
VALGREGLEMENT FOR TILLITSVALGT-ORDNINGEN VED 

UNIVERSITETET I STAVANGER 

Vedtatt av styret for UiS 10.11.2020, jf. sak US 104/20 

§1 Reglementets virkeområde 

Dette reglementet gjelder for valg av studentrepresentanter til fakultetsstyrer, ansettelsesutvalg, 

studieporteføljeutvalg, instituttråd, studieprogramråd og emnetillitsvalgte. 

§2 Valgstyret 

1. Sammensetning og oppnevning 

Sammensetningen av valgstyret skal være: 

• Nestleder for utdanning i StOr er leder for valgstyret 

o Vara: Leder av StOr 

• 2 studentrepresentant 

o Vara: 2 studentrepresentant 

• 1 medlem fra de vitenskapelig ansatte 

o Vara: representant fra de vitenskapelige ansatte 

• 1 medlem fra teknisk-administrativt personale  

o Vara: representant fra teknisk-administrativt personale 

Styret oppnevner representanter til valgstyret etter anbefaling fra StOr og prorektor for utdanning.  

Administrativ ansatte fra utdanningsdirektørens avdeling vil fungere som styresekretariat. 

2. Oppgaver 

Valgstyret skal:   

• godkjenne fremdriftsplan for valg 

• avgjøre tvilstilfeller vedr. valgbarhet, manntallslister og stemmeberettigede  

• være saksbehandlende instans ved klagesaker   

• være klageinstans i forbindelse med manntallsføring  

Valgstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med 

alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Medlem av valgstyret kan 

bringe avgjørelse om dette inn for universitetsstyret. 

 

§3 Fakultetene 

Fakultetet har i samarbeid med valgstyret ansvar for at det er tillitsvalgte på emne-, studieprogram- og 

fakultetsnivå. 

1. Oppgaver 

Fakultetene skal: 

• Ha ansvar for at det blir gjennomført valg av studentrepresentanter på fakultetsnivå og 

nedover. 



• ha ansvar for kunngjøring og annen informasjon til studenter i forbindelse med valg

• påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange personer som det

skal velges, medregnet varamedlemmer – og at det blir nominert et tilstrekkelig antall

kandidater av begge kjønn

• påse at bestemmelser i Likestillings- og diskrimineringsloven blir fulgt ved nominasjon og

valg

§4 Beskrivelse av verv 

1. Emnenivå

Følgene tillitsvalgte skal velges på emnenivå:

• Emnetillitsvalgte

Emnetillitsvalgte skal velges snarest mulig, og senest 4 uker etter emnestart og innehar vervet fra 

valgdatoen til ordinær eksamen i emnet er avholdt 

2. Studieprogramnivå

Følgene tillitsvalgte skal velges på studieprogramnivå:

• Studieprogramråd

Tillitsvalgte på studieprogramnivå skal velges snarest mulig, og senest 4 uker etter semesterstart, 

og 15. September. 

3. Institutt-/avdelingsnivå

Følgene tillitsvalgte skal velges på institutt-/avdelingsnivå:

• Instituttråd

Tillitsvalgte på institutt-/avdelingsnivå skal velges snarest mulig, og senest 15. September. 

4. Fakultetsnivå

Følgene tillitsvalgte skal velges på fakultetsnivå:

• Fakultetsstyre

• Ansettelsesutvalg

• Studieporteføljeutvalg

Tillitsvalgte på fakultetsnivå skal velges snarest mulig, og 15. September. 

5. Institusjonsnivå

Følgene tillitsvalgte skal velges på institusjonsnivå:

• Universitetsstyret

• Læringsmiljøutvalget

• Utdanningsutvalget

• Universitetet sitt valgstyre

• Klagenemda

• Skikkethetsnemda



Tillitsvalgte på institusjonsnivå foregår i tråd med StOr sitt eget valgreglement. 

§5 Manntall 

1. Stemmerett

• Studenter som er registrert, har studierett og har betalt semesteravgift kan oppnevnes. Dette

gjelder likevel ikke dersom vedkommende har stemmerett pga at studenten er ansatt på UiS i

følgene stillinger:

o Fast eller midlertidig ansatt som har tiltrådt i stillingen senest på valgdagen

o Ansatte med lønn fra fond, forskningsråd, oppdragsmidler e.l.

o Lærlinger

o Ansatte i permisjon med lønn; sykepermisjon, fødsels- og adopsjonspermisjon o.l.

Studenter ansatt som studentassistenter vil fortsatt ha stemmerett og er valgbare. 

• Studenter som oppnevnes etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele

valgperioden, så lenge vedkommende tilfredsstiller kravene i pkt. 1. Innehaver av verv skal

fratre når ett eller flere av disse kravene ikke lenger er oppfylt. StOr kan etter søknad frita den

som ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning kan ivareta sitt verv.

2. Tillitsvalgte på emnenivå

• Alle som er meldt opp i emnet og oppfyller kravet til stemmerett kan stille til valg og stemme 
ved valg av tillitsvalgte til emnet. (Det er ikke sikkert at alle er semesterregistrert. Alle som er 
meldt opp i emnet kan stille til valg og stemme ved valg av tillitsvalgte til emnet.

3. Tillitsvalgte på studieprogramnivå

• Alle som er meldt opp i studieprogrammet og oppfyller kravet til stemmerett kan stille til valg 
og stemme ved valg av tillitsvalgte til studieprogramrådene.

4. Tillitsvalgte på institutt-/avdelingsnivå

• Alle som er meldt opp i studieprogram på instituttet/avdelingen og oppfyller kravet til 
stemmerett kan stille til valg og stemme ved valg av tillitsvalgte på institutt-/avdelingsnivå.

5. Tillitsvalgte på fakultetsnivå

• Alle som er meldt opp i studieprogram på fakultetet og oppfyller kravet til stemmerett kan 
stille til valg og stemme ved valg av tillitsvalgte på fakultetsnivå.

6. Tillitsvalgte på institusjonsnivå

• Valg av tillitsvalgte på institusjonsnivå foregår i tråd med StOr sitt eget valgreglement.

• Valg av tillitsvalgte til Arkeologisk Museum foregår i tråd med StOr sitt eget valgreglement.

§6 Gjennomføring av valg 

• Fakultetene har ansvar for at valg blir gjennomført.

• Valgperioden for digitale valg skal være en kalenderuke.

1. Digitale valg

Det skal gjennomføres digitale valg på:

• Studieprogramnivå

• Instituttnivå

• Fakultetsnivå



2. Fysiske eller digitale valg

Valg kan gjennomføres fysisk eller digitalt på:

• Emnenivå

3. Unntak fra digitale valg
• Fakultetsdirektørene kan innvilge dispensasjon fra kravet om digitale valg på 

studieprogramnivå der dette vurderes som hensiktsmessig.
4. Gjennomføring av digitale valg

Gjennomføring av digitale valg følger dokumentet for planlegging og valg av 
studentrepresentanter.

§7 Annet 

1. Planlegging og gjennomføring valg av studentrepresentanter

Dokumentet for planlegging og gjennomføring valg av studentrepresentanter er et utfyllende

dokument for valgreglementet.

Valgstyret har ansvar for at dokumentet til enhver tid er oppdatert og kan, når nødvendig, gjøre

endringer i samråd med fakultetsdirektørene.

2. Fullmakt til rektor og leder av StOr

Rektor, sammen med leder av StOr har fullmakt til å foreta mindre endringer i dette reglement.
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