Valgreglement for Nord universitet
Fastsatt av Styret for Nord universitet 25. oktober 2018, jfr. styresak 106/18.
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Kapittel 1. Generelle bestemmelser
§ 1-1. Reglementets virkeområde
(1) Reglementet gjelder ved valg av medlemmer til universitetsstyret ved Nord Universitet.
(2) Studentorganisasjonen ved Nord universitet gjennomfører valg av styremedlemmer fra
studentgruppen i henhold til valgreglementet samt egne fastsatte valgbestemmelser.
§ 1-2. Valgstyret
(1) Valgstyret oppnevnes av styret selv og rapporterer til rektor.
(2) Valgstyret har tre medlemmer og består av to medlemmer fra ansatte i undervisnings- og
forskerstilling, samt ett medlem fra de teknisk og administrativt ansatte.
Det oppnevnes 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge.
(3) Rektor utpeker valgstyrets leder. Funksjonsperioden for valgstyret er fire år den samme som for
de fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling.
(4) Dersom medlem av valgstyret er kandidat ved valg, eller ikke lenger representerer den gruppen
de er oppnevnt for, trer vedkommende ut av valgstyret og det skal straks oppnevnes nytt medlem
for den gjenværende del av funksjonsperioden.
§ 1-3. Overvalgstyret
(1) Overvalgstyret oppnevnes av universitetsstyret selv.
(2) Overvalgstyret har tre medlemmer.
Det oppnevnes 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge.
(3) Universitetsstyret utpeker overvalgstyrets leder. Funksjonsperioden for overvalgstyret den
samme som for valgstyret.
(4) Dersom medlem av overvalgstyret er kandidat ved valg trer vedkommende ut av overvalgstyret
og det skal straks oppnevnes nytt medlem for den gjenværende del av funksjonsperioden. Rektor
ved Universitetet i Nordland har fullmakt til å foreta eventuelle supplerende oppnevninger i hele
funksjonsperioden.
§ 1-4. Valgstyrets oppgaver
(1)
Valgstyret skal forberede og gjennomføre valg i samsvar med det som følger av universitetsog høgskoleloven og dette reglementet, samt vedtak fattet av universitetsstyret og øvrige
bestemmelser på området.
(2)
Valgstyret avgjør saker som oppstår i tilknytning til valg. Valgstyret er vedtaksført når mer
enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
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§ 1-5. Overvalgstyrets oppgaver
(1)
Overvalgstyret skal avgjøre klager på vedtak fattet av valgstyret i første instans.
Overvalgstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.
Vedtak gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
§ 1-6. Manntall
(1) Manntallet angir hvem som har stemmerett mv. ved valg iht. dette reglementet, herunder hvilken
ansattkategori vedkommende kan utøve rettigheter etter.
(2) Rektor, eller den han bemyndiger, er manntallsfører for sin institusjon.
(3) Manntallet over de som har stemmerett, skal være klart samtidig som valg utlyses. Manntallet
skal straks legges ut til gjennomsyn.
(4) Velgere som mener at de er urettmessig utelatt fra manntallet, eventuelt mener at de er oppført i
feil ansattkategori, kan klage på dette til rektor, jf. § 1-8.
§ 1-7. Stemmerett og valgkretser
(1) Det er et vilkår for stemmerett at vedkommende er ansatt eller engasjert i minst halv stilling ved
institusjonen.
(2) Stemmerett har likevel ikke den som er ansatt eller engasjert for mindre enn ett år, hvis ikke
vedkommende har vært i et sammenhengende tilsettingsforhold ved institusjonen i minst ett år.
Stemmerett faller bort for den som har permisjon uten lønn i mer enn halv stilling for å arbeide
utenfor universitetet.
(3) Ansatte med lønn fra fond, forskningsråd, oppdragsmidler o.l. har stemmerett på lik linje med
øvrige ansatte.
(4) Avgjørende for stemmerett er om vedkommende oppfyller vilkårene ved dato for kunngjøring av
manntallet. Personer som er kvalifisert til å avgi stemme både som ansatt og student, skal kun
stemme som ansatt. 1
(5) Følgende grupper har stemmerett ved valg:
a. fast ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling, 2 inklusive åremålstilsatte ledere som
rektor, prorektorer, dekaner og instituttledere
b. midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling
c. faste og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger
d. studenter
Det er bare mulig å være registrert i én stemmerettsgruppe i den perioden manntallet gjelder. Dersom man
endrer status for eksempel fra student til ansatt i løpet av manntallsperioden, vil dette først ha innvirkning for
valgdeltagelsen fra neste uttak av manntallet.
2
Som undervisnings- og/eller forskerstilling regnes følgende stillinger etter Hovedtariffavtalen i Staten:
Undervisnings- og forskerstilling (17.510), utdanningsstilling (17.515) og forskerstilling (90.400).
Åremålsansatte i undervisnings- og forskerstilling der skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse er et
krav (jfr. UH-loven. § 6-4 (1) pkt. j), stemmer som fast vitenskapelig ansatte. Andre stillinger [Inkl.
universitetsbibliotekar (17.520) og ansatte i lederstillinger (17.500)] regnes som tekn.-adm. stillinger med
unntak av åremålstilsatt rektor, prorektor og dekan som stemmer som fast vitenskapelige.
Ansettelsesforholdet (jfr. Nord universitets lønnspolitikk) avgjør hvilken stemmegruppe den enkelte tilhører.
1
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(6) Rektor avgjør spørsmål om en stilling skal regnes som undervisnings- og forskerstilling eller som
teknisk og administrativ stilling. Klage over slik avgjørelse må fremmes til valgstyret innen 48
timer etter at avgjørelsen er kommet frem til den ansatte.
(7) Registrerte studenter som har betalt semesteravgift i valgsemesteret, har stemmerett.
§ 1-8. Valgbarhet
(1) Stemmeberettigede ansatte med tilsettingsforhold i hele styretjenesteperioden for den aktuelle
gruppen av ansatte er valgbare.
(2) En ansatt som blir valgt 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.
(3) Studenter er kun valgbare dersom de har stemmerett. Studenter har ikke plikt til å ta imot valg, og
kan kreve seg strøket fra kandidatlisten. Student som aksepterer nominasjonen og stiller til valg,
har plikt til å fungere i vervet for hele valgperioden så lenge han eller hun er valgbar.
§ 1-9. Unntak fra valgbarhet
(1) Ingen kan gjenvelges hvis vedkommende allerede har fungert i samme verv i to hele valgperioder.
Verv som varamedlem kommer kun i betraktning dersom varamedlemmet har møtt fast i en hel
periode.
(2) Ansatte som innehar følgende stillinger er unntatt fra valgbarhet, jf. universitets- og
høyskoleloven § 9 - 4 (7):
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rektor
Pro-/viserektorer
Direktør for økonomi og HR
Direktør for digitalisering og infrastruktur
Dekaner
Ledere som rapporterer til prorektorer, direktør for økonomi og HR, direktør for digitalisering
og infrastruktur og dekaner.
Assisterende studiedirektør
Ledere 3 som rapporterer til en av de ovenfor nevnte lederne

Bestemmende for valgbarhet avhenger av hvorvidt den ansatte er leder med personalansvar.
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Kapittel 2. Valg av medlemmer til universitetsstyret
§ 2-1. Størrelse og sammensetning av universitetsstyret
(1) Universitetsstyret har elleve medlemmer.
(2) Styret skal ha følgende sammensetning:
- tre medlemmer velges av og blant de fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling
- ett medlem velges av og blant de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling
- ett medlem velges av og blant de teknisk og administrativt ansatte
- to medlemmer velges av og blant studentene
- fire eksterne medlemmer utpekes av departementet.
(3) Det skal velges varamedlemmer i samme antall som det er styremedlemmer i hver kategori.
Varamedlemmene oppstilles i nummerert rekkefølge.
§ 2-2. Valgperiode (funksjonstid)
(1) Styremedlemmer fra de ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og varamedlemmer for disse,
samt styremedlem fra de ansatte i teknisk og administrativ stilling, og personlig varamedlem for
dette medlemmet, velges for fire år.
(2) Styremedlem fra de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og varamedlem for
dette medlemmet, velges for ett år.
(3) Styremedlemmer fra studentgruppen, og varamedlemmer for disse velges for ett år.
(4) Eksterne medlemmer, og varamedlemmer for disse, oppnevnes av departementet på fritt
grunnlag for fire år.
(5) For grupperingene etter pkt. 1, 2 og 3 regnes hele universitetet som valgkrets. Valg foretas
særskilt for hver av gruppene. Styremedlemmer som er ansatt ved institusjonen, studenter samt
eksterne medlemmer, tiltrer universitetsstyret 1. august i valgåret.
§ 2-3. Permisjon og uttreden fra styret (funksjonstid)
(1) Den som har permisjon i valgperioden, fratrer vervet så lenge permisjonen varer.
(2) Ansatte som i løpet av styreperioden mister sin valgbarhet, jf. § 1-8, fratrer styret umiddelbart.
Tvist om valgbarhet avgjøres av valgstyret. Klage over vedtak om valgbarhet avgjøres av
Overvalgstyret.
(3) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før valgperioden er ute.
Styret avgjør om det foreligger særlige forhold.

Kapittel 3. Gjennomføring av valg
§ 3-1. Dato for avholdelse av valg
(1) Valgstyret fastsetter tidspunkt for de enkelte valg. Dato for avholdelse av valg skal gjøres kjent
senest 18 dager før valget tar til. I kunngjøringen gjøres også kort rede for reglene om
stemmerett, nominasjon og valgprosess.
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(2) Valgoppgjøret skal publiseres senest én dag etter at valget er avsluttet.
§ 3-2. Forslag til kandidater (nominasjon)
(1) Alle stemmeberettigede kan fremme skriftlige forslag på kandidater fra egen gruppe. Forslagene
må være undertegnet av minst tre stemmeberettigede. Kandidater som foreslås, bør være
forespurt på forhånd og skal ha sagt seg villig til å påta seg slikt verv.
(2) Ansatte kan foreslå sitt eget kandidatur.
(3) Forslag kan sendes skriftlig eller via e-post til valgstyrets leder. Kandidater som foreslås av andre,
bør være forespurt på forhånd og skal ha sagt seg villig til å påta seg slikt verv.
(4) Forslagene må være valgstyret i hende senest 10 før valget tar til. Valgstyret kunngjør
kandidatene senest én uke før valget finner sted. Valgstyret skal påse at det ikke arrangeres valg
før det er mottatt forslag på minst like mange kandidater som det skal velges medlemmer og
varamedlemmer. Det bør være tilstrekkelig antall kandidater av begge kjønn, jf. § 3-8.
(5) Studentorganisasjonen fastsetter hvordan forslag til kandidater skal settes frem.

§ 3-3. Elektronisk valg
(1) Valg av styremedlemmer som er ansatt ved institusjonen foretas ved direkte valg.
(2) Valget foregår ved elektronisk valg. Avstemmingsperioden skal være én kalenderuke.
(3) Valgstyret skal ved gjennomføringen av valget opprette en egen nettside. Manntallslister og
forslag til kandidater publiseres på disse nettsidene.
(4) Valgstyret skal legge til rette for at ansatte som ikke har naturlig tilgang til nødvendig
stemmeutstyr gis tilgang til dette i tilknytning til sitt arbeidssted.
(5) Valgstyret kan fastsette nærmere bestemmelser om gjennomføring av valget.
(6) Studentorganisasjonen fastsetter hvilken valgform som skal benyttes ved valg av
studentmedlemmer, samt nærmere bestemmelser om gjennomføring av valget.

§ 3-4. Stemmeregler
(1) Ansatte i ansattkategoriene teknisk- og administrativt ansatte og midlertidig ansatte i
undervisning og forskningsstilling skal stemme på en kandidat i sin kategori.
(2) Ansatte i ansattkategorien fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling kan stemme på inntil tre
kandidater i sin kategori.
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§ 3-5. Rett til å avgi stemme ved tvist om stemmerett
(1) Den som blir nektet stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere fysisk stemmeseddel.
Stemmeseddel oversendes valgstyrets leder. Stemmeseddelen skal oppbevares på betryggende
måte med tanke på eventuell klage.
§ 3-6. Gjennomføring av valgoppgjør
(1) Valgstyret avgjør hvorvidt stemmer som ikke er avgitt i henhold til reglementet, skal vrakes.
§ 3-7. Stemmeresultater
(1) Resultatene telles opp for hver ansattkategori. Kandidatene som får flest stemmer i sin gruppe,
ansees valgt inntil både faste styreplasser og varaplasser er besatt, med mindre bestemmelsene i
§§ 3-8 eller 3-9 medfører at andre kandidater rykker opp.
(2) Ved stemmelikhet mellom to kandidater, som ikke kan avgjøres etter bestemmelsene i dette
kapitlet for øvrig, avgjøres rangeringen mellom disse ved loddtrekning i valgstyret.
§ 3-8. Likestilling mellom kjønnene
(1) Kravene i likestillingsloven § 13 om representasjon av begge kjønn skal være oppfylt innen den
enkelte valgkrets/gruppering, jf. universitets- og høyskoleloven § 9 - 4 (9). Tilsvarende gjelder for
varamedlemmer. Dersom nominasjonsforslagene viser at det ikke er innkommet tilstrekkelig
antall kandidater av begge kjønn kan det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene.
(2) Dersom det ved opptelling viser seg at et kjønn vil få færre representanter enn hva kravene i
likestillingsloven tilsier, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn som det er avgitt
stemmer for, opp inntil man har oppnådd slik balanse 4. Medlemmer og varamedlemmer skal
regnes hver for seg.
(3) Ved stemmelikhet mellom to kandidater, som ikke kan avgjøres etter bestemmelsene ovenfor,
avgjøres rangeringen mellom disse ved loddtrekning i valgstyret.
§ 3-9. Valgprotokoll
(1) Valgresultatet skal føres i en særskilt valgprotokoll som underskrives av valgstyret. Melding om
valgresultatet sendes til rektor og kunngjøres av valgstyret straks.

Kapittel 4. Suppleringsvalg
§ 4-1. Vilkår for suppleringsvalg
(1) Suppleringsvalg skal gjennomføres dersom et av styremedlemmene valgt iht. dette reglementet
fratrer styret, jf. § 2-3. Kandidater som velges ved suppleringsvalg tjenestegjør i samme periode
som det fratrådte styremedlemmet skulle tjenestegjort.
(2) Dersom det er kortere tid enn 6 måneder igjen av det aktuelle medlemmets valgperiode og det
finnes varamedlem som kan møte i medlemmets sted, kan styret fatte vedtak om å unnlate å
gjennomføre suppleringsvalg.

Den/de representantene for det underrepresenterte kjønn som relativt sett har fått flest stemmer i sin
kategori, rykker opp.

4
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§ 4-2. Gjennomføring av suppleringsvalg
(1) Suppleringsvalg skal gjennomføres på samme måte som ordinært valg i den
ansattgruppen/valgkretsen som det fratredende styremedlemmet tilhørte. Reglene i kapittel 3
gjelder tilsvarende så langt de passer.

Kapittel 5.

Klage

§ 5-1. Klage over manntallsføring
(1) Klage over manntallsføringen, herunder tvistespørsmål om stemmerett og gruppetilhørighet,
rettes til rektor som manntallsfører senest tre virkedager etter at manntallet er kunngjort.
(2) Dersom rektor ikke finner grunnlag for å ta klagen til følge skal klagesaken straks oversendes til
valgstyret for avgjørelse. Valgstyret skal avgjøre klagesaken før valget finner sted.
(3) Valgstyrets vedtak kan ikke påklages.
§ 5-2. Klagerett ved valg
(1) Den som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil som er begått ved dette. Klagen må være
skriftlig framsatt for valgstyret senest 48 timer etter at resultatet av valget er gjort kjent.
(2) Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt valgoppgjør, hvor dette er
mulig og tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Det nye valgoppgjøret kan påklages etter pkt. 1
ovenfor.
(3) Finner valgstyret ikke grunnlag for å ta klagen til følge, oversendes denne straks til overvalgstyret.
Valgstyret skal avgi uttalelse i forbindelse med oversendelsen, og denne skal gjøres kjent for
klager.
(4) Mener overvalgstyret 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 så snart som mulig
holdes nytt valg. Inntil nytt valg har funnet sted, skal styret konstitueres i samsvar med det
opprinnelige valgresultatet.
(5) Overvalgstyrets vedtak kan ikke påklages.

Kapittel 6. Sluttbestemmelser
§ 6-1. Ikrafttredelse
Reglementet trer i kraft umiddelbart eller fra den dato styret bestemmer.
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