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Del 1 Generelle bestemmelser
§1

Virkeområde
Dette reglementet gjelder for valg av representanter til Studentparlamentet ved Universitetet i
Bergen, for valg av representanter fra UiB til Velferdstinget Vest, og for valg av delegater til
Norsk Studentorganisasjons Landsmøte. Dette reglementet gjelder også ved bruk av
Studentparlamentet som valgforsamling ved valg til råd, utvalg og komiteer dersom ikke annet
er fastsatt.

§2

Endringer og unntak
Endringer skjer på samme måte som statuttendringer, jf. statutter for Studentparlamentet ved
UiB. Unntak fra dette reglement kan gjøres med 2/3 aktivt flertall.

§3

Valgbarhet
For valg foretatt etter dette reglement er det krav om at kandidater er semesterregistrerte
studenter ved UiB i valgsemesteret. I valg med Studentparlamentet som valgforsamling, er det
krav til kandidater til verv om fremstilling for parlamentsmøtet. Fremstilling kan skje ved
personlig oppmøte, telefonisk eller via tredjeperson.
For enkelte valg gjelder ytterligere krav for valgbarhet.

§4

Funksjonstid i verv
Alle studenter som er valgt til tillitsverv etter dette reglementet har en valgperiode på ett år,
hvis ikke annet er fastsatt eller blir bestemt, og har blitt eksplisitt opplyst om før valget.

§5

Valgform
Alle valg regulert i dette reglement foretas som preferansevalg, dersom ikke annet er bestemt.

§6

Studentenes valgstyre
Studentparlamentet velger fem representanter og fem vararepresentanter til Studentenes
valgstyre. Medlemmer av valgstyret kan ikke stille til de vervene de gjennomfører valg til.
Valgstyret skal gjennomføre valg av Universitetsstyrerepresentanter fra gruppe D - studentene samt valg av listerepresentanter til Studentparlamentet. Valgstyret har ansvar for å informere
listene om § 13 i Valgreglementet for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Valgstyret
fastsetter og bekjentgjør frister for nominasjon, innlevering av lister og liknende i henhold til
UiBs sentrale valgreglement, og i samråd med Det sentrale valgstyret. Gjennom sitt arbeid skal
valgstyret legge til rette for en høyest mulig valgoppslutning.
Studentenes valgstyre har etter myndighet delegert fra Det sentrale valgstyret ansvaret for den
praktiske gjennomføringen av valgene. Valgene gjennomføres i tråd med UiBs sentrale
valgreglement. Studentenes valgstyre skal ha jevnlig kontakt med Det sentrale valgstyret og
Universitetet, samt orientere om sitt arbeid til Studentparlamentet.
Valgstyret skal levere valgprotokoll til Kollegiesekretariatet og Studentparlamentet.
Valgprotokollen skal angi hvem som stilte til valg, når, hvor og hvordan valgene ble innkalt og
fant sted, hvem som stod for gjennomføringen, antall avgitte stemmer, fordelingen av
stemmene og valgresultatet. Valgprotokollen skal gjøres offentlig tilgjengelig.
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Del 2 Valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
§7

Valgbarhet
Studentparlamentets sammensetning reguleres av Studentparlamentets statutter.
En person kan stille til valg både som listerepresentant og som representant for eget fakultet.
Denne personen kan på parlamentsmøter eller som representant i andre råd og utvalg kun
besitte et av vervene, og har til ethvert tidspunkt kun én stemmerett. En representant som blir
valgt både som listerepresentant og fakultetsrepresentant bør kun møte i ett av vervene hele
perioden.

§8

Listerepresentanter
Det skal velges 24 listerepresentanter til Studentparlamenter.

§9

Listevalg
Hvis det er kommet inn én eller ingen godkjente lister innen den fastsatte frist, arrangeres
valget som personvalg etter preferansevalgmetode. Det fastsettes i disse tilfeller en ny frist for
forslag på enkeltkandidater i tillegg til de som eventuelt er foreslått på liste.

§ 10

Fakultetsrepresentanter
Det skal velges én representant fra hvert fakultet til Studentparlamentet.

§ 11

Valg av fakultetsrepresentanter
Øverste studentorgan ved hvert fakultet forestår valg av én representant og minimum to
vararepresentanter til Studentparlamentet. Valget avholdes med semesterregistrerte studenter
ved det enkelte fakultet som valgkrets.
Fakultetsrepresentantene velges ved urnevalg blant studentene med mindre allmøte enstemmig
bestemmer annen valgordning som foreskrevet i universitetsloven § 4 -1(2) jf. (1)
Dersom studentutvalget selv er valgt ved urnevalg eller annen måte som foreskrevet i
universitetsloven § 4-1(2) jf. (1) kan studentutvalget selv velge å fravike hovedregelen i
universitetsloven § 4-1(2) jf. (1) for å velge fakultetsrepresentant på den måten de finner mest
hensiktsmessig.
Øverste studentorgan ved fakultetet leverer valgprotokoll samt kontaktinformasjon på
representant og minimum to vararepresentanter til sekretariatet.
Fakultetsrepresentantenes valgperiode skal være sammenfallende med listerepresentantenes
funksjonstid.

Del 3 Valg av delegasjon til NSOs landsmøte og til Velferdstinget Vest
§ 12

NSOs landsmøte
Valg av representanter fra NSO-UiB til NSOs Landmøte skal sammenfalle med valg av
listerepresentantene til Studentparlamentet. De høyeste valgtallene legges til grunn for
fordeling av delegatplasser dersom antallet valgte listerepresentanter og antall
landsmøtedelegater ikke er like i tallet. Dersom innehaver av en delegatplass ikke kan møte,
tilfaller plassen neste person på lista. Dersom ingen vara kan møte, og en delegatplass dermed
blir stående tom, tildeles delegatplassen i henhold til valgtall neste liste i rangeringen.
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§ 13

Velferdstinget Vest
Valg av representanter fra Universitetet i Bergen til Velferdstinget Vest skal sammenfalle med
valg av listerepresentantene til Studentparlamentet. De høyeste valgtallene legges til grunn for
fordeling av delegatplasser dersom antall valgte listerepresentanter og antall
Velferdstingsdelegater ikke er like i tallet. Dersom innehaver av en delegatplass ikke kan møte,
tilfaller plassen neste person på lista. Dersom ingen vara kan møte, og en delegatplass blir
stående tom, tildeles delegatplassen i henhold til valgtall neste liste i rangeringen dette møtet.

Del 4 Valg av studentrepresentanter til universitetsstyret
§ 14

Universitetsstyrerepresentanter
Det skal velges to studenter samt fire vararepresentanter til Universitetsstyret ved UiB, jf.
Universitetsloven og UiBs regler.

§ 15

Valg av universitetsstyrerepresentanter
Valget av de to studentrepresentantene til Universitetsstyret organiseres ved to adskilte,
samtidige valg, hvor kandidatene av forskjellige kjønn velges hver for seg.
Valgforsamling består av alle semesterregistrerte studenter ved UiB, som hver får stemme i
hvert av de to valgene. Valgene avgjøres ved preferansevalg.

Del 5 Valg av Studentparlamentets arbeidsutvalg
§ 16

Valgforsamling
Studentparlamentet er valgforsamling for valg av arbeidsutvalg.

§ 17

Sammensetning
Arbeidsutvalgets (AU) sammensetning reguleres til en hver tid av Studentparlamentets statutter.
Leder og nestleder velges særskilt, dernest velges det antall medlemmer som er fastslått i
statuttene.
Begge kjønn skal være representert i AU.

Del 6 Valg av studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg
§ 18

Valgforsamling
Studentparlamentet er valgforsamling ved valg av studentrepresentanter til råd og utvalg ved
UiB, og innstiller overfor UiB på de valgte representantene. Studentparlamentet er også
valgforsamling ved valg av representanter til grupper, komiteer og liknende som
Studentparlamentet selv neds etter eller får henvendelse om å velge/oppnevne representanter
til.

§ 19

Arbeidsutvalgets suppleringskompetanse
Arbeidsutvalget kan foreta valg til ikke-permanente organer på fullmakt fra Studentparlamentet.
Ved valgsaker hvor det ikke er mulig å vente til neste Studentparlamentsmøte kan
Arbeidsutvalget oppnevne representanter midlertidig. Disse representantene må
ettergodkjennes av Studentparlamentet.

§ 20

Internasjonal komité
Det skal velges fem medlemmer og tre vara til Internasjonal komité. Internasjonalt ansvarlig i

4 av 8

Arbeidsutvalget forbeholdes en fast plass. Internasjonal komité konstituerer seg selv.
I tillegg til medlemmene valgt av Studentparlamentet reserveres det plass til en observatør fra
ISU-UiB, ESN Bergen og SAIH Bergen.

§ 21

Promoteringskomité
Det skal velges seks medlemmer og tre vara til Promoteringskomiteen. Det er ønskelig at
komiteen består av en representant fra hver liste i parlamentet. Komiteen konstituerer seg selv.
Leder er ansvarlig for å kalle inn til møter i komiteen.

§ 22

Kontrollkomité
Det skal velges tre medlemmer til Kontrollkomiteen. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer.
Kontrollkomiteen konstituerer seg selv, der et av utvalgsmedlemmene blir oppnevnt som leder.
Representanter i Studentparlamentet, sittende Arbeidsutvalg eller styret ved Universitetet i
Bergen kan ikke sitte i Kontrollkomiteen. Kun én representant fra avtroppende Arbeidsutvalg
kan til enhver tid sitte i Kontrollkomiteen.

§ 23

Møteledelse
Studentparlamentet velger to personer til møteledelsen.
Representanter i Studentparlamentet, sittende Arbeidsutvalg, Styret ved Universitetet i
Bergen eller Kontrollkomiteen kan ikke velges til møteledelsen.

§ 24

Kjønnsmessig balanse
Begge kjønn skal alltid være representert.

Del 7 Valgformer og fremgangsmåter ved valg
§ 25

Listevalg
1. Forslag med liste over kandidater til valg etter dette reglement må være innkommet til
valgstyret innen den frist som er fastsatt for det enkelte valg. Listen skal inneholde minimum
fem navn og maksimum dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges. På
stemmeseddelen skal det fremgå hvilket fakultet hvert enkelt navn sorterer under.
Maksimum fem kandidater kan forhåndskumuleres. Forhåndskummuleringen teller 25 % av
det totale antall stemmer listen mottar.
2. Listeforslaget skal være underskrevet av minst tre stemmeberettigete ved den aktuelle
valgkrets. Ingen kan skrive under på mer enn ett listeforslag.
3. Listeforslaget s kal ha en overskrift eller det skal stå hvilken gruppe eller hvilke velgere som
har sendt inn forslaget. Det skal også være angitt en tillitsperson for listen. Valgstyret kan i
samråd med tillitspersonen foreta slike endringer i overskriftene som er nødvendig for å
forebygge forveksling eller misforståelser.
4. Ingen kan være kandidat på mer enn én liste. Blir en kandidat oppført på flere lister, må
vedkommende gi beskjed om hvilken liste han eller hun ønsker å stå på, senest tre dager
etter utløpet av fristen for å fremsette forslag. Hvis ikke slik beskjed gis innen denne fristen,
stryker valgstyret kandidaten fra alle andre forslag enn det først innkomne vedkommende
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er oppført på. Hvis en valgliste på grunn av slik strykning ikke lenger inneholder det
nødvendige antall navn, skal valgstyret gi forslagstillerne en frist på tre dager til å supplere
den.
5. Når valgstyret mottar et listeforslag, skal det straks underrette de oppførte personene for
bekreftelse av kandidatur. Kandidater som ikke ønsker å stå oppført, eller som det ikke
lykkes valgstyret å komme i kontakt med, strykes fra lista. Tillitsperson for lista orienteres
om eventuelle strykninger.
6. Ved listevalg kan velgeren gi kandidater én tilleggs-stemme ved å sette ett kryss
ved/markere ved navnet til kandidaten, ved å føre opp navnet til kandidaten en gang til,
eller ved å skrive ”kum” før navnet. Velgerne kan velge å føre opp slengere fra andre lister
ved å oppføre kandidatens navn på listen som leveres. Dette har ingen påvirkning på listens
totale antall stemmer. Velgerne skal orienteres om disse mulighetene.

§ 26

Valgoppgjør ved listevalg
1. Ved valgoppgjøret fordeles først plassene forholdsmessig mellom listene på grunnlag av
delingstall 1, 3, 5, 7 og så videre. Stemmer avgitt for andre lister enn de som er innkommet
innen den frist som er fastsatt, forkastes. Dersom flere lister har samme kvotient, avgjøres
ved loddtrekning hvilken liste som skal få plassen.
2. Når det er avgjort hvor mange plasser en liste vil få, blir plassene fordelt mellom
kandidatene etter hvor mange stemmer de har fått, idet det tas hensyn til tilleggs-stemmer
på vedkommende liste. Det ses bort fra stemmer avgitt på kandidater som ikke er oppført
på vedkommende listeforslag, og fra stemmer avgitt for kandidat på andre lister enn den
hun eller han er foreslått på. Dersom flere kandidater har like mange stemmer, er
rekkefølgen på det opprinnelige listeforslaget avgjørende.
3. Det utpekes deretter varamedlemmer på tilsvarende måte, inntil alle kandidatene på listen
har fått en rangert varaplass.

§ 27

Preferansevalg
1. Forslag på kandidater må være innkommet til vedkommende valgstyre innen den frist som
er fastsatt for de enkelte valg. Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte
kandidatene straks underrettes for bekreftelse av kandidatur.
2. Forslagene skal være underskrevet av minst tre stemmeberettigete personer ved den
aktuelle valgkrets.
3. Valgstyret, i samarbeid med Det sentrale valgstyret, utarbeider stemmesedler med de
foreslåtte kandidater oppført i alfabetisk rekkefølge. Bare disse stemmesedlene kan
benyttes ved valget.
4. Foran navnet på kandidatene skal velgeren sette/markere tallene 1, 2, 3, og så videre, som
uttrykk for den preferanse velgeren har for kandidatene. Velgeren avgjør selv hvor mange
av kandidatene han eller hun vil sette tall foran.
5. Har noen i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført på den utdelte stemmeseddel,
skal disse regnes som uskrevne. Stemmesedler som ellers ikke er i samsvar med dette, skal
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vrakes.

§ 28

Valgoppgjør ved preferansevalg
1. Ved valgoppgjøret tas det utgangspunkt i et valgtall som fastsettes som følger: Antallet
avgitte og godkjente stemmesedler blir dividert med tallet på representantplasser + 1.
Kvotienten som kommer fram ved denne divisjonen, økes med 0,01, og desimalene fra og
med den tredje strykes (uten å forhøye kvotienten). Kandidater som har oppnådd et antall
avgitte stemmer som nr. 1 som tilsvarer valgtallet, er valg.
2. Når kandidater er valgt etter nr. 1, skal det samlede stemmeoverskudd summeres.
Stemmeoverskudd for en kandidat er stemmetallet fratrukket valgtallet. Samlet
stemmeoverskudd skal legges til stemmetallet for den kandidat som fikk færrest stemmer
som nr. 1, også om dette stemmetallet er null. Dersom denne kandidat dermed får et
stemmetall som er større enn stemmetallet til kandidaten med nest lavest stemmetall som
nr. 1, skal stemmeoverskuddet til den kandidat som har størst stemmeoverskudd fordeles
etter reglene i pkt. 3.
3. Stemmeoverskuddet til den kandidat som har størst overskudd, divideres med antall
stemmesedler hvor denne kandidat står på førsteplass. Denne kvotient utregnes med to
desimaler uten forhøyelse, og angir vekten i annen tellerunde av de stemmesedler hvor
denne kandidat er oppført som nr. 1. Disse stemmesedlene fordeles nå til de kandidater
som er oppført som nr. 2 her. Antall stemmesedler den enkelte av disse kandidater får på
denne måten multipliseres med stemmesedlenes vekt, og dette produkt legges til det
stemmetall vedkommende kandidat fikk i forrige tellerunde. Dersom flere kandidater er
valgt med samme stemmetall, blir det avgjort ved loddtrekning hvilket stemmeoverskudd
som skal overføres først.
4. På tilsvarende måte fortsettes opptellingen ved overføring av stemmeoverskudd, helt til det
samlede stemmeoverskudd tillagt stemmetallet for den kandidat som har fått færrest
stemmer på førsteplass, er lavere enn stemmetallet for den kandidat som har det nest
laveste stemmetall. Navnet på den kandidat som har fått færrest stemmer på førsteplass
strykes nå fra det videre valgoppgjør og stemmeseddelen overføres til den dernest
prioriterte kandidat.
5. Dersom ikke mange nok kandidater oppnår valgtallet etter reglene ovenfor, fortsetter
opptellingen slik at det ses bort fra den kandidat som nå har færrest stemmer. Er det her to
eller flere kandidater som har fått like mange stemmer, blir det avgjort ved loddtrekning
hvem som skal strykes. På de stemmesedlene der den som det nå ses bort fra, opprinnelig
sto, skal det telles opp stemmer på dem som har neste prioritet. Disse kommer nå i tillegg til
de stemmer kandidaten har fra før. Er ikke dette nok til at noen kandidat når opp til
valgtallet, skal den som nå har laveste stemmetall, strykes. Slik skal det fortsettes til en
kandidat når opp til valgtallet.
6. Slik fortsetter man med strykning av kandidater som har det laveste stemmetallet, og med
tildeling av overskuddsstemmer fra de som er valgt, til alle representantene er valgt. Hvis
antall gjenstående kandidater kommer ned til antall representanter som gjenstår å velge, er
de gjenstående valgt.
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7. Der kvotering skjer vil den valg te med lavest tall byttes med neste person på listen med
riktig kjønn.
8. Første vararepresentant blir utpekt i et nytt valgoppgjør der man går fram som om det
skulle velges én representant mer enn det som er fastsatt. I dette oppgjøret skal en kandidat
som er valgt til representant, ikke strykes etter reglene i nr. 4. Den kandidaten som først når
opp til valgtallet, og som ikke er valgt til representant, blir første vararepresentant. De
følgende vararepresentantene blir utpekt på tilsvarende måte helt til det er valgt
tilstrekkelig mange vararepresentanter.
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