
Valgreglement for Studentparlamentet 
UiT Norges arktiske universitet 
 
 
§1. Formål og hjemmel 

Dette reglementet tar utgangspunkt i Reglement for Studentparlamentet UiT Norges arktiske 

universitet og regulerer hvordan både fakultetsvalg og listevalg til Studentparlamentet skal 

foregå. 

 

Reglementet er hjemlet i Reglement for Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet §14. 

§2. Sammensetning av studentparlamentet 

Valget til studentparlamentet er todelt, med representasjon fra lister og campusrepresentanter. 

Forholdet mellom disse i representasjon reguleres av reglement for Studentparlamentet UiT 

Norges arktiske universitet. 

§3 Campusrepresentanter 

Studentdemokratiene ved campus i Harstad, Narvik og Finnmark gis anledning til å oppnevne 2 

representanter hver. Disse representantene velges med den valgformen hvert studentdemokrati 

bestemmer selv. 

 

§3.1 Stemmeberettigelse 

Stemmeberettigede er semesterregistrerte studenter ved den aktuelle campusen. 

 

§3.2 Valgperiode 

Alle campusvalg skal avholdes innen studentparlamentets konstituerende møte. Dersom dette 

ikke har funnet sted kan ikke forrige periodes representanter tre inn i studentparlamentet under 

noen omstendighet, og setene må holdes åpne. 

 

§3.3 Allmøte 

Ved valg på allmøte skal det foreligge signert møteprotokoll til konstituerende møte i 

studentparlamentet, og i tilfeller der dette ikke foreligger skal det respektive campus ’ seter 

holdes åpne inntil valgprotokollen mottas. 

 

§4 Listevalget  

I listevalget er alle personer med gyldig studiebevis ved UiT Norges arktiske universitet 

stemmeberettigede. 

 

§4.1 Valgstyre 

Det skal oppnevnes et valgstyre for å passe på at listevalget foregår i henhold til 

Studentparlamentets reglementer. Valgstyret består av Studentparlamentets 

organisasjonskonsulent, en representant fra Kontroll- og organisasjonskomiteen og en 

representant fra hver liste. Valgstyret er beslutningsdyktig med det oppmøtte antallet 

representanter.  



§4.1.1 Møteinnkalling til Valgstyret skal sendes minst 3 dager før møtet. Kontroll- og 

organisasjonskomiteens representant er leder for Valgstyret og Studentparlamentets 

organisasjonskonsulent har ikke stemmerett. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

 

§4.1.2 Valgstyrets møter er åpne, men kan lukkes ved simpelt flertall. Debatt om lukking foregår 

alltid for lukkede dører. 

 

§4.1.3 Valgstyret offentliggjør valgresultatet fra listevalget. 

 

§4.2 Valgavvikling 

§4.2.1 Studentparlamentsvalget ved UiT gjennomføres som e-valg med UiTs valgsystem, med 

mindre valgstyret beslutter noe annet med 2/3 flertall. 

 

§4.2.2 Valget varer i mellom 3 virkedager og 15 kalenderdager. Valgets varighet og tidsperiode 

vedtas av Studentparlamentet etter innstilling fra Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har ansvar for 

at et visst minimum av informasjonsarbeid blir gjort ifht. valgavviklingen. Valgstyret bestemmer 

ved simpelt flertall på hvilke tidspunkter innen den valgte tidsperioden valget åpnes og lukkes. 

Valget skal være avholdt innen utgangen av april. 

§4.3 Formelle krav til listene 

§4.3.1 Hver liste må bestå av minst 50% av plassene som skal velges i listevalget 

 

§4.3.2 Valglistene må være overgitt Arbeidsutvalget eller Studentparlamentets 

organisasjonskonsulent innen to uker før første valgdag. Listens navn må tydelig fremgå ved 

innlevering av listen. Hver liste skal ha en kontaktperson som underskriver listen og har 

anledning til å trekke tilbake listeforslaget skriftlig inntil 24 timer åpningen av valget. 

 

§5.3.3. Forhåndskumulering er tillatt, og angis ved at vedkommendes navn føres opp to ganger 

etter hverandre. Kumulering telles dog kun som én listeplass, jf. 4.3.1. 

 

§4.4 Valgoppgjør 

§4.4.1 Avgitte stemmer utgjør listestemmer, og utgjør mandatfordelingen. Etterpå telles 

strykninger og kumuleringer. Strykninger og kumuleringer bestemmer personsammensetningen. 

Slengere er tillatt, og kan påvirke fordelingen mellom listene. 

 

§4.4.2 I tvilstilfeller avgjør Valgstyret stemmesedlers gyldighet. 

 

§ 4.5. Suppleringsvalg 

§ 4.5.1 Suppleringsvalg skjer etter ønske fra listen som melder inn supplering til Arbeidsutvalget. 

§ 4.5.2 Ved supplering av listen skal kandidaten, sammen med et vedtak fra listen, meldes inn til 

Arbeidsutvalget innen sakspapirene til dette møtet er sendt ut. Kandidaten stiller med samme 

krav som ved det ordinære valget til Studentparlamentet. 

§ 4.5.3 Enhver liste kan maksimalt suppleres med seks representanter i perioden.  

§4.6 Valgmetode 

Studentparlamentets listevalg foregår etter prinsippet om forholdstall. Valgmetoden som blir 

brukt er Sainte Laguës, slik den er beskrevet i Grunnlovens § 59. 

 

Dette reglementet blir på de plasser det er nødvendig utfylt av Valgloven av 1. mars 1985. 


