Forslag 26.05.2010

REGLEMENT FOR VALG
TIL VERV OG ORGANER
VED UNIVERSITETET I STAVANGER
(Valgreglement)
Sist revidert av styret for Universitetet i Stavanger i møte 21.10.2009, sak 107/09, med
hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler av 01.04.2005 nr. 15 med senere endringer.
Som vedlegg til dette reglement gjelder ”Regler for valgoppgjør ved preferansevalg”,
fastsatt av styret for Universitetet i Stavanger i møte 10.06.2010, sak 54/10.

Kapittel 1
Generelle bestemmelser
§1

Reglementets virkeområde

Dette reglementet gjelder for valg av: rektor, prorektor, medlemmer til universitetets styre,
medlemmer til fakultetsstyrer, museumsstyre, instituttstyrer og senterstyrer.
§2

Valgstyrer

1. a) For å forberede, administrere og gjennomføre valg til rektor/prorektor, interne
styremedlemmer, fakultetsstyrer og museumsstyre, skal det være et sentralt valgstyre
bestående av 7 medlemmer:
- 4 medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet
- 1 medlem fra teknisk- administrativt personale
- 2 medlemmer fra studentene
Som varamedlemmer oppnevnes 2 representanter for de tilsatte (begge gruppene samlet)
og 1 representant for studentene.
Styret oppnevner de tilsattes representanter til valgstyret.
Studentorganisasjonen oppnevner studentrepresentantene.
Styret oppnevner leder og nestleder.
Universitetsdirektøren er valgstyrets sekretær.
Valgstyret oppnevnes for 4 år og følger funksjonsperioden for rektor og prorektor.
b) Det sentrale valgstyrets oppgave er å:
- utarbeide og godkjenne framdriftsplan for valg
I forbindelse med valg av rektorat skal framdriftsplan legges fram for
nominasjonskomiteen for uttalelse før godkjenning
- ha nært samarbeid med nominasjonskomiteen i forbindelse med valg av rektorat
- ha ansvar for kunngjøring og annen informasjon overfor ansatte og studenter i
forbindelse med valg. Kunngjøring skjer i nært samarbeid med strategi- og
kommunikasjonsavdelingen
- påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange
personer som det skal velges, medregnet varamedlemmer – og at det blir nominert et
tilstrekkelig antall kandidater av begge kjønn
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- påse at likestillingslovens bestemmelser er fulgt i forbindelse med nominasjon og valg
- avgjøre tvilstilfeller vedr. valgbarhet, manntallslister og stemmeberettigede
- avgjøre om foreslåtte kandidater til verv kan fritas for kandidatur etter begrunnet søknad
- utforme stemmesedler, nominasjonsskjema og annet nødvendig valgmateriell
- være saksbehandlende instans ved klagesaker
- bistå fakultetenes valgstyrer i forbindelse med valg av instituttråd/senterråd
- være klageinstans i forbindelse med manntallsføring
- gjennomgå opplegg for studentvalg, delta under opptellingen av disse, samt å
godkjenne valgprotokoll fra studentvalg
c)

Dersom medlem av valgstyret er foreslått til valg til organ, trer vedkommende ut av
valgstyret og 1. varamedlem trer inn som fast medlem. Det oppnevnes nytt varamedlem.

d) Valgstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Medlem av valgstyret kan bringe avgjørelse om dette inn for universitetsstyret.
2.

a) For å forberede, administrere og gjennomføre valg av instituttstyrer/senterstyrer,
oppnevner dekanen ved det enkelte fakultet et valgstyre på 3 personer.
b) Fakultetets valgstyre skal organisere valg av instituttstyrer/senterstyrer etter vedtatte
retningslinjer for valget.
c) Det lokale valgstyret skal også administrere suppleringsvalg til instituttstyrer/senterstyrer.

§3

Valgmåte - valgform

1. Universitetsdirektøren kan bestemme at ett eller flere valg som omfattes av dette reglement
skal gjennomføres som elektronisk valg.
Valgstyret utarbeider utfyllende regler om valgmåten.
Tilsatte som er bortreist når valg avholdes kan gis anledning til å stemme pr. post.
Poststemmen må være valgstyret i hende senest kl. 15.00 på valgdagen.
Studenter har også anledning til å avgi poststemme i forbindelse med valg av rektor og
prorektor dersom vedkommende er bortreist når valg avholdes.
2.

Valg av studenter skjer etter Studentorganisasjonens (StOr`s) eget valgreglement,
jf. § 25 nr. 4.

3.

Ved valg av rektor og prorektor benyttes preferansevalg, jf. § 12 nr.2.
Ved valg av styre benyttes flertallsvalg, jf. § 12 nr. 1.
Ved valg av medlemmer til fakultetsstyre og museumsstyre benyttes flertallsvalg, jf. § 12 nr. 1.
Ved valg av medlemmer til instituttstyrer/senterstyrer benyttes flertallsvalg, jf. § 12 nr. 1.

4.

Valgstyrene kan i særskilte tilfeller bestemme at valg avholdes i valgmøte.
Dette er aktuelt i tilfeller hvor det kun er en kandidat til vervet. Valget må være lyst ut på
vanlig måte, med frist for å komme med forslag på kandidater.
Bestemmelsen gjelder ikke ved valg av rektor og prorektor.

5.

Universitetsdirektøren kan, etter forslag fra det sentrale valgstyret, bestemme at valg skal holdes
som elektronisk valg. Det utarbeides da utfyllende regler om valgmåten.
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§4

Valgdato – kunngjøring Tidspunkt for valg

1.

Valg gjennomføres i følgende rekkefølge: Valg av rektor, prorektor, styre, fakultetsstyrer,
museumsstyre, instituttstyre/senterstyrer.

2.

Valgstyret fastsetter tidsplan for gjennomføring av de enkelte valg.
Valgstyret på fakultetet fastsetter tidsplan for gjennomføring av valg til instituttråd/senterråd
innenfor de rammer som framgår av § 4 nr. 3.

3.

Så vidt mulig skal valg av rektor og prorektor avholdes innen utgangen av februar, valg av
styre innen medio mars, april, valg av fakultetsråd og museumsråd innen medio april og valg
av instituttråd/senterråd innen medio mai.

4.

Kunngjøring av valg skal normalt skje senest 6 uker før valgdagen. I utlysingen skal
det gjøres rede for reglene for framsetting av forslag og framgangsmåte ved valgene,
herunder opplysninger om forhåndsstemmegivning og valgdag.

§5

Stemmerett

1. Fast eller midlertidig tilsatt som har tiltrådt stillingen senest på valgdagen, har stemmerett.
I tillegg har følgende stemmerett:
- tilsatte med lønn fra fond, forskningsråd, oppdragsmidler e.l.
- lærlinger
- tilsatte i permisjon med lønn; sykepermisjon, fødsels- og adopsjonspermisjon o.l.
2. Den som er tilsatt for mindre enn ett år har ikke stemmerett, med mindre vedkommende har
vært i sammenhengende tilsettingsforhold i minst ett år fram til valgdagen.
Tilsatte i spesielle arbeidsforhold som arbeidstrening, praksisutplassering e.l. hvor
lønnskostnadene betales fra arbeids- eller trygdeetaten har ikke stemmerett etter dette
reglement.
3.

Stemmeretten faller bort for den som har permisjon for å arbeide i annen stilling.
Dette gjelder likevel ikke hvis det dreier seg om en stilling ved Universitetet i Stavanger
som ikke gir stemmerett etter dette reglement, jf. bl.a. nr. 1, 2 og 3.
Stemmeretten faller bort for den som har permisjon fra sin stilling for å arbeide utenfor
universitetet.

4.

Valgstyret avgjør, etter innstilling fra universitetsdirektør, om en stilling skal regnes som
undervisnings- og forskerstilling eller som teknisk-administrativ stilling.

5.

Studenter som har betalt semesteravgift innen valget starter, har stemmerett.
Dette gjelder likevel ikke hvis studenten har stemmerett etter punkt 1 og 2.

§6
1.

Nominasjon og kunngjøring av kandidater
Alle stemmeberettigede har rett til å fremme forslag til kandidater fra egen gruppe.
For valg av rektor og prorektor har stemmeberettigede ansatte og studenter rett til å fremme
forslag til kandidater.
I forbindelse med valg av rektor og prorektor oppnevnes det en valgkomité som
skal finne fram til kandidater, jf. reglementets § 18.
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2.

Forslag til kandidater skal fremmes på eget nominasjonsskjema. Forslag må være
valgstyret i hende senest 3 uker før valget starter.
Kandidatene kunngjøres etter fristens utløp.

§7

Tilsattes plikt til å ta i mot valg og til å fungere i vervet

1. Tilsatte har plikt til å ta i mot valg og fungere i vedkommende verv så lenge han eller hun er
valgbare ved vedkommende valg. Innehaver av verv skal fratre når valgbarheten opphører.
Den som har permisjon i funksjonsperioden, fratrer vervet så lenge permisjonen varer.
2. Den som tidligere har hatt et verv, kan nekte gjenvalg til dette for en like lang periode som
han eller hun har fungert sammenhengende i vervet. Et varamedlem som har møtt som
medlem minst halve valgperioden kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode.
3. Kunngjøring av kandidater skal finne sted senest 14 dager før valgdagen.

§8

Manntallsføring – klage over manntallet

1. Liste over tilsatte med stemmerett (manntall), skal være satt opp senest 3 uker før

vedkommende valg. Universitetsdirektøren er manntallsfører. Manntallet skal straks
legges ut til gjennomsyn for alle det vedkommer.
2. Klage over manntalsføringen avgjøres av valgstyret. Klagen må være innkommet til
manntallsfører senest 2 uker før valgdagen.

§9

Stemmegivning – valglokaler - åpningstider – valgkamp
Valglokaler – åpningstider – valgkamp - stemmegivning

1.

Ved urnevalg fastsetter valgstyrene hvor valglokalene skal være og åpningstider for
stemmegivningen.

2.

Valglokalene er åpne for stemmegivning i tiden kl. 09.00 - 15.00.

3.

Organisert valgkamp avsluttes dagen før valgdagen.
Ved urnevalg avsluttes valgkampen dagen før valgdagen. Ved elektronisk valg avsluttes
valgkampen når valget åpnes.

4.

Ved urnevalg skjer stemmegivningen på trykt stemmeseddel som blir utdelt etter avkryssing
i manntallet.

§ 10 Forhåndsstemmegivning
Den som ikke er til stede på valgdagen ved et urnevalg, kan avgi forhåndsstemme i et tidsrom
fastsatt av valgstyrene.
Ved urnevalg starter forhåndsstemmegivningen starter normalt mandag i uken før valget og
avsluttes dagen før valget. Forhåndstemmegivningen skjer i tidsrommet kl. 09.00 - 15.00.
Ved elektronisk valg blir muligheten for å avgi forhåndsstemme erstattet med en
avstemmingsperiode på en kalenderuke.
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§ 11 Rett til å avgi stemme
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.
Ved urnevalg skal den som blir nektet stemmerett, likevel gis anledning til å avgi stemme.
Valgstyret avgjør om velgeren har stemmerett og stemmen skal telles opp.
Ved elektronisk avstemming kan personer som ikke er oppført i manntallet, og som mener at
dette er feil, avgi stemme uansett. Denne vil da oversendes valgstyret (selve innholdet i
stemmeavgivningen blir ikke gjort kjent for valgstyret).

§ 12 Opptelling
1.

Valgoppgjør

Ved flertallsvalg (valg av interne styremedlemmer, fakultetsstyrer, museumstyre,
instituttstyrer og senterstyrer) gjelder følgende:
Det holdes valg på medlemmer/varamedlemmer i samme valg.
Den kandidat som har fått flest stemmer er valgt. Kandidaten som oppnår nest flest
stemmer blir deretter valgt. Slik fortsetter valgoppgjøret til alle plasser fra gruppen er
besatt. Det betyr at i de tilfeller hvor det bare skal velges ett medlem fra gruppen, vil den
kandidaten som oppnår nest flest stemmer bli varamedlem. Ved stemmelikhet foretas
loddtrekning.
Det endelige resultat fastsettes i henhold til reglene om kjønnsmessig balanse, jf. § 16.

2.

Ved preferansevalg (valg av rektor og prorektor) gjelder ”Regler for valgoppgjør ved
preferansevalg”.
- Kandidatene, en eller flere, føres på stemmeseddel i prioritert rekkefølge
- Ved opptelling telles de stemmer for den enkelte hvor han/hun er oppført på første plass.
Dersom en kandidat i første opptellingsrunde oppnår mer enn halvparten av de
avgitte stemmene (mer enn 50 %), anses kandidaten som valgt.
Dersom ingen har oppnådd mer enn halvparten av stemmene, strykes den kandidaten
som har fått færrest (det minste antall) førstestemmer, og den kandidat som på disse
stemmesedlene er ført opp som nr. 2 får disse stemmene lagt til de førstestemmer
han/hun allerede har oppnådd. Slik fortsetter en med opptellingsrunder fram til en av
kandidatene har oppnådd mer enn 50 % av stemmene.
- Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
Det vises for øvrig til vedlegg ”Regler for valgoppgjør ved preferansevalg”.

§ 13 Kunngjøring av valgresultat – valgprotokoll – oppbevaring av stemmesedler
1.

Valgstyret har ansvar for opptelling av stemmer etter valg av rektor, prorektor, styre,
fakultetsstyrer og museumsstyre.
Fakultetets valgstyre har ansvar for opptelling av stemmer etter valg av instituttstyrer/
senterstyrer.

2.

Melding om utfallet av valg sendes umiddelbart til rektor, universitetsdirektør, dekan og
museumsdirektør og kunngjøres snarest mulig.
Fakultetets valgstyre sender melding om utfallet av valg til instituttstyrer/senterstyrer til
universitetsdirektør og valgstyret.
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3.

Resultatet av valget føres inn i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret.
For valg til instituttstyre/senterstyre undertegnes valgprotokollen av fakultetets valgstyre.
I protokollen redegjøres for alle forhold av betydning for valget, herunder valgdeltakelse.

4.

Avgitte stemmesedler skal oppbevares fram til neste valg.

§ 14 Fritak fra valgte verv
1.

Uttreden i valgperioden

Universitetets styre kan etter søknad frita for valg eller for fortsatt funksjon i et verv den

som ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner
i dette.
1.

Den som slutter i tilsettingsforhold ved universitetet, trer ut av det verv vedkommende er valgt
til. Dette gjelder også den som av andre grunner taper sin valgbarhet til vedkommende verv.

2.

Den som har permisjon for å arbeide i annen stilling utenfor universitetet, trer ut i
permisjonstiden.

3.

Vedkommende organ kan etter søknad frita et medlem fra verv for resten av valgperioden
når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier dette.

4.

a) Dersom rektor eller prorektor fratrer mer enn 6 måneder før funksjonstiden er ute,
foretas det nyvalg for den tiden som er igjen.
Fratrer rektor etter at det er mindre enn 6 måneder igjen av funksjonstiden rykker
prorektor opp som rektor.
Fratrer prorektor etter at det er mindre enn 6 måneder igjen av funksjonstiden foretas
det ikke nyvalg.
b) Dersom et medlem av styret, fakultetsstyret, museumsstyret eller instituttstyret/
senterstyret trer endelig ut, får varig forfall eller trer midlertidig ut, trer varamedlemmer
fra vedkommende valgkrets inn i deres sted etter den nummerorden de er valgt.
Det vises for øvrig til bestemmelsen i § 16 om kjønnsmessig balanse.
Dersom det ikke er et tilstrekkelig antall kandidater til å fylle plassene, foretas
suppleringsvalg.
Fratrer varamedlemmer etter at det er mindre enn 6 måneder igjen av funksjonstiden,
og det ikke er et tilstrekkelig antall kandidater til å fylle plassen, foretas ikke nyvalg.

3.

StOr kan etter søknad frita student som ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sitt verv.

§ 15 Suppleringsvalg
1.

Det kan være behov for å foreta suppleringsvalg når:
- tilsatt fratrer pga. innvilget fritak
- tilsatt fratrer fordi valgbarheten opphører
- tilsatt er langvaring sykemeldt
- tilsatt får innvilget permisjon
- det ikke er valgt tilstrekkelig antall medlemmer/varamedlemmer

2.

Ved suppleringsvalg kan valgstyret fravike reglene i dette reglement. Det tenkes da bl.a.
på kortere frister for kunngjøring og utlegging av manntall enn det valgreglementet tilsier,
eller andre endringer som synes formålstjenlig.

3.

Suppleringsvalg holdes bare dersom det ikke er mulig å supplere fra varamedlemslisten.
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§ 16 Kjønnsmessig balanse (jf. Lov om universiteter og høgskoler § 9-4 nr.8)
1.

Ved valg av interne styremedlemmer, fakultetsstyrer, museumsstyre og institutt-/senterstyre
skal likestillingslovens § 21 Representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg m.v,
om kjønnsmessig balanse være oppfylt innen den enkelte valgkrets.
Skal det velges 4 medlemmer eller flere fra valgkretsen, skal hvert kjønn være representert
med minst 40 % blant dem som velges. Skal det velges 2 eller 3 medlemmer, skal begge
kjønn være representert. Disse krav gjelder også ved valg av varamedlemmer.

2.

Viser det seg ved opptellingen at et kjønn vil få færre representanter enn det som følger av
likestillingslovens regler, rykker kandidater av det underrepresenterte kjønn, som det er
avgitt stemme for, opp inntil en har oppnådd slik balanse. Samme regel gjelder for valg av
varamedlemmer.

Kapittel 2
Valg av rektor og prorektor
§ 17 Funksjonstid - valgbarhet (jf. Lov om universiteter og høgskoler § 10)
1. Rektor og prorektor velges for fire år om gangen.
2. Tilsatte ved Universitetet i Stavanger er valgbare som rektor og prorektor.
Valgbare som prorektor er tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, inklusive
åremålstilsatte ledere for fakultet eller institutt.
Eksterne kandidater er også valgbare som rektor, jf. Lov om universiteter og høgskoler
§ 10-2 nr. 1.
3.

Ingen kan gjenvelges som rektor eller prorektor hvis vedkommende vil ha fungert i dette
verv i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse.

§ 18 Valgkomité
1.

Et forslag skal inneholde både rektor og prorektorkandidat.
Så langt mulig skal rektor- og prorektorparet bestå av en person av hvert kjønn.

2.

Ved valg av rektor og prorektor oppnevnes en valgkomité som består av:
- 3 medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet
- 1 medlem fra teknisk-administrativt personale
- 1 student
Det kan oppnevnes varamedlemmer for disse.
Styret oppnevner de ansattes representanter. Studentorganisasjonen (StOr) oppnevner
studentrepresentanten.

3.

Valgkomiteens mandat er å sørge for at det kommer tilstrekkelig mange og kompetente
kandidater til å fylle vervene som rektor og prorektor
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§ 19 Presentasjon av kandidater - gjennomføring av valg – vekting av stemmer –
offentliggjøring
1.

Universitetsdirektøren har ansvar for å legge til rette for og gjennomføre presentasjon av
kandidatene slik at alle tilsatte og studenter kan gjøre seg kjent med deres kvalifikasjoner og
hvilket program de stiller på.

2.

Rektor og prorektor velges som par.

3.

Valgstyret fastsetter tidsplan for valg av rektor og prorektor senest 8 uker før valg
avholdes.

4.

Valget avholdes som preferansevalg.
Ved opptelling skal stemmene vektes etter følgende fordelingsnøkkel:
a) tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 57 %
b) teknisk-administrativt tilsatte
18 %
c) studenter
25 %

Kapittel 3
Valg av styre
§ 20 Sammensetning - funksjonstid - valgbarhet (jf. Lov om universiteter og høgskoler § 9-4)
1.

Sammensetningen av styret framgår av dokument om mandat og sammensetning.
- Undervisnings- og forskerpersonalet
Rektor
Prorektor
Øvrige:
Midlertidig tilsatte:
- Teknisk-administrativt tilsatte:
- Studenter:
- Eksterne medlemmer:

1 medlem
1 medlem
1 medlem
2 medlemmer
4 medlemmer (oppnevnes av departementet)

Det velges varamedlemmer slik:
- Undervisnings- og forskerpersonale:
- Midlertidig tilsatte:
- Teknisk-administrativt tilsatte:
- Studenter:

2 varamedlemmer i nummerert rekkefølge
2 varamedlemmer i nummerert rekkefølge
2 varamedlemmer i nummerert rekkefølge
2 varamedlemmer i nummerert rekkefølge

2.

Medlem/varamedlemmer for gruppen midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling og
medlemmer/varamedlemmer for studentene velges for ett år. De øvrige velges for fire år.

3.

a) Valgbare er institusjonens fast tilsatte i minst halv stilling. Åremålstilsatte i minst halv
stilling er valgbare dersom tilsettingsforholdet varer ut funksjonsperioden.
b) Følgende kan ikke velges til medlemmer av universitetets styre: universitetsdirektør
og dekan, samt ansatte i lederstillinger som rapporterer direkte til disse.

4.

Valget avholdes som flertallsvalg.

5.

Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i
sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.
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Kapittel 4
Valg av fakultetsstyre og museumsstyre
§ 21 Sammensetning - funksjonstid - valgbarhet - offentliggjøring av fakultetsstyre
(jf. styresak 129/03 og RF 36/07)

1.

Sammensetningen av fakultetsstyret framgår av dokument om mandat og sammensetning.
Fakultetsråd sammensettes slik - maksimalt 13 medlemmer:
I Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet bør laboratorieingeniørene sikres representasjon:
- Dekan
- Undervisnings- og forskerpersonalet: 4 - 6 medlemmer, med varamedlemmmer
(en fra hvert institutt)
- Teknisk-administrativt tilsatte:
1 - 2 medlemmer, med varamedlemmer
- Studenter:
3 medlemmer, med varamedlemmer
- Eksterne:
1 - 2 medlemmer

2. Fakultetsstyret velges for fire år om gangen og følger rektorperioden.
Studentene velges for ett år om gangen.
Dekanen inngår som leder av fakultetsrådet. Et ev. valg av nestleder foretas av fakultetsrådet.
Rådet oppnevner selv de eksterne medlemmene.
3. Valgbar er den som har stemmerett etter dette reglement.
Dekan, prodekan, instituttleder og fakultetsdirektør er ikke valgbare til fakultetsstyret.
4. Valget foretas særskilt for de tre gruppene; fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling,
midlertidig tilsatt i undervisnings- og forskerstilling og i teknisk-administrativ stilling.
Valget avholdes som flertallsvalg.
5. Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et
sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.
6. Sammensetningen av fakultetsstyret skal offentliggjøres senest to uker etter gjennomført valg.

§ 22 Sammensetning - funksjonstid - valgbarhet - offentliggjøring av museumstyre
(jf. styresak 90/08)

1.

Sammensetningen av museumsstyret framgår av dokument om mandat og sammensetning.
Museumsrådet sammensettes slik:
- Museumsdirektør

- Undervisnings- og forskerpersonalet: 2 medlemmer, med 4 varamedlemmer i nummerert
rekkefølge
- Teknisk-administrativt tilsatte:
2 medlemmer, med 4 varamedlemmer i nummerert
rekkefølge
- Studenter:
1 medlem, med varamedlem
- Eksterne:
3 medlemmer
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2. Museumsstyret velges for fire år om gangen og følger rektorperioden.
Studentene velges for ett år om gangen.
Museumsdirektøren inngår som leder av museumsrådet. Et ev. valg av nestleder foretas av
museumsrådet.
Rådet oppnevner selv de eksterne medlemmene.
3. Valgbar er den som har stemmerett etter dette reglement.
Forskningssjef og avdelingsledere er ikke valgbare til museumsstyret, men skal normalt være
til stede på møtene med talerett.
4. Valget foretas særskilt for de to gruppene fast tilsatte og midlertidig tilsatte i undervisningsog forskerstilling og i teknisk-administrativ stilling.
Valget avholdes som flertallsvalg.
5. Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et
sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.
6. Sammensetningen av museumsstyret skal offentliggjøres senest to uker etter gjennomført
valg.

Kapittel 5
Valg av instituttstyre/senterstyre
§ 23 Sammensetning - funksjonstid - valgbarhet – offentliggjøring
1.

Sammensetningen av instituttstyrer/senterstyrer framgår av dokument om mandat og
sammensetning.
Instituttråd/senterråd skal bestå av maksimalt 9 medlemmer slik, jf. styresak 51/07 og
RF 36/07.
- Instituttleder/senterleder
- Undervisnings- og forskerpersonale: 2 - 4 medlemmer med varamedlemmer
- Teknisk- administrativt tilsatte:
Ev. 1 medlem med varamedlem
- Studenter:
2 studenter med varamedlemmer
I senterrådet: 1 student med varamedlem
- Eksterne:
Ev. 3 eksterne medlemmer med varamedlemmer,
hvis rådet selv finner det hensiktsmessig

2. Instituttrådet/senterrådet velges for fire år om gangen og følger rektorperioden.
Studentene velges for ett år om gangen.
Instituttleder/senterleder inngår som leder av rådet. Et ev. valg av nestleder foretas av
instituttrådet/senterrådet.
Rådet oppnevner selv ev. eksterne medlemmer.
3. Valgbar er den som har stemmerett etter dette reglement.
Dekan, prodekan, instituttleder/senterleder og fakultetsdirektør er ikke valgbare til
instituttrådet/senterrådet.
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4. Valget holdes som flertallsvalg.
5. Ingen kan gjenvelges som rådsmedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et
sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.
6. Sammensetningen av instituttstyret/senterstyret skal offentliggjøres senest to uker etter
gjennomført valg. Valgstyret på fakultetet er ansvarlig for offentliggjøringen.
7. Valgstyret på fakultetet har ansvar for gjennomføring av valget i tråd med retningslinjer
fastsatt av det sentrale valgstyret.

Kapittel 6
Studentvalg
§ 24 Stemmerett for studenter - plikt til å fungere i verv
1.

Studenter som er registrert og har betalt semesteravgift for det semesteret valget
gjennomføres i, har stemmerett. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende har
stemmerett etter § 5.

2.

Studenter som tar i mot valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele
valgperioden så lenge han eller hun er valgbar. Innehaver av verv skal fratre når
valgbarheten opphører. StOr kan etter søknad frita den som ikke uten forholdsmessig
vanskelighet eller belastning kan skjøtte sitt verv.

§ 25 Opplegg og gjennomføring av valg - StOr`s oppgaver
1.

Studentorganisasjonen (StOr) har selv ansvar for opplegg og gjennomføring av valg av
studentrepresentanter til styret.

2.

StOr har også ansvar for opplegg og gjennomføring av valg til egne organer.

3.

Valgstyret skal godkjenne valgopplegget og bistå ved opptellingen.

4.

Valgene foregår ellers i tråd med StOr`s eget valgreglement.
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Kapittel 7
Annet
§ 26 Klage
1. Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som er begått ved dette. Klagen må
være fremsatt overfor valgstyret senest en uke etter at resultatet av valget er gjort kjent.
2. Valgstyret kan bestemme at det skal holdes opptelling eller nytt valgoppgjør, hvor dette er
tilstrekkelig for å kunne rette opp eventuelle feil. Det nye valgoppgjøret kan påklages etter
pkt. 1 ovenfor.
3. Finner valgstyret ikke grunnlag for å ta klagen til følge, oversendes denne straks til styret.
Valgstyret kan avgi uttalelse om klagen i forbindelse med oversendelse. Denne skal i
så fall gjøres kjent for klager.
4. Mener styret at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, og denne
ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det holdes nytt valg.
Dette skal holdes så snart som mulig. Inntil nytt valg har funnet sted, betraktes de som er
valgt ved et ugyldig valg som lovlig valgt.

§ 27 Utfyllende regler
Det sentrale valgstyret kan selv vedta utfyllende regler for valg etter dette reglement.

§ 28 Fullmakt til rektor
Rektor har fullmakt til å foreta mindre endringer i dette reglement.

§ 29 Ikrafttreden
Reglene trer i kraft straks.
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