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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. 


