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VALGSTYRET – OPPNEVNINGER

Saken gjelder
Universitetslektor Anne-Margrethe Aasland, som representerer undervisnings- og
forskerpersonalet i valgstyret, har bedt seg fritatt fra vervet som medlem av private grunner.
Aasland er nestleder i valgstyret. Søknad om fritak må vurderes og evt. ny oppnevning må
foretas.
Det må oppnevnes nytt medlem etter rådgiver Øystein Bortne som nå slutter ved UiS.
Bortne representerer de teknisk- administrativt tilsatte i valgstyret.

Valgstyrets sammensetning
Valgstyret oppnevnes av styret, jf. valgreglementets § 2 nr. 1.
Valgstyret består av fire representanter fra undervisnings- og forskerpersonalet, en representant
fra teknisk-administrativt personale og to studenter, jf. valgreglementets § 2 nr. 1. Valgstyret
skal ha to varamedlemmer for det tilsatte – for begge grupper samlet. Studentene skal ha et
varamedlem. Valgstyret består nå av:
Fra undervisnings- og forskerpersonalet:
Førsteamanuensis Ivar Austvoll, leder (TN)
Universitetslektor Anne-Margrethe Aasland, nestleder (SV)
Amanuensis Tove-Gunn Moen (SV)
Universitetslektor Dag Torvanger (HF)
Fra teknisk- administrativt personale:
Rådgiver Øystein Bortne (SKA)
Studentrepresentanter:
Helga Hunnes Bøe (kun en er oppnevnt)
Varamedlemmer:
1. Universitetslektor Anita Berge (HF) – undervisnings- og forskerpersonalet
2. Førstekonsulent Kirsten Sikveland (SV) – teknisk- administrativt pers.
(studentrepresentant er ikke oppnevnt)

Spørsmål om fritak
Det finnes ingen bestemmelser i Universitets- og høyskoleloven som regulerer fritak fra verv.
I lovens § 9-4 nr. 4 heter det at et medlem av styret har rett til å tre tilbake ”når særlige forhold
foreligger”. Det sies ikke noe, verken i loven eller forarbeidene, om hva som anses som ”særlige
forhold” som kan begrunne fritak for vervet. Jan Fridthjof Bernt, som har skrevet
kommentarutgaven til Universitets- og høyskoleloven, mener det er nærliggende å bruke
analogisk bestemmelsen om tilsvarende forhold i Kommuneloven § 15 nr. 2. Her er det åpnet
adgang til å gi fritak for ”den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan
skjøtte sine plikter i vervet”. Universitetsdirektøren mener at denne formuleringen også kan
legges til grunn når Anne-Margrethe Aaslands søknaden om fritak fra vervet som medlem av
valgstyret skal vurderes.
Etter universitetsdirektørens mening er den grunnen som Anne-Margrethe Aasland anfører
tilstrekkelig for å kunne frita henne fra vervet. Om ønskelig kan universitetsdirektøren i møtet
gjøre nærmere rede for bakgrunnen for søknaden.

Supplering
Det foreslås at Anita Berge oppnevnes som fast medlem i valgstyret for undervisnings- og
forskerpersonalet for resten av valgperioden, dvs. fram til 31.07.07. Som ny nestleder foreslås
Dag Torvanger. Som nytt 1. varamedlem foreslås førsteamanuensis Helge Mauland (SV).
Det foreslås videre at Kirsten Sikveland oppnevnes som fast medlem i valgstyret for tekniskadministrativt personale, og at rådgiver Dennis Aske (FRES) oppnevnes som nytt 2. varamedlem.
Samtlige er forespurt og har sagt seg villig til å gå inn i vervet.
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