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Saken gjelder
Som følge av at styret har vedtatt ny styrings- og ledelsesordning fra 01.01.2011, samt at det legges opp til
innføring av elektronisk valg fra og med 2011, er det behov for å oppdatere valgreglementet.
Når valgreglementet likevel skal revideres, har en benyttet anledningen til også å foreta andre endringer i
valgreglementet. Disse endringene bygger på forslag fra valgstyret, som også har sammenholdt valgreglementet til
Universitetet i Stavanger (UiS) med valgreglementene til Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Tromsø (UiT).
Vurdering
Endringene, som framgår av oversikten nedenfor, innebærer få realitetsendringer. Foruten endringer i forbindelse
med overgang fra råd til styrer, tilpasning av reglementet til også å inneholde bestemmelser om elektronisk valg,
samt forenkling/presisering av reglementet, dreier endringene seg om følgende:
§ 8 - endring av fristen for utlegging av manntall fra fire til tre uker (jf. punkt 7)
§ 10 - gi valgstyrene økt fullmakt til å fastsette regler for forhåndsstemmegivningen (jf. punkt 9)
§ 13 - i tillegg til universitetsdirektør, skal også rektor, dekan og museumsdirektør ha melding om
valgresultat (jf. punkt 12)
§ 16 - endring av bestemmelsen om kjønnsmessig balanse i tråd med bestemmelsen i
likestillingsloven (jf. punkt 14)
§ 28 - gi rektor fullmakt til å foreta mindre endringer i valgreglementet (jf. punkt 16)
Reglene for preferansevalg er endret. Det er nå tatt inn regler for valg av vararepresentanter og regler for
kvotering. Disse vil først bli tatt i bruk dersom ordningen med bruk av preferansevalg utvides til å gjelder andre
valg enn rektor og prorektor.
Universitetsdirektøren finner de foreslåtte endringene nødvendige og hensiktmessige, og anbefaler at styret
slutter seg til dem.

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til forslag til endringer i ”Reglement for valg til verv og organger ved Universitetet i Stavanger
(valgreglement) og ” Regler for preferansevalg”, begge datert 26.05.2010.

Stavanger, 26.05.2010

Per Ramvi
universitetsdirektør
Vedlegg:

Revidert valgreglement, datert 26.05.2010
Regler for preferansevalg, datert 26.05.2010

Uttrykte vedlegg: Valgreglement og regler for valgoppgjør ved preferansevalg
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Problemstillinger/forslag til endringer:
1. I reglementet er benevnelsen ”råd” byttet ut med ”styrer” som følge av vedtak om ny styrings- og
ledelsesordning.
2. I valgreglementets § 2 som omhandler valgstyrene er det foretatt en presisering av hvilke valg det
sentrale valgstyret skal ta seg av og hvilket valgstyret på fakultetet skal håndtere. Det er i tillegg
ryddet i bestemmelsen slik at forhold som vedrører det sentrale valgstyret står under punkt 1, og
bestemmelser som vedrører valgstyret på fakultetet er tatt inn i punkt 2. Det er ikke foretatt
realitetsenderinger.
3. Det legges opp til at en fra og med 2011 gjennomfører valg til rektor/prorektor og de ulike styrer elektronisk.
For å kunne gjøre det behøver en hjemmel. I § 3 nr. 1 er det tatt inn en bestemmelse som er identisk med den
som UiO har: ”Universitetsdirektøren kan bestemme at ett eller flere valg som omfattes av dette reglement
skal gjennomføres som elektronisk valg”.
Videre er det tatt inn at valgstyret utarbeider utfyllende regler om valgmåten.
4. Bestemmelser som er spesielt spesifikke mht. hvordan avstemming skal foregå – og da refererer seg til
urnevalg, tas ut av reglementet, jf. § 3 nr. 1, andre og tredje avsnitt. Ved behov tas bestemmelsene inn i
”Retningslinjer for valgavvikling og opptelling”. Det er det sentrale valgstyret som vedtar dette reglementet.
5. I § 3 nr. 4 heter det at valgstyret i særskilte tilfeller kan bestemme at valg avholdes i valgmøte.
En tenker da på tilfeller hvor det kun er en kandidat til vervet. For å kunne avholde valg i valgmøte må valget
ha vært lyst ut på vanlig måte, med frist for å komme med forslag på kandidater til vervet. Denne presiseringen
er tidligere gjort av valgstyret og foreslås nå at blir tatt inn i reglementet. Både det sentrale valgstyret og
valgstyret på fakultetet må ha anledning til å bestemme at valgmøte kan benyttes. Valg av rektor og prorektor
vil være unntatt fra ordningen, da dette valget er et preferansevalg der både ansatte og studenter er
stemmeberettigede.
6. I § 5 (stemmerett) er det tatt inn en tilsvarende formulering som UiO. Endringen er tatt inn fordi den er
enklere å forstå enn formuleringen i UiS sine regler.
7. Det er er foreslått å endre fristen for å legge ut manntall fra fire til tre uker, jf. § 8. Da vil man kunne få et mer
oppdatert manntall når valget starter. UiT har tilsvarende frist. UiO har ingen frist, men følgende bestemmelse:
”Universitetsdirektøren har ansvaret for at det foreligger oppdatert oversikt over de stemmeberettigede”.
8. § 9, punktene 1, 2 og 4 omhandler bestemmelser om valglokaler, åpningstider og stemmegivning ved
urnevalg. Det foreslås at reglene beholdes, men at det presiseres at de gjelder ved urnevalg. Punkt 3 om
valgkamp beholdes, men er skrevet om slik at den også regulerer valgkamp i forbindelse med elektronisk valg.
9. § 10 regulerer forhåndsstemmegivningen. Det foreslås at det ikke lenger står tidsrom for forhåndsstemmegivning, men at denne kan fastsettes av valgstyrene. Videre er det tatt inn at ved elektronisk valg blir
muligheten for å avgi forhåndsstemme erstattet med en avstemmingsperiode på en uke. Det siste er i samsvar
med reglene ved UiT.
10. I § 11 ”Rett til å avgi stemme” foreslås det en justering av ordlyden slik at den regulerer både urnevalg og
elektronisk valg. Ordlyden er så å si identisk med den UiT har.
11. I § 12 er reglene for opptelling ved flertallsvalg presisert. Når det gjelder regler for oppgjør etter
preferansevalg (rektor og prorektor) vises det til ”Regler for valgoppgjør ved preferansevalg”.
Regler for preferansevalg er endret, og følger nå UiO sine regler. Den eneste forskjellen er at reglene nå også
omhandler bestemmelser om valg av vararepresentanter og kvotering. Disse reglene er enn så lenge ikke
nødvendig å ha siden UiS kun har preferansevalg ved valg av rektor/prorektor. En har likevel valgt å ta dem
inn i tilfelle en tar i bruk preferansevalg for flere valg.
12. I § 13 om kunngjøring av valgresultat er det lagt til at foruten universitetsdirektør, skal også rektor, dekan og
museumsdirektør ha melding om valgresultatet.
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13. Både UiO og UiT har en mer utførlig bestemmelse enn UiS når det gjelder fritak fra valgte verv,
se § 14. Begge har kalt bestemmelsen ”Uttreden i valgperioden”. Det foreslås at også UiS gjør dette.
Ved UiO er det slik at det er vedkommende organ som etter søknad kan frita et medlem fra
vervet. Ved UiT er det universitetets styre som har avgjørelsesmyndighet. Det forslås at UiO sitt
regelverk benyttes. Punkt 3 (fritak av student) utgår da dette er noe StOr selv håndterer.
Bestemmelsen om suppleringsvalg i punkt 2 b) utgår og tas inn som punkt 3 i § 15.
14. Bestemmelsen om kjønnsmessig balanse, jf. § 16, er ikke i tråd med likestillingslovens § 21.
Likestillingsloven sier hvor mange av hvert kjønn som skal være representert når utvalget har hhv.
to eller tre medlemmer, fire eller fem medlemmer osv. Det foreslås at en i § 16 henviser til
likestillingslovens § 21, tilsvarende bestemmelsen til UiT.
15. Sammensetningen av UiS styre, fakultetsstyrer, museumsstyre, institutt- og senterstyrer, tas ikke inn
i reglementet. Det vises til eget dokument som omhandler mandat og sammensetning.
Det tas inn at medlem/varamedlemmer for gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og
forskerstilling velges for et år.
I de aktuelle paragrafer utgår bestemmelser om dekanens, museumsdirektørens, instituttleders og
senterleders rolle i styrene. Bestemmelsen om oppnevning av eksterne medlemmer utgår også.
16. UiO har en bestemmelse om at rektor har fullmakt til å foreta mindre endringer i valgreglementet.
Det foreslås at UiS tar inn en tilsvarende bestemmelse i § 28.

Endringene i valgreglementet er merket med overstryking og kursiv.
Gjeldende valgreglement og reglement for preferansevalg finnes på intranett under ”Råd og utvalg” og ”Valgstyre”.

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til forslag til endringer i ”Reglement for valg til verv og organger ved Universitetet i Stavanger
(valgreglement) og ” Regler for preferansevalg”, begge datert 26.05.2010.

Per Ramvi
universitetsdirektør

Saksbehandler:

Halfdan Hagen
personaldirektør

Gry Åse Tjørhom
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