
 
Reglement for valgforsamling til Velferdstinget i Oslo 
 
§ 1 – Formål 
 
Formålet med valgforsamlingen er å velge representanter til Velferdstinget i Oslo for 
lærestedene i samskipnaden med mindre enn 1500 studenter. 
 
§ 2 – Velferdstingets vedtekter 
 
Velferdstinget i Oslo sine vedtekter og reglement gjelder for valgforsamlingen og 
overstyrer dette reglementet ved motstridene bestemmelser. 
 
§ 3-1 – Gjennomføring 
 
Valgforsamling avholdes ordinært én gang årlig, senest én måned før konstituerende 
møte for Velferdstinget i Oslo. 
 
Velferdstingets arbeidsutvalg har ansvaret for å avholde valgforsamlingen, herunder 
innkalle til valgforsamlingen senest fire uker før møtet. 
 
§ 3-2 – Saker 
 
Valg av representanter til Velferdstinget er eneste vedtakssak på valgforsamlingen 
utover møtekonstitueringen og dette reglementet. 
 
§ 4-1 – Beregning av representanter til Velferdstinget i Oslo 
 
Hvert lærested tilsluttet samskipnaden får én representant i Velferdstinget per 1500. 
semesterregistrerte student. Læresteder med mindre enn 1500 semesterregistrerte 
studenter deltar i en felles valgforsamling til Velferdstinget. 
 
Lærestedene som deltar i valgforsamling får en representant per 1500. 
semesterregistrerte student når antall studenter ved lærestedene legges sammen. 
 
§ 4-2 – Beregning av representanter til valgforsamlingen 
 
Læresteder med mindre enn 1500 semesterregistrerte studenter får én representant i 
valgforsamlingen uansett størrelse og én representant per påbegynte 500. student i 
tillegg. 
 
§ 5-1 – Valg av representanter 
 
Valgforsamlingen velger det antallet representanter til Velferdstinget i Oslo som er 
beregnet etter §4-1. Valget foregår i en runde hvor alle faste medlemmer og 
varamedlemmer velges. 
 



 
For hver fast representant skal det velges to vararepresentanter i prioritert 
rekkefølge. Representanter som stiller til valg skal stille med to personlige 
vararepresentanter som velges sammen med den faste representanten. 
 
§ 5-2 – Valgmetode 
 
Valg skjer ved preferansevalgsmetoden regulert i reglementet for Velferdstinget i 
Oslo.  
 
§ 6 – Fratredelse 
 
Velger en valgt representant å fratre sitt verv eller å fratre som følge av andre verv 
rykker varamedlemmene opp automatisk. 
 
Fratrer en representant og begge varamedlemmene må det avholdes ekstraordinær 
valgforsamling for å velge nye representanter. 
 
§ 7 – Vedtaksdyktighet 
 
Valgforsamlingen er vedtaksdyktig når minst halvparten av det beregnede antallet 
representanter er til stede. 
 
§ 8 – Endringer 
 
Dette reglementet vedtas og endres av valgforsamlingen med 2/3 flertall.  
 


