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Ny ordning for valg av studentrepresentanter til styret 

Bakgrunn 
Instituttstyret er ILOS' øverste styringsorgan og behandler saker som budsjett, tilsettinger og 

overordnede prioriteringer på instituttet. Styret har rundt ti møter i året og består av ni 

medlemmer: instituttleder, tre fast vitenskapelig tilsatte, én midlertidig vitenskapelig tilsatt, én 

administrativt tilsatt, et eksternt medlem fra en annen institusjon og to studentrepresentanter. 

Instituttstyrets funksjonstid er fire år, og representanter for de fast vitenskapelig tilsatte, de 

teknisk/administrativt tilsatte og eksterne representanter velges for fire år av gangen. For de 

midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentrepresentantene er valgperioden ett år.   

I følge ILOS' normalreglement velges studentrepresentantene på grunnlag av UiOs valgreglement. 

Reglementet åpner for at valg av studentrepresentanter skjer enten ved organisert valg eller i et 

valgallmøte.  

Siden 2012 har instituttet praktisert elektronisk preferansevalg for valgkretsen studenter. Vi har 

dessverre erfart at det går svært mye tid og ressurser på å arrangere elektroniske valg som få 

studenter velger å delta i. Det har også vært brukt mye ressurser på å oppfordre studentkandidater 

til å stille til valg, samt å arrangere infomøter om valg. Instituttledelsen ønsker derfor å diskutere 

en alternativ rekruttering av studenter til styret. UiOs valgreglement, § 11.1 sier at «Valg ved UiO 

gjennomføres normalt som elektroniske valg. Universitetsstyret, fakultetsstyrer og instituttstyrer 

kan avgjøre at et valg skal gjennomføres på andre måter, som postvalg eller urnevalg. Forenklet 

valg kan gjennomføres på valgmøte, jf § 27. Studentenes representanter kan velges av en 

forsamling av tillitsvalgte (valgforsamling).»   

 

Nåværende praksis 
ILOS har de siste fire årene arrangert elektronisk preferansevalg for studentene ved instituttet. For 

valgåret 2013 var valgdeltakelsen blant studentene 2,2 %, for valgåret 2015 2,5 % og for valgåret 

2016 3,64 %. I 2014 ble det ikke arrangert valg da antall kandidater som stilte til valg var mindre 

eller lik antall ledige plasser. Dermed ble de studentene som stilte til valg ansett som valgt.  

http://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/normalreglement.html
http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html
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Praksis andre steder ved UiO 
Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) er det programutvalgene som har ansvar for å finne 

og velge studentrepresentanter til styrene. Programutvalgene rekrutterer sine medlemmer ved 

allmøter for samtlige studenter på sine respektive studieprogrammer. Alle studieretninger ved SV 

har egne programutvalg for studenter som er tatt opp på et bachelor- eller masterprogram. 

Representanter fra programutvalgene møter på programrådsmøter og instituttstyremøter.  

Det juridiske fakultet rekrutterer sine styremedlemmer via Det Juridiske fakultets studentutvalg, 

og representantene blir valgt på et eget allmøte i regi av studentutvalget.  

Ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) er det også Studentutvalgene som har 

ansvar for å finne og velge studentrepresentanter til styrene.  

Det medisinske fakultet rekrutterte i 2014 og 2015 studentrepresentanter til ulike verv (blant annet 

til fakultetsstyret og fakultetets tre instituttråd) via et allmøte i regi av Medisinsk studentutvalg.  

Det utdanningsvitenskapelige fakultet arrangerer elektronisk preferansevalg for fakultetet og alle 

dets institutter hvert år. Ved Det teologiske fakultet arrangeres det også elektronisk preferansevalg 

for studentene en gang i året. Samtlige institutter ved HF praktiserer årlig elektronisk 

preferansevalg av studentrepresentanter til styret. Flere av instituttene rapporterer om samme 

vasker som ILOS hva angår engasjement og valgdeltakelse, og er interesserte i å eventuelt følge opp 

ILOS’ initiativ i saken. 

 

Studentutvalget ved ILOS 

I årene før 2012 ble studentrepresentantene i ILOS’ styre rekruttert og valgt på akklamasjon via 

allmøter arrangert av Instituttutvalget ved ILOS. Våren 2016 slo Instituttutvalget seg sammen med 

programutvalgene ved ILOS og dannet Studentutvalget ved ILOS. Utvalget teller seks faste 

medlemmer og består av både bachelor- og master-studenter fra ulike fagmiljøer ved ILOS. Gitt at 

det de siste fire årene har vært svært vanskelig å rekruttere studenter til valg og at valgdeltakelsen 

har vært veldig lav åpner ledelsen opp for at instituttet kan gå tilbake til tidligere praksis der 

studentene velger sine styrerepresentanter i en forsamling av tillitsvalgte.  

 

Forslag til vedtak: 
Fra høsten 2016 arrangeres valgmøter for valg på studentrepresentanter til ILOS’ instituttstyre i 

regi av Studentutvalget ved ILOS. Det velges to faste og to vararepresentanter som sitter i ett år i 

gangen (høst-vår).   

 

Vedlegg: 

- Vedtekter for Studentutvalget ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske 

språk (ILOS) 

http://www.sv.uio.no/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/
http://www.hf.uio.no/ilos/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/studentutvalg/index.html

