REGLEMENT FOR VALG VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
1. Reglementets anvendelsesområde og hjemmel
Reglementet gjelder for valg til interne organ ved HVL, inkludert institusjonens styre og fakultetsråd.
Reglementet er hjemlet i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 9-3, 9-4 og 9-5 og
§ 10-1.

2. Valgstyre
2.1. Mandat
1. Valgstyret har ansvar for gjennomføring av valg ved Høgskulen på Vestlandet.
2. Valgstyret er rådgivende organ for rektor og styret i valgsaker.
3. Valgstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
4. Rektor v/organisasjonsdirektør organiserer/oppnevner et sekretariat som er underlagt og
skal bistå valgstyret i gjennomføringen av valg.

2.2 Sentrale oppgaver for valgstyret
1. Sette frister for kunngjøring, nominering og gjennomføring av valg.
2. Ha ansvar for kunngjøring av valg, utforming av nominasjonsskjema og annet nødvendig
valgmateriell, samt gi informasjon til ansatte i forbindelse med valg.
3. Påse at valg ikke finner sted før kriteriene i dette reglementet er dekket.
4. Godkjenne og signere valgprotokoll.
5. Bekjentgjøre resultat av valget.
6. Påse at valg av studenter går riktig for seg og godkjenne valgprotokollen fra studentvalg.
7. Avgjøre tvilstilfeller vedrørende valgbarhet, manntallslister og stemmerett.
8. Avgjøre om foreslåtte kandidater til verv kan fritas for kandidatur etter begrunnet søknad.
9. Være saksbehandlende instans ved klager i forbindelse med valg.

2.3. Sammensetning
1. Valgstyret skal ha følgende sammensetning:
•
•
•

Fire faste medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet (UFP)
To faste medlemmer fra teknisk- administrativt personale (TAP)
To medlemmer fra studentene (STUD)

2. Vararepresentanter:
•
•
•

Fire nummererte vara fra undervisnings- og forskerpersonalet (UFP)
To nummererte vararepresentanter fra teknisk-administrativt personale (TAP)
En vara for studentene (STUD)

2.4. Oppnevning av valgstyre
1.
2.
3.

Styret ved HVL oppnevner ansattrepresentantene i valgstyret etter forslag fra dekanene.
Styret ved HVL utpeker leder og nestleder blant medlemmene i valgstyret etter forslag
fra rektor.
Studenttinget oppnevner studentrepresentantene.

2.5. Funksjonsperiode
1.
2.
3.
4.

Valgstyret oppnevnes for fire år og følger åremålsperioden for rektor.
Studentrepresentantene oppnevnes for ett år med virkning fra 1. august.
Et medlem/varamedlem i valgstyret blir stående inntil nytt medlem/vara er valgt, selv om
funksjonsperioden er utløpt.
Dersom medlem av valgstyret er foreslått som kandidat til valg av interne organ ved HVL
trer vedkommende ut av valgstyret og 1. vara trer inn som fast medlem.

3. Formelle regler – prosess gyldig valg
3.1. Valgmåte, valgordning
1.
2.
3.

3.2.
1.
2.

3.3.
1.
2.

3.

4.

Valgmåte: Valg ved HVL gjennomføres elektronisk med mindre annet er gitt i organets
mandat.
Valgordning: Ved valg til HVL sine organer benyttes som hovedregel preferansevalg.
Valgstyret gir utfyllende regler for preferansevalg/metode.

Hvem skal velges/sammensetning av organ omfattet av dette reglement
Sammensetning av råd/styre/utvalg skal være hjemlet i organets mandat, med mindre
annet er gitt i forskrift eller lov.
Sammensetningen av institusjonens styre er gitt i universitets- og høyskoleloven § 9-3
første ledd. Høgskolestyret har vedtatt at minst to nærregioner skal være representert i
valgkretsen undervisnings- og forskerpersonale.

Kunngjøring/Tidsplan/Frister
Valgstyret fastsetter tidsplan for gjennomføring av det enkelte valg.
Kunngjøring av valg skal normalt skje senest 8 uker før siste valgdag. Valgstyret kan
fastsette kortere frister der det er formålstjenlig, for eksempel ved valg av fakultetsråd jf.
punkt 3.3.1. I kunngjøringen skal det gjøres rede for frist for nominasjon av kandidater,
samt regler og tidsplan for gjennomføringen av valget.
Valg skal som hovedregel være avsluttet senest 8 uker før konstituering av det aktuelle
organet. Valgstyret kan fastsette kortere frister der det er formålstjenlig, for eksempel
ved valg av fakultetsråd jf. punkt 3.3.1.
Ved suppleringsvalg er valget gyldig når klagefristen for valget er utgått.

3.4

Valg av studenter
1. Studenttinget på Vestlandet er valgforsamling når studentrepresentanter velges til interne
organ ved Høgskulen på Vestlandet, med mindre annet er spesifisert i organets mandat.
2. Valg av studentrepresentanter til institusjonens styre gjennomføres ved at Studenttinget på
Vestlandet er valgforsamling.
3. Valg av studentrepresentanter til fakultetsråd gjennomføres i tråd med punkt 3.4.1 fram til
det er etablert studentorgan med kompetanse som valgforsamling på fakultetsnivå.
4. Kunngjøring og annet forarbeid til valg av studentrepresentanter til organ ved HVL må skje i
samsvar med prinsippene i valgreglementet til Høgskulen på Vestlandet.

3.5. Kjønnsmessig balanse
Ved valg skal krav om kjønnsmessig balanse i lov om likestilling og forbud om diskriminering være
oppfylt innenfor den enkelte valgkrets:
1. Skal det velges fire medlemmer eller flere fra valgkretsen, skal hvert kjønn være representert
med minst 40 prosent blant dem som velges.
2. Skal det velges to eller tre medlemmer fra valgkretsen, skal begge kjønn være representert.
3. Disse kravene gjelder også ved valg av varamedlemmer.
4. Dersom kravene i lov om likestilling og forbud om diskriminering §28 ikke er oppfylt i valget,
rykker kandidater for det underrepresenterte kjønn opp inntil det er oppnådd slik balanse jf.
punkt 1. og 2.

3.6. Suppleringsvalg
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.

Det kan være behov for å foreta suppleringsvalg når:
tilsatt fratrer pga. innvilget fritak
tilsatt fratrer fordi valgbarheten opphører
tilsatt er langvarig sykemeldt
tilsatt får innvilget permisjon
det ikke er valgt tilstrekkelig antall medlemmer/varamedlemmer
krav til kjønnsmessig balanse ikke er oppfylt
Ved suppleringsvalg kan valgstyret fravike reglene i dette reglement. Det tenkes da bl.a. på
kortere frister for kunngjøring og utlegging av manntall enn det valgreglementet tilsier, eller
andre endringer som synes formålstjenlig.
3. Suppleringsvalg holdes bare dersom det ikke er mulig å supplere fra listen (valgprotokollen)
med kandidater som stilte til vedkommende valg.

3.7. Kunngjøring av valgresultat og valgprotokoll
1. Resultatet av valg kunngjøres uten ugrunnet opphold av valgstyret.
2. Valgprotokoll utarbeides, signeres av valgstyret og sendes til det organet det er blitt foretatt
valg til. Protokollen skal arkiveres.

4. Valgbarhet til høgskolens organer
4.1. Valgbarhet og plikt til å ta imot valg for tilsatte
1. For å være valgbar til organ ved HVL må den tilsatte ha stemmerett etter pkt. 5 og ha et
tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden for det aktuelle vervet.
2. Tilsatt som blir valgt til styret eller andre tillitsverv i organisasjonen har plikt til å ta imot
vervet, jf. lov om universitet og høgskoler § 9-5.

4.2. Valgbarhet for ledere
Ved valg av tilsattrepresentanter til organ ved HVL er ledere som rapporterer direkte til rektor,
prorektorer, direktører eller dekan ikke valgbare, jf. lov om universitet og høgskoler § 9.4. sjuende
ledd.

4.3. Valgbarhet for studenter
1.
2.

3.

Valgbar som studentrepresentant er den som har stemmerett etter pkt. 5.2.5
Student som stiller til valg og blir valgt til styret eller andre organ etter dette reglementet
har plikt til å ta imot og fungere i vervet så lenge vedkommende er valgbar, med mindre
det foreligger grunnlag for fritak.
Studenttinget på Vestlandet kan etter søknad frita den som ikke uten uforholdsmessig
vanskelighet eller belastning kan skjøtte sitt verv.

4.4. Fratreden og fritak
1.
2.
3.

4.

Innehaver av tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører.
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.
Ingen kan gjenvelges som styremedlem eller varamedlem hvis vedkommende har fungert
sammenhengende i vervet i åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden, jf. lov om
universitet og høgskoler § 9-4 åttende ledd.
Et varamedlem anses å ha fungert i et verv dersom vedkommende har møtt i mer enn
halvparten av møtene innenfor valgperioden til vervet.

5. Manntall og stemmerett
5.1. Liste over tilsatte med stemmerett (manntall)
1.
2.
3.

Valgstyret skal sørge for at liste over tilsatte med stemmerett (manntall) utarbeides og
gjøres tilgjengelig for valgkretsene senest fire uker før valget starter.
Valgstyret kan endre manntallet dersom feil oppdages.
Klage på manntallsføringen behandles av valgstyret innen gjeldende frist fastsatt av
valgstyret.

5.2. Stemmerett
1. Følgende har stemmerett:

2.
3.

4.
5.
6.

a. Fast tilsatte i stilling ved den enheten som gjennomfører valg, og som har tiltrådt
stillingen den datoen manntallet publiseres, har stemmerett. Fast tilsatte har
stemmerett uavhengig av stillingens størrelse.
b. Tilsatte i midlertidig tilling har stemmerett hvis stillingens størrelse utgjør minst 50 %
og tilsettingsforholdet er for minst ett år frem i tid, regnet fra tidspunktet manntallet
blir lagt ut.
c. Tilsatte som har permisjon for å arbeide ved en annen institusjon har ikke
stemmerett.
Stemmerett faller bort for den som har permisjon uten lønn fra sin stilling, med mindre
permisjonen skyldes sykdom.
Tilsatte i spesielle arbeidsforhold som arbeidstrening, praksisutplassering e.l. hvor
lønnskostnadene betales fra NAV (Nye arbeids- og velferdsetaten) har ikke stemmerett etter
dette reglement.
Studenter må være semesterregistrert den datoen manntallet publiseres for å ha
stemmerett.
Ingen kan ha mer enn én stemme i et valg.
Finnes en person i flere manntall, skal kun én stemme kunne avgis, det prioriteres slik: fast
tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, midlertidig tilsatte i undervisnings- og
forskerstilling, teknisk-administrativt tilsatt, student.

Valgstyret avgjør tvilsspørsmål om stemmerett.

5.3. Valgkretser
1. Følgende valgkretser utgjør egne opptellingskategorier ved valg til organ ved HVL:
a. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling.
b. Fast tilsatte i teknisk/administrativ stilling.
c. Studenter
d. Midlertidig tilsatte i undervisnings-/forskerstilling dersom gruppen utgjør mer enn
25% av antallet tilsatte i undervisnings-/forskerstilling på det tidspunktet manntallet
publiseres. Til denne kategorien regnes stipendiat, postdoktor, professor II,
forsknings- og undervisningsstillinger med sluttdato.
2. Tilsatte ledere av grunnenheter (dekaner, prodekaner, instituttledere, senterledere mm.) har
stemmerett som fast tilsatte i undervisnings-/forskerstilling.
3. Gjeldende tilsettingsreglement er avgjørende for om en stilling regnes som en undervisningsog forskerstilling eller som teknisk administrativ stilling.
4. Valgstyret avgjør tvilstilfeller om plassering i valgkrets.

6. Kandidater/nominasjon
6.1. Kandidatforslag
1. Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person
innenfor egen valgkrets.
2. Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret. Kandidaten skal på forhånd
være gjort kjent med forslaget. Valgstyret avklarer valgbarhet før forslag bekjentgjøres.
3. Forslagsstillerne kan trekke eller endre et forslag før nominasjonsfristen. Hvis et forslag blir
trukket, skal valgstyret straks sende melding om dette til de kandidaten(e) som sto oppført i
forslaget.

4. Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte kandidatene så snart som
mulig underrettes om dette. Valgstyret redegjør for eventuell rett til fritak for valg etter § 9-5
i universitets- og høyskoleloven.
5. Forslagene på kandidater skal kunngjøres så snart som mulig etter nominasjonsfristen, og
kandidatene er godkjent og informert om nominasjonen.
6. Dersom det ved nominasjonsfristen kun er framstilt et antall kandidater som er likt eller
mindre enn det antall som skal velges, eller at krav til kjønnsmessig balanse i Lov om
likestilling og forbud om diskriminering ikke er dekket, sender valgstyret ut informasjon om
dette og setter en ny nominasjonsfrist.

6.2. Betingelser for fritak fra valg
1. Den som har rett til fritak fra valg, kan også kreve seg strøket av forslag. Slikt krav skal
fremmes snarest mulig og senest 24 timer før valget starter.
2. Den som er kjent med sitt kandidatur og ikke ber om fritak innen fristen, kan ikke etter valget
påberope seg rett til fritak for valg etter fritaksbestemmelsene i punkt 4.4.

7. Funksjonsperiode/ uttreden
7.1

Periode

Med mindre annet er angitt i organets mandat er funksjonsperioden for valgte representanter fra
tilsattgruppen fire år. For representanter oppnevnt av studentene, og eventuelt representanter for
midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, er funksjonsperioden ett år.

7.2

Uttreden i valgperioden
1. Den som ikke lenger er valgbar i valgkretsen, trer ut av det vervet vedkommende er valgt til.
2. Den som har permisjon for å arbeide i stilling utenfor høgskolen, trer ut i permisjonstiden.
3. Vedkommende organ kan etter søknad frita et medlem fra verv for resten av
funksjonsperioden når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier dette.
4. Når et styremedlem trer ut av vervet, trer første vararepresentant fra valgkretsen inn som
fast medlem.

8. Andre bestemmelser
8.1. Klage
Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som er begått i det aktuelle valget.
1. Klagen må fremsettes skriftlig til valgstyret senest en uke etter at resultatet av valget er gjort
kjent.
2. Mener valgstyret at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, og
denne ikke lar seg rette opp ved nytt valgoppgjør, skal det holdes nytt valg. Dette skal holdes så
snart som mulig.
3. Dersom klagen ikke tas til følge, skal kopi av arkivert vedtak og begrunnelse sendes til klager.

8.2. Utfyllende regler
Valgstyret kan fremme forslag for styret om endringer i dette reglementet.

8.3. Fullmakt til rektor
Rektor har fullmakt til å foreta mindre endringer i dette reglement.

8.4. Ikrafttreden
Reglementet trer i kraft 28. mars 2019

