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Saken gjelder
I løpet av våren 2011 skal det avholdes valg av rektor/prorektor, interne styremedlemmer, fakultetsstyrer/
museumsstyrer og instituttstyrer/senterstyrer.
I henhold til tidsplan, vedtatt av valgstyret i møte 13.09.2010, skal valg av rektor og prorektor gjennomføres i
perioden 17.02 – 23.02.2011. Nominasjonsfristen er satt til 25.01.2011. Valget skal gjennomføres elektronisk.
Alle stemmeberettigede, dvs. ansatte og studenter, har rett til å fremme forslag til kandidater, jf. valgreglementets
§ 6 nr. 1. I tillegg skal det oppnevnes en valgkomité som skal finne fram til kandidater, jf. valgreglementets § 18.
I hht. valgreglementets § 18 nr. 2 heter det at valgkomiteen skal bestå av:
3 medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet
1 medlem fra teknisk-administrativt personale
1 student
Det kan oppnevnes varamedlemmer for disse.
Det er universitetets styre somt oppnevner de ansattes representanter. Studentorganisasjonen (StOr) oppnevner
studentrepresentanten.
Valgkomiteens mandat er ”å sørge for at det kommer tilstrekkelig mange og kompetente kandidater til å fylle
vervene som rektor og prorektor”, jf. valgreglementets § 18 nr. 3.
Styret oppnevner valgkomité.
Vurdering
Ved forrige valg, våren 2007, var komiteen sammensatt slik:
Medlem:

Personlig varamedlem:

Undervisnings- og forskerpersonalet:
Professor Ragnar Tveterås, TN (leder)
Førstelektor Helene Hanssen, SV
Universitetslektor Svein Håland, HF

Førsteamanuensis Helge Bøvik Larsen, TN
Postdoktor Eva Jakobsson, SV
Førsteamanuensis Geir Skeie, HF

Teknisk-administrativt personale:
Underdirektør Kristel M. Skorge, forskn.sekr.

Utdanningsdirektør Kristofer Henrichsen, stab

Studentene:
Kjetil Clementsen, Leder StOr

Jannicke Espeland, Nestleder StOr

Siden forrige valg har Arkeologisk museum blitt en del av UiS. Universitetsdirektøren finner det derfor naturlig at
museet blir representert med en faglig ansatt i komiteen, og foreslår at valgreglmentets § 18 nr. 2 endres til fire
medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet.
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Fakuletetene og Arkeologisk museum har fått anledning til å komme med forslag til komitemedlemmer.
Det legges med dette fram følgende forslag til valgkomité:
Undervisnings- og forskerpersonalet:
Førsteamanuensis Marianne Nitter, AM
Førstelektor Elisabeth Ianke Mørkeseth, HF
Professor Ola Kvaløy, SV
Professor Tor Henning Hemmingsen, TN
Teknisk-administrativt personale:
Utdanningsdirektør Kristofer Henrichsen, stab
Universitetsdirektøren finner ikke behov for å oppnevne varamedlemmer.
De foreslåtte er forespurt og har sagt ja. Det foreslås at komiteen selv velger leder.

Forslag til vedtak:
1. Valgreglementets § 18 nr. 2 endres slik at valgkomiteen utvides med et medlem fra undervisnings- og
forskerpersonalet til fire medlemmer.
2. Følgende velges til medlemmer av valgkomité for rektorvalget i 2011:
Undervisnings- og forskerpersonalet:
Førsteamanuensis Marianne Nitter, AM
Førstelektor Elisabeth Ianke Mørkeseth, HF
Professor Ola Kvaløy, SV
Professor Tor Henning Hemmingsen, TN
Teknisk-administrativt personale:
Utdanningsdirektør Kristofer Henrichsen, stab
Komiteen velger selv leder.

Stavanger, 15. 09. 2010

Per Ramvi
universitetsdirektør

Halfdan Hagen
personaldirektør

Saksbehandler: rådgiver Gry Åse Tjørhom
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