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Mandat og sammensetning av søkekomite for rektorvalget i 2021 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Styresak 84/20 Prosess for gjennomføring av rektorvalget i 2021

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-08-27/S_84-20Prosess_rektorvalg.pdf
 

Saken gjelder: 

Universitetsstyret vedtok i sak 84/20 at det skal opprettes en søkekomite for rektorvalget i 
2021. Styrets drøftelser og innspill i sak 84/20 er lagt til grunn for denne saken. 
Søkekomiteen det fremmes forslag om i denne saken er bredt sammensatt og gjenspeiler 
sammensetningen av universitetsstyret.  

Søkekomiteen har som hovedoppgave å bidra til at det blir konkurranse om rektorvervet og 
at det er flere kandidater å velge blant ved rektorvalget våren 2021. Søkekomiteen skal ikke 
foreta en rangering av kandidatene. Det eneste formelle kompetansekravet til kandidatene er 
kravet om professorkompetanse slik det framgår av valgreglementets § 17-1 (2). 
Søkekomiteen skal legge aktivt til rette for at velgerne kan gi innspill til og foreslå kandidater 
for søkekomiteen.  

Søkekomiteen skal oversende forslag på kandidater til valgstyret innen fristen på seks uker 
før valget starter. Dersom søkekomiteen har mottatt forslag på rektor- og prorektorkandidat 
som er fremmet av fem personer med stemmerett ved rektorvalget skal også disse 
oversendes valgstyret. Forslagsstillere kan også fremme forslaget direkte til valgstyret, jf. 
valgreglementets § 17-2 (5). Siden søkekomiteen selv skal foreslå minst to rektor- og 
prorektorkandidater fravikes hovedregelen om at ingen kan være forslagsstiller på mer enn 
ett forslag, jf. § 11-2 (5). 

Dette betyr at det vil være tre måter som kandidater kan fremmes på: 

1. Søkekomiteen kan selv foreslå rektor- og prorektorkandidater for valgstyret
2. Minst fem personer med stemmerett ved rektorvalget kan fremme forslag på rektor -

og prorektorkandidat for søkekomiteen. Søkekomiteen skal ta dette forslaget med
videre og fremme disse overfor valgstyret.

3. Minst fem personer med stemmerett ved rektorvalget kan fremme forslag om rektor -
og prorektorkandidat direkte til valgstyret.

I tillegg kan den enkelte student eller ansatte ved UiB spille inn navn på rektorkandidat for 
søkekomiteen. Søkekomiteen vil da ha denne kandidaten på listen over mulige kandidater, 
men er ikke forpliktet til å foreslå kandidaten for valgstyret. 

Universitetsledelsen legger ellers til grunn valgreglementets bestemmelser for gjennomføring 
av rektorvalget. Det betyr at det er universitetsstyret som fastsetter tidspunkt for rektorvalget, 
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og Det sentrale valgstyret som kunngjør valget, godkjenner kandidater og kontrollerer at 
valggjennomføringen skjer i tråd med valgreglementets bestemmelser. Valgstyret vil ved 
rektorvalget ikke ha ansvar for at det gjennomføres kandidatpresentasjon. Dette er en 
oppgave som søkekomiteen skal ivareta. Søkekomiteen organiserer selv sitt arbeid og setter 
frist for å motta innspill og forslag til rektor- og prorektorkandidat. Søkekomiteen vil få 
administrativ støtte i arbeidet fra universitetsdirektørens kontor.  
 
Det foreslås at søkekomiteen har en sammensetning som gjenspeiler sammensetningen av 
universitetsstyret, representerer ulike deler av virksomheten, kjenner universitetet godt, har 
bred kompetanse og erfaringsbakgrunn og et nettverk både innenfor og utenfor UiB.  

Studentparlamentet har fremmet forslag om medlem fra studentene, mens 
arbeidstakerorganisasjonene har fremmet forslag om ett medlem fra gruppen fast ansatt i 
undervisnings- og forskerstilling og ett medlem fra gruppen fast ansatt i teknisk-/administrativ 
stilling. 

Universitetsdirektøren fremmer på denne bakgrunn følgende  

Forslag til vedtak: 
 

Universitetsstyret fastsetter at det for rektorvalget i 2021 skal: 
 
1. Opprettes en søkekomite med følgende mandat: 

• Søkekomiteen skal bidra til å identifisere og presentere minst to interne/eksterne 
rektor- og prorektorkandidater til rektorvalget ved Universitetet i Bergen våren 2021. 

• Søkekomiteen skal aktivt oppfordre studenter og ansatte til å komme med innspill til 
rektor- og prorektorkandidater 

• Søkekomiteen kan på selvstendig grunnlag foreslå kandidater. 

• Søkekomiteen oversender forslag til rektorkandidater til valgstyret i god tid før valget 
starter, senest innen seks uker. 

• Dersom søkekomiteen mottar et forslag om rektor- og prorektorkandidat fra minst fra 
minst frem personer med stemmerett ved rektorvalget, skal dette forslaget fremmes 
for valgstyret. 

• Søkekomiteen foretar ingen rangering av kandidatene. 

• Det sentrale valgstyret skal godkjenne at kandidatene er valgbare og offentliggjøre 
disse.  

• Søkekomiteen skal sørge for at alle kandidatene som er godkjent av valgstyret 
utarbeider en egenpresentasjon. 

• Søkekomiteen skal presentere alle kandidatene skriftlig så snart som mulig etter 
forslagsfristen er gått ut og ved å arrangere valgmøter.  

• Søkekomiteen organiserer selv sitt arbeid. 

• Universitetsstyret fastsetter dato for rektorvalget. Det sentrale valgstyret har ansvar 
for gjennomføringen av valget. 

2. Søkekomiteen får følgende sammensetning; 
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• Jarle Eid, professor, tidligere dekan ved Det Psykologiske fakultet 

• Rolf Reed, professor, tidligere dekan ved Det medisinske fakultet 

• Tanja Barth, professor, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

• Kjell Erik Lommerud, professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, foreslått av 
arbeidstakerorganisasjonene 

• Sofie Marhaug, stipendiat ved Det humanistiske fakultet 

• Unni Karin Utvik, Seniorrådgiver, Det humanistiske fakultet, foreslått av 
arbeidstakerorganisasjonene 

• Sandra Krumsvik, leder av Studentparlamentet 

• Lisbeth K. Nærø, eksternt medlem, administrerende direktør, Fana Sparebank 

• Roger Pilskog, eksternt medlem, Regionleder LO Vestland 
 

3. Jarle Eid oppnevnes som leder av søkekomiteen. 
 

 
 
  
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
 
 
  
 
11.09.2020/Arne R. Ramslien/Kari Fuglseth 
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