Valgreglement for styret ved OsloMet – storbyuniversitetet
Fastsatt av styret ved OsloMet – storbyuniversitetet 6. februar 2019 med hjemmel i lov av 1.
april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler.
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Kapittel I.

Virkeområde

§ 1. Virkeområde
1. Bestemmelsene gjelder ved valg av valgte medlemmer til universitetets styre ved OsloMet storbyuniversitetet.

Kapittel II.

Størrelse og sammensetning av styre

§ 2. Styrets størrelse og sammensetning
1. Styret består av 11 medlemmer:
- 4 ansatte i undervisnings- og forskerstilling
- 1 ansatt i teknisk og administrativ stilling
- 2 studenter
- 4 eksterne medlemmer inkl. styreleder
2. For studentene og ansatte i undervisnings- og forskerstillinger velges to varamedlemmer og for
ansatte i tekniske og administrative stillinger velges ett varamedlem.
3. De eksterne styremedlemmene og deres personlige varamedlemmer, inklusiv styreleder,
oppnevnes av fagdepartementet etter forslag fra styret, jf. UH-loven § 9-4 nr 6.
Valget foretas særskilt for de tre gruppene stemmeberettigede: Undervisnings- og forskerstillinger, tekniske og administrative stillinger og studenter. Innenfor den enkelte gruppe regnes
hele institusjonen som valgkrets.

Kapittel III.

Felles regler ved valg

§ 3. Valgstyret
1. Rektor oppnevner ett felles, sentralt valgstyre ved OsloMet – storbyuniversitetet.
2. Rektor vedtar nødvendige utfyllende regler til valgreglementet etter forslag fra valgstyret.
3. Valgstyret skal også behandle eventuelle klager vedrørende valgets gjennomføring, valgresultat
og tilsvarende.
4. To valgstyremedlemmer skal være tilstede ved opptelling av de ansattes stemmer.
5. Valgstyret skal ha én representant for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, for ansatte i
tekniske og administrative stillinger, og studentene. Rektor eller den rektor utpeker er leder av
valgstyret.
6. Funksjonsperioden for valgstyret starter seks måneder før funksjonsperioden for styret, jf. § 14
nr. 1, og varer i fire år.

§ 4. Valgsekretariat
1. Rektor oppnevner et sentralt valgssekretariat som har ansvar for planlegging og gjennomføring
av valget. Rektor eller den rektor utpeker, er leder av valgsekretariatet.
2. Dekan oppnevner et lokalt valgssekretariat som har ansvar for planlegging og gjennomføring av
valget. Dekan eller den dekan utpeker, er leder av valgsekretariatet.
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3. Valgsekretariatet skal observere ved opptelling av stemmer ved valg av studentrepresentanter.
4. Valgsekretariatet har ansvar for publisering av valgresultater.

§ 5. Valgmåte
1. Valg av de ansattes representanter i styret skal normalt foretas som preferansevalg direkte valg
(elektronisk valg).
2. Valg av studentrepresentanter til styret gjennomføres ved valg i valgforsamling eller ved
direktevalg etter bestemmelse fra Studentparlamentet.
3. Valgsekretariatet fastsetter nærmere regler for gjennomføring av elektronisk valg.

§ 6. Avvikling av valg
1. Avstemming ved preferansesvalg foregår ved at den enkelte velger avgir sin stemme med
rangering kandidatene imellom.
2. Varamedlemmer er ikke personlige og velges i samme valg som ordinære representanter. Den
som får flest stemmer etter at siste ordinære representant er valgt, blir første varamedlem.
Andre varamedlem er den som oppnår nest flest stemmer etter at siste ordinære representant
er valgt osv. Reglene om kjønnsmessig balanse kan forrykke rekkefølgen beskrevet ovenfor, jf.
§ 19.

§ 7. Tidspunkt for valg. Forslag til kandidater.
1. Det sentrale valgsekretariatet fastsetter tidspunkt for valg av medlemmer til universitetsstyret
2. Det lokale valgsekretariatet fastsetter tidspunkt for valg av medlemmer til fakultetsrådet.
3. Dato for de ulike valg og forslagsfrist for kandidater skal normalt gjøres kjent seks uker før
valgdagen. Valgoppgjøret bør være avsluttet senest to måneder før representantenes
funksjonstid tar til.
4. Forslag på kandidater til verv i styret skal fremmes skriftlig til valgsekretariatet. Forslagene må
være framsatt og underskrevet av minst 3 stemmeberettigede.

§ 8. Manntall
1. Rektor er manntallsfører ved de sentrale valg.
2. Manntallet over de som har stemmerett skal være satt opp senest fire uker før valgdagen.
Manntallet skal straks legges ut til gjennomsyn for alle det vedkommer. Velgerne må selv
kontrollere at de er ført opp i manntallet.
3. Klage over manntallsføringen rettes til manntallsfører, senest 2 uker etter at manntallet er lagt
ut.

§ 9. Stemmerett for ansatte
1. Stemmerett ved valg har den som er fast ansatt i minst halv stilling ved institusjonen, og har
tiltrådt denne senest fire uker før valgdagen. Som ansatt regnes også ansatte med lønn fra fond,
forskningsråd eller oppdragsmidler.
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2. Midlertidig ansatte og engasjerte i minst halv stilling har bare stemmerett hvis vedkommende
har vært i sammenhengende ansettelsesforhold ved institusjonen i minst seks måneder fram til
valgdagen.
3. Stemmerett faller bort for den som har permisjon i mer enn halv stilling for å arbeide i annen
stilling utenfor institusjonen.
4. Rektor avgjør om en stilling skal regnes som undervisnings- og forskerstilling eller som teknisk
og administrativ stilling. Studieledere, instituttledere og dekaner regnes som ansatte i
undervisnings- og forskerstillinger.
5. Rektor avgjør tvistespørsmål om stemmerett eller stemmekrets, herunder ved hvor en ansatt
har stemmerett.

§ 10. Stemmerett for studenter
1. Stemmerett har den som på valgdagen er tatt opp og registrert som student ved universitetet
og som har betalt semesteravgift ved universitetet for det semesteret valget gjennomføres i.
2. Den som har stemmerett som ansatt har ikke samtidig stemmerett som student.
3. Ved tvistespørsmål om stemmerett eller stemmekrets gjelder § 9 nr. 5 tilsvarende.

§ 11. Valgprotokoll.
1. Utfallet av valg etter dette reglementet skal føres inn i en særskilt valgprotokoll som
underskrives av valgstyrets leder, samt ett valgstyremedlem. Melding om utfallet av valget
kunngjøres straks.

Kapittel IV. Plikt til å ta imot valg og fungere i verv.
Valgbarhet
§ 12. Ansattes plikt til å ta i mot valg og til å fungere i vervet
1. Ansatte har plikt til å ta imot valg og fungere i vervet så lenge han eller hun er valgbare til vedkommende verv (jf. § 15 om valgbarhet).
2. Den som har hatt et verv, kan nekte gjenvalg til dette for en like lang periode som vedkommende har fungert sammenhengende i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem
minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode.
3. Den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i
et verv, kan etter søknad fritas for valg eller for fortsatt funksjon i vervet. Deltidsansatte kan
også fritas hvis vervet vil medføre at det blir urimelig byrdefullt eller vanskelig for
vedkommende å utføre sitt arbeid i stillingen. Søknad om fritak avgjøres av rektor.
4. Ansatte som foreslås til verv ved annet fakultet enn der vedkommende står i manntallet, har
ikke plikt til å ta imot slikt valg.
5. Den som blir valgt forpliktes av arbeidsbeskrivelsen som er utarbeidet og fastsatt av styret.
6. Medlemmer av universitetets styre vil ikke samtidig godtas å representere en
tjenestemannsorganisasjon som tillitsvalgt.
7. Medlemmer av universitetets styre kan ikke samtidig være medlem i annet organ med
vedtaksmyndighet ved universitetet.
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§ 13. Studentenes plikt til å fungere i verv
1. En student som tar imot valg, har plikt til å fungere i vervet for hele valgperioden så lenge han
eller hun er valgbar (jf. § 15 om valgbarhet).
2. En student som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine
funksjoner i et verv, kan etter søknad fritas fra vervet. Studentparlamentet avgjør fritak av
verv.

§ 14. Funksjonstid i verv
1. Funksjonstiden for alle ansatte som er valgt til verv etter dette reglement er fire år og løper fra
1. august. Funksjonstiden i de ulike organene skal være sammenfallende. Valg skal avvikles i vårsemesteret før ny funksjonsperiode begynner.
2. Funksjonstiden for studenter er ett år. Funksjonstiden løper, enten fra 1. januar eller fra 1.
august. Studentparlamentet fastsetter hvilken funksjonsperiode som skal gjelde for de ulike
vervene. Valg skal avvikles i semesteret før funksjonstiden begynner. Studentparlamentet kan
vedta at studenter som ikke lenger er valgbare skal fratre vervet.
3. Funksjonstiden for eksterne medlemmer til styret er fire år.

§ 15. Valgbarhet
1. Den som har stemmerett etter §§ 9 og 10 (se imidlertid nr. 2, 3 og 4 nedenfor) er valgbar som
medlem av styret. Studenter er valgbare dersom de er tatt opp som student til et studium ved
universitetet.
2. Ingen kan gjenvelges til et verv hvis vedkommende ville ha fungert sammenhengende i vervet i
åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse.
3. Rektor, dekaner, senterleder ved SVA, senterleder ved SPS, direktører og instituttledere er
ikke valgbare som medlemmer av universitetets styre.
4. Ledere eller andre ansatte som rapporterer direkte til rektor eller direkte til styret er ikke
valgbare til styret.
5. Ansatte i rektors stab er ikke valgbare.

§ 16. Fratreden. Opprykk. Suppleringsvalg
1. Innehaver av verv skal fratre når valgbarheten opphører.
2. Den som får permisjon i funksjonsperioden, fratrer vervet så lenge permisjonen varer.
3. Når medlem av styret fratrer eller fritas for fortsatt funksjon, skal resultatet fra siste valg
avgjøre hvem som får fast plass i styret. Rykker første varamedlem således opp til fast plass,
skal øvrige varamedlemmer rykke opp en plass.
4. Dersom det viser seg nødvendig å supplere antallet varamedlemmer innen en velgergruppe,
skal det om det er mulig skje ut fra valgresultatet.
5. Fratreden skal meldes til leder av valgstyret. Hvis styret på grunn av fratreden får en
sammensetning som kan være til hinder for organets beslutningsdyktighet, kan valgstyret
bestemme at det skal holdes suppleringsvalg. Dersom det er mulig, kan det bestemmes at det i
stedet for suppleringsvalg skal foretas et supplerende valgoppgjør på basis av avgitte stemmer
ved siste ordinære valg.
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Kapittel V.

Særlige valgregler

§ 17. Valg av styremedlemmer
1. Ved valg av styremedlemmer foretas det særskilte valg for de tre gruppene stemmeberettigede;
a) ansatte i undervisnings- og forskerstillinger,
b) teknisk og administrativt ansatte og
c) studenter.
2. Studentene velger ved at det foretas direktevalg (hver student sin stemme) eller ved at det
øverste organet avgir stemmer. Studentparlamentet fastsetter hvilken ordning som skal velges.

§ 18. Særregler ved for få forslag på kandidater
1. Dersom det ved utløpet av frist for forslag på kandidater til valg ikke er foreslått minst så
mange kandidater som det antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges, eller dersom
det ikke er foreslått tilstrekkelig antall kandidater av hvert kjønn for å tilfredsstille regelen om
kjønnsmessig balanse, kan rektor fastsette utsatt frist. Slik utsatt frist for forslag på kandidater
kan bare gis én gang.

§ 19. Kjønnsmessig balanse
1. Ved valgene skal likestillings- og diskrimineringslovens krav om kjønnsmessig balanse være
oppfylt innen den enkelte valgkrets. Disse krav gjelder også ved valg av varamedlemmer.
2. Valgoppgjøret skal skje etter regler som sikrer at medlemsgruppene og varamedlemsgruppene,
jf. § 2 nr. 1 og 2 og § 3 nr. 1, hver for seg tilfredsstiller reglene om kjønnsmessig balanse i henhold til punkt 2. Velges ett medlem og ett varamedlem i samme valgkrets (gruppe), skal de
være av forskjellig kjønn.

Kapittel VI. Andre valg
§ 20. Valg til studentorgan
1. Studentparlamentet administrerer valg til studentorganer. Samarbeid med valgsekretariatet
skjer etter nærmere avtale. Valg til Studentparlament avholdes i henhold til Universitets- og
høgskoleloven § 4-1 nr. 2.

§ 21. Valg til andre verv
1. Ved andre valg, skal styret fastsette nødvendige regler. Er ikke noe annet bestemt, benyttes
dette valgreglementet så langt det passer.

Kapittel VII. Andre bestemmelser
§ 22. Klage
1. Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som en mener er begått ved dette.
Klagen må være fremsatt overfor valgstyret senest en uke etter at resultatet av valget er gjort
kjent. Klagefristen gjelder også når det bare har vært forslag om en kandidat.
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2. Dersom valgstyret finner at det kan ha blitt gjort feil i forbindelse med valget og valgoppgjøret
som kan ha innvirket på valgresultatet, kan valgstyret bestemme at det skal holdes ny opptelling, nytt valgoppgjør eller omvalg. En slik beslutning kan påklages i henhold til nummer 1.
3. Finner valgstyret at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet og feilen
ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det snarest holdes nytt valg.
Inntil nytt valg har funnet sted, prolongeres virketiden til det sittende styre.

§ 23. Endring av bestemmelsene
1. Universitetsstyret vedtar endringer i valgreglementet

§ 24. Ikrafttreden
1. Nytt valgreglement trer i kraft fra 1. januar 2019.

