
1 
 

 
 

 Valgreglement for Norges Handelshøyskole 
Vedtatt av styret 09.09.2009 med endringer vedtatt av styret 17.04.2015, 03.05.2017, 14.09.2017 og 
10.03.2021. 

 

 KAPITTEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....................................................................................................2 

§ 1. Reglementets anvendelse ........................................................................................................................ 2 

§ 2. Tidspunkt for gjennomføring av valg ...................................................................................................... 2 

§ 3. Valgperioden ......................................................................................................................................... 2 

§ 4. Stemmerett for ansatte ............................................................................................................................ 2 

§ 5. Stemmerett for studenter ........................................................................................................................ 3 

§ 6. Liste over stemmeberettigede – klage over manntallsføringen ................................................................. 3 

§ 7. Valgstyrer .............................................................................................................................................. 3 

§ 8. Kunngjøring av frister ............................................................................................................................ 4 

§ 9. Forslagsrett og valgbarhet  ..................................................................................................................... 4 

§ 10. Kandidatpresentasjon ........................................................................................................................... 4 

§ 11. Valgform og fremgangsmåte ................................................................................................................ 5 

§ 12. Krav til gyldig valg .............................................................................................................................. 5 

§ 13. Elektronisk valg – innkalling og gjennomføring .................................................................................... 5 

§ 14. Valgmøte – innkalling og gjennomføring .............................................................................................. 6 

§ 15. Kjønnsmessig ubalanse ved opptelling .................................................................................................. 7 

§ 16. Ansattes plikt til å ta imot verv ............................................................................................................. 7 

§ 17. Studenters plikt til å ta imot verv .......................................................................................................... 7 

§ 18. Valgprotokoll ....................................................................................................................................... 7 

KAPITTEL 2. SÆRLIGE REGLER FOR VALG AV STYRET VED NORGES HANDELSHØYSKOLE ........ 8 

§ 19. Styrets sammensetning ......................................................................................................................... 8 

§ 20. Valg av medlemmer til styret fra ansatte i undervisnings‐ og forskerstilling ........................................... 8 

§ 21. Valg av medlemmer til styret fra ansatte i teknisk eller administrativ stilling ......................................... 8 

§ 22. Valg av medlemmer til styret fra studentene ......................................................................................... 8 

§ 23. Valg for studentene .............................................................................................................................. 9 

KAPITTEL 3. SÆRLIGE REGLER FOR VALG AV INSTITUTTSTYRE ....................................................... 9 

§ 24. Instituttstyrenes sammensetning............................................................................................................ 9 

§ 25. Stemmerett, forslagsrett og valgbarhet ................................................................................................ 10 

KAPITTEL 4. KLAGE – UTTREDEN I VALGPERIODEN .......................................................................... 10 

§ 26. Klage ................................................................................................................................................. 10 

§ 27. Uttreden i valgperioden ...................................................................................................................... 10 

  KAPITTEL 5. UTFYLLENDE REGLER – IKRAFTTREDEN..........................................................................11  

§ 28. Utfyllende regler ................................................................................................................................ 11 

§ 29. Ikrafttreden ........................................................................................................................................ 11 

 

 
 



2 
 

KAPITTEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER 

 
§ 1. Reglementets anvendelse 

Dette reglementet gjelder for valg av medlemmer og varamedlemmer til styret ved Norges Handelshøyskole 
(heretter kalt styret), samt undervisningsansvarlig, forskningsansvarlig og øvrige medlemmer og 
varamedlemmer til instituttstyrene. 

 

§ 2. Tidspunkt for gjennomføring av valg 

Valgene skjer i vårsemesteret med virkning fra 1. august samme år. 
 

Valgstyrene1 fastsetter tidspunkt for valgene innenfor de rammer som er fastsatt i dette reglement. 

 
Valg av medlemmer til styret skal gjennomføres før andre valg ved Norges Handelshøyskole, når valgene 
skjer i samme semester. 

 

§ 3. Valgperioden 

For fire år velges: 
a) Medlemmer til styret fra de ansatte 
b) Varamedlemmer til styret fra de ansatte 
c) Undervisningsansvarlig 
d) Forskningsansvarlig 
e) Medlemmer til instituttstyrene fra de ansatte 
f) Varamedlemmer til instituttstyrene fra de ansatte 

 
For ett år velges: 

a) Ett eventuelt medlem og to varamedlemmer til styret fra gruppen midlertidig ansatte i 

undervisnings‐ og forskerstillinger2  

b) Ett eller to medlemmer og ett eller flere varamedlemmer til instituttstyrene fra gruppen 
midlertidig ansatte i undervisnings‐ og forskerstilling3  

c) Medlemmer og varamedlemmer til styret fra studentene 
 

Utnevning av medlemmer og varamedlemmer til instituttstyrene fra studentene skjer for ett år av gangen i 
samsvar med føringene i § 25 femte ledd. 

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

 
Dersom det i styret/instituttstyrene er en gruppe som ikke har mange nok medlemmer i forhold til fastsatt 
andel, og det heller ikke er varamedlemmer som kan tre inn i vervene, kan styret/instituttstyrene beslutte at 
det skal holdes suppleringsvalg. 
 

  § 4. Stemmerett for ansatte 

Stemmerett har den som har tiltrådt stilling ved Norges Handelshøyskole senest på valgdagen(e). 

 
Stemmerett har likevel ikke: 

                                                             
1 Se § 7. 
2 Se § 19 andre ledd. 
3 Se § 24 første ledd bokstav e). 
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a) Den som er ansatt i mindre enn 50 % stillingsbrøk, 
b) Den som er ansatt eller engasjert for mindre enn ett år, hvis ikke han eller hun har vært i 

sammenhengende ansettelsesforhold ved Norges Handelshøyskole i minst ett år når valget holdes 

 
Eksternt finansiert i midlertidig undervisnings‐ og forskerstilling som Norges Handelshøyskole har 
arbeidsgiveransvar for, har stemmerett på lik linje med midlertidig ansatte når vedkommende har fast 
arbeidsplass ved Norges Handelshøyskole og vedkommende ellers fyller de vanlige vilkår for stemmerett. 

 
Eksternt finansiert fast ansatt i midlertidig gavestilling har stemmerett på lik linje med fast ansatte. Ansatte 
med forskningstermin beholder sin stemmerett. Stemmeretten faller bort for den som har permisjon for å 
arbeide i annen stilling. Dette gjelder likevel ikke hvis han eller hun i permisjonstiden er ansatt i en annen 
stilling ved Norges Handelshøyskole og ikke har stemmerett i denne. 

 
Ingen kan ha mer enn en stemme i et valg. Eksisterer en person i flere manntall skal kun en stemme kunne 
avgis. Forekomster skal prioriteres i slik rekkefølge: Ansatt i undervisnings‐ og forskerstilling, ansatt i teknisk 
eller administrativ stilling, student. 

 
Ingen kan ha stemmerett mer enn ett sted. Ansatte har stemmerett hos sitt primærarbeidssted/institutt. 
Studenter med tilknytning til flere steder må i stemmeregistreringen bestemme hvor de vil anvende sin 
stemmerett. 

 
Det sentrale valgstyret avgjør tvilsspørsmål om stemmerett og stemmekrets. 

 

  § 5. Stemmerett for studenter 

Stemmerett ved valg av representanter for studentene har den som har betalt semesteravgift og foretatt 
registrering ved Norges Handelshøyskole for vårsemesteret innen frist fastsatt av Studieadministrasjonen. 
Ved suppleringsvalg kan styret/instituttstyrene fastsette annen frist, dersom dette er hensiktsmessig. 
Stemmeretten begrenses i overensstemmelse med § 4, 5. og 6. ledd. 

 

  § 6. Liste over stemmeberettigede – klage over manntallsføringen 

Rektor er manntallsfører. Et manntall over de som har stemmerett skal være satt opp senest seks uker før 
vedkommende valg for ansatte og studenter. Manntallet skal straks legges ut til gjennomsyn for alle det 
vedkommer. 

 
Klage over manntallsføringen avgjøres av det sentrale valgstyret. 
 

  § 7. Valgstyrer 

Styret oppnevner det sentrale valgstyret for valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. Det 
sentrale valgstyret har normalt fem medlemmer, der hvert kjønn skal være representert med minst to 
medlemmer.4  

 
Hvert instituttstyre oppnevner sitt valgstyre for valg av undervisningsansvarlig, forskningsansvarlig, 
medlemmer og varamedlemmer til instituttstyret. Disse valgstyrene har normalt 3 medlemmer, der begge 
kjønn skal være representert. 

 
Styret/instituttstyrene oppnevner valgstyrets leder og nestleder. 

 
Dersom medlem av et valgstyre er foreslått som kandidat til verv, trer vedkommende ut av valgstyret for 
dette valget. Rektor/instituttleder oppnevner nytt medlem for dette valget. 

                                                             
4 Jf. Likestillings- og diskrimineringsloven § 28. 
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Valgstyrene skal administrere valgene og forberedelsene til dette. Det skal også påse at valg ikke finner sted 
før det er fremmet forslag på minst like mange personer som det skal velges, medregnet varamedlemmer. 

 
Valgstyrene er vedtaksføre når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. De gjør vedtak med vanlig 
flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Medlem av det sentrale valgstyret kan bringe 
avgjørelser i valgstyret inn for styret. Medlem av instituttenes valgstyrer kan bringe avgjørelser i sitt valgstyre 
inn for det sentrale valgstyret. 

 
Det sentrale valgstyret kan motta delegert avgjørelsesmyndighet i saker som etter dette reglement er tillagt 
styret. 

 
Rektor oppnevner sekretær for det sentrale valgstyret. Instituttene oppnevner sekretær for sine valgstyrer. 
Sekretær for det sentrale valgstyret bistår instituttenes valgstyrer. 

 

  § 8. Kunngjøring av frister 

Frist for å fremsette forslag på kandidater, innkalling til valg og gjennomføring av valg fastsettes av 
valgstyrene og kunngjøres i god tid før valget. 

 
I kunngjøringen gjøres det også kort rede for reglene om fremsettelse av forslag og for fremgangsmåten ved 
valgene. 

§ 9. Forslagsrett5 og valgbarhet 

Alle stemmeberettigede ved de respektive valg har forslagsrett6.  

 
Alle stemmeberettigede er valgbare ved de respektive valg. Dette gjelder likevel ikke rektor og prorektorer. 

Forslag på kandidat til medlemmer og varamedlemmer til styret skal være innkommet til det sentrale 
valgstyret senest fire uker før valget.7  

 
Forslag på kandidater til undervisningsansvarlig, forskningsansvarlig, medlemmer og varamedlemmer til 
instituttstyrene skal være innkommet til instituttets valgstyre senest to uker før valget. 

 

Forslag må innleveres skriftlig eller på e‐post til valgstyrene. Forslag på kandidater må være underskrevet av 
forslagsstiller. 

 
Fremsatte forslag skal straks meddeles de foreslåtte kandidater og kunngjøres for de stemmeberettigede. 
Når fristen for å fremsette forslag er ute, kunngjøres en samlet oversikt over de innkomne forslag. 

 
Styret/instituttstyrene kan oppnevne en valgkomité for å søke etter kandidater.   
 

  § 10. Kandidatpresentasjon 

Før valget skal kandidatene presenteres for velgerne. Det er valgstyret som er ansvarlig for at presentasjonen 
gjennomføres på forsvarlig måte i god tid før valget. 

                                                             
5 Forslagsfristene i denne bestemmelsen har relasjon til § 16 andre ledd 
6 Se §§ 20, 21, 22 og 25. 
7 For studentene gjelder § 22. 
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  § 11. Valgform og fremgangsmåte 

Det skal gjennomføres valg av følgende funksjoner og grupper: 
a) Undervisningsansvarlig 
b) Forskningsansvarlig 
c) Medlemmer og varamedlemmer til styret fra ansattes grupper 
d) Medlemmer og varamedlemmer til instituttstyrene fra ansattes grupper 
e) Studentrepresentanter til styret 

 
Valg av undervisningsansvarlig og forskningsansvarlig skjer normalt ved flertallsvalg. Valgstyrene kan likevel 
beslutte at valget skjer som preferansevalg, dersom dette er mest hensiktsmessig. Valget gjennomføres 
normalt elektronisk, men valgstyrene kan beslutte at valget skal gjennomføres som valgmøte. 

 
Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret/instituttstyret fra ansattes grupper skjer ved 
preferansevalg. Valgstyrene kan likevel beslutte at valget skjer som flertallsvalg, dersom dette er mest 
hensiktsmessig. Valget gjennomføres normalt elektronisk, men valgstyrene kan beslutte at valget skal 
gjennomføres som valgmøte innenfor hver gruppe. 

 
Valg av medlemmer og varamedlemmer fra studentene til styret8 skjer ved urnevalg og/eller elektronisk valg 
som flertallsvalg. 

 
Ved valg på instituttene kan det ved valg av undervisningsansvarlig, forskningsansvarlig og øvrige valg 
benyttes stemmeseddel hvor de stemmeberettigede kan velge å stemme på de foreslåtte kandidater eller 
stemme blankt. Instituttets valgstyre kan vedta slik forenklet stemmeprosess når: 

a) oppnevnt valgkomité fremlegger et omforent forslag til kandidater 
b) det ikke er innkommet forslag til kandidater utover valgkomiteens forslag innen fristen i § 9 fjerde 

ledd 
c) antall foreslåtte kandidater er likt det antall kandidater som skal velges 

 

  § 12. Krav til gyldig valg 

For gyldig valg kreves at minst 50 % av de stemmeberettigede ansatte har avgitt stemme.9 Det er adgang til å 
avgi blank stemmeseddel. Blanke og ugyldige stemmer regnes i denne sammenheng som avgitte stemmer. 

 
Dersom valget er ugyldig, jf. første ledd, skal dette kunngjøres av valgstyret og det skal gjennomføres et nytt 
valg. 

 

  § 13. Elektronisk valg – innkalling og gjennomføring 

Innkalling til elektronisk valg gis hver enkelt stemmeberettiget med 10 dagers varsel. 

 
Det er adgang til å melde forfall til valgstyrene. Forfallsmelding kan trekkes innen valgets begynnelse. Dersom 
forfallsmeldingen trekkes, vil stemmeretten være i behold. 

 
Kandidatene presenteres med navn og tilhørighet i innkallingen. 

 
Ved uttak av data etter stemmegivningen for kjøring i opptellingsprogram skal flere av valgstyrets 
medlemmer være tilstede. Ved opptellingen gjennomføres først en testkjøring på et datasett med kjent 
resultat. 

                                                             
8 For oppnevning eller valg av studentmedlemmer til instituttstyrene, se § 25 femte ledd. 
9 For studentene gjelder § 23. 
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Ved flertallsvalg vil en kandidat som får mer enn halvparten av de avgitte stemmene etter første valgomgang 
bli valgt. 

 
Dersom ingen av kandidatene får over halvparten av stemmene i første valgomgang, avholdes ny valgomgang 
med de to kandidatene som fikk flest stemmer i første valgomgang. Resultat av første valgomgang kunngjøres 
straks. Ny valgomgang gjennomføres i samsvar med paragrafen her. Valgstyret fastsetter tidspunkt for 
gjennomføring og innkaller til valg.10  

Fremgangsmåten ved preferansevalg er gitt i nærmere bestemmelser, se vedlegg 1 – «Bestemmelser om 
fremgangsmåten ved preferansevalg». Valgoppgjør ved preferansevalg gjennomføres som hovedregel ved 
bruk av dataprogram etter utfyllende regler fastsatt av styret. 

 
 

  § 14. Valgmøte – innkalling og gjennomføring 

Skal valget skje i møte, innkaller valgstyrene til dette med minst 10 dagers varsel. 
 

Eventuelt forfall skal meldes straks det er klart at et medlem ikke kan møte. Hvis et medlem som har meldt 
forfall likevel møter, har han eller hun stemmeretten i behold. 

 
Dersom flertallsvalg gjennomføres som valgmøte fører velgerne opp navnet på den kandidaten velgeren 
ønsker å gi sin stemme. Den som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer, er valgt. Får ingen slikt 
flertall i første valgomgang, holdes det ny avstemning. Hvis heller ingen får slikt flertall ved denne 
valgomgangen, holdes det en tredje avstemning. Ved denne kan det bare stemmes på de to kandidater som 
fikk flest stemmer i annen valgomgang. Har en fått høyeste og en eller flere fått nest høyeste stemmetall, 
foretas omvalg blant samtlige av disse. Valgt ved denne valgomgang er den kandidat av disse som får flest 
stemmer. 

 
Hvis to kandidater får høyeste stemmetall, skal det skje omvalg mellom disse. I tilfelle stemmelikhet i siste 
valgomgang avgjøres valget ved loddtrekning ved myntkast. 

 
Valg av varamedlemmer skjer som flertallsvalg ved at alle velges samtidig. De som har fått flest stemmer er 
valgt. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning ved myntkast. Varamedlemmene rangeres i 
henhold til avgitte stemmer. 

 
Fremgangsmåten ved preferansevalg er gitt i nærmere bestemmelser, se vedlegg 1 – «Bestemmelser om 
fremgangsmåten ved preferansevalg». 

 

Det gis adgang til å avgi forhåndsstemme ved valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, valg av 
undervisningsansvarlig og forskningsansvarlig, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til 
instituttstyrene når disse valgene gjennomføres som preferansevalg. Forhåndsstemme må være innkommet 
til valgstyrene innen en frist som valgstyrene har fastsatt i innkallingen. Hvis den som har avgitt 
forhåndsstemme, likevel møter, skal forhåndsstemmen trekkes tilbake og vedkommende stemmer på vanlig 
måte. Når forhåndsstemme avgis, skal stemmeseddel sendes i lukket konvolutt til valgstyrene. Hver konvolutt 
legges i en ytre konvolutt påført velgerens navn og stilling. Konvolutter med forhåndsstemmer legges 
sammen med de møtendes avgitte stemmer og telles opp samtidig med disse. 

 

                                                             
10 Se §§ 13 første ledd og 14 første ledd. 
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Den som blir nektet å avgi stemme, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. Slik stemmeseddel 
skal ikke legges i valgurnene, men i en særskilt lukket konvolutt påført navn og adresse for velgeren. 
Stemmeseddelen skal oppbevares på betryggende måte med tanke på eventuell klage. 

 

  § 15. Kjønnsmessig ubalanse ved opptelling 

Viser det seg ved opptellingen at et kjønn ikke vil være representert i samsvar med krav om kjønnsfordeling11 
etter dette reglement erstattes den eller de lavest rangerte blant det overrepresenterte kjønn med den eller 
de høyest rangerte blant det underrepresenterte kjønn. Ved flertallsvalg i henhold til deres stemmetall og ved 
preferansevalg i henhold til nærmere bestemmelser om opptellingsmåte.12  

 

  § 16. Ansattes plikt til å ta imot verv 

Ansatt som blir valgt til verv etter dette reglement, har plikt til å ta imot vervet. 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. 
Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem 
i neste periode. 

 
Den som er foreslått som kandidat ved valg etter dette reglement og kan kreve seg fritatt, må gi beskjed om 
dette senest én uke etter å ha mottatt melding om forslaget. 

 
Rektor kan etter søknad frita for valg eller for fortsatt funksjon i et verv den som ikke uten uforholdsmessig 
vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i dette. Den som er ansatt i deltidsstilling, kan også 
fritas hvis vervet vil medføre at det blir urimelig byrdefullt eller vanskelig for vedkommende å utføre arbeid i 
denne. 

 

  § 17. Studenters plikt til å ta imot verv 

Student som er foreslått som kandidat ved valg, må gi beskjed senest én uke etter å ha mottatt melding om 
forslaget hvis han eller hun nekter å ta imot valg. 

 
Student som tar imot valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele valgperioden så lenge 
han eller hun er valgbar. Rektor/instituttleder kan etter søknad frita for fortsatt funksjon i et verv den som 
ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i vervet. 

 

  § 18. Valgprotokoll 

Utfallet av valg etter dette reglement skal føres inn i en særskilt valgprotokoll som underskrives av 
valgstyrene. Melding om utfallet av valget sendes til rektor og kunngjøres straks. 

 

  

                                                             
11 Se §§ 20, 21 og 25. 
12 Se «Bestemmelser om fremgangsmåten ved preferansevalg» pkt. 8 (vedlegg 1).  
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KAPITTEL 2. SÆRLIGE REGLER FOR VALG AV STYRET VED NORGES 
HANDELSHØYSKOLE 

 
  § 19. Styrets sammensetning 

Styret ved Norges Handelshøyskole består av fire medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings‐ og 
forskerstilling, ett medlem valgt blant ansatte i teknisk eller administrativ stilling, to medlemmer valgt blant 
studenter og fire eksterne medlemmer.13  

 
Hvis de midlertidig ansatte i undervisnings‐ og forskerstilling utgjør mer enn 25 prosent14 av de ansatte i 
undervisnings‐ og forskerstilling ved høyskolen, utgjør de en egen valgkrets som ved særskilt valg skal velge 
ett av de fire styremedlemmene fra de ansatte i undervisnings‐ og forskerstilling fra sin krets. 

 
Har et medlem forfall, innkalles varamedlem fra vedkommendes valgkrets. 

  § 20. Valg av medlemmer til styret fra ansatte i undervisnings‐ og forskerstilling 

Stemmeberettiget er alle ansatte i undervisnings‐ og forskerstilling som har stemmerett i henhold til § 4. 

 
Rektor og prorektorer ved Norges Handelshøyskole kan ikke velges som medlem av styret. 

 
Det skal velges fire medlemmer unummerert og seks varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Ved valg av 
medlemmer skal begge kjønn være representerte, og ved valg av varamedlemmer skal hvert kjønn være 
representert med minst to medlemmer.15  

 
Dersom de midlertidig ansatte i undervisnings‐ og forskerstilling etter § 19 har krav på egen representant i 
styret, holdes separate valg for de to grupper ansatte i undervisnings‐ og forskerstilling. I dette tilfellet skal de 
to gruppene (faste og midlertidig ansatte) velge henholdsvis tre medlemmer unummerert og fire 
varamedlemmer i nummerert rekkefølge og ett medlem og to varamedlemmer i nummerert rekkefølge.  

 
Ved valg av medlemmer fra fast ansatte skal begge kjønn være representerte. Ved valg av varamedlemmer 
fra fast ansatte og ved valg av varamedlemmer fra midlertidig ansatte skal begge kjønn være representerte. 

 

  § 21. Valg av medlemmer til styret fra ansatte i teknisk eller administrativ stilling 

Stemmeberettiget er alle ansatte i teknisk eller administrativt stilling som har stemmerett i henhold til § 4. 

 
Det skal velges ett medlem og to varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Ved valg av varamedlemmer skal 
begge kjønn være representerte. 

 

  § 22. Valg av medlemmer til styret fra studentene 

Medlemmer og varamedlemmer til styret fra studentene velges ved urnevalg og/eller elektronisk valg i 
vårsemesteret hvert år. 

 
Datoen for valget og fristen for å fremsette forslag på kandidater fastsettes av Kjernestyret og kunngjøres før 
utgangen av mars måned. I kunngjøringen gjøres det også kort rede for reglene om fremsettelse av forslag og 
for fremgangsmåten for valget. 

 

                                                             
13 Kunnskapsdepartementet oppnevner de eksterne styremedlemmene etter forslag fra Norges Handelshøyskole og 
utpeker en av dem som styrets leder, jf. universitets- og høyskoleloven §§ 9-4 sjette ledd og 9-3 andre ledd.  
14 Beregningen gjøres på grunnlag av manntallet jf. § 6. 
15 Jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 28. 
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Forslag på kandidater til medlemmer og varamedlemmer fra studentene skal være innkommet til Kjernestyret 
senest to uker før valget avholdes. Forslag må innleveres skriftlig eller via e‐post til Kjernestyret og være 
bekreftet av forslagsstiller. Selvlansering av kandidatur som studentmedlem i styret kan foretas samme dag 
som valget avholdes. 

 
Fremsatte forslag skal straks meddeles de foreslåtte kandidater og deretter kunngjøres for de 
stemmeberettigede. Når fristen for å fremsette forslag er ute, kunngjøres en samlet oversikt over de 
innkomne forslag. 

 
  § 23. Valg for studentene 

Kjernestyret fastsetter tidspunkt for innkalling og avholdelse av valget. 

 
Det skal velges to medlemmer i unummerert rekkefølge og minst like mange varamedlemmer i nummerert 
rekkefølge. Begge kjønn skal være representerte både blant medlemmer og varamedlemmer. Valget skjer 
som flertallsvalg. Ved stemmelikhet skal det skje omvalg mellom de som står likt. Det sentrale valgstyret 
fastsetter, i samråd med Kjernestyret, de nærmere regler for valget. 
 

 

KAPITTEL 3. SÆRLIGE REGLER FOR VALG AV INSTITUTTSTYRE 

 
  § 24. Instituttstyrenes sammensetning 

Instituttstyrene skal ha fra åtte til elleve16 medlemmer og sammensettes17 på følgende måte: 

 
a) Instituttleder 
b) Undervisningsansvarlig 
c) Forskningsansvarlig 
d) En til tre representanter for fast ansatte i undervisnings‐ og forskerstilling 
e) En eller to representanter for midlertidig ansatte i undervisnings‐ og forskerstilling. Dersom det 

velges to, skal doktorgradsstipendiater utgjøre én valgkrets og øvrige midlertidig ansatte i 
undervisnings‐ og forskerstilling utgjøre en annen valgkrets. 

f) En representant for ansatte i teknisk eller administrativ stilling18  
g) To studentrepresentanter 

 
I tillegg kan det velges en eller flere varamedlemmer for gruppene angitt i bokstav d, e og f. Et varamedlem 
kan knyttes til instituttstyremedlemmets person.19  

 
Instituttstyret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av instituttstyret, inkludert leder eller 
instituttnestleder, er til stede og avgir stemme. 

 
Administrativ leder ved instituttet kan av instituttstyret oppnevnes som sekretær for instituttstyret.20  

 
Instituttstyrene kan gi andre personer adgang til instituttstyrets møter med tale og forslagsrett, herunder 
ansatte i bistilling. 

 

                                                             
16 Dersom antall medlemmer i instituttstyret er et partall, har leder dobbeltstemme. 
17 Antall styremedlemmer må avklares før valget. 
18 Administrativ leder ved instituttet er valgbar.  
19 Denne bestemmelsen forutsetter at medlem og varamedlem til instituttstyret velges som par. 
20 Dette forutsetter at administrativ leder ikke er valgt inn i instituttstyret.  
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  § 25. Stemmerett, forslagsrett og valgbarhet 

Ved valg av undervisningsansvarlig og forskningsansvarlig har alle ansatte ved det respektive institutt 
stemmerett i henhold til § 4. Alle ansatte med stemmerett har forslagsrett. Ved valg av undervisningsansvarlig 
og forskningsansvarlig skal stemmene fra midlertidig ansatte i undervisnings‐ og forskerstilling ha 25 % 
stemmevekt. 

 
Fast ansatte i undervisnings‐ og forskerstilling med stemmerett er valgbare til vervene som 
undervisningsansvarlig, forskningsansvarlig og representanter for de faste ansatte i undervisnings‐ og 
forskerstillinger. 

 
Ved valg av representanter for de faste ansatte i undervisnings‐ og forskerstillinger er det bare ansatte i 
denne gruppen som har stemmerett. 

Ved valg av representanter for de midlertidig ansatte i undervisnings‐ og forskerstillinger har ansatte innen 
denne gruppen stemmerett i henhold til kravene i første avsnitt. Dersom denne gruppen skal velge to 
representanter, har hver ansatt i denne gruppen stemmerett og forslagsrett innen sin valgkrets beskrevet i § 
24.21 

 
NHHS ved Kjernestyret har ansvar for oppnevning eller valg av studentrepresentanter. Oppnevning skjer med 
de frister som fremgår av § 2. 

 
Krav til kjønnsfordeling22 skal praktiseres etter de prinsipper som er lagt til grunn i § 20 så langt det er mulig.  
 

 

KAPITTEL 4. KLAGE – UTTREDEN I VALGPERIODEN 

 
  § 26. Klage 

Alle som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil ved dette. Den som blir nektet stemmerett, kan klage 
over dette. 

 
Klage må være innkommet til valgstyrene senest åtte dager etter at valgutfallet foreligger. 

 
Valgstyrene kan bestemme at det skal holdes ny opptelling når dette kan være nok til å rette opp eventuelle 
feil. I motsatt fall avgir valgstyrenes uttalelse om klagen og sender den deretter straks til rektor. 

 
Mener rektor at en feil har hatt vesentlig betydning for valget, kan rektor beslutte at det skal holdes nytt valg. 
Dette skal holdes snarest mulig. 

 

  § 27. Uttreden i valgperioden 

Den som slutter i ansettelsesforhold eller som student ved Norges Handelshøyskole, trer ut av 
styret/instituttstyret fra det tidspunkt vedkommende slutter. Innehaver av tillitsverv skal fratre når 
valgbarheten opphører. 

 
Den som har permisjon, trer ut i permisjonstiden. Ved forskningstermin, kan styremedlemmet selv vurdere 
behovet for å tre ut. 

 
Varamedlem rykker i disse tilfellene opp som fast medlem, eventuelt som medlem i permisjonstiden. 
 

                                                             
21 Se § 24 første led bokstav e).  
22 Jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 28.  
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Fratrer undervisningsansvarlig eller forskningsansvarlig mer enn seks måneder før funksjonstiden er ute, 
foretas nyvalg for den tid som er igjen. Dersom fratredelse mindre enn seks måneder før funksjonstiden er 
ute, konstituerer instituttstyret ny undervisningsansvarlig eller forskningsansvarlig blant fast ansatte i 
undervisnings‐ og forskerstilling. 
 

 
KAPITTEL 5. UTFYLLENDE REGLER –  IKRAFTTREDEN 

 
§ 28. Utfyllende regler 

Styret kan gi nærmere bestemmelser om utfylling og gjennomføring av dette reglement. 

 
  § 29. Ikrafttreden 

Dette reglement med endringer trer i kraft straks, fra samme tidspunkt opphører tidligere utgaver. 

 
 




