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Vedtatt i styret for Sámi allaskuvla / Samisk høgskole i møte 13.06.2009, sak S 04/09. 

 

 

Reglementet er fastsatt av styret med hjemmel i  

Lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høgskoler. 
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KAP 1 Virkeområde og begrepsbruk 
 

§ 1 Reglementets virkeområde 

Reglementet gjelder følgende valg ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole: 

 Valg av rektor og prorektor  

 Valg av ansattes og studenters representanter og vararepresentanter til høgskolestyret. 

 Valg av studieleder 

 

§ 2 Begrepsbruk og definisjoner   

1) Valgdag: Dato for valget. Hvis valget går over mer enn en dag, menes den dagen valget 

tar til. 

2) Forhåndsstemmegivning: Avgivelse av stemme før valgdag.  

3) Urnevalg: Direkte valg der de stemmeberettigede kan avlegge skriftlig stemme på 

bestemte steder og til bestemte tider på valgdagen(e). Ved urnevalg skal stemmesedler 

puttes i en urne eller tilsvarende etter at det er kontrollert at stemmegiver er 

stemmeberettiget. Deretter skal det registreres at den stemmeberettige har avgitt stemme. 

4) Elektronisk valg: Direkte valg som gjennomføres med elektroniske hjelpemidler. 

5) Flertallsvalg: Valg der den enkelte velger gir sin stemme til maksimalt det antall 

kandidater som skal velges, uten rangering kandidatene imellom. Den kandidat som får 

flest stemmer blir første valgte representant, den med nest flest stemmer blir andre valgte 

representant osv. Vararepresentanter er ikke personlige og velges i samme valg som 

ordinære representanter. Den som får flest stemmer etter at siste ordinære representant er 

valgt, blir første vararepresentant, andre vararepresentant er den som oppnår nest flest 

stemmer etter at siste ordinære representant er valgt osv. 

 

 

KAP 2 Styrets sammensetning og funksjonstid 
 

§ 3 Styrets sammensetning og størrelse   

1) Styret består av 11 medlemmer: 

 Rektor valgt av ansatte og studenter 

 Prorektor valgt av ansatte og studenter 

 To representanter valgt blant og av de faglig tilsatte, se § 6 

 En representant valgt blant og av de teknisk og administrativt tilsatte 

 To representanter valgt blant og av studentene 

 Fire eksterne representanter oppnevnt av departementet på grunnlag av forslag fra 

høgskolens styre og Sametinget i Norge 

2) Det velges to vararepresentanter for faglig tilsatte, to for teknisk og administrativt tilsatte 

og to for studentene. For eksterne representanter oppnevner departementet fire 

vararepresentanter. 

3) Rektor er styrets leder, jf Lov om U/H § 10-1 første ledd. Har rektor forfall, fungerer 

prorektor som styreleder. Ved andre styremedlemmers forfall innkalles varamedlemmer 

fra vedkommende gruppe etter rekkefølge. 

 



 

 

§ 4 Funksjonstid 

1) Funksjonstiden for rektor, prorektor og de styremedlemmer som velges blant tilsatte, er 

fire år, jfr Lov om U/H §§ 10-2 (2) og 9-4 (1). 

2) Dersom det velges eget styremedlem for midlertidig faglig tilsatte, velges dette 

medlemmet for ett år, jf § 6 og Lov om U/H § 9-4 (2). 

3) Studentenes styremedlemmer velges for ett år, jf Lov om U/H § 9-4 (3). 

4) Varamedlemmers funksjonstid er den samme som for deres respektive ordinære 

medlemmer. 

5) Funksjonsperiode for styremedlemmer tar til 1. august, og senest på valgdagen i valgåret, 

jf § 14. 

6) Funksjonsperiode for rektor og prorektor tar til 1. august. 

 

 

KAP 3 Valgstyre 
 

§ 5 Valgstyre  

1) Mandat og sammensetning. Høgskolen skal ha et valgstyre som skal forberede og 

administrere valgene i henhold til gjeldende reglement. Valgstyret består av 

høgskoledirektøren, en representant for ansatte og en for studentene. Høgskoledirektøren 

er leder av valgstyret.  

2) Oppnevning. Høgskolestyret oppnevner de to representantene etter forslag fra henholdsvis 

de ansattes fagforeninger og studentstyret. Hvert av forslagene skal inneholde minst to 

navn hvor det er tatt hensyn til kjønnsfordelingen. For hver av de to representantene 

utpekes også ett varamedlem.   

3) Funksjonstid. Valgstyrets funksjonstid er fire år. Samme år nytt høgskolestyre er valgt, 

oppnevner høgskolestyret et nytt valgstyre. Valgstyrets funksjonsperiode starter fra 1. 

januar det påfølgende år. 

4) Frafall. Dersom et medlem av valgstyret blir foreslått som kandidat til høgskolestyret, 

skal vedkommende tre ut av valgstyret og erstattes av varamedlemmet. Nytt varamedlem 

oppnevnes da av høgskolestyret. 

5) Beslutninger. Valgstyret er beslutningsdyktig når to av medlemmene er til stede. Vedtak 

gjøres ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Medlem av 

valgstyret kan påklage valgstyrets avgjørelser til høgskolestyret. Klagen må framsettes 

skriftlig senest dagen etter valgstyremøtet. 

 

 

KAP 4 Valgkretser, stemmerett og valgbarhet 
 

§ 6 Valgkretser 

1) Ved valg av rektor og prorektor utgjør alle stemmeberettigende én valgkrets. Ved valg av 

øvrige representanter er valgkretsene som følger: 

 Faglig tilsatte. Med dette menes ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, inkludert 

fagstillinger ved Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD). Hvis faglig tilsatte i 

midlertidig stilling utgjør mer enn 25 prosent av de faglig tilsatte på det tidspunkt 



 

 

fristen for kunngjøring av manntallslister går ut, utgjør denne gruppen en egen valgkrets 

og skal velge ett av de to styremedlemmene og én av de to vararepresentantene fra de 

faglig tilsatte.  

 Teknisk og administrativt tilsatte. 

 Studenter. 

2) Definisjonen av hvilken valgkrets en person tilhører bestemmes av ansettelsesforholdet på 

aktuell valgdag. Dersom det er tvil om hvilken valgkrets en person tilhører, avgjøres dette 

av valgstyret.  

 

§ 7 Stemmerett 

1) Tilsatte i minst 50 % fast eller midlertidig stilling har stemmerett. Tilsatte i permisjon med 

lønn har også stemmerett. Tilsatte i permisjon uten lønn har ikke stemmerett.  

2) Registrerte studenter som har betalt semesteravgift for det semesteret valget gjennomføres 

har stemmerett.  

3) En person som har stemmerett som ansatt, kan ikke samtidig ha stemmerett som student.  

 

§ 8 Valgbarhet – generell begrensning 

Ingen kan gjenvelges som rektor, prorektor eller styremedlem hvis vedkommende vil ha 

fungert i dette verv i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens 

begynnelse, jf Lov om U/H §§ 9-4 (7) og 10-2 (2). 

 

§ 9 Valgbarhet som rektor og prorektor 

1) Både tilsatte og eksterne kandidater er valgbare som rektor, jf Lov om U/H § 10-2 (1). For 

vervet kreves muntlig og skriftlig kompetanse i samisk språk, samt 

førstestillingskompetanse eller tilsvarende. Eksterne rektorkandidater må i tillegg kunne 

dokumentere ledelseskompetanse, herunder erfaring fra styrearbeid eller styrerelatert 

arbeid.  

2) Faglig tilsatte i minst 50 % stilling er valgbare som prorektor. For vervet kreves muntlig 

og skriftlig kompetanse i samisk språk 

 

§ 10 Valgbarhet som representant for tilsatte 

1) Tilsatte med stemmerett er valgbare innen sin valgkrets. Tilsatte som har arbeidskontrakt 

for bare en del av aktuell funksjonstid er også valgbare.  

2) Følgende tilsatte er likevel ikke valgbare:  

 Høgskoledirektøren 

 Mellomledere som har høgskoledirektøren som nærmeste overordnet 

 Ledere av grunnenheter 

 

§ 11 Valgbarhet som representant for studentene 

Registrerte studenter som har betalt semesteravgift for det semesteret valget gjennomføres og 

som fortsatt skal studere ved høgskolen i den aktuelle funksjonsperioden, er valgbare. 



 

 

§ 12 Tilsattes plikt til å ta imot valg 

1) Tilsatt som blir valgt til verv etter Lov om U/H § 9-5, har plikt til å ta imot vervet så lenge 

han eller hun er valgbar til vedkommende verv, jf dette reglementets §§ 8, 9 og 10.  

2) Den som har hatt et verv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette vervet i like lang tid som 

vedkommende har fungert i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem på minst 

halvparten av styremøtene i valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i 

neste periode. 

3) Den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

funksjoner i et verv, kan etter søknad fritas for valg eller for fortsatt funksjon i vervet. 

 

§ 13 Studentenes plikt til å fungere i verv 

Student som tar imot valg, har plikt til å fungere i vervet for hele funksjonstida så lenge 

vedkommende er valgbar, jf dette reglementets § 11. Innehaver av verv skal fratre når 

valgbarheten opphører. 

 

 

KAP 5 Gjennomføring av valgene 
 

§ 14 Kunngjøring av valgtidspunktet og frister 

1) Alle valg skjer normalt i vårsemesteret, og senest 10. oktober. 

2) Valgstyret fastsetter valgdag og frist for å fremsette forslag til kandidater. 

3) Valgstyret bestemmer stemmested(er) og tidsrom for stemmegivning. På valgdagen må 

stemmestedet være åpent i minimum seks timer mellom kl. 08.30 – 15.30. 

4) Valgdagen kunngjøres med minst fire ukers varsel. I kunngjøringen gjøres det rede for 

reglene om nominasjoner og for fremgangsmåten ved valgene.  

 

§ 15 Valgmanntall og lister over valgbare  

1)  Høgskoledirektøren eller den vedkommende utpeker i sitt sted er manntallsfører. 

2)  Manntall over de som er stemmeberettiget samt lister over de som er valgbare til ulike 

verv, skal være kunngjort senest tre uker før det aktuelle valg. 

 

§ 16 Nominasjonsprosessen 

1) Valgstyret igangsetter nominasjonsprosessen. For valg av ansattrepresentanter innkaller 

valgstyret til møter for henholdsvis faglig tilsatte og teknisk og administrativt tilsatte hvor 

hver gruppe velger to representanter som skal sørge for at forslag på kandidater 

innkommer valgstyret senest to uker før valget. For valg av studentrepresentanter skal 

valgstyret påse at studentstyret organiserer prosessen for studentenes nominasjoner på en 

måte som sikrer at forslag på kandidater innkommer valgstyret senest to uker før valget. 

2) I nominasjonsprosessen må det tas hensyn til at likestillingslovens krav om kjønnsmessig 

balanse skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets: Når det skal velges ett medlem og 

ett varamedlem i samme valgkrets skal disse være av forskjellig kjønn. Når det skal velges 

to medlemmer i samme valgkrets skal begge kjønn være representert.  Dette kravet gjelder 

også ved valg av varamedlemmer. 



 

 

3) Forslag til styremedlemmer skal innleveres skriftlig til valgstyret og være underskrevet av 

minst en stemmeberettiget. 

4) Forslag til rektor og prorektor skal innleveres skriftlig og være underskrevet av minst to 

stemmeberettigede. 

5) Forslag til ekstern rektorkandidat skal i tillegg vedlegges skriftlig samtykke fra den som er 

foreslått, samt dennes CV, vitnemål og attester.   

6) Valgstyret skal straks meddele en foreslått kandidat om at vedkommende er foreslått, samt 

kunngjøre forslaget for de stemmeberettigede.   

7) Når fristen for å fremsette forslag er ute, kunngjør valgstyret alle foreslåtte kandidater i en 

samlet oversikt.   
 

§ 17 Valg av rektor eller prorektor når kun ett forslag foreligger 

Dersom nominasjon til rektor eller prorektor resulterer i kun ett forslag til vervet, og dersom 

valgstyret vurderer den aktuelle kandidaten som kvalifisert etter § 9, er stemmegivning 

overflødig og den nominerte kandidaten anses som lovlig valgt. Valgstyret skal formelt 

protokollføre og kunngjøre dette, jf § 23. 

 

§ 18 Valgmåte 

Alle valg gjennomføres som urnevalg, jf. § 2. Valgstyret kan beslutte at det skal legges til 

rette for at et valg/valgene gjennomføres elektronisk.  

 

§ 19 Forhåndstemming 

For stemmeberettigede som ikke kan avgi stemme på valgdagen, skal det gis adgang til å 

forhåndsstemme fram til kl. 12.00 dagen før valgdagen. Mulighet for forhåndsstemmegivning 

skal åpnes dagen etter at valgstyret har kunngjort aktuell(e) kandidatliste(r). 

 

§ 20 Valgform  

1) Alle valg holdes som flertallsvalg, jf. § 2. 

2) Det skal til hvert valg utformes stemmesedler hvor navnene på aktuelle kandidater er 

oppført. På stemmesedlene skal velgerne krysse av for navnet på den eller de kandidater 

som velgeren ønsker å gi sin stemme. Det kan maksimalt krysses av for det antall 

ordinære representanter som skal velges i det aktuelle valget (antall vararepresentanter 

inngår ikke i dette antallet).  

3) Når det skal velges henholdsvis rektor og prorektor er den kandidat som etter 

stemmevekting i henhold til § 22 har fått flest stemmer, valgt til vervet.  

4) Når det skal velges én representant innen samme valgkrets, er den kandidat som har fått 

flest stemmer valgt som representant. Den som har fått nest flest stemmer er valgt som 

varamedlem. Dersom det skal velges to varamedlemmer, er den som har fått tredje flest 

stemmer valgt som andre varamedlem.  

5) Når det skal velges to representanter innen samme valgkrets, er de to kandidater som har 

fått flest stemmer valgt som representanter. Den som har fått tredje flest stemmer er valgt 

som første varamedlem. Den som har fått fjerde flest stemmer er valgt som andre 

varamedlem. 

 



 

 

§ 21 Opptelling   

Valgstyret teller opp avgitte stemmer og foretar eventuell vekting. Opptelling ledes av 

høgskoledirektøren eller dens stedfortreder. 

 

§ 22 Stemmevekting og kjønnsmessig balanse 

1) Ved valg av henholdsvis rektor og prorektor skal stemmene vektes etter følgende 

fordelingsnøkkel: 

 Faglig tilsatte: 55 % 

 Teknisk og administrativt tilsatte: 20 % 

 Studenter: 25 % 

2) I høgskolestyret samlet skal det være minst 40 % representasjon av begge kjønn. Innen 

den enkelte valgkrets skal begge kjønn være representert, jf Lov om U/H § 9-4 (8) og 

likestillingsloven § 21. 

3) Viser det seg ved opptellingen at et kjønn vil få færre representanter enn 40 %, rykker 

kandidater fra det underrepresenterte kjønn som det er avgitt stemmer for, opp inntil man 

har oppnådd slik balanse. Valgstyret gjennomfører dette. 

 

§ 23 Valgprotokoll 

1) Det skal føres protokoll for valget og opptellingen. Protokollen skal undertegnes av 

medlemmene i valgstyret. Høgskoledirektøren kunngjør valgresultatet så snart 

valgoppgjøret er avsluttet og protokollen undertegnet. 

2) De avgitte stemmesedlene ved et valg skal oppbevares på betryggende måte fram til neste 

valg. 

 

 

KAP 6 Valg av studieledere 
 

§ 24    Valgmåte 

Forsknings- og studiestyret organiserer nominering og valg av studieledere blant de tilsatte i 

undervisnings- og forskerstillinger, administrerer valget og avgjør også valgperioden. 

§ 25    Valgbarhet og stemmerett 

Valgbar og stemmeberettiget er undervisnings- og forskerpersonale i minst 50% stilling ved 

institusjonen. Forsknings- og studiestyret kan fastsette kvalifikasjonskrav til kandidater som 

skal være valgbare. 

§ 26    Valgprotokoll 

Utfallet av studieledervalg skal føres inn i en særskilt valgprotokoll som underskrives av leder 

for forsknings- og studiestyret og leder for høgskolens fagadministrasjon. Melding om utfallet 

av valget sendes til høgskoledirektøren og kunngjøres straks. 



 

 

 

KAP 7 Andre bestemmelser 
 

§ 27 Klage 

1) Den som har stemmerett ved valg kan klage på formelle feil.  

2) Den som etter dette reglementet har stemmerett, men ikke er inkludert i aktuelt 

valgmanntall, kan klage over dette. Frist for å klage på valgmanntall er to uker før aktuelt 

valg.  Klage på valgmanntall behandles og avgjøres av valgstyret. Klage må være satt 

fram skriftlig til valgstyret.   

3) Klage over valgoppgjøret må være satt fram skriftlig til valgstyret senest en uke etter 

resultatet av valget er kunngjort. Valgstyret kan avgjøre at det skal holdes ny opptelling 

eller nytt valgoppgjør.  

4) Om valgstyret ikke finner grunn til å ta en klage til følge, skal den straks fremlegges til 

høgskolestyrets beslutning.  

5) Til eventuelt nytt valg er avholdt, er de som er valgt, å anse som lovlig valgte inntil nytt 

valg avholdes. 

 



 

 

§ 28 Uttreden i valgperioden. Suppleringsvalg  

1) Innehaver av tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører, jf Lov om U/H § 9-5 (2).  

2) Den som slutter i sitt tilsettingsforhold eller som student trer ut av styret og erstattes av 

varamedlem fra det tidspunkt vedkommende slutter. Ansattrepresentanter som får 

permisjon uten lønn, trer ut i permisjonstiden. Varamedlemmer rykker i disse tilfellene 

opp som fast medlem i permisjonstiden. 

3) Hvis rektor fratrer før funksjonstiden er ute, skal ny rektor velges. Hvis rektor har forfall 

eller fratrer i løpet av det siste året av funksjonstiden, overtar prorektor, jf Lov om U/H § 

10-5. 

4) Hvis prorektor har forfall eller fratrer vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, 

skal rektor oppnevne en setteprorektor blant medlemmene fra tilsatte i undervisnings- og 

forskerstillinger. Hvis prorektor fratrer før det siste året av funksjonstida, skal det velges 

ny prorektor.   

 

§ 29 Utfyllende regler 

Styret kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av dette reglement. 

 

§ 30 Ikrafttreden 

Dette reglement trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt opphører valgreglementet av 

02.02.2007, sak S 02/07. 

 


