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Kapittel 1 Generelle bestemmelser 

 

 
1.1 Innledning 

 

Dette valgreglementet gjelder for valg til alle verv der representanter velges 

direkte av studentene ved elektronisk eller urnevalg.  

Ved studentvalget velges det representanter til Studentparlamentet  

Formålet med dette valgreglementet er å regulere alle valg av 

studentrepresentanter ved Universitetet i Stavanger(UiS) og passe på at disse 

blir valgt på en demokratisk måte 

 

 

1.2 Vervs periode 

Vervs periode for de ulike vervene er: 

 

Studentparlamentet                    01.januar – 31.desember 

Arbeidsutvalget                     15.juni – 30.juni  

StOr på fakultetene                    15.juni – 30.juni  

Universitetsstyrerepresentantene                   01.august – 31.juli  

Faste studentrepresentanter på fakultet og institutt    01.august – 31.juli  

  

Studentrepresentanter i øvrige styrer av UiS på institusjonsnivå følger studieåret 

 

1.3 Stemmerett 

Alle studenter ved UiS som er registrert og har betalt semesteravgift for det 

semesteret valget gjennomføres, har stemmerett ved studentvalget 
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Kapittel 2 Studentparlamentsvalget 

 

2.1 Valg til studentparlamentet 

 

2.1.1 Valget til Studentparlamentet foregår som listevalg 

 

2.1.2 Listestemmetallet er det antall stemmer en liste har fått. 

Listestemmetallet for hver valgliste deles med 1 – 3 – 5 – 7 osv. Den 

listen som får den største kvotienten, får første representant. Listen med 

nest største kvotient får annen representant osv. til alle 

representantplasser er fordelt. Er to eller flere kvotienter like, skjer det 

loddtrekning. Er en liste tildelt så mange representantplasser som den 

inneholder navn, går den ut av den videre mandatfordeling 

 

2.1.3 Tre av de øverste kandidatene på valglisten kan gis et stemmetillegg 

på forhånd av listen selv. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt 

personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall 

listestemmer listen får ved valget. Kandidater med stemmetillegg skal 

føres med uthevet skrift på valglisten som brukes ved valget 

 

2.1.4 Velgeren kan gi kandidater på stemmeseddelen én personstemme. 

Dette gjøres ved å sette et merke ved kandidatens navn 

 

2.1.5 Når det er avgjort hvor mange mandater en valgliste skal ha, fordeler 

parlamentsvalgkomiteen representantplassene til kandidatene på 

listen. Kandidater som ikke er valgbare, settes ut av betraktning. 

Kandidater som er satt opp med uthevet skrift, gis det stemmetillegg 

de har krav på i henhold til punkt 2.1.3, før de personlige stemmer 

velgerne har gitt til kandidatene telles opp. Deretter kåres 

kandidatene i rekkefølge etter antall mottatte personlige stemmer. 

Har flere kandidater fått like mange stemmer, eller ingen stemmer, er 

rekkefølgen på listen avgjørende 

 

2.1.6 Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange nummererte 

vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av to. 

Kandidatene til vararepresentantplassene fordeles på samme måte 

som representantene etter annet ledd 
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2.1.7 En valgliste kan inneholde så mange navn som det dobbelte av det 

antall representanter som skal velges i tillegg til 2. En valgliste må 

minimum inneholde fem – 5 - navn 

 

2.1.8 Ingen kandidat kan være oppført på mer enn én valgliste. 

Kandidaten avgjør i tilfelle selv hvilken liste han skal stå oppført på  

2.2 Parlamentsvalgkomiteen 

Parlamentsvalgkomiteen velges på Studentparlamentets siste møte i 

vårsemesteret. 

Det skal tilstrebes at parlamentsvalgkomiteen har representanter fra alle 

fakultetene. Parlamentsvalgkomiteen ledes av Arbeidsutvalget s nestleder  

Medlemmene av parlamentsvalgkomiteen kan ikke stille til inneværende års 

studentvalg. Arbeidet må starte i god tid før studentvalget  

 

2.3 Parlamentsvalgkomiteen sitt arbeid 

Parlamentsvalgkomiteen sine oppgaver er: 

 

2.3.1 Drive informasjonsarbeid i forkant og under studentvalgsperioden om 

studentvalget, til studentmassen 

 

2.3.2 Administrere og gjennomføre studentvalget 

 

2.3.3 Samarbeide med valgstyret til UiS og Organisasjonskonsulent for StOr 

om det elektroniske valgsystemet og gjennomføringen av valget 

 

2.3.4 Godkjenne innmeldte lister senest to -2- uker før valget 

 

2.3.5 Sørge for at det elektroniske valgsystemet er mest mulig nøytralt for alle 

valglistene  

 

2.3.6 Gi listene tilstrekkelig informasjon og bistå dem 

 

2.3.7 Avgjøre tvilstilfeller vedrørende valgbarhet og stemmerett 

 

2.3.8 Utarbeide en rapport om studentvalget og presentere den for det nye 

Studentparlamentet. Rapporten skal inneholde en utregning av 

plassfordelingen mellom listene i Studentparlamentet 
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2.4 Generelle bestemmelser for listevalg 

           2.4.1 For listevalg gjelder følgende frister: 

Lister som vil stille til valg må registreres med navn, politisk program, 

kandidatliste og listeleder, senest 3 uker før valget  

           2.4.2 Krav til lister og kandidatur: 

a. Lister bestående av mindre enn fem  – 5 – valgbare studenter, kan ikke 

stille til valg 

b. Kandidatlisten skal være oppgitt i prioritert rekkefølge med markering av 

maksimalt tre – 3 - kumulerte kandidater 

c. Navn, semesterkvittering, studentnummer og e-postadresse skal være 

vedlagt alle kandidater som stiller til valg. Dersom dette mangler 

underkjennes kandidaturet til kandidaten  

d. Kontrollkomiteen(KK) er ankeinstans 

 

2.4.3 Valget foregår over minst fem – 5 – dager 

 

 

2.5 Avvikling av listevalg 

 

 

2.5.1 Valget skal avvikles elektronisk, dersom dette ikke lar seg 

gjennomføre skal urnevalg benyttes 

 

2.5.2 Elektronisk valg:  

Link til valget skal sendes ut på studentenes e-post, StOr sin 

hjemmeside, UiS sin hjemmeside samt at det skal ligge en link på it’s 

learning 

 

2.5.3 Urnevalg: 

2.5.3.1 Urnene skal plasseres slik at de er lett tilgjengelige for 

studentene 

2.5.3.2 Urnene skal til enhver tid være bemannet av minst to 

studenter som helst ikke stiller til valg selv. Dette reguleres av 

Parlamentsvalgkomiteen 
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2.5.3.3 Valgstyret ved UiS skal påse at urnene er i trygg forvaring 

når de ikke er bemannet 

2.5.3.4 Det skal være anledning til å forhåndsstemme ved 

urnevalg Hvis lister med stemmeberettige ikke er klare, skal 

stemmeseddelen først bli lagt i en blank konvolutt. Denne 

konvolutten blir så lagt i en konvolutt påført navn og 

avdeling/institutt. Deretter legges konvolutten i urnen. 

Forhåndsvalget skal være godt annonsert og skal foregå på 

UiS 

 

2.6  Opptelling 

2.6.1 Opptellingen blir administrert av Parlamentsvalgkomiteen med 

bistand fra Valgstyret ved UiS 

2.6.2 Ved urnevalg skal utfylte stemmesedler som er fotokopiert og eller 

på annen måte mangfoldiggjort ikke tillatte og skal forkastes.   

2.6.3 Ved elektronisk valg skal studenter som har stemt, men fått 

feilmelding eller ikke ligger i manntallet, få opp en tekstboks hvor 

studenten får muligheten til å forklare hvorfor studenten sin stemme 

bør godkjennes. Valgstyret skal avgjøre om studentene som 

registrerer seg i følgende tekstboks, får godkjent stemme ut ifra 

manntallet i Studentweb 

 

2.7  Valget må være avsluttet innen utgangen av november. 

 

 

2.8 Valgkamp 

 

2.8.1 Det skal ikke foregå sabotasje andres valgmateriell  

 

                2.8.2 Det skal ikke lokkes med bevilgning om penger til enkeltpersoner eller     

organisasjoner/linjeforeninger eller annen form for korrupsjon  

 

2.8.3  Det skal ikke fremsettes usanne påstander om andre eller egne 

kandidater/lister  

 

2.8.4  Man skal ikke komme med ytringer som trakasserer noen på 

bakgrunn av etnisitet, religion, seksuell legning eller funksjonsevne  
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2.8.5 Alle lister som stiller til valg plikter å levere regnskap til godkjenning til 

Arbeidsutvalget etter endt valgkamp 

 

2.8.6 Listenes valgstand kan ikke brukes som stemmelokale  

 

Konsekvensene for brudd på det følgende reglementet er at man mister sin 

plass i studentparlamentet, uten mulighet for vara å møte i stedet. 

Parlamentsvalgkomiteen innstiller om brudd på valgreglementet får 

konsekvenser, og KK avgjør om lovbruddet får konsekvenser. KK sin avgjørelse 

skal være enstemmig og fulltallig 

 

2.9 Kunngjøring av valgresultatet 

Når stemmer er opptalt skal valgresultatet så raskt som mulig kunngjøres. 

Valgresultatet av listevalget skal forelegges det nye Studentparlamentet på 

første møte sammen med rapport fra valget 

 

2.10 Supplering av studentparlamentet  

 

2.10.1Supplering i Studentparlamentet skal skje slik at den mandatfordeling 

listene fikk i valget ivaretas. Listen som har tomme plasser skal selv 

innstille på kandidatene de ønsker supplert. Dersom listen ikke klarer å 

stille kandidater ved supplering kan Studentparlamentet velge å 

supplere andre kandidater utenfra den aktuelle listen 

           2.10.2 Studentparlamentet godkjenner suppleringsvalg til studentparlament 

med alminnelig flertall  
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Kapittel 3 Personvalg 

 

3.1 Fremgangsmåte ved personvalg:  

 Personenes navn settes opp i prioritert rekkefølge med det øverste navnet 

som førsteprioritet. For de/den personen man ikke ønsker å gi stemme, 

unnlater en å sette på listen. Personen(e) får da null i stemmetall fra 

vedkommende. Personene får stemmer etter hvor mange det er på 

listen, i omvendt rekkefølge. Dvs: er det tre kandidater, får førsteprioritet 

3 stemmer, andre prioritet får 2 stemmer osv.  Ved stemmelikhet er det 

han/hun som har flest av det høyeste stemmetallet som blir valgt. Er det 

fremdeles stemmelikhet foretas loddtrekning 

 

 

 
 


