
VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I INNLANDET 

Valgreglementet er fastsatt av høgskolestyret med hjemmel i universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 

9-4 (10), og presiserer og utfyller loven der denne åpner for det.

1. Virkeområde
Reglementet gjelder valg av medlemmer til institusjonens styre og fakultetsrådene. 

1) 

Til institusjonens styre skal det velges representanter fra ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, 

ansatte i teknisk eller administrativ stilling, samt representanter fra studentene.  

I henhold til uhl. § 9-3 første ledd skal det velges: 

• fire medlemmer fra gruppen tilsatte i undervisnings- og forskerstilling

• ett medlem fra gruppen teknisk og administrativt tilsatte

• to medlemmer fra studentene

Det skal velges minst like mange varamedlemmer i numerisk rekkefølge til hver gruppe som det er 

faste medlemmer.  

2) 

Til fakultetsrådene skal det i henhold til styrets vedtak i sak HS  62/18 velges fire representanter av 

og blant de ansatte. Det skal velges tre representanter fra gruppen ansatte i undervisnings- og 

forskerstilling. En representant skal velges fra gruppen ansatte i teknisk og administrativt ansatte. 

Det skal velges minst to numeriske vararepresentanter uavhengig av ansattgruppe 

2. Valgkrets

1) 

Institusjonens styre 

Det foretas tre særskilte valg til styret for de to gruppene ansatte og fra studentene. Hele 

institusjonen regnes som valgkrets for de enkelte gruppene.  

Rektor, prorektorer, viserektor, dekaner/prodekaner, instituttledere tilhører her gruppen 

undervisnings- og forskerstillinger.  

Ingen kan stemme i mer enn én valgkrets. Dersom man er stemmeberettiget i mer enn én valgkrets, 

skal man stemme i den høyeste prioriterte av valgkretsene under: 



 1. undervisnings- og forskerstilling  

2. teknisk og administrativt tilsatte  

3. studenter  

 

 

2) 

Fakultetsråd 

Hvert fakultet regnes som en egen valgkrets. 

 

3. Valgmåte 
Valget skal gjennomføres som direkte valg, primært som elektronisk valg. Dersom det ikke er mulig å 

gjennomføre elektronisk valg, kan det gjennomføres urnevalg. Avgjørelse om dette fattes av 

valgstyret.  

Ved elektronisk valg skal de stemmeberettigede kunne avgi stemme i en sammenhengende 

valgperiode på minst syv dager. 

Ved urnevalg skal valgstyret fastsette stemmesteder og tidsrom for avholdelse av valget. 

Stemmestedet skal holdes åpent minst seks timer mellom kl. 09.00 og kl. 20.00, eller inntil alle som 

har stemmerett i valgkretsen har avgitt stemme.  

 

4. Valgstyret  
Valgstyret skal administrere, forberede og gjennomføre valget av styre- og rådsrepresentanter 

Valgstyret skal ha fem medlemmer, hvorav tre skal representere de ansatte og to skal representere 

studentene. Det skal oppnevnes minst en numerisk vararepresentant for hver av disse to gruppene. 

Rektor oppnevner representantene for de ansatte, og utpeker en av disse som leder av valgstyret. 

Studentorganisasjonen oppnevner representantene for studentene.  

Ved gjennomføring av valg til fakultetsrådene utgjør representantene som representerer de ansatte 

valgstyret alene. 

For å sitte i valgstyret må man være valgbar, jf. pkt. 8. Dersom et medlem av valgstyret er foreslått 

som kandidat i valget trer vedkommende ut av valgstyret, og det oppnevnes et nytt medlem. 

Rektor utpeker en sekretærfunksjon for valgstyret. 

Funksjonstiden for medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden for de ulike gruppene i 

styret. Valgstyret fungerer likevel inntil nytt valgstyre er oppnevnt.  

Dersom et medlem fratrer sitt verv skal det straks oppnevnes et nytt medlem, slik at valgstyret til 

enhver tid er fulltallig. 



Valgstyret er vedtaksført når mer minst tre av medlemmene er til stede ved behandling av valg til 

høgskolestyret, og når minst to medlemmer er til stede ved valg til fakultetsråd. Valgstyret fatter sine 

vedtak ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  

 

5. Tidspunkt for nominasjon og valg  
Valgene skal normalt være gjennomført innen 15. mai. Valgstyret har fullmakt til å fastsette nærmere 

dato for valg, og for å sette frister for innlevering av forslag til kandidater. Valgstyret kunngjør 

tidspunktet for valget minst seks uker før første valgdag. I kunngjøringen gjøres det kort rede for 

reglene om fremsettelse av forslag på kandidater, og for fremgangsmåten ved valget.  

Valgoppgjøret bør være avsluttet senest én måned før representantenes funksjonstid begynner. 

 

6. Virkningsdato  
Valg av medlemmer til institusjonens styre skjer normalt med virkning fra 1. august. Ved eventuelle 

suppleringsvalg er valget gyldig når klagefristen for valget er utgått.  

 

7. Stemmerett  

Stemmerett for tilsatte ved valg til institusjonens styre 
For å ha stemmerett må man være ansatt i ordinær stilling ved institusjonen i minst 50 % størrelse, 

og ha tiltrådt denne senest valgdagen. Den som er tilsatt eller engasjert for mindre enn ett år, har 

ikke stemmerett. Lærlinger og ansatte på sysselsettingstiltak har ikke stemmerett.  

Stemmerett for tilsatte ved valg til fakultetsråd 
For å ha stemmerett må man være ansatt i ordinær stilling ved fakultetet i minst 50 % størrelse, og 

ha tiltrådt denne senest valgdagen. Den som er tilsatt eller engasjert for mindre enn ett år, har ikke 

stemmerett. Lærlinger og ansatte på sysselsettingstiltak har ikke stemmerett.  

Bortfall av stemmerett 
 Stemmeretten bortfaller for den som har permisjon for å arbeide i annen stilling enn den 

stemmeretten er knyttet opp mot.  

Tvist vedrørende stillingskategori og stemmerett  
Valgstyret avgjør om en stilling skal regnes som undervisnings- og forskerstilling, eller som teknisk og 

administrativ, ved uenighet om dette.  

Stemmerett for studenter  
En student som har betalt semesteravgift, bekreftet utdanningsplanen og/eller registrert seg som 

student det semesteret valget holdes har stemmerett.    

Rett til å avgi stemme ved tvist om stemmerett 
Den som ved urnevalg blir nektet stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. 

Slik stemmeseddel skal ikke legges i valgurnen, men i en særskilt lukket konvolutt påført navn og 

adresse for velgeren. Stemmeseddelen skal oppbevares på betryggende måte med tanke på en 

eventuell klage.  



8. Valgbarhet  
Valgbar som styremedlem er den som har stemmerett etter pkt. 7. 

Hvis ikke styret har bestemt noe annet, er ansatte bare valgbare hvis de har vært i sammenhengende 

tilsettingsforhold ved institusjonen siden 1. mars valgåret. Kandidater må beherske enten norsk, 

svensk eller dansk skriftlig og muntlig.  

Ikke valgbare stillinger  
Ansatte i følgende stillinger er ikke valgbare til styret, jf. uhl. § 9-4 syvende ledd:  

• rektor/prorektor/viserektor  

• dekan/prodekan  

• instituttleder  

• avdelingsdirektør  

• ledere i høgskoleadministrasjonen på nivå 3 og 4 

• administrasjonssjef ved fakultet 

• ansatte i rektors stab 

• øvrige funksjoner som rapporterer direkte til styret  

9. Manntall  
Rektor er manntallsfører. Oversikten over de som har stemmerett skal være satt opp senest fire uker 

før vedkommende valg, og skal straks legges ut til gjennomsyn for alle det vedkommer. Klage over 

manntallsføringen avgjøres av valgstyret. Klagen må være innkommet til manntallsfører senest to 

uker før vedkommende valg. 

10. Uttreden i valgperioden 
Den som har et tillitsverv skal fratre dette når valgbarheten opphører. 

Den som har permisjon for å arbeide i stilling utenfor Høgskolen i Innlandet, evt. utenfor fakultetet, 

skal fratre vervet i permisjonstiden. 

Når et medlem fratrer sitt verv, rykker første varamedlem opp som medlem. 

 

11. Nominasjon  
 

Ansatte  

a. Forslag til kandidater til verv etter dette valgreglementet fremmes for valgstyret. Valgstyret 

kontrollerer om en foreslått kandidat er valgbar. 

b. For å nominere en kandidat til en gruppe må forslagstiller selv være stemmeberettiget i denne 

gruppen.   

c. Forslagsstiller leverer skriftlig forslag på kandidat(er) til valgstyret innen gitt frist. Forslaget skal 

være undertegnet, og kandidaten skal være gjort kjent med forslaget. Valgstyret kan kalle 

forslagsstillerne inn til møte for å samordne forslagene. Det er bare forslagsstiller som kan trekke et 

forslag. 

 



Studenter  

Alle som har stemmerett som student etter pkt. 7 kan fremme forslag til kandidater fra denne 

gruppen. Forslag fremmes i henhold til nærmere anvisning fra studentorganisasjonen. 

 

12. Gjennomføring av valg  
Valgstyret har ansvar for at den tekniske gjennomføringen av valgene skjer på en betryggende måte 

og utarbeider skriftlige prosedyrer for gjennomføringen. Prosedyren skal godkjennes av rektor.  

 

Valginformasjon  

Valgstyret har ansvar for at det utarbeides valginformasjon til de ansatte i god tid før valgene, og at 

slik informasjon i nødvendig utstrekning er tilgjengelig på både norsk og engelsk til samme tid.  

Kontaktperson ved gjennomføring av urnevalg  

Rektor utpeker en kontaktperson for valgstyret på hvert valgsted. Kontaktpersonen har ansvar for å 

finne egnede stemmelokaler, bemanning av stemmelokalene ved forhåndsstemmegiving og på 

valgdagen, informasjon, mottak av stemmesedler, og oversending av stemmesedler til valgstyret.  

Ved urnevalg skal det som et minimum være mulig å avgi stemme ved studiestedene Lillehammer, 

Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad. Valgstyret vurderer om det skal gjennomføres valg 

andre steder hvor høgskolen har ansatte og studenter. I kunngjøringen av valget skal det opplyses 

om de ulike stedene hvor stemme kan avgis. 

 

13. Opptelling av stemmer  
Valgstyret leder opptellingen av stemmer, etter følgende regler:  

a. Valgstyret skal samles for å telle opp stemmene så snart som mulig etter at fristen for å avgi 

stemme er ute (ved elektronisk valg), eller etter at valglokalene er stengt (ved fysisk urnevalg).  

b. Konvolutter med forhåndsstemmer avgitt ved urnevalg blir kontrollert mot manntallet. Om en 

velger både har forhåndsstemt og stemt på valgdagen, blir forhåndsstemmekonvolutten lagt til sides 

uåpnet. Om en velger har gitt flere forhåndsstemmer, gjelder den sist avgitte stemme. De andre blir 

lagt til sides og ført i valgprotokollen. Resultatet av konvoluttoppgjøret blir ført i valgprotokollen.  

c. Stemmene skal telles opp for hver gruppe.  

d. Ved fysisk urnevalg blir avgitte valgdagsstemmer kontrollerte mot valgdagsmanntallet. Resultatet 

av valgdagsoppgjøret blir ført i valgprotokollen.  

e. Forhåndsstemmene avgitt ved fysisk urnevalg blir tatt ut av omslagskonvolutten og sorterte som 

forberedelse til opptellingen.  

f. Ugyldige stemmesedler blir lagt til side og ført i valgprotokollen. Stemmesedler som ikke er korrekt 

utfylt, herunder blanke stemmesedler, blir forkastet.  

g. Når opptellingen av stemmesedler er ferdig, skal resultatet kontrolleres mot manntall og 

valgprotokoll.  



h. Opptelling av personlige stemmer blir gjennomført. Opptelling skal gjøres av to ulike personer som 

kontroll. Resultatet blir ført i valgprotokollen. 

i. Alt valgmateriell skal tas vare på, slik at opptellingen kan gjøres på nytt om dette blir nødvendig. 

 j. Valgmateriell og valgprotokoll sendes til rektor for arkivering og rapportering til styret.  

14. Forhåndsstemme  
Det kan bare avgis forhåndsstemme ved eventuelle urnevalg. 

Den som ikke er tilstede på valgdagen kan avgi forhåndsstemme etter at de innkomne forslag på 

kandidater er kunngjort. Forhåndsstemme må være innkommet til valgstyrets leder senest ett døgn 

før valget. Stemmeseddel med forhåndsstemme skal legges i nøytral konvolutt. Denne konvolutten 

legges så i særskilt lukket konvolutt som er påført hvilket valg det er tale om, velgernes navn, stilling, 

avdeling eller institutt, tilsettingstidspunkt og stillingstilknytning (fast, engasjement m.m.). 

Forhåndsstemmene avgis i egen urne, som forsegles til valgoppgjøret foretas.  

15. Valgprotokoll  
Valgresultatet skal føres inn i en særskilt valgprotokoll som underskrives av et samlet valgstyre. 

Melding om resultatet sendes til rektor og kunngjøres straks av valgstyret.  

16. Valgform og valgoppgjør  
1. Valget skal holdes som preferansevalg. 

2. Valgoppgjøret skjer som beskrevet i vedlegg 1. 

 

17. Klage  
 

Klagerett og frist for å fremsette klage  

Kun den som har stemmerett ved et valg, kan klage over eventuelle feil som er begått ved dette. 

Klagen må være fremsatt overfor valgstyret senest én uke etter at valgresultatet er gjort kjent.  

Virkningen av klage  

Valgstyret skal behandle klagen og kan bestemme at det skal holdes ny opptelling jf. pkt. 13 eller nytt 

valgoppgjør jf. pkt. 16 hvor dette er tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Dersom valgstyret 

mener at feilen kun kan rettes opp ved nytt valg skal saken oversendes styret.  

Det nye valgoppgjøret kan påklages etter punkt 1 ovenfor.  

Oversendelse til klageorganet  
Finner valgstyret ikke grunnlag for å ta klagen til følge, oversendes denne straks til institusjonen 

styre. Valgstyret kan avgi uttalelse om klagen i forbindelse med oversendelse. Denne skal i så fall 

gjøres kjent for klager. Mener institusjonens styre 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. Inntil nytt valg har funnet sted, blir 

sittende styremedlemmer værende i sine verv, jf. uhl. § 9-4 fjerde ledd. Styrets avgjørelse i saken kan 

ikke påklages. 



18. Ikrafttredelse 
 Dette reglement trer i kraft 15.3.2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Valg av faste representanter

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

fastsatt for de enkelte valg.

2. Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte kandidatene straks

underrettes om dette. Forslagene på kandidater skal kunngjøres straks fristen for å sette

frem forslag er ute og kandidatene er informert.

3. Forslagsstillerne kan trekke eller endre et forslag før fristen for innlevering av forslag. Hvis et

forslag blir trukket, skal valgstyret straks sende melding om dette til de kandidatene som var

foreslått i dette forslaget.

4. Valgstyret utarbeider stemmesedler med de foreslåtte kandidater oppført i alfabetisk

rekkefølge. Ved eventuelle postvalg sendes disse stemmesedlene ut til alle

stemmeberettigede ved vedkommende valg. Ved urnevalg skal valgstyret påse at godkjente

stemmesedler er utlagt i tilstrekkelig antall på stemmestedene. Ved valg i valgmøte eller i

valgforsamling for studenter deler valgstyret stemmesedlene ut til de stemmeberettigede

medlemmene ved møtets begynnelse.

5. Foran navnet på kandidatene skal velgeren sette opp en preferanserekke med stigende tall,

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

mange kandidater som skal prioriteres. Der hvor det ikke framkommer en entydig

preferanserekke, må stemmeseddelen forkastes.

6. Har noen i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført på den godkjente

stemmeseddel, 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.

Detaljert beskrivelse av oppgjørsformen ved preferansevalg av flere representanter fremgår under: 

7. Valgoppgjøret er inndelt i runder, som beskrevet i pkt. 15-16 nedenfor.

8. 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.

9. I første runde er en stemmeseddel knyttet til den kandidat som er prioritert som nr. 1 på

stemmeseddelen.

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

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

gjenstående kandidater, eller

B. overføre overskudd (se pkt. 18) fra en kandidat som er erklært valgt til de

gjenstående kandidater.

11. Dersom valget ikke gjennomføres med vektede stemmer, har en stemmeseddel en vekt som i

begynnelsen er 1,00, men som kan reduseres hvis seddelen overføres til en annen kandidat

etter pkt. 10 b). Ved vektede stemmer har den enkelte seddel en vekt som samsvarer med

stemmekategorien til den som har avgitt stemmen.

Vedlegg valgreglement  



12. 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. 18). Alle valgte kandidater regnes likevel å 

ha stemmetall minst lik valgtallet (jf. punkt 13). 

13. Før første runde beregnes et valgtall slik: Antall stemmesedler telles, eller stemmevekt 

dersom vektet avstemning. Summen divideres med antall representanter som skal velges 

pluss 1. Til svaret legges 0,01 og summen kalles valgtallet. Ved elektronisk valg er det flere 

desimaler og tilsvarende mindre tillegg. 

14. Dersom en kandidat har et stemmetall som er større enn valgtallet, kalles differansen for 

kandidatens overskudd. 

15. Første runde  

1. Valgtallet beregnes (se pkt. 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. 

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. 

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

16. Senere runder  

1. Det undersøkes om valget kan avsluttes i henhold til pkt. 19, eller om det skal startes en ny 

runde i samsvar med punktene 16.2 - 16.4. 

2. I hver runde skal en i samsvar med reglene i punktene 17.3 - 17.4 nedenfor, enten ekskludere 

kandidater og overføre de tilknyttede stemmesedler etter punkt 17.3, eller overføre en kandidats 

overskudd etter punkt 16.4. 

3. Det skal først undersøkes om én eller flere kandidater kan ekskluderes ved at de to følgende 

betingelser er oppfylt:  

A. 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. 

B. 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. 

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

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



D. Etter betingelsen i pkt. b) bør det derfor først undersøkes hvor mange som 

høyst kan ekskluderes. Det undersøkes deretter etter pkt. a) hvor mange av 

disse som kan ekskluderes i den aktuelle runden. 

E. Stemmesedlene som er knyttet til de kandidatene som ekskluderes, 

overføres til de gjenstående kandidatene etter reglene i punkt 17. 

4. Dersom ingen kandidat kan ekskluderes etter reglene i punkt 16.3, skal ett av følgende 

gjøres:  

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 18. Dersom flere kandidater har like stort overskudd, avgjøres det ved loddtrekning hvilket 

som skal overføres. 

Dersom det ikke finnes overskudd som nevnt i punkt a), 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 17. 

Når punkt b) kommer til anvendelse, vil det være minst to gjenstående kandidater med lavest 

stemmetall, ellers måtte kandidaten med lavest stemmetall kunne ekskludere etter pkt. 16.3. 

17. Overføring av stemmesedler fra ekskluderte kandidater  

1. Hvis én eller flere kandidater er ekskludert i henhold til punkt 16.3 eller 16.4, b), overføres 

deres stemmesedler til de gjenstående kandidatene etter reglene i pkt. 17.2 - 17.5 nedenfor. 

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 17.3 -17.4. 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 18, vil alle sedler ha 

samme vekt, nemlig 1,00. 

Punktene 17.3 - 17.4 skal utføres fullt ut for en bunke før en starter med den neste. Siden én eller 

flere kandidater kan erklæres valgt i punkt 17.4, betyr dette at antall gjenstående kandidater kan bli 

redusert fra behandlingen av en bunke til den neste. 

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. 

4. Overføringen i pkt. 17.3 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. 

5. Etter at alle bunkene er behandlet, starter en ny runde som beskrevet i punkt 16. 

 

 

18. Overføring av overskudd  



1. Etter reglene i punkt 16.4, a) skal det overføres overskudd fra en kandidat som er valgt i en 

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

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. 

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. 

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 

18. 

5. Kandidater som etter overføringene i punkt 18.4 oppnår et stemmetall større enn eller lik 

valgtallet, erklæres valgt. 

6. Etter overføringen starter en ny runde som beskrevet i punkt 16. 

19. Avslutning av valgoppgjøret  

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. 

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

velges, avsluttes valgoppgjøret. 

II. Valg av vararepresentanter 

20. Vararepresentanter velges én etter én. For hver vararepresentant som skal velges, 

gjennomføres et fullstendig valgoppgjør som beskrevet under pkt. 15 – 18, med de endringer 

som er nevnt nedenfor. 

Ved valg av første vararepresentant beregnes valgtallet (se pkt. 13) 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. 

21. Ved beregning av hvilke kandidater som kan ekskluderes i henhold til pkt. 16.3 eller pkt. 16.4, 

b skal en se bort fra alle kandidater som er valgt til ordinære representanter eller 

vararepresentanter i de foregående valgoppgjørene (jf. pkt. 20). Overskudd fra slike 

kandidater må likevel tas med i beregningene (jf. pkt. 16.3, a). 

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. 18. 

22. Valgoppgjørene for vararepresentantene gjennomføres for øvrig som angitt i pkt. 15 – 16 

foran. Disse valgoppgjørene avsluttes i henhold til pkt. 20. 

23. Avslutning av valgoppgjøret ved valg av vararepresentanter  

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. 

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. 

III. Kvotering 

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

representasjon fra hver av klassene, foregår valgoppgjøret for de ordinære representantene 

som beskrevet i pkt. 15-16, 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. 

25. 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 den andre klassen ikke kan oppfylles. 

26. 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. 17. Valgoppgjøret fortsetter deretter som angitt i pkt. 16.1 og 16.2. 

27. 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 16.3 og 16.4, b). 

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. 

28. Ved ekskludering av kandidater under pkt. 16.3 må dessuten følgende betingelse oppfylles i 

tillegg til betingelsene 16.3 a) og b): Det må ikke ekskluderes så mange kandidater at det blir 

umulig å oppfylle minstekvoten for noen av klassene. 

29. Dersom de kandidatene som erklæres valgt i en runde i henhold til pkt. 15.4, 17.4 eller 18.5 

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. 28. 

30. Dersom kvoteordningen også gjelder vararepresentantplassene, må det ved hvert gjentatt 

valgoppgjør (jf. pkt. 20) 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 at begge 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. 20 - 23) og for valg med kvoteordning (jf. pkt. 24 – 30). 
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