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Avdeling vernepleie
Det helsevitenskapelige fakultet
Det juridiske fakultet
Det kunstfaglige fakultet
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket

Orientering om valgordningen for fakultets- og enhetsstyrer ved UiT
Norges arktiske universitet
Universitetsstyret behandlet i sak S 29/17 ny faglig organisering ved UiT med virkning fra 1.1.2018. Vedtatte
endringer i fakultets- og avdelingsstrukturen påvirker i noen grad valg av universitetsinterne representanter til
de fakultetsstyrer som berøres av endringen. Funksjonsperioden for fakultets- og enhetstyrer er fire år. Ny
funksjonsperiode løper fra 1.1.2018 og fram til 31.12.2021. Unntaket er Fakultet for ingeniørvitenskap og
teknologi (IVT-fak), der inneværende funksjonsperiode løper til 31.12.2019. Sammensetning og størrelse av
styrene skal være i tråd med tidligere vedtak, jf. S 39/12, ePhorte 2012/1956. Valgstyrene ved den enkelte
enhet skal forberede og administrere nyvalg av representanter til fakultets- og enhetsstyrer i henhold til
vedlagte valgregler, men med enkelte tilpasninger.
I dagens valgregler er start for valgperioden satt til senest 20. juni som var i tråd med tidligere
funksjonsperiode. Valgstyret må denne gang ta hensyn til ny funksjonsperiode som løper fra 1. januar 2018.
Universitetsdirektøren ber valgstyrene ved fakultetene i samarbeid med senioringeniør Thorgeir Berre ved
Avdeling for IT komme fram til en passende startdato for valget. Av hensyn til den IT tekniske
gjennomføringen med tilpasning av manntall og stemmerett, nominasjon av kandidater samt opptelling og
kunngjøring av resultatet, anbefaler universitetsdirektøren at dette skjer senest i uke 47 eller uke 48. I
henhold til valgreglene skal manntallet over stemmeberettigede ansatte legges ut senest fire uker før fastsatt
valgdato, nominasjon av kandidater skal være oversendt valgstyret tre uker før valgdato, jf. § 3 og 5 i vedlagte
valgregler. Se ellers valgregler for utfyllende informasjon.
Videre er det i styresak S 29/17 gjort følgende enstemmige vedtak, jf. vedtak punkt 3 i saken: Det skal
etableres overgangsordninger for fakultetsstyrene som sikrer sammenslåtte fakulteter representasjon i første
styreperiode. IVT- og NT-fak skal ha overlappende styrerepresentasjon.
Valget gjennomføres som kjent elektronisk, og er et preferansevalg med overførbare stemmer.
Valgapplikasjonen, slik den er utformet i dag, kan ikke rent valgteknisk ivareta hensynet til dette vedtaket.
Universitetsdirektøren foreslår av den grunn at valgstyret i denne sammenheng tilrettelegger og er aktiv når det
gjelder å rekruttere universitetsinterne kandidater ved de enheter som berøres av sammenslåing. Valgstyret gis
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i tillegg et utvidet mandat til å foreta nødvendig manuell tilpasning i etterkant av valget, slik at representasjon
ved de sammenslåtte fakultetene slik det er beskrevet i vedtaket ivaretas. Det gjelder også overlappende
styrerepresentasjon ved IVT-fak og NT-fak.

Vennlig hilsen
Jørgen Fossland
universitetsdirektør
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personal- og organisasjonsdirektør
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