet trådte i kraft
fra samme dato.
Det er to bestemmelser som er relevante i vurderingen av om Binder skal gis fritak:
1. § 8-3 Avgrensing av valgbarhet (1) Utelukket fra valg til universitetsstyret er: medlem av dekanat» og
2. § 9-2 Søknad om fratredelse «Etter søknad kan organet selv frita et medlem fra
vervet resten av tjenestetiden nå tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner
tilsier dette»
Universitetsdirektørens kommentar
Terskelen for å fratre som medlem eller varamedlem av universitetsstyret bør være høy og
det er kun særlig tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner som skal gi grunn til
fritak. Universitetsdirektøren mener at de arbeidsmessige forhold Binder beskriver i
søknaden, at det etter gjeldende reglement er uforenelig å både være medlem av dekanat og
universitetsstyret, samt at valgbarhetsbestemmelsene trådte i kraft etter at Binder ble
medlem av dekanatet bør tilsi at Binder gis fritak. Universitetsdirektøren har på denne
bakgrunn følgende
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Per Einar Binder gis fritak fra verv som varamedlem til universitetsstyret for resten av
valgperioden
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