Regel
Rektor
Område: Utbildning och forskningAnsvarig
enhet: Planeringsenheten
Giltighetstid: 2018-06-05—2021-06-30
Dnr: FS 1.2.2-442-18

Beslutsdatum 2018-06-05
Sid 1 (5)

REGLER FÖR UTSEENDE AV
ELEKTORER OCH ERSÄTTARE
TILL FORSKNINGSRÅDENS
ELEKTORSFÖRSAMLINGAR VID
REGION 5 2018
1. Sammanfattning
Vart tredje år ska ledamöter för Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd, forskarrådet för Formas
samt styrelsen för Forte utses. Ledamöter till dessa organ väljs genom elektorsval som regleras
genom Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd (2012:520). Umeå
universitet ansvarar enligt förordningen för utseende av elektorerna vid region 5 som omfattar
Umeå universitet (UmU), Luleå tekniska universitet (LTU) samt Mittuniversitetet (MIUN).
Föreliggande regler anger formerna denna utseendeprocess.

2. Inledning
Vart tredje år ska ledamöter för Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd, forskarrådet för Formas
samt styrelsen för Forte utses. Ledamöter till dessa organ väljs genom elektorsval som regleras
genom Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd (2012:520). Landets
lärosäten har att regionvis utse sammanlagt 165 elektorer – 55 per ämnesråd – att representera
forskarsamhället i valprocessen. Antalet elektorer per region baseras på antalet aktiva forskare inom
respektive ämnesområde vid regionens lärosäten, och räknas ut inför valen var tredje år.
På begäran av Utbildningsdepartementet och Vetenskapsrådet (VR) ska de ansvariga universiteten,
enligt förordningen utse elektorer och ersättare till forskningsråd senast den 17 september 2018.
Utsedda elektorer ska därefter, i nästa steg, sammanträda två gånger i Stockholm under hösten. Vid
första sammanträdet (v 41/42 ) väljs valberedningar och vid andra sammanträdet (v 50) förrättas
valet av ledamöter till styrelse och ämnesråd.
Umeå universitet ansvarar enligt förordningen för region 5 som omfattar Umeå universitet (UmU),
Luleå tekniska universitet (LTU) samt Mittuniversitetet (MIUN).
Utseende av elektorer ska ske till elektorsförsamlingen för

•

ämnesråden inom Vetenskapsrådet, humaniora-samhällsvetenskap (HS), medicin och hälsa
(MH) samt natur- och teknikvetenskap (NT) (165 elektorer)

•

Styrelsen för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) (55 elektorer)
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•

Forskarrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) (55 elektorer)

•

styrelsen för Vetenskapsrådet

Umeå universitet beslutar hur utnämnandet av elektorer ska gå till efter samråd med de i regionen
ingående myndigheterna. Beslutet utgörs av dessa regler.

3. Former för utseende av elektorer och ersättare inom
region 5
3.1.

Kontaktpersoner och samordnare

Varje lärosäte i region 5 utser en kontaktperson som administrerar och ansvarar för genomförandet
av utnämnandet av elektorer och ersättare vid respektive universitet Vid Umeå universitet är av
rektor utsedd kontaktperson även regionens samordnare för utseendeproessens genomförande.
Samordnaren vid UmU ansvarar för att informera de övriga lärosätena i regionen om
genomförandet enligt dessa regler samt att expediera regionens beslut till beröra instanser.

3.2. Behörighetskrav för elektorer och ersättare
I förordningen anges vem som är behörig att utnämnas till elektor och ersättare. Varje lärosäte i
region 5 avgör vilka som är behöriga.

3.3. Fördelning av elektorerna inom region 5
Umeå universitet, som ansvarande universitet för region 5, ska efter att hört med övriga deltagande
lärosäten i regionen, bestämma om fördelningen av elektorer i regionen. Fördelningen ska enligt
förordningen 9 § vara representativt fördelade i förhållande till antalet vetenskapligt och
konstnärligt kompetenta lärare vid respektive universitet, ha en representativ ämnesmässig
spridning samt vara jämnt fördelade mellan könen. Fördelningen av elektorer nationellt har
genomförts av Vetenskapsrådet (VR) och fastställs av regeringen, i enlighet med förordningen 6-8
§. Vid den regionala fördelningen har den jämkade uddatalsmetoden valts som fördelningsmetod
utifrån VR:s statistiska underlag.
Förhandling om fördelning av antalet elektorer inom region 5 genomfördes vid telefonsammanträde
med representanter från universitetsledningarna, för i de i region 5 ingående lärosätena, den 21 maj
2018.
Tilldelade och fördelande elektorsplatser i ämnes- och forskningsråd vid region 5
2018
LTU
MIUN
UmU
Region 5
FORTE

0

1

6

7

FORMAS

2

1

3

6

VR-HS

1

1

4

6

VR-MH

0

0

6

6

VR-NT

2

1

3

6

Summa

5

4

22

31

Beräkning av antalet elektorer för regionen totalt och inom region baseras på personalstatistiken för
kalenderåren 2015-2017. Enligt förordningen ska underlaget utgå från den officiella statistiken för
högskoleväsendet (ansvarig myndighet: UKÄ) Underlaget är meddelat av VR samt Forte och Formas. Formellt
faställande av regionens fördelning sker genom regeringsbeslut, vilket 180605, ej ännu är meddelat.
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3.4. Beredningsgrupp
En gemensam beredningsgrupp tillsätts av rektor vid Umeå universitet efter samråd med de i
regionen övriga medverkande myndigheterna. För varje ledamot utses en personlig suppleant.
Beredningsgruppens sammansättning är
Umeå universitet 4 (inklusive ordförande)
Luleå tekniska universitet 3
Mittuniversitetet 2
Beredningsgruppen lämnar förslag på elektorer och personliga ersättare för region 5, utifrån det
antal elektorer som ska väljas till varje råd enligt fördelningen i avsnitt 3.3. En person kan inte enligt
förordningen, samtidigt vara elektor eller ersättare i mer än en elektorsförsamling.
Beredningsgruppen ansvarar för att den föreslagna fördelningen av elektorerna i regionen
överensstämmer med lydelsen i 9 §.
Elektorer som beredningsgruppen föreslår ska vara kontaktade och villiga att åta sig uppdraget.
Beredningsgruppens förslag dokumenteras i ett protokoll och i bilaga ska framgå
- namn och titel
- det lärosäte som elektorn är knuten till
- institution och adress
- telefon, e-postadress
- kort beskrivning av den nominerade (ämnesområde etc.)
Rektor vid Umeå universitet, via samordnaren, underställs beredningsgruppens förslag på elektorer
och ersättare.

3.5. Fri nominering
Beredningsgruppen ska i sitt arbete inhämta förslag på elektorer och ersättare från
dekaner/motsvarande inom regionen.
Fakultetsnämnd eller motsvarande ansvarar för att samtliga behöriga inom ett råds
verksamhetsområde ska ges möjlighet att inkomma med egna förslag på det sätt som
dekan/motsvarande beslutar.
Lärarna i fakultetsnämnden/motsvarande eller annat beslutande organ enligt avsnitt 3.6, har även
själva rätt att nominera behörig till elektors- eller ersättarplats vid sidan av de förslag som lagts av
beredningsgruppen.
Beredningsgruppen ansvarar för att informera fakultetsnämnder eller motsvarande vid respektive
lärosäte om ovanstående nomineringsmöjlighet och tidpunkter för detta.
Vid UmU ska beredningsgruppens ordförande även bereda ledamöterna vid elektorsförsamlingen
vid Umeå universitet möjlighet att inkomma med förslag på elektorer och ersättare.

3.6. Utseende av elektorer och ersättare
Vid UmU utses elektorerna samt ersättare av elektorsförsamlingen vid Umeå universitet.
Vid LTU och MIUN utses elektorerna samt ersättare av antingen rektor eller de vetenskapligt
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kompetenta lärarna vid fakultetsnämnd/motsvarande organ eller annat vid myndigheten delegerat
organ bestående av vetenskapligt kompetenta lärare.
Protokoll ska föras vid beslut om utseende. I protokollet ska de uppgifter som anges i avsnitt 3.4
(exklusive motivering) om respektive utsedd elektor och ersättare framgå. Vidare till vilket
ämnesråd eller forskningsråds elektorsförsamling den utsedde elektorn och ersättaren ska ingå.

3.7. Elektorsförsamlingens sammanträden
Förberedande möte för elektorer region 5
Utsedda ordinarie elektorer vid regionen kallas till ett förberedande möte i Umeå den 5 oktober för
diskussion om arbetssätt och upplägg inför kommande sammanträden i Stockholm.
Forskningsråden kommer att sammankalla elektorsförsamlingen till Stockholm vid två tillfällen:
Sammanträde 1: Elektorerna samlas i Stockholm för att utse valberedning under ett
sammanträde.
För Vetenskapsrådet: 15 oktober, kl. 10.00 - 17.00
För Forte: 10 oktober, kl. 13.00 – 17.00
För Formas: 18 oktober, kl. 10.00 – 15.00
Sammanträde 2: Elektorerna samlas i Stockholm för val av ledamöter under ett sammanträde.
För Vetenskapsrådet: 11 december, kl. 10.00 - 17.00
För Forte: 12 december, kl. 13.00 – 17.00
För Formas: 12 december, kl. 10.00 – 13.00
De personer som beredningsgruppen föreslår ska informeras om ovanstående datum av
beredningsgruppen.

4. Jämställdhet
Jämställdhetsaspekten ska beaktas vid utseende av elektorer och ersättare samt vid tillsättande av
beredningsgruppen.

5. Fastställande av resultat
Det slutgiltiga protokollet för lärosätena fastställs av respektive rektor och sänds därefter till
samordnaren vid UmU där rektor fastställer resultatet för regionen och insänder detsamma till
berört råd.

6. Tidsplan
21 maj

•

5 juni

•
•

Regionens fördelningsmöte samt beredning av regler för
processen
Regler för utseende av elektorer och ersättare till
forskningsrådens elektorsförsamlingar vid region 5
fastställs av rektor vid UmU
Beredningsgruppen och dess ordförande utses av rektor
vid UmU
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29 augusti

•

30 augusti – 5 september

•

5 september

•

6 september

•

Sista dag att meddela samordnaren utsedda elektorer och
ersättare

11 september

•

Rektor vid UmU fastställer resultatet för regionen

5 oktober (kl. 10:3014:30)

•

Möte i Umeå med utsedda elektorer vid region 5

Rektor vid UmU, via samordnaren, underställs
beredningsgruppens förslag och avger förslaget till i
regionen ingående myndigheter samt elektorsförsamlingen
vid UmU
Rektor eller de vetenskapligt kompetenta lärarna vid
fakultetsnämnd/motsvarande organ eller annat vid
myndigheten delegerat organ vid LTU och MIUN utser
elektorerna samt ersättare
Elektorsförsamlingen vid Umeå universitet utser elektorer
jämte ersättare

