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Universitets- og høyskoleloven § 9-4 (4)
Valgreglementet ved UiB

Saken gjelder
Ole Jacob Broch ble valgt som universitetsstyremedlem av studentene ved valget våren
2022 for perioden 1.8.2022 – 31.7.2023. I e-post datert 11.november melder Broch at han
ønsker å fratre vervet fordi han har takket ja til stilling som politisk rådgiver for byrådet i
Bergen kommune.
Bestemmelser om valg og oppnevning av universitetsstyret er regulert i uhl § 9-4 og
universitetsstyret har fastsatt nærmere regler om valgene ved UiB, jf. Uhl § 9-4 (10) i
valgreglementet ved UiB. Studenter som har takket ja til å stille til valg har plikt til å fungere i
vervet (valgreglementet § 8-2). Det følger at uhl 9-4 (4), andre setning at «når særlige forhold
foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret og gruppen
som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel». Loven eller forarbeidene
definerer ikke nærmere hva «særlige forhold» innebærer. I valgreglementets § 9-2 at forstås
«særlige grunner» som «tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner».
Universitetsdirektørens kommentar
Universitetsdirektøren viser til meldingen fra Broch om at han ønsker å fratre som
styremedlem som følge av at han har blitt politisk rådgiver for byrådet i Bergen. Det følger av
intensjonen bak bestemmelsene i loven og UiBs eget reglement at det skal være en sterk
tilknytning til UiB for valgte medlemmer av styret. Universitetsdirektøren vil bemerke at
ansatte som har tillitsverv som styremedlem har plikt til å tre tilbake når de slutter ved UiB
eller har permisjon fra stilling for å jobbe i stillingen utenfor UiB. For studentene er ikke
denne plikten etter ordlyden i valgreglementet like tydelig der det heter at de med studierett
er valgbare. Studieretten opphører ikke automatisk selv om man for en periode ikke er aktiv
student ved UiB. Universitetsdirektøren mener likevel at det er intensjonen bak
bestemmelsen om studierett er at denne skal sikre en tilknytning til UIB gjennom et aktivt
studieforhold. Broch melder at han ønsker å tre ut av styret og universitetsdirektøren legger
dette fram for universitetsstyret til orientering. Det innebærer også at varamedlemmet Mario
Gabriel de la Ossa Sætre tre inn som fast medlem for studentene resten av perioden, fram til
31.7.2023.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar til orientering at Ole Jacob Broch fratrer vervet som medlem av
Universitetsstyret og at Mario Gabriel de la Ossa Sætre trer inn som fast medlem.
Robert Rastad
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