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Utvidet valg av representant med vararepresentanter fra gruppen 
midlertidig vitenskapelige ansatte til universitetsstyret  

Det sentrale valgstyret godkjente på sitt møte 1. juni 2016 valg av ny representant og 
vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte til styret ved UiO. 
 
Det har imidlertid kommet inn flere klager og andre tilbakemeldinger om stemmerett enn vanlig. 
Valgsekretariatet på oppdrag fra valgstyret har undersøkt hva som kan være feil og hvor stor feilen 
er. Dessverre ble det oppdaget feil i uttrekket av manntallet. Det foreligger nå rapport om saken. På 
bakgrunn av dette har valgstyret besluttet å annullere godkjenningen av valget og utvide valget 
med én uke. 
 
Som ansvarlig for valgsekretariatet beklager vi det inntrufne. Det vises til vedlagte notat med 
vedlegg fra valgstyrets leder. 

 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe  
universitetsdirektør   
    

Irene Sandlie 
personaldirektør 

 
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Notat av 15. juni 2016 fra det sentrale valgstyret v/Knut Heidar (valgstyrets leder), med 
vedlegg 
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Til UiO-styret 

Fra Det sentrale Valgstyret ved UiO v. leder Knut Heidar 

OM: Utvidet valg av representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte 

15/6-16 

 

Valgstyret (VS) godkjente på sitt møte 1. juni valg av ny representant og vararepresentanter for de 
midlertidig vitenskapelig ansatte til styret ved UiO. På møtet ble det imidlertid notert at det var flere 
klager og andre tilbakemeldinger om stemmerett enn vanlig. VS vurderte disse som innenfor 
rammen av det en kunne forvente, men ba samtidig om at dette ble undersøkt grundigere. 

På møte 13. juni ble VSs leder og valgsekretariat informert om at det var en feil ved uttrekket av 
manntallet, hvilket hadde ført til at over 800 personer som skulle vært i manntallet, ikke var kommet 
med. På denne bakgrunn ble det innkalt til møte i VS den 14. juni der det ble fattet vedtak om utsatt 
valg (jfr. referat med vedlegg fra møtet). Kandidatene ble informert ved telefon og e-post om 
vedtaket og at valget ville bli gjenåpnet for stemmegivning for alle i denne gruppa i perioden torsdag 
16. til og med torsdag 23. juni. Alle stemmeberettigede vil bli orientert per e-post ved gjenåpningen 
av valget 16/6 kl 0800. Valgstyret vil i møte 24. juni gjennomgå og godkjenne nye representanter til 
UiO-styret.  
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Universitetet i Oslo Notat 
 
 

Avdeling for personalstøtte 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus.   
Problemveien 7 

Telefon:  
Telefaks:  
postmottak@admin.uio.no 
 

 

Referat fra ekstraordinært møte i det sentrale valgstyret tirsdag 14. juni 2016 
kl. 1000, møterom 401, Lucy Smiths hus 
 
Til stede fra valgstyret: 
Knut Heidar, Gudleik Grimstad (for Benedicte Rustad), Torgeir Lebesbye, Désirée Treichler (for 
Mieke Louwe) 
Fra valgsekretariatet: 
Bård Henry Moum Jakobsen, Trond Ryd, Magnhild Nesheim 
  

   
Sak 1: Orientering om manntallet ved valg av midlertidig vitenskapelig tilsatte i mai-
juni 2016 

Trond Ryd orienterte om hva som gikk feil ved manntallsuttrekket ved valget.  En redegjørelse 
følger som vedlegg til referatet. 

Sak 2: Hva gjør vi med årets valg av midlertidig vitenskapelig representant med 
vararepresentanter til universitetsstyret for 2016-17? 

Valgstyret vurderte følgende alternativer: 

a) Godkjenne (på ny) årets valg tross mangler 

b) Annullere godkjenning av valget, og utvide valget i juni for en ny uke men beholde 
kandidater og innkomne stemmer fra forrige valgdager. E-post sendes ut til velgergruppen 
med redegjørelse og oppfordring til å stemme. 

c) Annullere godkjenning av valget, og igangsette helt nytt valg med eventuelt nye kandidater. 
De som alt er godkjent, blir med videre uten å måtte foreslås på nytt med mindre de trekker 
seg. Dette må bli i august pga. ferien. 

Valgstyret diskuterte de ulike alternativene. Ingen ønsket alternativ a).  Når det gjelder b) og c) så 
styret fordeler og ulemper med begge alternativene.  For alternativ b) var det viktig for valgstyret å 
sikre at valget blir korrekt gjennomført på tross av det korte tidsperspektivet. 

Vedlagt følger nærmere redegjørelse for diskusjonen i valgstyret fra Knut Heidar. 
 
Valgstyret besluttet å gjennomføre alternativ b), med valgdager 16. juni kl. 0800 til 23. juni kl. 
1600. 

Sak 3: Organisering og informasjon hvis utvidet/nytt valg 

Møte i valgstyret for å godkjenne valget ble fastsatt til fredag 24. juni kl. 1100. 
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Valgsekretariatet utarbeider nettinformasjon og e-post til velgergruppen i samråd med valgstyrets 
leder.   

Sak 4 Kvalitets- og kontrollrutiner 

Valgstyret diskuterte hvordan kontrollrutiner kan komme på plass for å unngå at en slik feil skjer 
igjen. 

Valgstyret besluttet å beramme et møte til høsten om dette temaet. 

 

 

Magnhild Nesheim 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Valgstyret ved UiO 

Dato: 14. juni 2016 

Saksnr .. : 

Feil ved uttrekk til manntallet for midlertidig ansatte - valget mai 2016 

Avdeling for personalstøtte ble gjort oppmerksom på at manntallet var feil og iverksatte 
undersøkelse for å avdekke årsaken. 

Notat 

Manntallet generes med utgangspunkt i ansattdata fra SAP. Det genererte utvalget splittes i tre 
ulike manntall for hhv. fast ansatte vitenskapelige-, teknisk/administrative- og midlertidig 
vitenskapelig ansatte. Splittingen foregår ved at det kjøres en makro i et excel-program. 

Makroen som ble benyttet inneholdt to feil som resulterte i at for få ansatte ble lagt ut i manntallet 
for midlertidig ansatte. Feilene besto i at en ny stillingskode for professor Il (SKO 9301) ikke var 
lagt inn. Den andre feilen var knyttet til en ansatt som hadde fått registrert feil sluttdato (årstall 
2216), noe som resulterte i at splittingen stoppet ved behandlingen av denne ansatte. Det gjensto 
da ca 20% av ansattmassen som ikke ble splittet. 

Resultatet fra splittingen ble derfor at de tre manntallene ble ufullstendige og for det midlertidige 
manntallet manglet 834 ansatte. Dette ble dessverre ildæ fanget opp og et ufullstendig manntall ble 
overlevert til valgsekretariatet. 

Avdeling for personalstøtte har sammen med utvilder av makroen i Avdeling for administrativ 
støtte rettet feilene og foretatt kontrolluttreld<: for å sikre at splittingen nå gjennomføres riktig. 

Valgstyret er overlevert data om hvilke ansatte som manglet og et komplett nytt manntall. 

Hilsen 

Avdeling for personalstøtte 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus. 
Problemveien 7 

~~i/""'--
TrondRyd 1 
Seniorrådgiver 

Telefon: 
Telefaks: 
postmottak@admin. uio.no 
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Valg av midlertidig - 2016 
Alle som skulle vært med i manntallet 

Stillingskode Antall ansatte 
1009 Universitetslektor 25 
1011 Førsteamanuensis 32 
1013 Professor 4 
1015 Instruktørtannlege 2 
1017 Stipendiat 1030 
1018 Vitenskapelig assistent 1 
1019 Vitenskapelig assistent 17 
1020 Vitenskapelig assistent 24 
1108 Forsker 50 
1109 Forsker 179 
1110 Forsker 9 
1183 Forsker 7 
1198 Førstelektor 15 
1352 Postdoktor 511 
1378 Stipendiat 76 
1404 Professor 6 
1476  Spesialistkandidat 2 
8013 Professor II 182 
9301 Professor II 27 
Totalsum 2199 

 

Disse er ikke med på valget   

  Stillingskode Antall ansatte 
1009 Universitetslektor 5 
1011 Førsteamanuensis 2 
1017 Stipendiat 450 
1018 Vitenskapelig assistent 1 
1019 Vitenskapelig assistent 16 
1020 Vitenskapelig assistent 19 
1108 Forsker 14 
1109 Forsker 32 
1110 Forsker 2 
1183 Forsker 1 
1198 Førstelektor 4 
1352 Postdoktor 233 
1378 Stipendiat 15 
1404 Professor 1 
8013 Professor II 12 
9301 Professor II 27 
Totalsum 834 
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Om Sak 2: Hva gjør vi med årets valg av midlertidige vitenskapelig 
representant til U-styret for 2016-17? 
Knut Heidar, leder av det sentrale valgstyret (VS) 15/6-16 

Alternativer til diskusjon: 
 a. Godkjenne (på ny) årets valg tross mangler 

b. Annullere godkjenning av valget. Utvide valget for en ny uke, men beholde kandidater og 
innkomne stemmer fra forrige valgdager. Sende e-post til alle som har stemmerett med redegjørelse 
og oppfordring til å stemme i perioden 16-23 juni.  

c. Annullere godkjenning av valget. Igangsette helt nytt valg, med evt. nye kandidater (De 
som alt er godkjent, blir med videre uten å måtte foreslås på nytt, med mindre de trekker seg). Dette 
kan da antakelig først bli i august pga. ferien. 

Vedtak: 
«Valgstyret besluttet å gjennomføre alternativ b), med valgdager 16. juni kl. 0800 til 23. mai kl. 
1600.» 

Valgstyret diskuterte saken på bakgrunn av redegjørelsen under SAK 1. VS vurderte sannsynligheten 
for at feilen med manntallet hadde påvirket utfallet av valget var så stor at det var uforsvarlig å gå for 
alternativ a. De over 800 som ikke var kommet med i manntallet, hadde riktig nok mulighet til både å 
foreslå kandidater og til å stemme, men fordi de ikke mottok e-post om valget måtte de basere seg 
på annen åpen informasjon og kontakter i nærmiljøet for å gjøre dette. I praksis var derfor terskelen 
for å delta uakseptabelt høy. 

Under forutsetning at informasjonen ble forsvarlig ivaretatt var det enighet om utvidet valg, altså 
alternativ b. Utvidelsen skulle være på en uke og snarest mulig. Dette vil innebære at alle 
stemmeberettigede får mulighet til å velge, også de som var i det gamle manntallet, men som ikke 
stemte i den forrige perioden. 

Timeplan: 
- Tirsdag 14: Informere kandidatene om vedtaket i Valgstyret om en ny runde.  
- Onsdag 15: Utarbeide informasjonsskriv og e-post til alle i manntallet med orientering og 
oppfordring til å stemme 
- Torsdag 16: E-post til manntallet og gjenåpning av valget kl 0800 
- Torsdag 23: Avslutning av valget kl 1600 
- Fredag 24: Møte i Valgstyret kl 1100 med behandling av evt. klager og godkjennelse av valget. 
 

Momenter i diskusjonen: 
Hensynet til kandidatene og at valget var blitt godkjent på forrige møte i VS ble diskutert. Hensynet 
til representantenes legitimitet betyr likevel at valget etter VSs vurdering ikke kunne bli stående. 

I valget mellom utvidelse av valget og nyvalg til høsten var hensynet til valgdeltakelsen avgjørende. 
VS antok at det ville være mest drahjelp å hente i en utvidelse nå, framfor å sette i gang helt ny 
prosess med nyvalg i slutten av august. (Representasjon av midlertidig vitenskapelige i UiO-styret var 
ikke et tema, siden en antok at sittende representant kunne forlenges inntil ny ble valgt.) 
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Forsvarlig informasjon og kommende ferieavvikling ble diskutert. Utvidet valgperiode måtte skje 
raskt slik at den ikke kom for mye i konflikt med ferieavvikling. Dette hadde den ulempen at 
informasjon også måtte ut svært raskt, og kanskje ikke ville nå alle i tide. Men e-post og lenke til 
valgsiden vil kunne bøte på dette problemet. Bakgrunnen for en utvidet valgperiode, med de feil i 
manntallet som forelå, måtte komme klart fram. 

Det kunne være et problem at resultatet fra første runde var kjent og at det derfor forelå 
informasjon som i teorien kunne brukes til strategisk stemmegivning. VS vurderte ikke 
sannsynligheten for dette som særlig stor. Uansett ville denne informasjonen også foreligge ved et 
evt. nyvalg til høsten. Nøkkelen til kryptering ble åpnet da valget ble godkjent i forrige møte. Dette er 
neppe noe praktisk problem. 

Hvem som var registrert som midlertidig vitenskapelig tilsatte, kan ha endret seg fra første periode til 
andre periode av valget. Her er imidlertid reglementet klart på at stemmerett gjelder på valgdagen, 
definert som en av dagene valget er åpent for stemmegivning. Alle som var tilsatt i relevant stilling i 
minst en av de to periodene, vil derfor ha stemmerett ved valget. 

VS må etter denne hendelsen forbedre sine rutiner for kontroll av manntallene. Selv om noe 
tilsvarende ikke har skjedd tidligere så kan feil skje igjen og VS må diskutere og etablere bedre rutiner 
- både i valgsekretariatet og i VS selv - for kontroll. Dette tas opp som egen sak i nytt møte, og i god 
tid før neste valg. 
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