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VEDLEGG

Oversikt over endringer i UiOs valgreglementer, med kommentarer

Valgreglement for UiO:

Detaljer i oppgjørsformen ved preferansevalg av flere representanter og fremgangsmåten ved
listevalg er tatt ut av teksten og flyttet til vedlegg.

Overskriften til kapittel 1 og teksten under § 1 om reglementets anvendelsesområde er
justert. Opplistingen av hvilke organer reglementet gjelder for er endret til at kapitlet
gjelder for alle valg ved UiO og at det kan gis utfyllende, særskilte bestemmelser for valg til
de enkelte organer.

§ 4 nr. 2 Manntall og valggjennomføring: Det presiseres at den normale
valggjennomføringen er elektronisk valg.

§ 5 og § 6 om stemmerett og valgbarhet mv.: Det presiseres at stemmerett og valgbarhet er
knyttet til tilsettingsforholdet på den enheten hvor det gjennomføres valg, videre at for å
være valgbar må en tilsatt ha et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden.

§ 9 nr. 1 Forslag på kandidater: Det presiseres at navnet på forslagsstillerne skal kunngjøres.

§ 11 Fremgangsmåte ved preferansevalg av flere kandidater, § 26 Valggjennomføring ved
valg av medlemmer til fakultetsstyrer og § 29 Valggjennomføring ved valg av medlemmer til
instituttstyrer/råd:
Selv om elektronisk valg er vedtatt som det normale må det også være mulighet for postvalg
og urnevalg. Bestemmelser om disse valgordningene er fortsatt med.

§ 21 Valgmåte og valgbarhet mv.: Nye bestemmelser om vekting av stemmegrupper.

§ 27 Valgbarhet for ledere: Teksten er rettet opp til dagens titler, og regnskapsjef tatt ut da
denne funksjonen ikke har noe selvstendig ansvar overfor styret.

Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter:

Bestemmelser om indirekte valg strykes (flere steder).

§ 6-2 og § 10-2 Valg, funksjonstid: Reglene endres ved bestemmelser om samlet (felles) valg
av hhv. dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder. Elektronisk valg
gjennomføres i valgperioder og ikke på en bestemt valgdag for hvert valg. Et hovedprinsipp
ved revisjonen av reglementet er en parallellføring med rektorvalget og tilpasning til
overgang til elektronisk valg.

Det er likevel fortsatt mulighet til å vedta at prodekan oppnevnes av dekan og at
stedfortreder for instituttleder oppnevnes av instituttleder. Denne muligheten er nevnt i § 1-
4, § 6-2, § 10-2, § 24 og § 25.
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§ 7 og § 11 Valgordninger: Det fastsettes at valget normalt avholdes som elektronisk valg,
men at fakultetsstyret eller instituttstyret kan vedta at valget skal gjennomføres som postvalg
eller urnevalg.

§ 9 -1 (1) og § 13-1 (1) Avstemningsform, grupper og stemmevekt ved direkte valg: Teksten
i (1) tilpasses elektronisk valg.

§ 9-2 og § 13-2 Forberedelse til valget: Teksten tilpasses elektronisk valg ved bestemmelser
om at det skal kunngjøres valgperiode for samlet valg. slik som nevnt over.

§ 9-3 og § 13-3 Stemmerett for tilsatte: Det presiseres at vitenskapelig tilsatte med en
sluttdato tilhører stemmerettskategorien midlertidig vitenskapelig tilsatte.

§ 13-7 (1) Forslagsrett og forslag: Studentenes forslag skal i dag være undertegnet av minst
10 personer med stemmerett. Ved små institutter kan dette antallet bli mye, og foreslås
derfor endret til fem personer.
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