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Prosess for valg av instituttstyre og ledelse 

 Institutt for foretaksøkonomi 

Vedtatt av instituttstyret 10.03.2021 

 

1. Formelle rammer 

1.1. Reglementer 

• Valg av instituttstyre er regulert i NHHs valgreglement, vedtatt i revidert versjon på 
styremøtet 10.03.2021.  

• Ansettelse av instituttleder er regulert i dokumentet «Ansettelsesprosess for 
instituttledere ved NHH», vedtatt av Styret 18.01.2021.  

• Instituttleders rolle i instituttstyret og ordningen med ledergruppe og stedfortreder 
for instituttleder er regulert i dokumentet «Mandat for instituttledere ved NHH», 
vedtatt av Styret 18.01.2021.  

 

1.2. Noen regler åpner for lokale tilpasninger. Blant annet kan instituttene velge 

• om det skal opprettes en valgkomite, hvordan den eventuelt utformes og hvilket 
mandat den eventuelt gis 

• om det skal være ett, to eller tre styremedlemmer fra fast vitenskapelig stab 

• om det skal velges ett styremedlem blant PhD-stipendiatene og ett blant andre 
midlertidig vitenskapelig ansatte eller om det skal være ett felles styremedlem for 
alle midlertidig vitenskapelig ansatte 

• om det skal velges varamedlemmer og om disse er personlige varamedlemmer eller 
ikke 

 

2. Viktige sentrale bestemmelser  

2.1. Instituttstyret skal oppnevne et valgstyre for valg av undervisningsansvarlig, 
forskningsansvarlig, medlemmer og varamedlemmer til instituttstyret. Valgstyret har 
normalt tre medlemmer. Begge kjønn skal være representert. Instituttstyret 
oppnevner valgstyrets leder og nestleder. Instituttstyret oppnevner også sekretær for 
valgstyret. 

2.2. Valgstyret skal administrere valgene og forberedelsene til disse. Valgstyret skal også 
påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange personer 
som det skal velges, medregnet varamedlemmer. 

2.3. Valgstyret er vedtaksfør når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. De gjør 
vedtak med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 
Medlemmer av instituttets valgstyre kan bringe avgjørelser inn for det sentrale 
valgstyret. 

2.4. Dersom et medlem av valgstyret blir foreslått som kandidat til verv, trer 
vedkommende ut av valgstyret for dette valget. Instituttleder oppnevner nytt medlem 
for dette valget.  

2.5. Valgstyret skal i god tid før valget sende ut innkalling og kunngjøre frist for å 
fremsette forslag på kandidater. Forslag til kandidater til undervisningsansvarlig, 
forskningsansvarlig, medlemmer og varamedlemmer til instituttstyret skal være 
innkommet til instituttets valgstyre senest to uker før valget. 
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2.6. Fast ansatte velger medlemmer og varamedlemmer til instituttstyret for fire år av 
gangen. Midlertidig vitenskapelige ansatte velger medlemmer og varamedlemmer for 
ett år av gangen.  

2.7. Alle stemmeberettigede har forslagsrett, og alle stemmeberettigede er valgbare.  

2.8. Ansatte som blir valgt til verv har plikt til å ta imot vervet, men den som har gjort 
tjeneste i et verv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som 
vedkommende har fungert i vervet. 

2.9. Ingen kan gjenvelges som undervisningsansvarlig, forskningsansvarlig eller 
instituttstyremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i vervet i et sammenhengende 
tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse.  

2.10. Ved valg av medlemmer fra fast ansatte skal begge kjønn være representert så langt 
det er mulig. Ved valg av varamedlemmer fra fast ansatte skal begge kjønn være 
representert så langt det er mulig. 

2.11. Instituttleder er leder av instituttstyret ex officio. 

2.12. Instituttleder utpeker sin stedfortreder (nestleder) i samråd med rektor. 
Instituttleders stedfortreder er fast møtende vara for instituttleder i instituttstyret, og 
kan være et valgt medlem av instituttstyret. 

2.13. Instituttleder utpeker sin ledergruppe. Stedfortreder, administrasjonssjef, 
forskningsansvarlig og undervisningsansvarlig inngår normalt i ledergruppen. 

2.14. Instituttstyret er, sammen med rektor, innstillingsutvalg ved ansettelse av ny 
instituttleder.  

2.15. Innstillingsutvalget har ansvar for å oppnevne en søkekomité for å identifisere 
relevante kvalifiserte kandidater til stillingen.  

2.16. Ansettelse av instituttleder skjer på åremål for fire år om gangen. Ingen kan være 
ansatt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn tolv år  

2.17. Studentforeningen ved Kjernestyret har ansvar for oppnevning av 
studentrepresentanter til instituttstyret. 

 

3. Lokale bestemmelser ved Institutt for foretaksøkonomi 

3.1. Instituttstyret oppnevner en valgkomité med tre til fem medlemmer som skal foreslå 
kandidater til instituttstyret fra de fast ansatte. Komiteen er også søkekomite for 
instituttlederstillingen.  

3.2. Dersom et medlem av valgkomiteen blir kandidat til et verv, trer vedkommende ut av 
valgkomitéen. 

3.3. Instituttstyret ved Institutt for foretaksøkonomi skal ha ti medlemmer. Det består av 
instituttleder, sju medlemmer som velges blant de ansatte og to studenter. 
Instituttstyret skal bestå av følgende valgte medlemmer: 

• Undervisningsansvarlig 

• Forskningsansvarlig 

• To styremedlemmer og ett til tre varamedlemmer fra de vitenskapelig ansatte 

• Ett styremedlem og ett varamedlem fra de administrativt ansatte 

• Ett medlem og ett varamedlem fra PhD-stipendiatene 

• Ett medlem og ett varamedlem fra andre midlertidig vitenskapelig ansatte 

3.4. Instituttstyret bestemmer selv om noen av varamedlemmene skal møte fast. 
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4. Mandat for valgkomiteen på Institutt for foretaksøkonomi 

4.1. Valgkomiteen skal legge til rette for at instituttet får en dyktig, motivert og 
velfungerende ledelse. 

4.2. Valgkomiteen skal kartlegge kandidater til instituttlederstillingen og oppfordre egnede 
kandidater til å søke. Valgkomiteens leder skal holde rektor orientert om arbeidet og 
komiteens vurderinger. 

4.3. Valgkomiteen skal legge fram forslag til nytt instituttstyre med én kandidat til hvert 
verv fra gruppen fast vitenskapelig ansatte. Forslaget skal være mest mulig samlende og 
i størst mulig grad sikre at alle fagområder og kategorier av ansatte blir representert i 
instituttstyret. Det er mulig å legge fram en delt innstilling.  

4.4. Valgkomiteen skal også se til at det blir foreslått kandidater fra PhD-stipendiatene og 
de midlertidig vitenskapelig ansatte for første år i valgperioden. 

4.5. Valgkomiteen skal fremme sitt forslag til valgstyret senest tre uker før valget, dvs. 
senest én uke før nominasjonsfristen. 

 


