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Møtedato: 20.04.2017 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 17/17 Valg til Velferdstinget 
 

_______________________________________________________________________ 
Vedlegg 
Mandatet til Velferdstinget 
 

 
Forkortelser 
VT – Velferdstinget 
STi – Studenttinget NTNU 
Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
AU - Arbeidsutvalg 
_____________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har fått delegert ansvar for oppfølging 1 

av studentvelferden fra Studenttinget NTNU, Studentrådet DMMH, Trondheim 2 

Juridiske Studenters Forening (TJ§F), Høgskolen Kristiania, Fagskolen Innlandet og 3 

BI Studentersamfunn (BIS). NTNU har 12 av de 18 representantene som sitter i VT.  4 

 5 

VT konsentrerer sitt arbeid om Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), og jobber 6 

for at tilbudet til studentene blir tilrettelagt på en best mulig måte. VT jobber også 7 

lokalt med velferdspolitikk for studenter i samråd med de ulike eierorganene, og 8 

bistår med kompetanse til eierorganene i nasjonale saker vedrørende 9 

velferdspolitikk. VT har møter en gang i måneden, samt seminar både høst og vår.  10 

 11 

Saksbehandlers vurdering 12 

Et år i VT er en ypperlig mulighet til å påvirke studiehverdagen til studentene i 13 

Trondheim. VT bestemmer direkte hvordan en stor del av semesteravgiften skal 14 

benyttes, og over de delene av Samskipnadens virksomhet som betales av 15 

semesteravgiften. De velger også studentene som sitter i styrene i SiT, og de tas 16 

med på råd om hvilke andre tjenester SiT skal tilby studentene.  17 

 18 

VT er ulikt STi ved at sakene som tas opp er mer konkrete og at de raskere får 19 

betydning for studentene, noe som gjør arbeidet i VT til spennende og engasjerende 20 

for alle. 21 

 22 

Som i Studenttinget velger også VT egen ledelse (leder og to nestledere) og  tre AU-23 

medlemmer blant sine faste medlemmer. AU-medlemmenes ansvarsområder er 24 

velferd, bolig og idrett og kafe.  25 

 26 

På Studenttingsmøtet den 5. april stilte ikke nok kandidater til alle plassene i 27 

Velferdstinget. Det vil si at Studenttinget må ha et ekstraordinært møte for å supplere 28 
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kandidater. Det skal velges 6 faste representanter og 11 varaer til Velferdstinget. 29 

Varalisten kan suppleres av AU ved behov. 30 

Arbeidsutvalgets innstilling 31 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 32 

 33 



Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende februar 2016 

 
 

 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: ”Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf. 73 59 74 75 
www.velferdstinget.no 

 
Mandat for 

VELFERDSTINGET 
 

 

Velferdstinget (VT) skal ha følgende sammensetning: 

 

 12 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 

 1 representant valgt fra Studentparlamentet DMMH 

 1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 

 1 representant valgt fra BI Studentersamfunn 

 1 representant valgt fra Studentunionen HK 

 1 representant valgt av Velferdsutvalget i Ålesund 

 1 representant valgt av Velferdsutvalget i Gjøvik 

 

Velferdstinget konstituerer seg selv. Eierorganene forbeholder seg retten til å ha hver sin 

observatør til stede ved arbeidsutvalgets møter. 

 

Velferdstingets møter skal være åpne for alle, men kan i særskilte tilfeller lukkes. 

Eierorganene forbeholder seg i slike tilfeller retten til å ha en representant til stede under 

forhandlingene om møtet skal lukkes. 

 

Velferdstinget er i alle saker selvstendig og politisk uavhengig av eierorganene, og er 

ansvarlig for å forvalte de ressurser som er tilgjengelig. Velferdstinget vedtar selv sine 

vedtekter og er ansvarlig for tilstrekkelig bekjentgjøring og rekruttering til valg. Dette 

arbeidet kan skje i samarbeid med eierorganene. 

 

Ansvarsområde 
Velferdstinget har det overordnede ansvaret for å forvalte studentenes innflytelse over 

studentvelferden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.  Førsteprioritet skal alltid være saker som 

omhandler Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit) sin studentrettede 

virksomhet. 

 

Velferdstinget er delegert retten til å velge og tilbakekalle representanter og 

vararepresentanter til konsernstyret i Sit i tråd med "Lov om studentsamskipnader".  

 

I saker som ikke kan kobles direkte opp mot Sits virksomhet, eller i saker der det er uklart om 

saken tilfaller Velferdstinget eller eierorganene, skal Velferdstingets deltagelse gjøres i 

samråd med eierorganene.  

 



Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende februar 2016 

 
 

 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: ”Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf. 73 59 74 75 
www.velferdstinget.no 

Eierorganene har rett til å delegere andre ansvarsområder til Velferdstinget dersom det er 

hensiktsmessig. Eierorganene skal ta Velferdstingets synspunkter i betraktning før en slik 

beslutning fattes. 

 



 
  
Møtedato: 20.04.17 Saksbehandler: Johannes Bjartnes, Magnus Johannesen 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 19/17 Endring av retningslinjer for preferansevalg 
 

_______________________________________________________________________ 
Vedlegg 
Gjeldende retningslinjer for preferansevalg 
Retningslinjer for preferansevalg med AUs innstilling 
NSOs retningslinjer for preferansevalg. 
 

 
Forkortelser 
STi – Studenttinget NTNU 
NSO – Norsk studentorganisasjon 
AU – Arbeidsutvalg 
_____________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
Ved forrige Studenttingsmøte ble det oppdaget en tvetydighet i retningslinjene for 1 

preferansevalg. Den ønsker vi nå å rette opp i.  2 

Siden dette er en endring av utfyllende retningslinjer kreves det at revideringen vedtas èn 3 

gang med absolutt flertall.  4 

 5 

Saksbehandlers vurdering 6 

I Studenttingets retningslinjer for preferansevalg står det i punkt 6. at «[n]år det samlede 7 

stemmeoverskudd i en runde er lavere enn differansen mellom de to kandidatene med 8 

lavest stemmetal, skal kandidaten med lavest stemmetall strykes fra valgoppgjøret. 9 

Stemmesedler tilknyttet kandidaten overføres til neste prioriterte kandidat på hver 10 

stemmeseddel.» I punkt 8. står det «[v]algoppgjøret fortsetter til det antall kandidater som 11 

skal velges er erklært valgt. Dersom antallet gjenstående kandidater er likt antall ledige 12 

plasser erklæres de gjenstående kandidatene som valgt.» 13 

 14 

Intensjonen i punkt 8. er at en kandidat ikke skal strykes dersom det fører til at antall 15 

gjenstående kandidater er færre enn det antallet som skal velges. Siden dette står lenger 16 

ned i framgangsmåte ved preferansevalg er tolkningen av retningslinjene fra forrige 17 

studenttingsmøte gyldig. Derfor er det hensiktsmessig å endre retningslinjene slik at 18 

intensjonen med punkt 8. ivaretas neste gang. En slik presisering er også å finne i NSO 19 

sine retningslinjer for preferansevalg punkt 14.3.3 20 

 21 

I tillegg er det hensiktsmessig med en annen endring i retningslinjene. I henhold til 22 

studenttingets reglement §5.7 skal talelisten åpnes og det skal holdes omvalg dersom det 23 

er et kvalifisert flertall av blanke stemmer. Dette bør stå som et punkt 0. i fremgangsmåte 24 

ved preferansevalg.  25 

 26 
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Arbeidsutvalgets innstilling 27 

 28 

Tillegg til punkt 6.:  29 

«En kandidat må ikke strykes dersom dette fører til at anttall gjenstående kandidater blir 30 

mindre enn det antall det gjenstår å velge.» 31 

 32 

Legge til punkt 0.: 33 

«Dersom det er et flertall av blanke stemmer (stemmer uten navn) skal valget 34 

erklæres ugyldig i henhold til §5.7 i reglementet.» 35 
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Studenttingets retningslinjer for preferansevalg 
Vedtatt av Studenttinget NTNU 29.09.2016. 

Endret av Studenttinget NTNU xx.xx.xxx 

Forslag på kandidater må være innmeldt innen den frist som er fastsatt for det enkelte valg. Valget 

gjennomføres på angitte stemmesedler. 

Valg av faste representanter gjennomføres først. Valg av eventuelle vararepresentanter 

gjennomføres i nytt valg, etter de samme retningslinjene som er beskrevet under. 

Definisjoner 

Gjenstående kandidat: En kandidat som hverken er eksludert fra valgoppgjøret, eller erklært 

valgt. 

Kandidatens overskudd: Differansen mellom kandidatens stemmetall og valgtallet, dersom 

kandidaten blir erklært valgt. 

Kandidatens stemmetall:  Summen av vektene til de stemmesedlene som er knyttet til 

kandidaten i denne runden. 

Stemmeseddelens vekt: Den verdien stemmeseddelen har i en gitt runde. I begynnelsen av 

valgoppgjøret har alle stemmesedler vekt lik 1,00, men denne kan 

reduseres dersom stemmeseddelen overføres fra en kandidat som 

blir erklært valgt, og til en annen kandidat. 

Valgtallet: Det stemmetallet en kandidat må oppnå for å bli erklært valgt. 

Beregnes ved å telle antall tellende stemmesedler. Summen divideres 

med antall representanter som skal velges pluss 1. Til svaret legges 

0,01. Desimaler fra og med den tredje strykes. Summen kalles 

valgtallet. 

Fremgangsmåte ved preferansevalg 

0. Dersom det er et flertall av blanke stemmer (stemmer uten navn) skal valget erklæres 

ugyldig i henhold til §5.7 i reglementet 

1. Velgeren skal sette opp kandidatene i foretrukket rekkefølge, nummer 1 er den høyst 

foretrukne kandidaten. Velgeren avgjør selv hvor mange kandidater som skal prioriteres. 

2. Stemmesedler som inneholder andre navn enn de som er oppført som kandidater skal 

forkastes. Stemmesedler som ellers ikke samsvarer med punkt 1 skal forkastes. Alle ikke-

forkastede stemmesedler er tellende, også blanke stemmesedler. 

3. Ved valgoppgjøret tas det utgangspunkt i valgtallet. Kandidater som har et antall 

førstestemmer slik at de når valgtallet er valgt. 

4. En kandidat valgt etter punkt 3 har et overskudd. Dersom flere erklæres valgt skal 

kandidatenes overskudd summeres. Det samlede overskuddet skal legges til stemmetallet for 

den kandidat som fikk færrest stemmer, også om dette er null. Dersom denne kandidat 

dermed får et stemmetall som er høyere enn stemmetallet til kandidaten med nest lavest 

stemmetall, skal stemmeoverskuddet til den kandidaten som har høyest stemmeoverskudd 

fordeles etter reglene i punkt 5. Dersom det nye stemmetallet er lavere, se punkt 6. 

5. Stemmeoverskuddet til den kandidat som har størst overskudd divideres med antall 

stemmesedler hvor denne kandidaten står på førsteplass. Denne kvotienten utregnes med to 
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desimaler, rundet ned, og angir vekten i andre tellerunde av de stemmesedler hvor denne 

kandidat er oppført som nummer 1. Disse stemmesedlene fordeles så videre til de 

kandidater som er oppført som nummer 2. Antall stemmesedler som blir overført 

multipliseres med stemmesedlenes vekt, og produktet legges til stemmetaller vedkommende 

fikk i foregående tellerunde. Dersom flere kandidater er valgt med samme overskudd, blir 

det avgjort ved loddtrekning hvilket overskudd som overføres først. 

6. Når det samlede stemmeoverskudd i en runde er lavere enn differansen mellom de to 

kandidatene med lavest stemmetall, skal kandidaten med lavest stemmetall strykes fra 

valgoppgjøret. Stemmesedler tilknyttet kandidaten overføres til neste prioriterte kandidat på 

hver stemmeseddel. En kandidat må ikke strykes dersom dette fører til at anttall 

gjenstående kandidater blir mindre enn det antall det gjenstår å velge. 

7. Dersom ikke mange nok kandidater oppnår valgtallet etter reglene ovenfor, fortsetter 

opptellingen slik at det ses bort fra kandidaten med lavest stemmetall. Er det to eller flere 

kandidater som har det samme stemmetall foretas loddtrekning for å bestemme hvem som 

skal ses bort fra. Stemmesedler tilknyttet kandidaten overføres til neste prioriterte kandidat 

på hver stemmeseddel. Dette punktet gjentas til en kandidat når valgtallet. 

8. Valgoppgjøret fortsetter til det antall kandidater som skal velges er erklært valgt. Dersom 

antallet gjenstående kandidater er likt antall ledige plasser erklæres de gjenstående 

kandidatene som valgt. 

9. Dersom det skal benyttes kvotering må valget gjennomføres som om det skulle velges én 

representant mer enn det som er fastsatt. Slik prosedyre gjentas til en kandidat som 

oppfyller kvoteringskriteriene blir erklært valgt. Så byttes denne kandidaten ut med den sist 

valgte kandidaten i det ordinære valgoppgjøret. 
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Studenttingets retningslinjer for preferansevalg 
Vedtatt av Studenttinget NTNU 29.09.2016. 

Forslag på kandidater må være innmeldt innen den frist som er fastsatt for det enkelte valg. Valget 

gjennomføres på angitte stemmesedler. 

Valg av faste representanter gjennomføres først. Valg av eventuelle vararepresentanter 

gjennomføres i nytt valg, etter de samme retningslinjene som er beskrevet under. 

Definisjoner 

Gjenstående kandidat: En kandidat som hverken er eksludert fra valgoppgjøret, eller erklært 

valgt. 

Kandidatens overskudd: Differansen mellom kandidatens stemmetall og valgtallet, dersom 

kandidaten blir erklært valgt. 

Kandidatens stemmetall:  Summen av vektene til de stemmesedlene som er knyttet til 

kandidaten i denne runden. 

Stemmeseddelens vekt: Den verdien stemmeseddelen har i en gitt runde. I begynnelsen av 

valgoppgjøret har alle stemmesedler vekt lik 1,00, men denne kan 

reduseres dersom stemmeseddelen overføres fra en kandidat som 

blir erklært valgt, og til en annen kandidat. 

Valgtallet: Det stemmetallet en kandidat må oppnå for å bli erklært valgt. 

Beregnes ved å telle antall tellende stemmesedler. Summen divideres 

med antall representanter som skal velges pluss 1. Til svaret legges 

0,01. Desimaler fra og med den tredje strykes. Summen kalles 

valgtallet. 

Fremgangsmåte ved preferansevalg 

1. Velgeren skal sette opp kandidatene i foretrukket rekkefølge, nummer 1 er den høyst 

foretrukne kandidaten. Velgeren avgjør selv hvor mange kandidater som skal prioriteres. 

2. Stemmesedler som inneholder andre navn enn de som er oppført som kandidater skal 

forkastes. Stemmesedler som ellers ikke samsvarer med punkt 1 skal forkastes. Alle ikke-

forkastede stemmesedler er tellende, også blanke stemmesedler. 

3. Ved valgoppgjøret tas det utgangspunkt i valgtallet. Kandidater som har et antall 

førstestemmer slik at de når valgtallet er valgt. 

4. En kandidat valgt etter punkt 3 har et overskudd. Dersom flere erklæres valgt skal 

kandidatenes overskudd summeres. Det samlede overskuddet skal legges til stemmetallet for 

den kandidat som fikk færrest stemmer, også om dette er null. Dersom denne kandidat 

dermed får et stemmetall som er høyere enn stemmetallet til kandidaten med nest lavest 

stemmetall, skal stemmeoverskuddet til den kandidaten som har høyest stemmeoverskudd 

fordeles etter reglene i punkt 5. Dersom det nye stemmetallet er lavere, se punkt 6. 

5. Stemmeoverskuddet til den kandidat som har størst overskudd divideres med antall 

stemmesedler hvor denne kandidaten står på førsteplass. Denne kvotienten utregnes med to 

desimaler, rundet ned, og angir vekten i andre tellerunde av de stemmesedler hvor denne 

kandidat er oppført som nummer 1. Disse stemmesedlene fordeles så videre til de 

kandidater som er oppført som nummer 2. Antall stemmesedler som blir overført 
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multipliseres med stemmesedlenes vekt, og produktet legges til stemmetaller vedkommende 

fikk i foregående tellerunde. Dersom flere kandidater er valgt med samme overskudd, blir 

det avgjort ved loddtrekning hvilket overskudd som overføres først. 

6. Når det samlede stemmeoverskudd i en runde er lavere enn differansen mellom de to 

kandidatene med lavest stemmetall, skal kandidaten med lavest stemmetall strykes fra 

valgoppgjøret. Stemmesedler tilknyttet kandidaten overføres til neste prioriterte kandidat på 

hver stemmeseddel. 

7. Dersom ikke mange nok kandidater oppnår valgtallet etter reglene ovenfor, fortsetter 

opptellingen slik at det ses bort fra kandidaten med lavest stemmetall. Er det to eller flere 

kandidater som har det samme stemmetall foretas loddtrekning for å bestemme hvem som 

skal ses bort fra. Stemmesedler tilknyttet kandidaten overføres til neste prioriterte kandidat 

på hver stemmeseddel. Dette punktet gjentas til en kandidat når valgtallet. 

8. Valgoppgjøret fortsetter til det antall kandidater som skal velges er erklært valgt. Dersom 

antallet gjenstående kandidater er likt antall ledige plasser erklæres de gjenstående 

kandidatene som valgt. 

9. Dersom det skal benyttes kvotering må valget gjennomføres som om det skulle velges én 

representant mer enn det som er fastsatt. Slik prosedyre gjentas til en kandidat som 

oppfyller kvoteringskriteriene blir erklært valgt. Så byttes denne kandidaten ut med den sist 

valgte kandidaten i det ordinære valgoppgjøret. 



NSOS RETNINGSLINJER FOR PREFERANSEVALG 

Vedtatt av NSOs arbeidsutvalg 18.12.2014.
1
 

A. FREMGANGSMÅTE VED PREFERANSEVALG AV FLERE REPRESENTANTER 

Valg av faste representanter 

1. Forslag på kandidater må være innkommet til valgkomiteen innen den frist som er 

fastsatt for de enkelte valg.  

2. Valget gjennomføres enten ved elektronisk stemmegivning eller på angitte 

stemmesedler. 

3. Ved navnet på kandidatene skal velgeren sette tallene 1, 2, 3 og så videre, som 

uttrykk for den preferanse velgeren har for kandidatene. Velgeren avgjør selv hvor 

mange kandidater som skal prioriteres.  

4. Har noen i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført som kandidater, skal 

disse regnes som uskrevne. Stemmesedler som ellers ikke er i samsvar med dette, skal 

vrakes. En tellende stemmeseddel er en godkjent stemmeseddel som ikke er blank. 

5. Valgoppgjøret er inndelt i runder, som beskrevet i pkt. 13-14 nedenfor.  

6. I løpet av rundene vil noen kandidater bli ekskludert, mens andre blir erklært valgt. 

En "gjenstående" kandidat er en kandidat som verken er ekskludert eller erklært valgt. 

7. I første runde er en stemmeseddel knyttet til den kandidat som er prioritert som 

nr. 1 på stemmeseddelen. 

8. Hver av de senere runder består enten i å;  

8.1. ekskludere en eller flere kandidater og å overføre deres stemmesedler til de 

gjenstående kandidater,  

8.2. eller overføre overskudd (se pkt. 15) fra en kandidat som er erklært valgt til de 

gjenstående kandidater. 

9. En stemmeseddel har en vekt som i begynnelsen er 1,00, men som kan 

reduseres hvis seddelen overføres til en annen kandidat etter pkt. 8.2).  

10. En kandidats stemmetall etter en runde er summen av vektene til de 

stemmesedler som er knyttet til kandidaten i denne runden. Når en kandidat er erklært 

valgt, kan dette stemmetallet bli redusert i senere runder ved at noen av stemmesedlene 

overføres til andre kandidater med samme eller redusert vekt (jf. pkt. 16). Alle valgte 

kandidater regnes likevel å ha stemmetall minst lik valgtallet (jf. punkt 11). 

                                              
1
 Retningslinjene tar utgangspunkt i valgreglementet for Universitetet i Oslo: 

http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#toc48  

http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#toc48


11. Før første runde beregnes et valgtall slik: Antall stemmesedler telles. Summen 

divideres med antall representanter som skal velges pluss 1. Til svaret legges 0,01 og 

summen kalles valgtallet. 

12. Dersom en kandidat har et stemmetall som er større enn valgtallet, kalles 

differansen for kandidatens overskudd. 

13. Første runde:  

13.1. Valgtallet beregnes (se pkt. 11).  

13.2. Hver stemmeseddel gis vekt 1,00. Sedlene sorteres etter den kandidat som  er 

prioritert først på hver seddel, slik at det dannes en bunke sedler for hver kandidat. 

Kandidatenes stemmetall beregnes ved at sedlene i hver bunke telles. 

13.3. Kandidater som ikke er prioritert øverst på noen stemmeseddel, er fremdeles med 

i valget, med stemmetall lik null etter første runde. Dersom ingen kandidat blir erklært 

valgt i første runde, kan alle med stemmetall null ekskluderes.  

13.4. Alle kandidater med stemmetall større eller lik valgtallet erklæres valgt.  

14. Senere runder: 

14.1. Det undersøkes om valget kan avsluttes i henhold til pkt. 17, eller om det skal 

 startes en ny runde i samsvar med punktene 14.2 - 14.4. 

14.2. I hver runde skal en i samsvar med reglene i punktene 14.3 - 14.4 nedenfor, 

enten ekskludere kandidater og overføre de tilknyttede stemmesedler etter  punkt 14.3, 

eller overføre en kandidats overskudd etter punkt 14.4. 

14.3. Det skal først undersøkes om én eller flere kandidater kan ekskluderes ved at de 

to følgende betingelser er oppfylt: 

14.3.1. Stemmetallene til de kandidater som har de laveste stemmetallene summeres. 

Dersom denne summen pluss summen av alt overskudd  som ikke er overført i 

tidligere runder, er mindre enn stemmetallet til hver av de øvrige gjenstående 

kandidatene, så kan alle kandidatene i gruppen med lavest stemmetall ekskluderes. 

14.3.2. Ingen av de ekskluderte kandidatene kunne etter denne regelen ha passert noen 

av de øvrige gjenstående i stemmetall, siden antallet av andre stemmer, pluss 

overskuddet som de maksimalt kunne fått overført, likevel gir dem mindre stemmetall 

enn hver av de øvrige gjenstående kandidatene. 

14.3.3. Det må likevel ikke ekskluderes så mange kandidater at antallet av de øvrige 

gjenstående kandidatene blir mindre enn det antallet det gjenstår å velge.  

14.3.4. Etter betingelsen i pkt. 14.3.2 bør det derfor først undersøkes hvor mange som 

høyst kan ekskluderes. Det undersøkes deretter etter pkt. 14.3.1 hvor mange av disse 

som kan ekskluderes i den aktuelle runden.  



14.3.5. Stemmesedlene som er knyttet til de kandidatene som ekskluderes, overføres til 

de gjenstående kandidatene etter reglene i punkt 18.  

14.4. Dersom ingen kandidat kan ekskluderes etter reglene i punkt 14.3, skal ett av 

følgende gjøres: 

14.4.1. Dersom en eller flere kandidater som er valgt i tidligere runder har overskudd som 

ikke er overført tidligere, overføres det største av disse overskuddene til de gjenstående 

kandidatene etter reglene i punkt 16. Dersom flere kandidater har like stort overskudd, 

avgjøres det ved loddtrekning hvilket som skal overføres.  

14.4.2. Dersom det ikke finnes overskudd som nevnt i punkt 14.4.1, ekskluderes etter 

loddtrekning en av de gjenstående kandidater som har lavest stemmetall. De sedlene 

som er knyttet til denne kandidaten, overføres etter reglene i punkt 15.  

14.4.3. Når punkt 14.4.2 kommer til anvendelse, vil det være minst to  gjenstående 

kandidater med lavest stemmetall, ellers måtte kandidaten med lavest stemmetall kunne 

ekskludere etter pkt. 14.3.  

15. Overføring av stemmesedler fra ekskluderte kandidater  

15.1. Hvis én eller flere kandidater er ekskludert i henhold til punkt 14.3 eller 14.4.2, 

overføres deres stemmesedler til de gjenstående kandidatene etter reglene i pkt. 15.2 - 

15.5 nedenfor. 

15.2. Samtlige stemmesedler som er knyttet til de ekskluderte kandidatene sorteres i 

bunker etter stemmesedlenes vekt. Bunkene behandles én etter én  i henhold til 

punktene 15.3 -15.4. Den bunken som inneholder sedler med størst vekt, tas først, osv. 

Ved sortering i bunker etter vekt tas det ikke hensyn til hvilken av de ekskluderte 

kandidatene en seddel kommer fra. Hvis det ikke har vært overført overskudd etter punkt 

16, vil alle sedler ha samme vekt, nemlig 1,00. 

Punktene 15.3 - 15.4 skal utføres fullt ut for en bunke før en starter med den neste. 

Siden én eller flere kandidater kan erklæres valgt i punkt 15.4, betyr dette at antall 

gjenstående kandidater kan bli redusert fra behandlingen av en bunke til den neste. 

15.3. Stemmesedlene i samme bunke overføres samtidig. Hver seddel overføres til den 

gjenstående kandidaten som er prioritert høyest på vedkommende seddel. Er ingen av 

de gjenstående kandidatene prioritert, legges seddelen til side. Overføringen fører  ikke 

til noen endring i stemmesedlenes vekt.  

15.4. Overføringen i pkt. 15.3 fører til at stemmetallene til kandidatene øker med 

summen av vektene til de stemmesedler de får overført. Kandidater som dermed oppnår 

et stemmetall større enn eller lik valgtallet, erklæres valgt. 

15.5. Etter at alle bunkene er behandlet, starter en ny runde som beskrevet i punkt 

 14. 

16. Overføring av overskudd 



16.1. Etter reglene i punkt 14.4.1 skal det overføres overskudd fra en kandidat som er 

valgt i en tidligere runde. Overskudd fra en kandidat kan bare overføres en  gang. 

16.2. En tar for seg de stemmesedlene som ble overført til vedkommende kandidat i 

den runden da kandidaten ble erklært valgt. (Dersom kandidaten ble erklært valgt i første 

runde, vil dette være samtlige sedler som er knyttet til kandidaten.) Blant disse skal 

sedler der ingen gjenstående kandidat er oppført, legges til side. De øvrige sedlene 

deltar i overføringen. 

16.3. Dersom summen av vektene til de sedlene som deltar i overføringen  overstiger 

kandidatens overskudd, divideres overskuddet med antall sedler som deltar i 

overføringen. Kvotienten beregnes med to desimaler uten forhøyning og er hver overført 

seddels vekt etter overføringen. Dersom summen av sedlenes vekter ikke overstiger 

overskuddet, overføres hver seddel med uendret vekt. 

Alle sedlene som overføres i en runde vil etter dette få samme vekt. Vekten vil alltid 

reduseres når en ny divisjon blir nødvendig. 

16.4. Stemmesedlene overføres samtidig. Hver seddel overføres til den gjenstående 

kandidaten som er prioritert høyest på vedkommende seddel.  Kandidatenes stemmetall 

øker dermed med stemmeseddelens vekt. 

De sedlene som overføres til samme kandidat, bør samles i en egen bunke  og holdes 

atskilt fra øvrige sedler som er knyttet til vedkommende kandidat, av hensyn til eventuell 

senere anvendelse av punkt 16. 

16.5. Kandidater som etter overføringene i punkt 16.4 oppnår et stemmetall større 

 enn eller lik valgtallet, erklæres valgt. 

16.6. Etter overføringen starter en ny runde som beskrevet i punkt 14. 

17. Avslutning av valgoppgjøret 

17.1. Dersom på noe tidspunkt i valgoppgjøret antall gjenstående kandidater er mindre 

eller lik antall ledige plasser, erklæres alle gjenstående kandidater valgt og valgoppgjøret 

avsluttes. 

17.2. I det øyeblikk antall kandidater som er erklært valgt blir lik antall representanter 

som skal velges, avsluttes valgoppgjøret. 

Valg av vararepresentanter 

18. Vararepresentanter velges én etter én. For hver vararepresentant som skal 

velges, gjennomføres et fullstendig valgoppgjør som beskrevet under pkt. 13 - 17, med 

de endringer som er nevnt nedenfor. 

Ved valg av første vararepresentant beregnes valgtallet (se pkt. 11) som om det skulle 

velges en representant mer enn ved valg av de faste representantene. Ved valg av 

annen vararepresentant beregnes det som om det skulle velges to representanter mer 

osv. opp til det antall vararepresentanter som skal velges. 



19. Ved beregning av hvilke kandidater som kan ekskluderes i henhold til pkt. 14.3 

eller pkt. 14.4.2 skal en se bort fra alle kandidater som er valgt til ordinære 

representanter eller vararepresentanter i de foregående valgoppgjørene (jf. pkt. 18). 

Overskudd fra slike kandidater må likevel tas med i beregningene (jf. pkt. 14.3.1). 

Kandidater som er valgt i et tidligere valgoppgjør, behøver ikke nødvendigvis bli erklært 

valgt i samme rekkefølge siden valgtallet er endret. Disse må likevel ikke ekskluderes, 

siden de stemmesedlene som er knyttet til disse kandidatene da ville bli overført til andre 

kandidater med samme vekt og derved påvirke valget i to omganger.  

Overskudd fra tidligere valgte kandidater skal imidlertid overføres på vanlig måte som 

angitt pkt. 16. 

20. Valgoppgjørene for vararepresentantene gjennomføres for øvrig som angitt i pkt. 

13 – 17 foran. Disse valgoppgjørene avsluttes i henhold til pkt. 18. 

21. Avslutning av valgoppgjøret ved valg av vararepresentanter  

21.1. Dersom det på noe tidspunkt i valgoppgjøret bare finnes én gjenstående kandidat, 

som ikke er valgt til ordinær representant eller vararepresentant i et  tidligere 

valgoppgjør, erklæres denne kandidaten valgt til den aktuelle vara-representantplassen, 

og valgoppgjøret avsluttes. 

21.2. Straks en kandidat er erklært valgt, som ikke er valgt til ordinær representant eller 

vararepresentant i et tidligere valgoppgjør, avbrytes valgoppgjøret. Hvis mer enn én 

kandidat blir erklært valgt samtidig, utpekes den kandidaten som har finest stemmetall til 

den aktuelle vararepresentantplassen. Ved likhet i stemmetall foretas avgjørelsen ved 

loddtrekning. 

Kvotering 

22. Dersom kandidatene er delt inn i klasser og det er fastsatt minstekvoter for 

representasjon fra hver av klassene, foregår valgoppgjøret for de ordinære 

representantene som beskrevet i pkt. 13 -16, med de endringer som er nevnt nedenfor. 

Det forutsettes at det hele tiden er mulig å oppfylle de fastsatte kvotene. Dette innebærer 

krav både til kvotene og til de oppstilte kandidatenes klassetilhørighet. 

23. Minimumskvoter for representasjonen fra klasser innebærer automatisk at det 

også er maksimumskvoter for representasjonen. En klasse kan nemlig ikke få valgt så 

mange representanter at minimumskvoten for en annen klasse ikke kan oppfylles. 

24. Dersom én av klassene har fått erklært valgt så mange representanter at klassens 

maksimumskvote er fylt, ekskluderes alle gjenstående kandidater i denne klassen. 

Stemmesedler knyttet til disse kandidatene overføres til de gjenstående kandidatene 

etter reglene i pkt. 18. Valgoppgjøret fortsetter deretter som angitt i pkt. 14.1 og 14.2. 

25. Dersom alle gjenstående kandidater fra en av klassene må velges for at klassen 

skal nå sin minimumskvote, skal kandidatene fra denne klassen sees bort fra ved 

beregning av hvilke kandidater som kan ekskluderes i henhold til punkt 14.3 og 14.4.2. 



Disse kandidatene kan likevel ikke erklæres valgt umiddelbart (hvis det fremdeles 

gjenstår å utpeke kandidater fra den andre klassen), fordi de da ikke ville få overført 

stemmesedler i senere runder. Disse sedlene ville i så fall kunne påvirke utfallet for de 

øvrige kandidatene. 

26. Ved ekskludering av kandidater under pkt. 14.3 må dessuten følgende betingelse 

oppfylles i tillegg til betingelsene 14.3.1 og 14.3.2: Det må ikke ekskluderes så mange 

kandidater at det blir umulig å oppfylle minstekvoten for noen av klassene. 

27. Dersom de kandidatene som erklæres valgt i en runde i henhold til pkt. 13.4, 15.4 

eller 15.5 fører til at antall kandidater som er erklært valgt fra en klasse overstiger 

klassens maksimumskvote, skal det likevel bare erklæres valgt så mange kandidater fra 

klassen at maksimumskvoten akkurat oppnås. I tilfelle skal de kandidatene fra klassen 

som har de høyeste stemmetallene erklæres valgt. Om nødvendig holdes loddtrekning. 

Dersom dette tillegget kommer til anvendelse, vil alle gjenstående kandidater fra den 

aktuelle klassen bli ekskludert i neste runde pga. pkt. 24. 

28. Dersom kvoteordningen også gjelder vararepresentantplassene, må det ved hvert 

gjentatt valgoppgjør (jf. pkt. 18) fastsettes minimumskvoter for hver klasse. Disse 

kvotene fastsettes på grunnlag av resultatet fra de tidligere valgoppgjørene og antall 

vararepresentantplasser som gjenstår å velge, og slik alle klasser fortsatt har mulighet 

for å få oppfylt sin kvote dersom de får besette alle de plassene som vil gjenstå etter det 

aktuelle valgoppgjøret. For øvrig gjennomføres hvert valgoppgjør etter de reglene som 

ellers gjelder for valg av vararepresentanter (jf. pkt. 18 - 21) og for valg med 

kvoteordning (jf. pkt. 22 - 28). 

B. FREMGANGSMÅTE VED PREFERANSEVALG AV ENKELTREPRESENTANT 

29. Dette reglementets pkt. 1 - 4 gjelder tilsvarende. 

30. Ved preferansevalg av enkeltrepresentant er den kandidat valgt som har fått flere 

førstestemmer enn halvparten av de godkjente stemmesedler. 

31. Har ingen kandidat fått et tilstrekkelig antall førstestemmer, strykes den kandidat 

som har færrest førstestemmer, og på de stemmesedler hvor den strøkne sto først, skal 

det telles opp hvem som har kommet frem på førsteplass. Dette regnes som 

førstestemmer som kommer i tillegg til førstestemmene fra første opptelling. Dette pågår 

til en kandidat er valgt etter 1. ledd. Har to eller flere kandidater samme antall 

førstestemmer, avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal strykes.  

32. Vararepresentanter utpekes etter retningslinjenes punkt 18 og 21. 


