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§ 1. Reglementets virkeområde 
 
Dette reglement gjelder for valg av representanter til Studenttinget NTNU. 
 
Reglementet er underlagt «Reglementet for Studenttinget NTNU». 
 
§ 2. Valgstyret 

 
1. Det skal opprettes ett valgstyre med ansvar for gjennomføringen av valget. 

Valgstyret: 
a. administrerer valget og forberedelsene til dette, inkludert vedtar 

valgdatoene.  
b. kunngjør valget i god tid. 
c. tolker valgreglementet.  
d. kontrollere kandidatenes valgbarhet. 
e. kontrollerer og kunngjør valgresultatet. 
f. behandler eventuelle klager over valget. 
g. kan ved tekniske problemer av avgjørende betydning for 

stemmegivningen, vedta at valgperioden forlenges.  
 

2. Valgstyret skal ha minst 3 medlemmer, hvorav en av medlemmene fungerer 
som leder. Valgstyret oppnevner selv egen leder.  
 

3. Studenttingets ledergruppe oppnevner valgstyret innen 15.09. 
  

4. Medlemmer av valgstyret kan ikke stille til valg til Studenttinget. 
 

5. Valgstyret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til 
stede. Det gjøres vedtak ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er leders 
stemme avgjørende.  

 
§ 3. Dato for avholdelse av valg 
Valg til Studenttinget avholdes ved den enkelte valgkrets hver høst, og avsluttes 
senest 15.11. 
 
§ 4. Stemmerett 
 

1. Alle studenter som har betalt semesteravgift har stemmerett ved den valgkrets 
de er registrert. Den enkelte student kan kun ha stemmerett ved én valgkrets. 
 



2. Studentene må selv kontrollere at de er oppført riktig i manntallet, jf. NTNUs 
valgreglement.  
 

 
§ 5. Valgbarhet  
 

1. Studenter som stiller til valg til Studenttinget må være student ved NTNU og 
ha studietilhørighet ved stedet de skal representere, jf. Reglement for 
Studenttinget.  
 

2. Norsk er offisielt arbeidsspråk i Studenttinget. For å kunne skjøtte vervet må 
valgbare kandidater ha god norsk språkforståelse, dvs. realkompetanse i 
norsk tilsvarende det som kreves for opptak til norskspråklige studieprogram. 
Tvilstilfeller avgjøres av valgstyret innen kunngjøringsfristen på grunnlag av 
kandidatens dokumenterte språkferdigheter på nominasjonstidspunktet.1  

 
§ 6. Kandidatur 
 

1. Kandidater må skriftlig melde sitt kandidatur til valgstyret innen den fristen 
valgstyret har satt. Valgstyret kan vedta å godkjenne sent innmeldte 
kandidaturer i spesielle tilfeller, om meget god grunn foreligger.  
 

2. Ordinære kandidater vil også bli ført opp som varakandidater, hvis de ikke 
reserverer seg mot dette. 

 
3. Institusjonell valgkamp organisert av valgstyret skal sikre likbehandling av 

kandidatene. Nærmere spilleregler for personlig valgkamp avtales med 
kandidatene.   

 
§ 7. Plikt til å fungere i verv 

 
1. Den som stiller til valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for 

hele valgperioden så lenge kandidaten er valgbar. Om et medlem av 
Studenttinget i løpet av valgperioden fratrer sin stilling skal dette varsles 
arbeidsutvalget skriftlig, fratredelsen er gyldig fra Arbeidsutvalget har mottatt 
henvendelsen om ikke annet er spesifisert. 
 

2. Valgperioden for Studenttinget er 1. januar til 31. desember. 
 
§ 8. Varamedlemmer 
 

1. Ved valg til Studenttinget velges likt antall vararepresentanter som det 
ordinære antall representanter fra hver valgkrets.  
 

2. Vararepresentanter velges gjennom det ordinære valget og velges i 
nummerert rekkefølge. Den ordinære kandidaten med høyest stemmetall, men 
som ikke fikk plass i Studenttinget gis den første varaplassen, gitt at denne 
ikke har reservert seg mot dette. 

 
1 Det er mulig å ta ordet på engelsk, men kandidatene må kunne lese komplekse saksdokumenter og 
følge diskusjonen i Studenttingsmøter.  



 
3. Vararepresentanter får tilbud om opprykk til fast representant i henhold til den 

prioriterte varalisten, om fast plass åpner seg. 
 
§ 9. Suppleringsvalg 
 

1. Suppleringsvalg til Studenttingets varaliste gjennomføres av Studenttinget 
selv.  
 

2. Kandidater til suppleringsvalg må melde sitt kandidatur til Arbeidsutvalget 
minimum èn uke før møtet hvor suppleringsvalget avholdes. 

 
 
§ 10. Stemmegiving 
 

1. Valg til Studenttinget gjennomføres som elektronisk urnevalg via NTNUs 
valgsystem. Ved valget benyttes preferansevalg innen hver valgkrets. 
Studenten kan avgi likt antall stemmer som kandidater i sin valgkrets. 

 
2. Stemmene telles særskilt for hver valgkrets. Stemmene vektes på følgende 

måte: 
• Førsteprioritet: 1/1 
• Andreprioritet: 1/3 
• Tredjeprioritet: 1/5 
• Fjerdeprioritet: 1/7 
• Osv.  

 
3. Ved stemmelikhet mellom kandidater vinner den med flest førstestemmer. 

Hvis antall førstestemmer er likt, vinner den med flest andrestemmer osv. Ved 
fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 

 
§ 11. Klage 
 

1. Den som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil begått ved valget. 
Klagen må være fremsatt skriftlig overfor valgstyret senest en uke etter at 
valgresultatet er kunngjort. 
 

2. Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt 
valgoppgjør, hvor dette er tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Det nye 
valgoppgjøret kan påklages etter reglene i foregående ledd. 

 
3. Hvis valgstyret blir oppmerksomt på at det er gjort feil som kan ha hatt 

vesentlig betydning for valgutfallet, og denne ikke lar seg rette opp ved ny 
opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det holdes nytt valg. Dette skal holdes så 
snart som mulig etter reglene for vanlig valg. Inntil nytt valg har funnet sted, 
blir tidligere Studentting sittende selv om valgperioden er utløpt. 

 



4. Dersom klager ikke gis medhold, skal valgstyret avgi uttalelse om klagen og 
straks oversende denne til klageorganet med kopi til klageren. 
Kontrollkomiteen pluss ett medlem av ledergruppen utgjør klageorganet. 


