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Saken gjelder:
I henhold til Lov om universiteter og høyskoler er det styret selv som fastsetter nærmere regler for valg av rektor
og styre, jf. hhv. § 10-2 (5) og § 9-4 (9). Reglene for disse valgene er tatt inn i valgreglementet sammen med
regler for øvrige valg. Utfyllende regler vedtas av det sentrale valgstyret.
I forbindelse med styrets behandling av valgreglementet i møte 13.02.2009, US 11/09,
ble det bedt om å få en vurdering av
• mulighet for å utvide styret med medlem fra midlertidig ansatte
• harmonisering av fakultetsrådene og museumsstyret mht. oppnevning av eksterne medlemmer
I styremøtet ble det stilt spørsmål til forståelsen av paragraf 11 i valgreglementet som dreier seg om mottak av
stemmer fra personer som ikke står i manntallet.
I tillegg har det kommet henvendelse fra Norsk hotellhøgskole (NHS) om å utvide den eksterne representasjonen i
instituttrådet.
Hovedproblemstilling:
Det er foreslått endringer i forbindelse med:
• styresammensetningen, jf. valgreglementets § 20 nr. 1
• harmonisering av ordningen i forbindelse med oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsråd,
museumsråd og instituttråd/senterråd, jf. valgreglementets § 21 nr. 2, § 22 nr. 2 og § 23 nr. 2.
• utvidelse ekstern representasjon i instituttråd/senterråd, jf. valgreglementets § 23 nr. 1
• mottak av stemmer fra personer som ikke står i manntallet, jf. valgreglementets § 11
Nærmere beskrivelse av forslag til endringer i valgreglementet framgår av vedlegg.

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til forslag til endringer i ”Reglement for valg til verv og organer ved Universitetet i Stavanger
(valgreglement)”, slik det framgår av vedlagte forslag datert 12.10.2009.

Stavanger, 12.10.2009
Per Ramvi
universitetsdirektør
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Sak 107/09
107/09 Revisjon av valgreglementet
(ePhortesak 2009/3386)

Dokumenter i saken:
• Forslag til revidert valgreglement datert 02.10.2009 (trykt vedlegg)
Bakgrunn
Styret behandlet sak om revisjon av valgreglementet i møte 13.02.2009, US 11/09.
Styret sluttet seg der til de framlagte forslag til endringer i ”Reglement for valg til verv og organer ved Universitetet
i Stavanger” (valgreglementet), men bad samtidig om en vurdering av:
•
•

medlem fra midlertidig ansatte i styret for UiS
harmonisering av museumsstyret med fakultetsstyrene mht. oppnevning av eksterne medlemmer

I tillegg til har følgende spørsmål blitt stilt:
• utvidelse av ekstern representasjon i instituttrådet ved Norsk hotellhøgskole (NHS)
• forståelsen av valgreglementets § 11 som sier at det også kan tas imot stemmer fra personer som ikke
står i manntallet

Problemstillinger
Medlem fra midlertidig ansatte i styret for UiS
I styremøtet ble det vist til at Universitetet i Bergen (UiB) har representant for midlertidig ansatte i styret.
Henvendelse til UiB viser at grunnen til dette er bestemmelsen i Universitets- og høgskolelovens § 9-4 nr. 2 som
lyder slik:
”Hvis de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør mer enn 25 prosent av de ansatte i
undervisnings- og forskerstilling ved institusjonen, skal denne gruppen velge ett av styremedlemmene fra de
ansatte i undervisnings- og forskerstilling. Det skal foretas særskilt valg for denne gruppen. Slikt styremedlem
velges for ett år”.
UiS har også et så stort antall midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling at de skal være representert
i styret. Pr. 01.10.2008 utgjør disse 35,7 % av de ansatte i samme gruppe regnet ut fra årsverk.
Med utgangspunkt i personer er tallet 41,5 %. Utgangspunktet for beregningen er ansatte i i undervisnings-,
forsknings- og formidlingsstillinger. Her inngår ordinære undervisnings- og forskerstillinger, stipendiater,
postdoktorer, professor II, vitenskapelige assistenter og univeristetsbibliotekarer. Timelærere og ansatte som har
permisjon uten lønn inngår ikke. Som midlertidig ansatte regnes stipendiater og postdoktorer, ansatte som har
permisjon med lønn, vikarer i den permittertes stilling og andre midlertidig ansatte.
Det har ikke vært oppmerksomhet på dette forholdet tidligere. Dette fordi en inntil for få år siden ikke hadde
mange midlertidig ansatte i den aktuelle gruppen. De siste årene har antallet økt, først og fremst som følge av stor
økning av antallet stipendiater og postdoktorer.
Som følge av dette må styresammensetningen endres. Universitetsdirektøren foreslår at endringen gjøres
gjeldende fra og med neste valgperiode, dvs. 01.08.2011. I forbindelse med oppfølging av styrevedtak US 96/08,
status og videre framdrift for OU-prosessen, er det aktuelt å ta opp styringsordningen ved UiS, herunder
spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor. Det er derfor hensiktsmessig å vente med spørsmålet om endring av
styresammensetning til sak om oppfølging av US 96/08 kommer opp i løpet av vårsemesteret 2010.
Konklusjon:
Endring av styresammensetning ses i sammenheng med oppfølging av styresak US 96/08, status og videre
framdrift for OU-prosessen.
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Harmonisering av museumstyret med fakultetsstyrene mht. oppnevning av eksterne medlemmer og oppnevning
av eksternt medlem til instituttråd/senterråd
Valgreglementet har ulike bestemmelser når det gjelder oppnevning av eksterne medlemmer i museumsråd og
fakultetsråd.
Sammensetningen, funksjonstid mv. av fakultetsråd framgår av valgreglementets § 21. Denne paragrafen bygger
på styresak 129/03. I § 21 nr. 2 heter det at rådet selv oppnevner de eksterne medlemmene.
Sammensetning, funksjonstid mv. av museumsråd bygger på styresak 90/08. Her heter det at de eksterne
medlemmene oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra museet.
Det er ikke naturlig å ha ulike måter å foreta oppnevninger av eksterne medlemmer til fakultetsråd og
museumsråd. Videre bør tilsvarende prinsipp gjøres gjeldende for oppnevning av eksterne medlemmer til
instituttråd og senterråd. Nå er det slik at rådet selv oppnevner evt. eksternt medlem, jf. valgreglementets
§ 23 nr. 2. Dette bygger på vedtak i styresak 51/07.
I utgangspunktet synes det naturlig å bruke samme praksis for oppnevninger til rådene som gjelder for oppnevning
av eksterne medlemmer til universitetsstyret, dvs. at nivået over fatter avgjørelsen. For styret vil det si
departementet. Da det ikke er noen utpreget strategisk sak for styret å oppnevne eksterne styremedlemmer til
fakultetsråd og museumsråd, foreslås det at rådene selv oppnevner disse. Samme prinsippet gjøres gjeldende for
instituttråd og senterråd.
Konklusjon:
De eksterne medlemmene til fakultetsråd, museumsråd, instituttråd og senterråd oppnevnes av rådet selv.

Utvidelse av ekstern representasjon i instituttrådet ved Norsk hotellhøgskole
Instituttleder ved Norsk hotellhøgskole har ved brev til dekan Marit Boyesen bedt om en avklaring om det er mulig
å ha tre eksterne medlemmer i instituttrådet for NHS.
I henhold til valgreglementet § 23 nr. 1, jf. styresak 51/07 skal det evt. være et eksternt medlem med
varamedlem dersom rådet selv finner det hensiktsmessig.
I møte i Bransjerådet ved NHS 22.06.2009 ble sammensetningen av nytt instituttråd drøftet. Rådet kom fram til
at det er ønskelig at bransjeorganisasjonene (både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden) har eksterne
representanter i instituttrådet. Det er tre organisasjoner som er aktuelle (HSH; NHO Reiseliv og Fellesforbundet).
Alle tre organisasjoner ønsker å være representert, og slik bidra til utviklingen av NHS. NHS v/instituttleder skriver
i brev av 23.06.2009 at en ser store fordeler ved å invitere inn alle tre, og ønsker ikke å komme i en posisjon der
en må velge bort en av disse. Det blir vist til at organisasjonene har ulik strategisk kunnskap om hotell- og
reiselivsbransjen, og det vil være svært uheldig å ikke få den fulle bredden i bransjeerfaringer og
bransjetilnærminger representert i instiuttrådet. Dekan og fakultetsdirektør viser til at de eksterne
representantene i instituttrådet bidrar til å opprettholde nær kontakt mellom utdanningsinstitusjonen og den
næringen instituttet utdanner til, og mener at rådet bør utvides.
Universitetsdirektøren går inn for at instituttrådet ved NHS utvides med inntil 3 eksterne medlemmer. Samtidig
vurderer direktøren det slik at tilsvarende ordning bør gjelde for alle institutt- og senterråd. Endelig avgjørelse om
sammensetning fastsettes fortsatt av dekanen, i samråd med fakultetsrådet.
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Konklusjon:
Valgreglementets § 23 nr. 1 skal lyde slik:
Instituttråd/senterråd skal bestå av maksimalt 9 medlemmer, jf. styresak 51/07 og RF 36/07.
- Instituttleder/senterleder
- Undervisnings- og forskerpersonale:
- Teknisk- administrativt tilsatte:
- Studenter:
- Eksterne:

2 - 4 medlemmer med varamedlemmer
Ev. 1 medlem med varamedlem
2 studenter med varamedlemmer
I senterrådet: 1 student med varamedlem
Ev. inntil 3 eksterne medlemmer med varamedlemmer
hvis rådet selv finner det hensiktsmessig

Dekanen fastsetter, i samråd med fakultetsrådet, hvor mange medlemmer fra undervisnings- og
forskerpersonalet som det enkelte instituttråd/senterråd skal ha – og sammensetningen av dette.

Mottak av stemmer fra personer som ikke står i manntallet
I styremøte 13.02.2009 ble det stilt spørsmål med bestemmelsen i § 11 Rett til å avgi stemme. Her heter det at
en også skal ta imot stemme fra personer som ikke står i manntallet. I reglementet er det beskrevet hvordan
mottaket skal skje. Dette er tatt inn i tilfelle det er gjort feil i forbindelse med manntallsføring. Dersom velgeren
oppfyller kravene til å manntallsføres, men ikke har blitt ført opp, skal stemmen telles med. Samtidig er det slik
at det påhviler velgeren å sjekke at han/hun står i manntallet.
Her kan enten hele paragrafen tas ut av valgreglementet, eller erstattes av følgende tekst: ”Stemme fra person
som ikke står i manntallet skal likevel mottas av valgfunksjonær. Valgstyret avgjør om velgeren har stemmerett,
jf. § 5, og stemmen skal telles opp”. Universitetsdirektøren går inn for det siste.
Konklusjon:
Valgreglementets § 11 skal lyde slik: ”Stemme fra person som ikke står i manntallet skal likevel mottas av
valgfunksjonær. Valgstyret avgjør om velgeren har stemmerett, jf. § 5, og stemmen skal telles opp”.

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til forslag til endringer i ”Reglement for valg til verv og organer ved Universitetet i Stavanger
(valgreglement)”, slik det framgår av vedlagte forslag datert 12.10.2009

Stavanger, 12.10.2009

Per Ramvi

Halfdan Hagen

universitetsdirektør

personaldirektør

Saksbehandler: Rådgiver Gry Åse Tjørhom
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