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VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 

Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 11.12.2018 

 Kap 1 GENERELLE BESTEMMELSER 

§ 1. Reglementets virkeområde
Dette reglementet gjelder ved valg av rektor og prorektor, samt valg av representanter og og
vararepresentanter til høgskolens styre.

§. 2 Valgstyret
1 Styret oppnevner et valgstyre som skal administrere valgene og forberedelsene til disse. Valgstyret skal påse
at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange valgbare personer som det skal velges,
medregnet varamedlemmer. Valgstyret skal også påse at det er nok nominerte kandidater til å oppfylle krav om
kjønnsmessig balanse. Styret kan delegere oppnevningen til direktøren.

2 Valgstyret består av 8 medlemmer. Etter forslag fra tilsatte og fra fagpersonalet, fremmer dekanene forslag 
på 6 medlemmer (1 fra hver avdeling) og 1 felles varamedlem. Etter forslag fra teknisk-administrativt tilsatte, 
fremmer direktøren r forslag på 1 medlem og 1 varamedlem. Studentrådet fremmer forslag på 1 medlem og 1 
varamedlem fra studentrådet. 

3 Valgstyret oppnevnes for 4 år, mens studentrådets representant og vararepresentant oppnevnes for 1 år. 
Høgskoledirektøren har fullmakt til å supplere med nye medlemmer og varamedlemmer. 

4 Valgstyret velger selv sin leder og nestleder. Valgstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av 
medlemmene er tilstede. Det gjør vedtak ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 
Dersom medlem av valgstyret blir foreslått til valg, trer dette medlemmet ut av valgstyret.  

5 Det skal føres protokoll fra møtene i valgstyret og egen valgprotokoll fra valgene. Administrasjonen bistår 
valgstyret med sekretariatsfunksjoner. 

6 Resultatet av valg kunngjøres straks av valgstyret. 

§ 3. Valgmåte og valgtidspunkt.
1 Valgene gjennomføres som urnevalg dersom ikke annet følger av disse bestemmelsene.

2 Valget av representanter for ansatte og studenter til styret foretas etter valg av rektor/ prorektor. Valget 
foretas særskilt for de to gruppene av tilsatte.  

3 Styret fastsetter tidspunkt for når det enkelte valg skal være gjennomført. 

4 Valgene avholdes etter følgende tidsplan. 
1.uke Orientering om valgene  
2.-4 uke Valgstyret/nominasjonskomiteen presenterer komiteens rektor- og 

prorektorkandidat(er)  
5.uke Frist for fremsettelse av forslag til valg av rektor og prorektor 
8.uke Presentasjonsmøte -rektor- og prorektorkandidat(er) 
9. uke Valg av rektor og prorektor 
9-10.uke Frist for forslag til styrerepresentanter 
11. -12.uke Valg av styrerepresentanter/vararepresentanter 
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Valget må være avsluttet senest 2 måneder før representantenes funksjonstid begynner. 

5 Valgstyret har fullmakt til å foreta mindre endringer i tidsplanen. 

§ 4 Manntall
1 Direktøren er manntallsfører og har ansvaret for at det foreligger oppdatert oversikt over de
stemmeberettigede fordelt på ulike kategorier stemmeberettigede.

2 Manntallet skal være satt opp senest 5 uker før vedkommende valg og legges ut til gjennomsyn for alle det 
vedkommer. Klage over manntallsføringen avgjøres av valgstyret. Klagen må være innkommet til manntallsfører 
senest 2 uker før valgdagen.  

§ 5. Stemmerettskategorier/valgkrets
1 Følgende stemmerettskategorier utgjør egne valgkretser:

-Tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
-Teknisk og administrative tilsatte
-Studenter

2 Direktøren avgjør i tvilstilfelle om en stilling/ansatt skal regnes til undervisnings og forskerstilling eller 
teknisk-administrativ stilling. En ansatt kan kun tilhøre én valgkrets. 

§ 6. Stemmerett
1 Stemmeberettiget er tilsatte i minst 35% stilling. Avgjørende for stemmerett er at man er tilsatt på valgdagen.
Stemmerett har likevel ikke den som er tilsatt for mindre enn 1 år, dersom ikke vedkommende har vært i
sammenhengende tilsettingsforhold ved kunsthøgskolen i minst 1 år når valget holdes.

2 Stemmerett faller bort for den som har permisjon fra sin stilling for å arbeide utenfor kunsthøgskolen. 

3 Den som er registrert som student og har betalt semesteravgift ved institusjonen for det semesteret valget 
gjennomføres i, har stemmerett.  

§ 7  Forhåndsstemme
Den som ikke er tilstede på valgdagen, kan avgi forhåndsstemme etter at de innkomne forslag på kandidater er
kunngjort. Forhåndsstemme må være innkommet valgstyret senest dagen før valgdagen. Stemmeseddel med
forhåndsstemme skal legges i nøytral konvolutt. Denne konvolutten legges så i særskilt lukket konvolutt som er
påført hvilket valg det er tale om, velgerens navn og valgkrets.

§8. Rett til å avgi stemme ved tvist om stemmerett
Den som nektes å avgi stemme fordi det legges til grunn at vedkommende ikke har stemmerett, skal likevel gis
anledning til å levere stemmeseddel. En slik stemmeseddel skal legges i særskilt lukket konvolutt. Slike
stemmesedler oversendes valgstyret, som oppbevarer dem på forsvarlig vis med sikte på mulig klage.

§ 9. Styrets sammensetning
1 Styret ved Kunsthøgskolen i Oslo består av:

-Rektor - styreleder
- Tre representanter valgt av og blant de tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
- En representant valgt av og blant de teknisk og administrative tilsatte
- To representanter valgt av og blant studentene
- Fire eksterne representanter

2 Prorektor er rektors stedfortreder og tiltrer styrelederfunksjon når rektor har fravær. Prorektor har møte-, 
tale- og forslagsrett i styret.  
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3 Valgperiodene er 4 år for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling og for teknisk-administrativt tilsatte. For 
studenter er valgperioden 1 år.  

4 Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i sammenhengende i 
åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden. 

Kapitel 2 VALG AV REKTOR OG PROREKTOR 

§ 10 Valg av rektor og prorektor
1 Det finnes ingen begrensning i hvem som er valgbar til rektor og prorektor, jf. universitets- og høgskoleloven
§ 10-2, nr. 1.

2 Ingen kan gjenvelges som rektor eller prorektor hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et 
sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse.  

3 Rektor og prorektor velges under ett. Et forslag skal inneholde både rektor- og prorektorkandidat. 

4 Styret kan oppnevne en nominasjonskomité som gis i oppgave å finne frem til rektor- og prorektorkandidat. 
Komiteen skal ha følgende sammensetning: 

- Ett av de eksterne medlemmene i styret – leder – oppnevnt av styret
- En tilsatt i undervisnings- og forskerstilling fra hver av de seks avdelingene – oppnevnt

av rektor etter forslag dekanene
- To fast tilsatte i teknisk-administrativ stilling – oppnevnt av direktør
- To studenter – oppnevnt av studentstyret

5 Ved nominasjon og vurdering av kandidater til vervene som rektor og prorektor skal komiteen legge vekt på 
krav i Universitets- og høgskolelovens § 10-1 a til rektor. 

6 Komiteen skal oppfordre alle ansatte til innen en gitt frist å komme med forslag til både interne og eksterne 
kandidater, og skal også selv aktivt søke etter egnede kandidater. Kandidatene skal være forespurt om de stiller 
til valg. Forslag på kandidater gjøres kjent fortløpende 

7 Etter at valgkomiteen har presentert kandidatene skal velgerne gis en frist på 2 uker til å foreslå alternative 
kandidater til rektor og prorektor. Forslag må være underskrevet av minst fem stemmeberettigede. Ingen kan 
skrive under på mer enn ett forslag.  

8 Enhver som har stemmerett ved valget, kan fremme forslag på enhver valgbar person. Forslag på kandidater 
som rektor/prorektor må være underskrevet av minst fem stemmeberettigede. og skal være vedlagt skriftlig 
samtykke fra vedkommende.  

9 Når fristen for å sette fram forslag er ute, kunngjøres de innkomne forslag, og det kalles inn til 
presentasjonsmøte. Samtlige kandidater plikter å møte til presentasjonsmøtet. Alle stemmeberettigede har 
talerett i møtet. Valgstyret er ansvarlig for den praktiske gjennomføring av møtet.  

10  Ved valg av rektor og prorektor skal stemmene for valgkretsene for tilsatte i undervisnings- og 
forskerstilling, teknisk og administrativt tilsatte, og studenter telles opp særskilt.  Ved opptelling skal stemmene 
vektes følgende fordelingsnøkkel; 

Tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 60 % 
Teknisk og administrativt tilsatte 20 % 
Studenter 20 % 
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12  Kandidater må oppnå over halvparten av de avgitte godkjente stemmer for å bli valgt. Der ingen har fått 
over 50% av de avgitte godkjente stemmer, foretas en ny avstemming der kun de to kandidater som har fått 
flest stemmer deltar. Er det fortsatt ingen som har fått halvparten av de avgitte godkjente stemmer, startes 
valgprosessen på ny.  

13 Dersom det kun er én kandidat, skal det på stemmeseddelen være alternativ ja eller nei til vedkommende. 
Oppnår kandidaten mer enn 50% av de gyldige stemmene er vedkommende valgt. Dersom slikt flertall ikke 
foreligger, startes valgprosessen på ny. 

14 Fratrer rektor eller prorektor mer enn ett år før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg av både rektor og 
prorektor for den tid som er igjen.  

Kap 3 VALG AV STYREMEDLEMMER 

§ 11. Valg av styremedlemmer.
1 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer gjøres ved simpelt flertall og foretas særskilt for de to gruppene 
ansatte i undervisnings- og forskerstilling og ansatte i teknisk eller administrativ stilling. Den kandidaten som får 
flest stemmer av de som ikke velges til styremedlem blir første varamedlem, og den som får nest flest stemmer 
av de som ikke blir valgt som styremedlem blir andre varamedlem. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

2 Hver velger kan stemme på inntil så mange kandidater som det skal velges representanter (ikke inkludert 
vararepresentanter). 

3 Valgbar som styremedlem er den som har tiltrådt i minst 50 % stilling på valgdagen og som er i et 
tilsettingsforhold på over 12 måneder fra styreperiodens begynnelse. Den som har lovhjemlet permisjon fra sin 
stilling på valgtidspunktet, eller er i åremålsstilling er valgbar hvis det kan forventes at vedkommende vil kunne 
fungere i vervet i minimum 1/3 av valgperioden.  

4 Valgbar er student som har betalt semesteravgift og er minimum halvtidsstudent i valgperioden. Student som 
er foreslått som kandidat ved et valg, må gi beskjed senest en uke etter melding om forslaget, dersom 
vedkommende ikke er villig til å motta valg. Student som tar i mot valg etter dette reglement, har plikt til å 
fungere i vervet for 1 år, med mindre det foreligger grunnlag for fritak.  

5. Valg av studentrepresentant skjer årlig i høstsemesteret. Ved studentvalg utgjør Studentrådet valgstyret.

6 Direktør, dekaner og seksjonssjefer er ikke valgbare til styret. 

7 Tilsatt som er valgbar har plikt til å ta imot valg og til å fungere i vedkommende verv. Den som har hatt ett 
styreverv, kan nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har tjenestegjort sammenhengende i 
dette. Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som 
medlem i neste periode. 

8 Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en 
foreslått kandidat fra å stille til valg. 

9 Forslag til styremedlemmer skal være innkommet til valgstyret senest 2 uker før valget. Når fristen for å sette 
fram forslag er ute, kunngjøres de innkomne forslag og kandidatene presenteres på kunsthøgskolens intranett. 

10 Valgstyret utarbeider stemmesedler med de foreslåtte kandidater i alfabetisk rekkefølge. 



5 

11 Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag til styremedlem(mer) innenfpr sin valgkrets. Et 
forslag skal være underskrevet av minst en forslagsstiller. Den som blir foreslått bør være underrettet. 

§ 12. Kjønnsmessig balanse
1. Ved valg skal Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Skal
det velges 4 medlemmer eller flere fra valgkretsen, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % blant
dem som velges. Skal det velges 2 eller 3 medlemmer fra valgkretsen, skal begge kjønn være representert. Disse
krav gjelder også ved valg av varamedlemmer.
2. Viser det seg ved opptellingen ved preferansevalg eller flertallsvalg at et kjønn vil få færre representanter
enn dette, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn som det er avgitt stemmer for, opp inntil man
har oppnådd slik balanse.

Kap 4 UTTREDEN, SUPPLERINGSVALG OG KLAGE 

§ 13. Uttreden i valgperioden
1. Den som slutter i tilsettingsforhold ved høgskolen, trer ut av det verv vedkommende er valgt til. Dette gjelder 
også den som av andre grunner taper sin valgbarhet til vedkommende verv. Den som gjenvinner sin valgbarhet 
i perioden gjeninntrer i vervet.

2. Den som har permisjon for å arbeide i stilling utenfor høgskolen, trer ut av verv i permisjonsperioden.

3. Vedkommende organ kan etter søknad frita et medlem fra verv for resten av valgperioden når tungtveiende 
arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier dette. 
§ 14 Suppleringsvalg
1. Valg av studentrepresentant skjer årlig i høstsemesteret.
2. Suppleringsvalg holdes bare dersom det ikke er mulig å supplere fra varamedlemslisten.

§ 15. Klage
1. Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som er begått ved valget. Klage må være mottatt
senest åtte virkedager etter at valgresultatet er kunngjort.
2. Hvis det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, og denne ikke lar seg rette opp ved
ny opptelling, kan valgstyret fastsette at det skal holdes nytt valg. Dette skal holdes så snart som mulig.
3. Styret er klageinstans.




