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Gjennomføring av valg i gruppe B til instituttråd våren 2014 

Valgperioden for midlertidige tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) og 

studentene (gruppe D) er ett år i hht. UiB’s valgreglement §2. Instituttene må gjennomføre 

valg av representanter fra gruppe B til instituttrådene i mai. 

 

Studentene vil etter planen gjennomføre valg av studentrepresentanter til instituttrådene i 

valgforsamling i regi av Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg (MOSU). Når studentvalg er 

gjennomført vil fakultetet informere instituttene om navn på studentrepresentanter til de 

respektive instituttråd. 

 

Valgperiode 

Fakultetet har utarbeidet et forslag til tidsplan for valg til instituttråd. Valgprosessen er relativt 

omfattende, med knappe tidsfrister og et valgreglement som skal overholdes. Fakultetet 

foreslår at instituttrådsvalgene (gruppe B) gjennomføres i perioden 08.05.– 13.05.2014 (se 

vedlagte tidsplan). 

 

Valgene holdes fortrinnsvis elektronisk, men kan også holdes som valgforsamling under gitte 

forutsetninger, jfr §31.5 (Valg av instituttråd) i valgreglementet. 

§31.5: «Dersom det i en gruppe bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal 

velges som medlemmer og varamedlemmer, og det går fram av forslaget hvem som foreslås som 

henholdsvis medlemmer og varamedlemmer, foretas valget av det avtroppende instituttrådet som 

valgforsamling. De foreslåtte er valgt dersom forslaget eller forslagene oppnår tilslutning fra mer enn 

halvparten av instituttrådets medlemmer. For gyldig valg kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede 

i instituttrådet har avgitt stemme. Blanke og ugyldige stemmer regnes i denne sammenheng som 

avgitte stemmer. Dersom det ikke oppnås et tilstrekkelig antall stemmer i instituttrådet, startes 

valgprosessen på nytt.» 

 

Referanse Dato 

2014/2309-GJB 20.02.2014 
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Valgstyrer ved instituttene 

Gruppe B og D er representert i instituttenes valgstyrer med 1 representant (og 1 vara) hver. 

Siden valgstyret ved instituttet formelt sett er ansvarlig for alle valg knyttet til instituttrådet 

(også suppleringsvalg), skal instituttets valgstyre også suppleres årlig med nye gruppe B- og 

D- representanter. Fakultetet ber derfor instituttene om å kontrollere at sammensetningen av 

valgstyrene er i tråd med reglementet og foreta evt nyoppnevninger.  

 

Den praktiske gjennomføringen av valgene besørges av et valgsekretariat hos hvert institutt. 

Ved fakultetet består valgsekretariatet av førstekonsulent Randi Holmås og rådgiver Gjert 

Bakkevold. Fakultetets valgsekretærer bidrar gjerne som rådgivere og koordinatorer ved 

instituttrådsvalgene på lik linje med instituttrådsvalgene i fjor. 

 

Kvalitetssikring av manntallslister 

Etter nåværende regler har følgende ikke stemmerett og skal ikke være oppført i manntallet: 

 De som er tilsatt i mindre enn 50% stilling (med unntak av tilsatte i professor II-stilling 

ved MOF og som er tilsatt i hovedstilling ved Haukeland universitetssykehus). 

 De som er tilsatt etter 01.03.2014 

 De som har vært tilsatt eller engasjert for mindre enn ett år, hvis ikke vedkommende 

har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved universitetet i minst ett år når 

valget holdes 

 De som har permisjon for å arbeide i annen stilling 

 

Se ellers valgreglementets § 4. Manntall og § 5. Stemmerett. 

 

Fakultetets valgsekretariat vil i løpet av kort tid sende ut manntallslister til instituttenes 

valgsekretærer for kvalitetskontroll, og vi ber om at kvalitetssikrede lister sendes til oss innen 

17.03.2013. 

 

Forslag til instituttrådsmedlemmer (gruppe B) 

Forslag på kandidater skal være underskrevet av minst 3 stemmeberettigede personer i den 

respektive valgkrets (gruppe B). Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de 

foreslåtte kandidatene straks underrettes om dette. (Se § 10. Framgangsmåte ved 

preferansevalg). 

 

Instituttrådene har 1 representant fra gruppe B med 3 vararepresentanter. 

 

Om valgbarhet og plikt til å ta imot valg vises det til valgreglementets § 6, punkt 1 – 7. 

 

Det skal velges like mange varamedlemmer som det velges medlemmer i hver gruppe, med 

tillegg av to. (Se § 3. Instituttrådets størrelse og sammensetning) 

 

Vennlig hilsen 

 

Nina Langeland 

dekan  

 Astrid Bårdgard 

 fakultetsdirektør 
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Vedlegg: 

1. Forslag til tidsplan for valg til instituttråd 

2. Valgreglement for Universitetet i Bergen 

3. Regler for instituttorganene 

4. Fakultetsstyresak 12/14 

 

 

 

 

 

 


