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Forslag om å endre styresammensetningen ved fakultetsstyret for
Det helsevitenskapelige fakultet
Innstilling til vedtak:
1. Fra 1. januar 2022 er det ønskelig at fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet
får samme sammensetning som øvrige fakultetsstyrer og i tråd med Lov om universiteter
og høyskoler.
2. Fakultetsstyret gir valgstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet fullmakt til å
gjennomføre valget som beskrevet i saksfremlegget, der de nye enhetene sikres plass i
fakultetsstyret fra 1. januar 2018.

Begrunnelse:
Universitetsstyret har i sak S29/17 besluttet at valgperioden ved UiT Norges arktiske universitet
endres. Funksjonsperioden på fire år videreføres, men funksjonsperioden løper fra 1. januar 2018
og fram til 31. desember 2021. Sammensetningen og størrelsen på styrene skal være i tråd med
tidligere vedtak, jf. S39/12, ephorte ref. 2012/1956. Valgstyrene er anmodet om å forberede og
administrere nyvalg av representanter til fakultets- og enhetsstyrer i henhold til valgreglene, men
med enkelte tilpasninger.
Universitetsstyret oppnevner de eksterne styrerepresentantene til fakultetsstyret, der
fakultetsledelsen gis anledning til å foreslå aktuelle kandidater. Studentutvalget (SU) ved Det
helsevitenskapelige fakultet velger studentrepresentantene på egne valgmøter. SU har valgt
studentrepresentanter som skal representere studentene for den tidligere funksjonsperioden, dvs.
fra 1. august 2017 til 31. juli 2018.
I styresak S29/17 ble det gjort følgende enstemmige vedtak, jf. Vedtak punkt 3 i saken:
Det skal etableres overgangsordninger for fakultetsstyrene som sikrer sammenslåtte
fakulteter representasjon i første styreperiode.
I saksfremlegget på side 18 står det; «Hensynet til faglig og geografisk spredning er også relevant
å vurdere i forbindelse med sammensetning av fakultetsstyrene». «Etter mønster fra tidligere
fusjoner ved UiT vil universitetsdirektøren foreslå at det lages overgangsordninger som sikrer de
ulike delene av de nye fakultetene representasjon i den første styreperioden. Forslaget innebærer
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at det i hvert fakultetsstyre skal være minst en representant i gruppene vitenskapelig ansatte og
studenter som kommer fra de sammenslåtte enhetene på nivå 2. Dersom dette ikke oppnås
allerede i kraft av det ordinære valgresultatet, vil fakultetsstyret utvides og suppleres med
kandidater som har den relevante bakgrunnen.»
Studentutvalget velger selv sine representanter, men de er gjort kjent med endring i
funksjonsperioden, samt forventningen om at studentrepresentanter fra de nye enhetene blir
representert med representanter fra valggruppen. Studentrepresentanter velges for ett år til
fakultetsstyret.
Valgapplikasjonen som benyttes av UiT Norges arktiske universitet ivaretar kun kjønnsutjevning
mellom de nominerte kandidatene. Valgstyrene ved fakultetene er derfor blitt anmodet om å
tilrettelegge, samt være aktive når det gjelder å rekruttere universitetsinterne kandidater ved de
enhetene som berøres av sammenslåingen. Ved Helsefak er det Avdeling for vernepleie, Harstad
og Idrettshøgskolen, Alta som blir to nye institutt ved fakultetet.
Valgstyret mener at den beste måten å ivareta de to nye instituttene og deres forventninger om å
være representert i fakultetsstyret er gjennom å utvide fakultetsstyret, som i dag består av 13
styremedlemmer. Utvidelsen gjøres for en overgangsperiode på fire år, fram til 31. desember
2021. Valgteknisk så vil dette bli forsøkt løst gjennom ordinært valg for valggruppen. Velges
nominerte representanter fra de nye instituttene direkte, så gjøres det ingen tilpasninger. Om man
får en situasjon der ingen representanter fra de nye instituttene blir valgt, så vil valgstyret sørge
for å ivareta hver av de nye instituttene med en representant og en vararepresentant. Her vil
stemmeantallet på kandidatene være tellende, samtidig som valgstyret vil sørge for å ivareta
kjønnsutjevning i valggruppen.
I forbindelse med fusjonen, så ble valgstyret og fakultetsledelsen oppmerksom på at
Universitetsstyret, i sak S 39-12, hadde fattet vedtak om at fakultetsstyret ved Helsefak skulle ha
14 styremedlemmer fra 1. august 2013. Fakultetsstyret har i denne valgperioden bestått av 13
styremedlemmer. Valgstyret mener at en økning til 14 styremedlemmer i tråd med vedtaket som
er fattet av universitetsstyret, vil i overgangsperioden frem til 31. desember 2021, være en god
løsning. Fast vitenskapelige ansatte får i overgangsperioden fem styremedlemmer, der to av disse
vil være øremerket henholdsvis Idrettshøgskolen og Avdeling for vernepleie.
Diskusjonen rundt fakultetsstyrets sammensetning har medført at vi har sett på
styresammensetningen ved andre sammenlignbare enheter. Styrer ved statlige universiteter og
høgskoler har som hovedregel 11 styremedlemmer. Universitetsstyret har en slik sammensetning
fra høsten 2017. Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning som er av en
noe mindre størrelse enn Helsefak, har hatt et fakultetsstyre på 11 representanter, siden 1. august
2013. De vurderer i forbindelse med fusjonen med Finnmarksfakultetet å utvide sitt fakultetsstyre
i kommende valgperiode, men har ennå ikke konkludert med hvordan dette skal gjøres.
Fakultetsstyret bes om å anmode universitetsstyret om å vedta en styresammensetning som er i
tråd med Lov om universiteter og høgskoler for fakultetsstyret, ved Det helsevitenskapelige
fakultet, fra 1. januar 2022.
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Saksbehandler: Leder av valgstyret Eli Berg, teknisk/administrativ representant og professor
Ørjan Olsvik, representant for de fast vitenskapelig tilsatte og Åshild Strømmesen, sekretær for
valgstyret.
Lov om universiteter og høyskoler : https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15
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