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§ 1 Virkeområde og valgperiode
Disse reglene gjelder for valg til styrene ved fakulteter og institutter ved universitetet.
Fakultetsstyret ledes av ekstern styreleder, som oppnevnes av universitetsstyret. Styreleder
oppnevnes for samme periode som fakultetsstyret har fastsatt som valgperiode.
Sammensetningen av det enkelte fakultetsstyre er bestemt av universitetsstyret. 1
Valgperioden for fakultetsstyret er på fire år. Valgperioden for instituttstyrene kan være på
inntil fire år. For studenter er valgperioden ett år. Ved særskilt valg for gruppen midlertidig
tilsatte i undervisnings- og forskerstilling er valgperioden ett år. Valgperioden starter 1.
august.
§ 2 Valgstyre
1. Fakultetsstyret oppnevner et valgstyre med tre medlemmer. Valgstyret består av leder og
to ordinære medlemmer, og skal forberede og administrere valgene. Valgstyret kan delegere
oppgaver ved avviklingen av studentenes valg til et eget utvalg.
2. Valgstyret gis slik sammensetning:
•

en representant fra tilsatte i undervisnings- og forskerstilling

•

en representant fra de teknisk/administrativt tilsatte

•

en studentrepresentant

3. Oppnevningen gjelder for en periode på fire år. Dersom noen av medlemmene trer ut av
valgstyret fordi de ikke lengre representerer den gruppen de er oppnevnt for, oppnevnes nytt
medlem for den gjenværende del av perioden.
4. Dersom medlem av valgstyret er foreslått til valg til organ, trer vedkommende ut av
valgstyret, og det oppnevnes nytt medlem.
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5. Valgstyret er vedtaksfør når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir
stemme. Vedtak gjøres ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Medlem av valgstyret kan bringe avgjørelse i dette inn for fakultetsstyret.
§ 3 Manntall
1. Senest fire uker før valget skal det legges ut manntall over de stemmeberettigede tilsatte.
2. Avdeling for utdanning ser til at rutine for generering av stemmerettsted for studentene er
aktiv.
3. Klage over manntallet skal settes fram for valgstyret senest to uker før valget.
§ 4 Stemmerett
1. Stemmerett har
a. den som på valgdagen har vært ansatt i fast eller midlertidig hovedstilling (halv stilling
eller mer) eller ansatt i bistilling kombinert med fast hovedstilling ved
universitetsklinikk i minst to måneder før valgdagen og er ansatt for minst ett år,
b. personale lønnet av eksterne midler (fra fond, forskningsråd, oppdragsmidler o.l.),
men med arbeidsplass ved universitetet, dersom kravene under a. er oppfylt,
c. studenter som har betalt semesteravgift innen registreringsfristen i valgsemesteret.
Dette gjelder likevel ikke den som har stemmerett under pkt. a. eller b.
2. Stemmerett under a. og b. faller bort for den som har permisjon for å arbeide i stilling
utenfor universitetet. Den som har permisjon fra fast stilling for å arbeide i annen midlertidig
stilling ved universitetet, beholder valgbarhet og stemmerett tilknyttet sin faste stilling.
§ 5 Nominasjon
1. Alle stemmeberettigede kan sende inn skriftlig forslag på kandidater til styremedlemmer
fra egen gruppe. Forslagene må være valgstyret i hende senest tre uker før valget starter, og
skal være undertegnet av minst to stemmeberettigede fra samme gruppe. For studentenes
valg av styremedlemmer kan forslag fremmes overfor valgstyret eller det utvalget som
valgstyret har delegert dette til, inntil en uke (5 virkedager) før valgene.
3. Valgstyret offentliggjør forslagene senest ti dager før valget skal finne sted. Ved valg av
studentrepresentanter i valgmøte kunngjør utvalget for disse valgene forslagene dagen før
valgmøtet. Unntak fra denne regelen kan gjøres hvis det ikke er nominert valgbare kandidater
innen opprinnelig frist.
4. Eventuelle uklarheter om stemmerett, gruppetilhørighet og lignende avgjøres av
valgstyret.
§ 6 Valgbarhet
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a. Styremedlem for de tilsatte
Valgbar som styremedlem for de tilsatte er den som har stemmerett.
Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et
sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse.
Ved valg av representanter til fakultetsstyret er følgende ledere ikke valgbare: dekan,
prodekaner, fakultetsdirektør, assisterende fakultetsdirektør og instituttledere.
b. Styremedlem for studentene
Valgbar som styremedlem for studentene er den som har stemmerett som student.
Valgbarhet – fakultet: For å ha stemmerett ved fakultetet, må studenten være registrert som
student, og blitt tildelt stemmerett ved vedkommende fakultet på bakgrunn av sin
studietilhørighet.
Valgbarhet – institutt: For å ha stemmerett ved instituttet, må studenten ha meldt seg til
eksamen ved ett av emnene ved instituttet, og derved blitt tildelt stemmerett ved instituttet
på bakgrunn av studietilhørighet.
Dersom en student er registrert ved mer enn ett institutt/fakultet, avgjør studenten selv hvor
vedkommende skal ha stemmerett. En student kan ikke på samme tid ha stemmerett ved
mer enn ett institutt/fakultet.
§ 7 Tilsattes plikt til å ta imot valg
1. Forholdet reguleres av universitets- og høyskolelovens § 9-5 (1):
En ansatt som blir valgt til styret eller andre tillitsverv ved institusjonen, har plikt til å ta imot
vervet. Den som har gjort tjeneste i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like
lang tid som vedkommende har fungert i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem
minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode.
2. Kandidater som foreslås, må være forespurt og på forhånd ha sagt seg villig til å påta seg
verv.
§ 8 Studenters plikt til å fungere i verv
Student 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 vervet skal fratre når
valgbarheten opphører, jf. Universitets- og høgskolelovens § 9-5 (2). Valgstyret kan etter
søknad frita den som ikke uten uforholdsmessige vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine funksjoner i vervet.
§ 9 Valgmåte
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1. Valg av tilsatterepresentanter skjer ved elektronisk valg. Etter fakultetsstyrets
bestemmelse kan valg også skje ved urnevalg eller valgmøte.
Elektronisk valg
Valgstyret oppretter egen nettside for valget. Manntallslister og nominasjoner offentliggjøres
på disse sidene. Avstemningsperioden skal være en kalenderuke.
Urnevalg
Valgstyret fastsetter stemmesteder og tidsrom for avholdelse av valget. Stemmestedet skal
holdes åpent minst seks timer mellom kl. 0900 og kl. 2000, eller tidligere dersom alle som har
stemmerett i valgkretsen har avgitt stemme.
Valgmøte
Valg av representanter skjer i allmøte i den aktuelle valgkretsen, der alle med stemmerett fra
gruppen er innkalt. Valgstyret innkaller til valgmøter, og er ansvarlig for den praktiske
gjennomføringen av møtene.
2. Valg av studentrepresentanter skjer etter bestemmelse av universitetets øverste
studentorgan i valgforsamling, ved urnevalg eller i valgmøte.
Når valg av studenter holdes i valgmøte skal hele gruppen innkalles. Studentene innkalles ved
kunngjøring. Datoen skal gjøres kjent for studentene minst to uker før valgdagen.
§ 10 Forhåndsstemme
1. Den som ikke er til stede på valgdagen ved et urnevalg eller til stede på valgmøtet, kan avgi
forhåndsstemme etter at de innkomne forslag på kandidater er kunngjort. Forhåndsstemme
må være innkommet til valgstyrets leder senest ett døgn før det ordinære valget starter. Den
som har levert forhåndsstemme kan ikke avgi stemme ved urnevalget eller i valgmøtet.
2. Stemmeseddel med forhåndsstemme skal legges i nøytral konvolutt. Denne konvolutten
legges så i særskilt lukket konvolutt som er påført hvilket valg det er tale om, velgernes navn,
stilling, fakultet, institutt eller avdeling, tilsettingstidspunkt og stillingstilknytning (fast,
engasjement m.m.). Valgstyret bestemmer hvordan studenter skal dokumentere stemmerett
ved forhåndsstemming (kopi av kvittering for betalt semesteravgift og studiebevis e.a.).
Ved elektronisk valg blir muligheten for å forhåndsstemme erstattet med en
avstemningsperiode på en uke.
§ 11 Valgform
Valgene foretas ved preferansevalg med overførbare stemmer. Fra en samlet liste over
nominerte kandidater rangerer velgerne personene i den rekkefølgen de ønsker at de skal
velges, dvs. som nummer 1, 2, 3, 4 og så videre. Antallet stemmer som er nødvendig for å bli
valgt er avhengig av hvor mange som har avgitt stemme og hvor mange som skal velges fra
kretsen.
Innen den enkelte gruppe skal det velges minst like mange vararepresentanter som
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representanter i nummerert rekkefølge.
Valget foretas særskilt for valggruppene:
•
•
•
•

Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
Teknisk og administrativt tilsatte
Studenter

Dersom det ikke avholdes særskilt valg for gruppen midlertidig tilsatte i undervisnings- og
forskerstilling, er de midlertidig tilsatte valgbare som styremedlemmer valgt blant de tilsatte i
undervisnings- og forskerstillinger.
Det holdes valg på representanter og vararepresentanter i samme valg.
§ 12 Kandidatpresentasjon
I god tid før valgdagen bør valgstyret sørge for at kandidatene til fakultetsstyret blir
presentert for de enkelte gruppene av stemmeberettigede. Valgstyret avgjør, i samråd med
kandidatene og forslagstillerne, på hvilken måte presentasjonen skal skje.
§ 13 Rett til å avgi stemme ved tvist om stemmerett
Den som blir nektet stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. Slik
stemmeseddel skal ikke legges i valgurnen, men i særskilt konvolutt påført navn og adresse
for velgeren. Stemmeseddelen skal oppbevares på betryggende måte med tanke på eventuell
klage.
Ved elektronisk avstemning 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
stemmegivningen blir ikke gjort kjent for valgstyret).
§ 14 Dato for avholdelse av valg
Valgene skal være avviklet senest 20. juni. Valgstyret fastsetter tidspunkt for avvikling av de
enkelte valg. Datoen skal gjøres kjent for de stemmeberettigede minst fire uker før
valgdagen. I kunngjøringen gjøres det også kort rede for reglene om nominasjon og
fremgangsmåte ved valgene.
§ 15 Suppleringsvalg
Suppleringsvalg foretas i valgstyrets regi etter gjeldende valgregler. Valgstyret kan
dispensere fra krav om manntallslister og tidsfrister.
§ 16 Valgprotokoll
Resultatet av valget skal føres inn i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret. Melding
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om resultatet av valget sendes til dekan og kunngjøres straks.
§ 17 Uttreden i valgperioden
Den som slutter i tilsettingsforhold eller som student, trer ut av fakultetsstyret eller
instituttstyret fra samme tidspunkt. Dette gjelder også den som av annen grunn taper sin
valgbarhet til vedkommende verv.
Den som har permisjon i funksjonsperioden, fratrer vervet så lenge permisjonen varer.
Fakultetsstyret kan etter søknad frita en representant fra vervet for resten av
funksjonsperioden, når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier dette.
Når en representant trer ut av sitt verv etter reglene overfor, rykker første vara opp som fast
representant, eventuelt for permisjonstiden.
§ 18 Kjønnsmessig balanse
I henhold til universitets- og høyskolelovens § 9-4 (8) skal kravene i likestillingslovens § 21 om
representasjon av begge kjønn være oppfylt innen den enkelte valgkrets.
Viser det seg ved opptelling at ett kjønn innen den enkelte valgkrets vil få færre
representanter enn det som følger av likestillingslovens regler, rykker kandidater fra det
underrepresenterte kjønn, som det er avgitt stemme for, opp inntil man har oppnådd en slik
balanse. Samme regel gjelder ved valg av varamedlemmer.
§ 19 Klage
1. Den som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil som er begått ved dette. Klagen
må være fremsatt overfor vedkommende valgstyre senest en uke etter at resultatet av valget
er gjort kjent.
2. Valgstyret kan bestemme at det skal holdes opptelling eller ny stemmeavgivning, hvor
dette er tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Det nye valgresultatet kan påklages etter
pkt. 1 ovenfor.
3. Finner valgstyret ikke grunnlag for å ta klagen til følge, oversendes denne straks til
fakultetsstyret. 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 det ugyldige valget, som lovlig valgt.
§ 20 Eksterne representanter
Eksterne representanter i fakultetsstyret oppnevnes av universitetsstyret.
Eksterne representanter i instituttstyret oppnevnes av fakultetsstyret.
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§ 21 Ikrafttreden
Reglene trer i kraft 1.8.2012.
§ 22 Evaluering
Valgordningen ved Universitetet i Tromsø evalueres etter annethvert hovedvalg (hvert 8. år),
samt ved behov.
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