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Valgresultat – medlemmer til instituttrådet ved
Institutt for biologi for perioden 2009-2013
Gruppe A – fast vitenskapelig ansatte
Valget på gruppe A – fast vitenskapelig ansatte – ble gjennomført som elektronisk preferansevalg i
perioden 22.-23. juni. Gruppen velger 3 medlemmer og 5 varamedlemmer. 27 av 53
stemmeberettigede avga stemme, dvs 50,9%.
Valgresultat:
Medlemmer:
Arild Folkvord
Vigdis Vandvik
Anders Fernø
Varamedlemmer:
1. Knut Krzywinski
2. Lise Øvreås
3. Andreas Steigen
4. Kjersti Sjøtun
5. Sigurd Stefansson

Gruppe B – midlertidig vitenskapelig ansatte (perioden 01.08.2009-31.07.2013)
Valget på gruppe B – midlertidig vitenskapelig ansatte - ble gjennomført i instituttrådsmøtet 12. juni
2009. Det skulle velges 1 medlem og 3 varamedlemmer.
Valgresultat:
Medlem:
Bjørn Arild Hatteland
Varamedlemmer:
1. Ingrid Wathne
2. Hans Tore Rapp
3. Anita Rønneseth

Gruppe C – teknisk-administrativt ansatte
Valget på gruppe C – fast vitenskapelig ansatte – ble gjennomført som elektronisk preferansevalg i
perioden 22.-23. juni. Gruppen velger 2 medlemmer og 4 varamedlemmer. 17 av 53
stemmeberettigede avga stemme, dvs 32,6%.
Valgresultat:
Medlemmer:
Ellen Margrete Grong
Ståle Kolbeinson
Varamedlemmer
1. Solveig Thorkildsen
2. Annike Lygren
3. Heikki Savolainen
4. Beate Ulrikke Rensvik
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Nærmere om avstemmingen og oppgjøret
Avstemningene ble gjennomført som survey på Mi Side, mens oppgjøret ble gjennomført ved
hjelp av et spesiallaget dataprogram. Protokollfilene og loggfilene fra oppgjørsprogrammet er
tilgjengelige hos valgstyrets sekretariat, og vil også bli gjort tilgjengelige i ePhorte.
Klage
Fristen for å klage på valgene i gruppe A og C er 8 dager fra offentliggjøringen av valgstyrets
protokoll, jf. valgreglementets § 18, punkt 2. Klager som har kommet inn til BIO-valgstyrets
sekretariat (administrasjonssjefen) innen kl 1500 fredag den 3. juli vil bli ansett som rettidige.

Valgstyrets protokoll
Valgstyret – Institutt for biologi
Protokoll fra møte i valgstyret 24. juni 2009
Til stede:

Petter Larsson (leder), Magnar Aksland, Øydis Alme, Anita Jacobsen, Elin
Holm
Fra administrasjonen: Elisabeth Müller Lysebo
Sak I
VEDTAK

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 3/09

Godkjenning av valg for gruppe A og gruppe C

a) Gruppe A – fast vitenskapelig ansatte
Valget på gruppe A – fast vitenskapelig ansatte – ble gjennomført som elektronisk
preferansevalg i perioden 22.-23. juni. Valgoppgjøret ble gjort av sekretær for Det
sentrale valgstyret, Per Gunnar Hillesøy. Magnar Aksland og Elisabeth Müller Lysebo
bevitnet oppgjøret.
Valgresultat:
Medlemmer:
Arild Folkvord
Vigdis Vandvik
Anders Fernø
Varamedlemmer:
1. Knut Krzywinski
2. Lise Øvreås
3. Andreas Steigen
4. Kjersti Sjøtun
5. Sigurd Stefansson
VEDTAK:
Valgstyret vedtok enstemmig å godkjenne valgresultatet for gruppe A, slik:
Medlemmer:
Arild Folkvord
Vigdis Vandvik
Anders Fernø
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Varamedlemmer:
1. Knut Krzywinski
2. Lise Øvreås
3. Andreas Steigen
4. Kjersti Sjøtun
5. Sigurd Stefansson
b) Gruppe C – teknisk-administrativt ansatte
Valget på gruppe C – fast vitenskapelig ansatte – ble gjennomført som elektronisk
preferansevalg i perioden 22.-23. juni. Valgoppgjøret ble gjort av sekretær for Det
sentrale valgstyret, Per Gunnar Hillesøy. Magnar Aksland og Elisabeth Müller Lysebo
bevitnet oppgjøret.
Valgresultat før kjønnskvotering:
Medlemmer:
Ellen Margrete Grong (flest stemmer)
Solveig Thorkildsen (nest flest stemmer)
Varamedlemmer
1. Ståle Kolbeinson
2. Annike Lygren
3. Heikki Savolainen
4. Beate Ulrikke Rensvik
I hht valgreglementets § 17 er det krav om at begge kjønn skal være representert når det
skal velges 2 eller flere. Ingen mann ble valgt inn som medlem. Første mann på
varalisten rykker derfor opp som ordinært medlem. Det innebærer at Ståle Kolbeinson blir
fast representant, mens Solveig Thorkildsen blir vararepresentant ettersom hun hadde
færrest stemmer av de to som fikk flest stemmer.
VEDTAK:
Valgstyret vedtok enstemmig følgende valgresultatet for gruppe C, slik:
Medlemmer:
Ellen Margrete Grong
Ståle Kolbeinson
Varamedlemmer
1. Solveig Thorkildsen
2. Annike Lygren
3. Heikki Savolainen
4. Beate Ulrikke Rensvik

SAK 4 – Eventuelt
• Det var ingen saker under eventuelt.

Petter Larsson (leder)

Magnar Aksland

Øydis Alme

Anita Jacobsen

Elin Holm

Elisabeth Müller Lysebo
(sekretær)
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Valg på medlemmer til instituttrådet ved
Institutt for biologi for perioden 2009-2013
Kunngjøring av alle kandidatforslag og
kunngjøring av elektronisk valg for gr. A og C i perioden 22. – 23. juni 2009
Om instituttrådets sammensetning
Instituttrådet skal ha følgende sammensetning, som ble vedtatt av instituttrådet 18.05.2009:
Valgkrets
Tilknytning
Instituttleder
Styrets leder, tilsatt (skal ikke velges)
Gr. A
Fast vitenskapelige
Gr. B*
Midl. vitenskapelige
Gr. C
Teknisk/administrative
Gr. D*
Studenter
SUM
Medlemmer
*) Velges for ett år av gangen

Ant. medlemmer
1
3
1
2
2
9

Ant. varamedlemmer
1
5
3
4
4
17

Valg på medlemmer til instituttrådet - kandidatforslag
Valgstyret har vedtatt at valg på medlemmer til fakultetsstyret skal avholdes som preferansevalg, i
henhold til valgreglementets § 9.
Valgstyret mottok en rekke kandidatforslag innen fristen 8. juni 2009. Det kom ikke inn kandidater til
gruppe B og gruppe D, og valgstyret vil derfor finne kandidater. Forslagene på kandidater framgår av
tabellene under.
Gruppe A – fast tilsatte i forsknings- og undervisningsstilling
Valgstyret har mottatt to forslag.
1) En kandidat fremmet av Nils-Kåre Birkeland, Svein Rune Erga og Finn Langvad
Stilling
Professor

Kandidatforslag
Knut Krzywinski

Kjønn
Mann

2) En liste på 8 kandidater i rangert rekkefølge til 3 plasser og 5 varaplasser. Listeforslaget er
fremmet av følgende forslagsstillere: Ivar Rønnestad, Jon Vidar Helvik, Øyvind Fiksen, Jarl Giske
og Thorolf Magnesen.
Nummer
1
2
3

Stilling
Professor
Førsteamanuensis
Professor

Kandidatforslag
Arild Folkvord
Vigdis Vandvik
Gunnar Bratbak

Kjønn
Mann
Kvinne
Mann
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Professor

Anders Fernø

Mann

5

Professor

Lise Øvreås

Kvinne

6

Førsteamanuensis

Andreas Steigen

Mann

7

Førsteamanuensis

Kjersti Sjøtun

Kvinne

8

Professor

Sigurd Stefansson

Mann
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Disse forslagene gir følgende totale liste (alfabetisk)
Stilling
Professor
Professor

Kandidatforslag
Gunnar Bratbak
Anders Fernø

Kjønn
Mann
Mann

Professor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Arild Folkvord
Knut Krzywinski
Kjersti Sjøtun

Mann
Mann
Kvinne

Professor

Sigurd Stefansson

Mann

Førsteamanuensis

Andreas Steigen

Mann

Førsteamanuensis
Professor

Vigdis Vandvik
Lise Øvreås

Kvinne
Kvinne

Det vil bli avviklet elektronisk valg på gr. A-representanter i perioden 22. - 23. juni 2009

Gruppe B - midlertidig tilsatte i forsknings- og undervisningsstilling
Valgstyret mottok ingen forslag på kandidater til gruppe B innen fristen. I slike tilfeller har valgstyret
ansvar for å framskaffe (supplerende) kandidatforslag. Valgstyret vil forespørre kandidater fra gr. B.
Rangering av suppleringskandidater vil skje ved loddtrekning og justering for kjønnsbalanse til
valgstyret har det antall kandidater som trengs for å fylle en plass i instituttrådet, og tre varaplasser.
I valgreglementet, jfr. § 31, punkt 5, kan leses følgende:
Dersom det i en gruppe bare er foreslått så mange kandidater som det antallet
som skal velges som medlemmer og varamedlemmer, og det går fram av forslaget hvem som
foreslås som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer, foretas valget av det avtroppende
instituttrådet som valgforsamling. De foreslåtte er valgt dersom forslaget eller forslagene
oppnår tilslutning fra mer enn halvparten av instituttrådets medlemmer. For gyldig valg
kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede i instituttrådet har avgitt stemme. Blanke og
ugyldige stemmer regnes i denne sammenheng som avgitte stemmer. Dersom det ikke oppnås
et tilstrekkelig antall stemmer i instituttrådet, startes valgprosessen på nytt.
Valgstyret har besluttet at valget på kandidater til gr. B vil foregå i instituttrådet som valgforsamling
12. juni 2009.
Gruppe C – tilsatte i teknisk-administrative stillinger
Valgstyret har mottatt en liste med 6 kandidater i uprioritert rekkefølge til 2 plasser og 4 varaplasser.
Forslaget er fremmet av følgende forslagsstillere: Thelma Kraft, Heidi Lappegård og Vibeke Lokøy.
Listeforslaget på gr. C er som følger (alfabetisk):
Navn (alfabetisk)
Grong, Ellen Margrete
Kolbeinson, Ståle
Lygren, Annike
Rensvik, Beate Ulrikke
Savolainen, Heikki
Thorkildsen, Solveig

Kjønn
kvinne
mann
kvinne
kvinne
Mann
kvinne

Stilling
Førstekonsulent
Ledende forskningstekniker
Førstekonsulent
Førstekonsulent
Avdelingsingeniør
Avdelingsingeniør
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Det vil bli avviklet elektronisk valg på gr. C-representanter i perioden 22. - 23. juni 2009
Gruppe D – studentene
Valgstyret mottok ingen forslag på kandidater til gruppe D innen fristen. I slike tilfeller har valgstyret
ansvar for å framskaffe (supplerende) kandidatforslag. Valgstyrets gruppe D-medlem vil samarbeide
med Biologisk fagutvalg og STIM om å skaffe suppleringskandidater. Rangering av
suppleringskandidater vil skje ved loddtrekning og justering for kjønnsbalanse til valgstyret har det
antall kandidater som trengs for å fylle to plasser i instituttrådet, og fire varaplasser.
I valgreglementet, jfr. § 31, punkt 5, kan leses følgende:
Dersom det i en gruppe bare er foreslått så mange kandidater som det antallet
som skal velges som medlemmer og varamedlemmer, og det går fram av forslaget hvem som
foreslås som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer, foretas valget av det avtroppende
instituttrådet som valgforsamling. De foreslåtte er valgt dersom forslaget eller forslagene
oppnår tilslutning fra mer enn halvparten av instituttrådets medlemmer. For gyldig valg
kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede i instituttrådet har avgitt stemme. Blanke og
ugyldige stemmer regnes i denne sammenheng som avgitte stemmer. Dersom det ikke oppnås
et tilstrekkelig antall stemmer i instituttrådet, startes valgprosessen på nytt.
Valgstyret har besluttet at valget på kandidater til gr. D vil foregå i instituttrådet som valgforsamling i
det første mulige instituttrådsmøtet etter ferien ettersom det nå nærmer seg semesterslutt og en del
studenter har tatt sommerferie.
---

Instituttets valgstyre har opprettet en egen informasjonsside om valgene som vil oppdateres
fortløpende: http://www.bio.uib.no/internesider/BIOINFO/2009/extras/valg2009.doc

Bergen, 9. juni 2009

Petter Larsson (tlf. 82240)
valgstyrets leder (e-post Petter.Larsson@bio.uib.no)

Elisabeth Müller Lysebo (tlf. 84451)
sekretær (e-post Elisabeth.Lysebo@bio.uib.no)
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Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme
kandidatforslag
MEDLEMMER TIL INSTITUTTRÅDET GR: A-D
Det skal velges medlemmer til instituttrådet ved Institutt for biologi (BIO). Valget er hjemlet i
universitetets valgreglement, og vedtak fattet i instituttrådet 18.05.2009 om instituttrådets
sammensetning.
Instituttrådet skal ha medlemmer valgt av og blant:
•
•
•
•

Gr. A: Fast tilsatte i undervisnings- og forskningsstilling
Gr. B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskningsstilling
Gr. C: Teknisk og administrativt tilsatte
Gr. D: Studenter

Medlemmer for gruppe A og C velges for 4-årsperioden august 2009 – juli 2013. Medlemmer for
gruppe B og D velges for 1-årsperioden august 2009 – juli 2010.
Rådets funksjon, ledelse og sammensetning
Universitetsstyret vedtok 30. april 2009 nye Regler for instituttorganene (se forslag B, vedlegg til
styresak 32/09 (http://www.uib.no/filearchive/2009-032.pdf), saksnr 08/9438, Styrings- og
ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå).
Det som er nytt i forhold til dagens regler er i all hovedsak:
• At rådet nå vil bli vedtaksføre i en del overordnede strategiske saker
• At instituttleder skal inngå i rådet som fullverdig medlem og leder
Dette innebærer at rådet får en annen funksjon enn de har hatt så langt, og at en av gr. A-plassene vil
opptas av instituttleder.
Reglene for instituttorganene kan leses i sin helhet i saksforelegget fra universitetsdirektøren (forslag
B). Det framlagte forslaget ble vedtatt i sin helhet. Eneste endring i forhold til det framlagte forslaget
er at det vil komme et nytt strekpunkt i § 4 som vil omhandle mer i detalj hvilke studiesaker rådene
skal behandle.
Frist for forslag på medlemmer (gr: A-D) er satt til mandag 8. juni 2009 kl. 12.00
Forslag sendes/leveres til valgstyrets sekretær, administrasjonssjef Elisabeth Müller Lysebo, HIB,
innen kl. 12.00 mandag 8. juni 2009.
Forslag må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i den respektive valgkretsen (gruppen).
Instituttrådet skal ha følgende sammensetning:

Valgkrets

Tilknytning

Antall

Ansatt, skal ikke velges, men tilhører gr. A
i valgsammenheng
Gr. A
Gr. B
Gr. C
Gr. D
SUM

Instituttleder (rådets leder)

1

Fast vitenskapelige
Midl. vitenskapelige
Teknisk/administrative
Studenter

3
1
2
2
9
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For å ha stemmerett og være valgbar til gr. A-C må man ha vært tilsatt før 1. mars valgåret i slik
stillingskategori som det avlegges stemme i. For å ha stemmerett og være valgbar til gr. D må man ha
registrert seg som student innen den dato som er satt for registrering i vårsemesteret i valgåret.
Tilsatt som er valgbar har plikt til å ta imot valg og til å fungere i vedkommende verv. Den som har
hatt et verv, kan nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har tjenestegjort
sammenhengende i dette. Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget
vedlegges skriftlig samtykke fra denne, jfr valgreglementets § 10.
Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en
foreslått kandidat fra å stille til valg.
Det skal velges eller oppnevnes like mange vararepresentanter som det skal velges medlemmer for
hver gruppe, med tillegg av to. Det er ikke personlige varamedlemmer. For øvrig gjelder
valgreglementets § 17 om kjønnsmessig balanse.
Stemmerett og manntall
Tilsatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet. For ansatte sjekkes dette her:
http://www.uib.no/ansatt/manntall/. Klagefristen gikk ut 1. mars 2009.
Valgtidspunkt
Valget vil finne sted 22.-23. juni som elektronisk valg.
Valginformasjon
Valget vil avvikles elektronisk og som preferansevalg jfr. § 7 og 9. Instituttets valgstyre har opprettet
en egen informasjonsside om valgene som vil oppdateres fortløpende:
http://www.bio.uib.no/internesider/BIOINFO/2009/extras/valg2009.doc.
Bergen, 27. mai 2009

Petter Larsson (tlf. 82240)
valgstyrets leder (e-post Petter.Larsson@bio.uib.no)

Elisabeth Müller Lysebo (tlf. 84451)
sekretær (e-post Elisabeth.Lysebo@bio.uib.no)

Essentials in English
Election for the Department Board
The election for the department board for the period 1 august 2009-31 July 2013 will take place in
June. The deadline for proposing candidates is June 8 at 12.00 to Elisabeth Müller Lysebo.
The department board shall consist of:
Gr. A: Permanently employed scientific staff: 4 members. The Head of Department is chairperson
and member. 3 members and 5 substitute members are elected
Gr. B : Temporarily employed scientific staff: 1 member (+ 3 substitute members)
Gr. C: Technical and administrative staff: 2 members (+ 4 substitute members)
Gr. D: Students: 2 members (+ 4 substitute members)
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Valgreglementet ved UiB
http://www.uib.no/filearchive/valgreglement_pr_april2009.pdf

Valgperiode
22.-23. juni 2009.

Kandidater til instituttrådsvalget
Gruppe A – faste vitenskapelig ansatte:
Navn (alfabetisk)
Gunnar Bratbak
Anders Fernø

Kjønn
Mann
Mann

Stilling
Professor
Professor

Arild Folkvord
Knut Krzywinski
Kjersti Sjøtun

Mann
Mann
Kvinne

Professor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Sigurd Stefansson

Mann

Professor

Andreas Steigen

Mann

Førsteamanuensis

Vigdis Vandvik
Lise Øvreås

Kvinne
Kvinne

Førsteamanuensis
Professor

Gruppe B – midlertidig vitenskapelig ansatte:
Ingen forslag. Valgstyret skal supplere.

Gruppe C – teknisk/administrativt ansatte:
Navn (alfabetisk)
Grong, Ellen Margrete
Kolbeinson, Ståle
Lygren, Annike
Rensvik, Beate Ulrikke
Savolainen, Heikki
Thorkildsen, Solveig

Kjønn
kvinne
mann
kvinne
kvinne
Mann
kvinne

Stilling
Førstekonsulent
Ledende forskningstekniker
Førstekonsulent
Førstekonsulent
Avdelingsingeniør
Avdelingsingeniør

Gruppe D - studenter:
Ingen forslag. Valgstyret skal supplere.

Foreløpig orientering om valget – fra BIOINFO nr. 19
Foreslå kandidater til nytt instituttråd!
I juni skal det velges nytt instituttråd, og før det må det foreslås kandidater til rådet. Det vil komme en
offisiell kunngjøring fra valgstyret, men en behøver ikke vente på denne for å begynne arbeidet med å
finne mulige kandidater. Forslag må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i den
respektive valgkretsen, dvs gruppen (gruppe A – fast vitenskapelig ansatte, gruppe B – midlertidig
vitenskapelig ansatte, gruppe C – teknisk/administrativt ansatte, gruppe D – studenter). Forslaget kan
være enten en komplett liste for den aktuelle gruppen eller ett eller flere enkeltnavn. Instituttrådet
vedtok i møte 18. mai på grunnlag av Universitetsstyrets vedtak 30. april (se nedenfor) at rådet fra og
med kommende valgperiode skal ha følgende sammensetning:
Gr. A Faste vitenskapelig ansatte: 4 medlemmer fordelt slik: Instituttleder (rådets leder) + 3 valgte
medlemmer (+ 5 varamedlemmer)
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Gr. B Midlertidige vitenskapelige: 1 medlem (+ 3 varamedlemmer)
Gr. C Teknisk/administrative: 2 medlemmer (+ 4 varamedlemmer
Gr. D Studenter: 2 medlemmer (+ 4 varamedlemmer)
Rådets funksjon, ledelse og sammensetning
Universitetsstyret vedtok 30. april 2009 nye Regler for instituttorganene (se forslag B, vedlegg til
styresak 32/09 (http://www.uib.no/filearchive/2009-032.pdf) Styrings- og ledelsesformer på fakultetsog instituttnivå).
Det som er nytt i forhold til dagens regler er i all hovedsak:
• At rådene nå vil bli vedtaksføre i en del overordnede strategiske saker
• At instituttleder skal inngå i rådet som fullverdig medlem og leder
Dette innebærer at rådene får en annen funksjon enn de har hatt så langt, og at en av gruppe Aplassene vil opptas av instituttleder.
Reglene for instituttorganene kan leses i sin helhet i saksforelegget fra universitetsdirektøren (forslag
B). Det framlagte forslaget ble vedtatt i sin helhet. Eneste endring i forhold til det framlagte forslaget
er at det vil komme et nytt strekpunkt i § 4 som vil omhandle mer i detalj hvilke studiesaker rådene
skal behandle.

11

