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Förslag till beslut avseende fördelning av ledamöter till 
hörandeförsamling samt när ledamöter senast ska vara utsedda 
Fördelningen av ledamöter avser:                           

- fördelning av ledamöter mellan fakulteter av ledamöter som representanter för lärare,                                                                                              

- fördelning av ledamöter mellan fakulteter, Universitetsbiblioteket och Gemensamma förvaltningen 
av ledamöter som representanter för övriga anställda och                              

- fördelning mellan Göteborgs universitets studentkårer, GUS, och Handelshögskolans studentkår, 
HHGS, av ledamöter som representanter för studenter.  

I förslag till beslut avseende ”Regler för hörandeförsamlingen och dess arbete”, nedan kallat reglerna, 
anges att hörandeförsamlingen ska bestå av 70 ledamöter varav 30 som representanter för lärare, 20 
för övriga anställda och 20 för studenter.  

Reglerna innehåller även principer för hur ledamöterna som representanter för lärare, övriga anställda 
och studenter ska fördelas. Vid fördelning av ledamöter för övriga anställda ska bland annat IT-
fakultetens övriga anställda sammanläggas och hänföras till de övriga anställda vid Konstnärliga 
fakulteten. På motsvarande sätt ska övriga anställda vid Nationella enheter sammanläggas och 
hänföras till övriga anställda vid Gemensamma förvaltningen. Principen vid fördelningen av ledamöter 
som representanter för studenter är att den ska ske i proportionellt förhållande till det antal studenter 
som representeras av dem och ska baseras på de siffror av antal studenter och doktorander per fakultet 
som rektor haft som underlag för sitt beslut om fördelning av kårstöd från den 1 januari det år som 
ledamöter till hörandeförsamling ska utses 

Fördelningen av ledamöter mellan fakulteter, Gemensamma förvaltningen, Universitetsbiblioteket, 
GUS och enskild studentkår som står utanför studentkårssamarbetet, vilken för närvarande är HHGS, 
ska fastställas i särskilt beslut av universitetsstyrelsen.  
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Enligt reglerna ska vidare universitetsstyrelsen i särskilt beslut fastställa det datum när ledamöterna till 
hörandeförsamlingen senast ska vara utsedda.  

Med tillämpning av ovan angivna regler har, inför rekrytering av rektor och prorektor med 
rektorsperiod respektive prorektorsperiod från och med den 1 juli 2017, förslag till fördelning av 
ledamöter till hörandeförsamlingen upprättats enligt bifogad bilaga. 

 
Förslag till universitetsstyrelsens beslut 
 

Universitetsstyrelsen föreslås besluta 

att         inför rekrytering av rektor och prorektor för rektorsperiod respektive prorektorsperiod från och 
med den 1 juli 2017 fastställa fördelning av ledamöter till hörandeförsamlingen enligt förslag  
  

att ledamöter till hörandeförsamlingen ska vara utsedda senast den 15 oktober 2016. Ansvariga 
för att ledamöter utses ska senast den 15 oktober 2016 meddela universitetsstyrelsen vilka som 
har utsetts som ledamöter till hörandeförsamlingen                                                                  

att         beslutet förklaras omedelbart justerat  
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