Universitetet i Stavanger
Personalavdelingen
VEDLEGG

REVISJON AV VALGREGLEMENTET
Bakgrunn
Som følge av styrets vedtak i møte 14.06.2007, sak 51/07 om opprettelse av instituttråd, er
det behov for å revidere ”Reglement for valg til verv og organer ved Universitetet i Stavanger
(valgreglement)”, sist revidert av styre i møte 02.11.2006, sak 77/06. Videre har de valgene
som så langt er gjennomført i 2007 (rektor/prorektor og interne styremedlemmer) vist at det er
behov for endringer i reglementet. I forbindelse med gjennomgangen av valgreglementet,
28.08.2007, er det også sett på praksis ved andre universiteter (Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i
Tromsø (UiT).
Valgstyret har gjennomgått reglementet i møte 28.08.2007. Det foreligger notat fra dette
datert 30.08.2007 hvor det framgår hvilke endringer som foreslås. Notatet følger som uttrykt
vedlegg.
Nedenstående forslag til justeringer av valgreglementet er sammenfallende med valgstyrets
vedtak. Forslag til endringer i reglementet er lagt inn med kursiv og overstrykning av tekst.

Gjennomføring av valg til instituttråd/senterråd
Selv om styresak 51/07 kun omtaler valg av instituttråd, forutsetter universitetsdirektøren at
tilsvarende organ også opprettes på de to sentrene: Senter for atferdsforskning og Nasjonalt senter for
leseopplæring og leseforskning.

Når det gjelder administrasjon av disse valgene er dekanene tilskrevet og spurt hvordan de
stiller seg til tilrettelegging og gjennomføring av valg på det enkelte fakultet. Dekanen ved
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet skriver i brev av 28.08.2007: ”Vi ber om at
tilrettelegging av valg gjøres fra sentraladministrasjonen på lik linje med valg til fakultetsråd”.
Fakultetsdirektøren ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har i e-post 27.08.2007 uttalt at
fakultetet gjerne kan ta seg av den praktiske organiseringen av valget, men kan tenke seg at
selve opptellingen ble koordinert av valgstyret. Fakultetsdirektøren ved Det humanistiske
fakultet har ved e-post av 01.09.2007 gitt uttrykk for at fakultetet ikke har noe i mot at
valgene foregår lokalt i samarbeid med valgstyret.
Det tas ikke stilling til den endelige sammensetningen av instituttrådet/senterråd her. Denne
fastsetter dekanene ut fra stedlige behov og ønsker.
Det vises for øvrig til kapittel 5, § 22 nedenfor vedr. valg av instituttråd/senterråd.
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Andre endringer
Følgende endringer foreslås:
§ 1 Reglementets virkeområde:
Valg av instituttråd/senterråd må tas inn her. Det må videre tas inn et eget kapittel om valg av
instituttråd. Dette innebærer at kapittel 5 ”Studentvalg” og kapittel 6 ”Annet” forskyves
tilsvarende.
§ 2 Valgstyre:
Valgstyret skal oppnevnes for 4 år. I bestemmelsen er det tatt inn at valgstyret følger
funksjonsperioden til rektor/prorektor. Formuleringen ”første gang fra 01.01.04 - 31.07.07”
foreslås tatt ut.
I punkt b) foreslås det tatt inn en ny bestemmelse om opprettelse av et valgstyre på hvert
fakultet som skal administrere og gjennomføre valg av instituttråd/senterråd. Dette er i tråd
med praksis ved UiT og UiB hvor et eget valgstyre administrerer valg på fakultetsnivå. UiB
har sågar egne instituttvise valgstyrer. Forslaget om å administrere valgene lokalt gjøres ut
fra lokale variasjoner og fordi mange valg i løpet av kort tid tilsier at dette er en mer praktisk
måte å organisere valgene på. Det vises eller til kapittel 5 Valg av instituttråd/senterråd.
Valgstyret vil utarbeide retningslinjer for gjennomføring av instituttråds-/senterrådsvalg.
Det kan senere også vurderes om tilsvarende også skal gjelde for valg av fakultetsråd.
I punkt 3 a) er det foreslått noen tilføyelser mht. hvilke oppgaver det sentrale valgstyret har.
Videre er det i punkt 3 b) foreslått tatt inn at fakultetets valgstyre skal forberede og
administrere valg etter vedtatte retningslinjer for valget.
§ 3 Valgmåte – valgform:
I punkt 3 foreslås det tatt inn at ved valg av medlemmer til instituttråd/senterråd benyttes
flertallsvalg.
I punkt 4 heter det at valgstyret godkjenner stemmesedlene. Dette foreslås tatt inn i § 2 nr. 3.
Valgstyret har fått henvendelse om mulighet for å foreta valg i møte på enheten (instituttet/
senteret) dersom det kun foreligger en kandidat til vervet. Valgstyret ser poenget med denne
forenklingen og foreslår et nytt punkt 4 i § 3 der en åpner opp for at valgstyret i særskilte
tilfeller kan bestemme at valg skal holdes i valgmøte. Universitetsdirektøren slutter seg til
forslaget.
Det foreslås at det tas inn en bestemmelse i reglementet, jf. § 3 nytt punkt 5, om elektronisk
valg med følgende ordlyd: ”Universitetsdirektøren kan, etter forslag fra det sentrale
valgstyret, bestemme at valg skal holdes som elektronisk valg. Det utarbeides da utfyllende
regler om valgmåten”. UiB har tilsvarende regler. Her heter det at universitetsdirektøren kan
bestemme at valg av rektor, prorektor og medlemmer til styret skal holdes som elektronisk
valg og at han/hun også kan gi tillatelse til at også andre valg som er nevnt i reglementet kan
holdes som elektronisk valg. Valgstyret vil arbeide videre med sak om innføring av
elektronisk valg i forbindelse med valgene i 2011.
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§ 4 Valgdato – kunngjøring:
I punkt 1 må valg av instituttråd/senterråd tas inn.
Det bør tas sikte på å få gjennomført samtlige valg i god tid før sommerferien, dvs. innen
medio mai. Plan for gjennomføringen av valgene framgår av § 4 nr. 4.
§ 5 Stemmerett for tilsatte:
Det foreslås å ta inn en bestemmelse om stemmerett for studenter, jf. nytt punkt 5.
Paragrafen bør da endre navn til ”Stemmerett”.
§ 6 Nominasjon av kandidater (jf. § 17):
Her foreslås det at henvisningen til § 17 i overskriften tas bort, og at det heller tas inn en
setning i punkt 1 hvor det heter: ”I forbindelse med valg av rektor og prorektor oppnevnes
det en nominasjonskomité som skal finne fram til kandidater, jf. reglementets § 17”.
Det foreslås videre å ta inn en formulering som sier hvem som har rett til å nominere
kandidater, jf. punkt 1.
NTNU har i sitt valgreglement (som gjelder valg av styre, fakultetsråd og instituttråd, samt
valg av instituttledere) en bestemmelse som sier at kunngjøringen skal finne sted senest 14
dager før valget starter. Det samme har UiT. Det foreslås at tilsvarende tas inn hos UiS.
Paragrafen bør da hete ”Nominasjon og kunngjøring av kandidater”.
§ 9 Stemmegivning – valglokaler – åpningstider:
Etter valgstyrets mening bør det tas inn en bestemmelse som begrenser tidspunktet for
å drive valgkamp. I forbindelse med rektorvalget opplevde en at kandidater drev valgkamp
valgdagen. NTNU har i sitt valgreglement: ”organisert valgkamp gjennomføres i perioden
mellom kunngjøring og valgstart”. Valgstyret foreslår en lignende formulering i UiS sitt
valgreglement. Samtidig må en endre overskriften til: ”Stemmegivning - valglokaler åpningstider - valgkamp”. Universitetsdirektøren slutter seg til ovennevnte forslag.
§ 10 Forhåndsstemmegivning:
Punkt 2 er tatt ut. Det anses ikke å være noe poeng å skille forhåndsstemmer fra stemmer
avgitt på valgdagen.
§ 11 Rett til å avgi stemme:
Her foreslås det en endring som innebærer at en forenkling mht. mottak av stemmer fra
personer som ikke står i manntallet.
§ 13 Kunngjøring av valgresultat – valgprotokoll – oppbevaring av stemmesedler:
I punkt 1 må det tas inn hvem som har ansvar for opptelling av stemmer etter valg av
instituttråd/senterråd.
Tilsvarende må det i punkt 2 tas det inn at fakultetets valgstyre sender melding om utfallet av
valg til instituttråd/senterråd til universitetsdirektør og valgstyret.
I punkt 3 må det tas inn at det er fakultetets valgstyre som skal undertegne valgprotokollen
ved valg av instiuttråd/senterråd. For øvrig foreslås det noen endringer i formuleringen i dette
punktet, som ikke får betydning for innholdet i bestemmelsen.
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§ 14 Fritak fra valgte verv:
I punkt 2 b) bør det i tillegg til ”styret”, stå ”fakultetsråd” og ”instituttråd/senterråd”.
§ 15 Gjennomføring av suppleringsvalg:
Her er det foreslått endring i overskriften, slik at navnet på paragrafen blir ”Suppleringsvalg”.
§ 16 Kjønnsmessig balanse:
Det foreslås at § 20 og § 22 som omhandler kjønnsmessig balanse ved hhv. valg av styre og
valg av fakultetsråd tas inn under de generelle bestemmelsene.
§ 18 Nominasjon – valgkomitė:
Det foreslås å endre navn på komiteen fra nominasjonskomitė til valgkomitė.

Videre foreslås å ta bort de to siste strekpunktene mht. kriterier for vurdering av rektor- og
prorektorkandidatene.
§ 20 Sammensetning – funksjonstid - valgbarhet:
Styret har i møte 21.09.2006, behandlet sak om evaluering og fastsetting av styringsordning,
jf. sak 52/06. Her ble det bl.a. vedtatt å videreføre den styresammensetningen en har i dag.
På bakgrunn av dette foreslås det at det i punkt 1 tas inn en henvisning til styresak 52/06.
§ 21 Sammensetning – funksjonstid – valgbarhet – offentliggjøring:
Det foreslås at andre setning i punkt 2 utgår. Det bør være tilstrekkelig at det står at
fakultetsrådet velges for fire år om gangen og følger rektorperioden.
Styret har i møte 14.06.2007, sak 51/07, bl.a. vedtatt at dekanen skal inngå som leder av
fakultetsrådet og at et ev. valg av nestleder foretas av fakultetsrådet. Dette foreslås tatt inn i
valgreglementet.
En skrivefeil i punkt 5 må rettes opp: Det skal stå ”rådsmedlem” og ikke ”styremedlem”.
Siste setning i punkt 6 foreslås tatt ut av reglementet. Hvem og hvordan offentliggjøringen
skal foretas vurderes av valgstyret.
§ 22 Sammensetning – funksjonstid – valgbarhet – offentliggjøring:
Bestemmelsen er ny som følge av vedtak om innføring av instituttråd.
Det legges opp til at fakultetene selv tilrettelegger for – og gjennomfører valg. Dette er i tråd
med praksis ved UiB og UiT, jf. under § 2 ovenfor.
§ 26 Utfyllende regler
Her der det presisert at det er det sentrale valgstyret som kan gi utfyllende regler.
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§ 27 Ikrafttreden
Her foreslås det at det utgår at reglementet trer i kraft fra 01.07.2005 og erstattes av følgende:
”Reglene trer i kraft straks”.

Stavanger, 3. september 2007

Per Ramvi
universitetsdirektør

Halfdan Hagen
personaldirektør

Saksbehandler: Gry Åse Tjørhom

Vedlegg:
Trykt vedlegg:

Reglement for valg til verv og organer ved Universitetet i Stavanger
(Valgreglement)

Uttrykt vedlegg: Notat til styret fra valgstyret datert 30.08.2007
Brev fra dekan TN datert 28.08.2007
E-post fra fakultetsdirektør SV datert 30.08.2007
E-post fra fakultetsdirektør HF datert 01.09.2007
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