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VALGREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG 

AKERSHUS 

Vedtatt av arbeidsutvalget 22. februar 2023.i 

A.  FREMGANGSMÅTE VED PREFERANSEVALG AV FLERE 1 

REPRESENTANTER 2 

Valg av faste representanter 3 

1. Kandidater og deres gyldighet reguleres av vedtektene. 4 

2. Valget gjennomføres enten ved elektronisk stemmegivning eller på angitte 5 

stemmesedler. 6 

3. Ved navnet på kandidatene skal velgeren sette tallene 1, 2, 3 og så videre, som 7 

uttrykk for den preferanse velgeren har for kandidatene. Velgeren avgjør selv 8 

hvor mange kandidater som skal prioriteres. 9 

4. Har noen i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført som kandidater, skal 10 

disse regnes som uskrevne. Stemmesedler som ellers ikke er i samsvar med dette, 11 

skal vrakes. En tellende stemmeseddel er en godkjent stemmeseddel som ikke er 12 

blank. 13 

5. Valgoppgjøret er inndelt i runder, som beskrevet i pkt. 13–14 nedenfor. 14 

6. I løpet av rundene vil noen kandidater bli ekskludert, mens andre blir erklært 15 

valgt. En «gjenstående» kandidat er en kandidat som verken er ekskludert eller 16 

erklært valgt. 17 

7. I første runde er en stemmeseddel knyttet til den kandidat som er prioritert som 18 

nr. 1 på stemmeseddelen. 19 

8. Hver av de senere runder består enten i å; 20 

8.1. ekskludere en eller flere kandidater og å overføre deres stemmesedler til de 21 

gjenstående kandidater, 22 

8.2. eller overføre overskudd (se pkt. 15) fra en kandidat som er erklært valgt til de 23 

gjenstående kandidater. 24 
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9. En stemmeseddel har en vekt som i begynnelsen er 1,00, men som kan reduseres 25 

hvis seddelen overføres til en annen kandidat etter pkt. 8.2). 26 

10. En kandidats stemmetall etter en runde er summen av vektene til de 27 

stemmesedler som er knyttet til kandidaten i denne runden. Når en kandidat er 28 

erklært valgt, kan dette stemmetallet bli redusert i senere runder ved at noen av 29 

stemmesedlene overføres til andre kandidater med samme eller redusert vekt (jf. 30 

pkt. 16). Alle valgte kandidater regnes likevel å ha stemmetall minst lik valgtallet 31 

(jf. pkt. 11). 32 

11. Før første runde beregnes et valgtall slik: Antall stemmesedler telles. Summen 33 

divideres med antall representanter som skal velges pluss 1. Til svaret legges 0,01 34 

og summen kalles valgtallet. 35 

12. Dersom en kandidat har et stemmetall som er større enn valgtallet, kalles 36 

differansen for kandidatens overskudd. 37 

13. Første runde: 38 

13.1. Valgtallet beregnes (se pkt. 11). 39 

13.2. Hver stemmeseddel gis vekt 1,00. Sedlene sorteres etter den kandidat som er 40 

prioritert først på hver seddel, slik at det dannes en bunke sedler for hver 41 

kandidat. Kandidatenes stemmetall beregnes ved at sedlene i hver bunke telles. 42 

13.3. Kandidater som ikke er prioritert øverst på noen stemmeseddel, er fremdeles 43 

med i valget, med stemmetall lik null etter første runde. Dersom ingen kandidat 44 

blir erklært valgt i første runde, kan alle med stemmetall null ekskluderes. 45 

13.4. Alle kandidater med stemmetall større eller lik valgtallet erklæres valgt. 46 

14. Senere runder: 47 

14.1. Det undersøkes om valget kan avsluttes i henhold til pkt. 17, eller om det skal 48 

startes en ny runde i samsvar med punktene 14.2–14.4. 49 

14.2. I hver runde skal en i samsvar med reglene i punktene 14.3–14.4 nedenfor, enten 50 

ekskludere kandidater og overføre de tilknyttede stemmesedler etter punkt 14.3, 51 

eller overføre en kandidats overskudd etter punkt 14.4. 52 

14.3. Det skal først undersøkes om én eller flere kandidater kan ekskluderes ved at de 53 

to følgende betingelser er oppfylt: 54 
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14.3.1. Stemmetallene til de kandidater som har de laveste stemmetallene summeres. 55 

Dersom denne summen pluss summen av alt overskudd som ikke er 56 

overført i tidligere runder, er mindre enn stemmetallet til hver av de øvrige 57 

gjenstående kandidatene, så kan alle kandidatene i gruppen med lavest 58 

stemmetall ekskluderes. 59 

14.3.2. Ingen av de ekskluderte kandidatene kunne etter denne regelen ha passert noen 60 

av de øvrige gjenstående i stemmetall, siden antallet av andre stemmer, pluss 61 

overskuddet som de maksimalt kunne fått overført, likevel gir dem mindre 62 

stemmetall enn hver av de øvrige gjenstående kandidatene. 63 

14.3.3. Det må likevel ikke ekskluderes så mange kandidater at antallet av de øvrige 64 

gjenstående kandidatene blir mindre enn det antallet det gjenstår å velge. 65 

14.3.4. Etter betingelsen i pkt. 14.3.2 bør det derfor først undersøkes hvor mange som 66 

høyst kan ekskluderes. Det undersøkes deretter etter pkt. 14.3.1 hvor mange av 67 

disse som kan ekskluderes i den aktuelle runden. 68 

14.3.5. Stemmesedlene som er knyttet til de kandidatene som ekskluderes, overføres til 69 

de gjenstående kandidatene etter reglene i punkt 18. 70 

14.4. Dersom ingen kandidat kan ekskluderes etter reglene i punkt 14.3, skal ett av 71 

følgende gjøres: 72 

14.4.1. Dersom en eller flere kandidater som er valgt i tidligere runder har overskudd 73 

som ikke er overført tidligere, overføres det største av disse overskuddene til de 74 

gjenstående kandidatene etter reglene i punkt 16. Dersom flere kandidater har 75 

like stort overskudd, avgjøres det ved loddtrekning hvilket som skal overføres. 76 

14.4.2. Dersom det ikke finnes overskudd som nevnt i punkt 14.4.1, ekskluderes etter 77 

loddtrekning en av de gjenstående kandidater som har lavest stemmetall. De 78 

sedlene som er knyttet til denne kandidaten, overføres etter reglene i punkt 15. 79 

14.4.3. Når punkt 14.4.2 kommer til anvendelse, vil det være minst to gjenstående 80 

kandidater med lavest stemmetall, ellers måtte kandidaten med lavest 81 

stemmetall kunne ekskludere etter pkt. 14.3. 82 

15. Overføring av stemmesedler fra ekskluderte kandidater: 83 

15.1. Hvis én eller flere kandidater er ekskludert i henhold til punkt 14.3 eller 14.4.2, 84 

overføres deres stemmesedler til de gjenstående kandidatene etter reglene i pkt. 85 

15.2–15.5 nedenfor. 86 
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15.2. Samtlige stemmesedler som er knyttet til de ekskluderte kandidatene sorteres i 87 

bunker etter stemmesedlenes vekt. Bunkene behandles én etter én i henhold til 88 

punktene 15.3–15.4. Den bunken som inneholder sedler med størst vekt, tas først, 89 

osv. 90 

Ved sortering i bunker etter vekt tas det ikke hensyn til hvilken av de ekskluderte 91 

kandidatene en seddel kommer fra. Hvis det ikke har vært overført overskudd 92 

etter punkt 16, vil alle sedler ha samme vekt, nemlig 1,00. 93 

Punktene 15.3–15.4 skal utføres fullt ut for en bunke før en starter med den neste. 94 

Siden én eller flere kandidater kan erklæres valgt i punkt 15.4, betyr dette at antall 95 

gjenstående kandidater kan bli redusert fra behandlingen av en bunke til den 96 

neste. 97 

15.3. Stemmesedlene i samme bunke overføres samtidig. Hver seddel overføres til den 98 

gjenstående kandidaten som er prioritert høyest på vedkommende seddel. Er 99 

ingen av de gjenstående kandidatene prioritert, legges seddelen til side. 100 

Overføringen fører ikke til noen endring i stemmesedlenes vekt. 101 

15.4. Overføringen i pkt. 15.3 fører til at stemmetallene til kandidatene øker med 102 

summen av vektene til de stemmesedler de får overført. Kandidater som dermed 103 

oppnår et stemmetall større enn eller lik valgtallet, erklæres valgt. 104 

15.5. Etter at alle bunkene er behandlet, starter en ny runde som beskrevet i punkt 14. 105 

16. Overføring av overskudd: 106 

16.1. Etter reglene i punkt 14.4.1 skal det overføres overskudd fra en kandidat som er 107 

valgt i en tidligere runde. Overskudd fra en kandidat kan bare overføres én gang. 108 

16.2. En tar for seg de stemmesedlene som ble overført til vedkommende kandidat i 109 

den runden da kandidaten ble erklært valgt. (Dersom kandidaten ble erklært valgt 110 

i første runde, vil dette være samtlige sedler som er knyttet til kandidaten.) Blant 111 

disse skal sedler der ingen gjenstående kandidat er oppført, legges til side. De 112 

øvrige sedlene deltar i overføringen. 113 

16.3. Dersom summen av vektene til de sedlene som deltar i overføringen overstiger 114 

kandidatens overskudd, divideres overskuddet med antall sedler som deltar i 115 

overføringen. Kvotienten beregnes med to desimaler uten forhøyning og er hver 116 

overført seddels vekt etter overføringen. Dersom summen av sedlenes vekter ikke 117 

overstiger overskuddet, overføres hver seddel med uendret vekt. 118 
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Alle sedlene som overføres i en runde vil etter dette få samme vekt. Vekten vil 119 

alltid reduseres når en ny divisjon blir nødvendig. 120 

16.4. Stemmesedlene overføres samtidig. Hver seddel overføres til den gjenstående 121 

kandidaten som er prioritert høyest på vedkommende seddel. Kandidatenes 122 

stemmetall øker dermed med stemmeseddelens vekt. 123 

De sedlene som overføres til samme kandidat, bør samles i en egen bunke og 124 

holdes atskilt fra øvrige sedler som er knyttet til vedkommende kandidat, av 125 

hensyn til eventuell senere anvendelse av punkt 16. 126 

16.5. Kandidater som etter overføringene i punkt 16.4 oppnår et stemmetall større enn 127 

eller lik valgtallet, erklæres valgt. 128 

16.6. Etter overføringen starter en ny runde som beskrevet i punkt 14. 129 

17. Avslutning av valgoppgjøret: 130 

17.1. Dersom på noe tidspunkt i valgoppgjøret antall gjenstående kandidater er mindre 131 

eller lik antall ledige plasser, erklæres alle gjenstående kandidater valgt og 132 

valgoppgjøret avsluttes. 133 

17.2. I det øyeblikk antall kandidater som er erklært valgt blir lik antall representanter 134 

som skal velges, avsluttes valgoppgjøret. 135 

Valg av vararepresentanter 136 

18. Vararepresentanter velges én etter én. For hver vararepresentant som skal velges, 137 

gjennomføres et fullstendig valgoppgjør som beskrevet under pkt. 13–17, med de 138 

endringer som er nevnt nedenfor. 139 

Ved valg av første vararepresentant beregnes valgtallet (se pkt. 11) som om det 140 

skulle velges en representant mer enn ved valg av de faste representantene. Ved 141 

valg av annen vararepresentant beregnes det som om det skulle velges to 142 

representanter mer osv. opp til det antall vararepresentanter som skal velges. 143 

19. Ved beregning av hvilke kandidater som kan ekskluderes i henhold til pkt. 14.3 144 

eller pkt. 14.4.2 skal en se bort fra alle kandidater som er valgt til ordinære 145 

representanter eller vararepresentanter i de foregående valgoppgjørene (jf. pkt. 146 

18). Overskudd fra slike kandidater må likevel tas med i beregningene (jf. pkt. 147 

14.3.1). 148 
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Kandidater som er valgt i et tidligere valgoppgjør, behøver ikke nødvendigvis bli 149 

erklært valgt i samme rekkefølge siden valgtallet er endret. Disse må likevel ikke 150 

ekskluderes, siden de stemmesedlene som er knyttet til disse kandidatene da ville 151 

bli overført til andre kandidater med samme vekt og derved påvirke valget i to 152 

omganger. 153 

Overskudd fra tidligere valgte kandidater skal imidlertid overføres på vanlig måte 154 

som angitt pkt. 16. 155 

20. Valgoppgjørene for vararepresentantene gjennomføres for øvrig som angitt i pkt. 156 

13–17 foran. Disse valgoppgjørene avsluttes i henhold til pkt. 18. 157 

21. Avslutning av valgoppgjøret ved valg av vararepresentanter: 158 

21.1. Dersom det på noe tidspunkt i valgoppgjøret bare finnes én gjenstående 159 

kandidat, som ikke er valgt til ordinær representant eller vararepresentant i et 160 

tidligere valgoppgjør, erklæres denne kandidaten valgt til den aktuelle vara-161 

representantplassen, og valgoppgjøret avsluttes. 162 

21.2. Straks en kandidat er erklært valgt, som ikke er valgt til ordinær representant eller 163 

vararepresentant i et tidligere valgoppgjør, avbrytes valgoppgjøret. Hvis mer enn 164 

én kandidat blir erklært valgt samtidig, utpekes den kandidaten som har finest 165 

stemmetall til den aktuelle vararepresentantplassen. Ved likhet i stemmetall 166 

foretas avgjørelsen ved loddtrekning.  167 
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B.  FREMGANGSMÅTE VED PREFERANSEVALG AV 168 

ENKELTREPRESENTANT 169 

22. Dette reglementets pkt. 1–4 gjelder tilsvarende. 170 

23. Ved preferansevalg av enkeltrepresentant er den kandidat valgt som har fått flere 171 

førstestemmer enn halvparten av de godkjente stemmesedler. 172 

24. Har ingen kandidat fått et tilstrekkelig antall førstestemmer, strykes den kandidat 173 

som har færrest førstestemmer, og på de stemmesedler hvor den strøkne sto 174 

først, skal det telles opp hvem som har kommet frem på førsteplass. Dette regnes 175 

som førstestemmer som kommer i tillegg til førstestemmene fra første opptelling. 176 

Dette pågår til en kandidat er valgt etter 1. ledd. Har to eller flere kandidater 177 

samme antall førstestemmer, avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal 178 

strykes. 179 

25. Vararepresentanter utpekes etter retningslinjenes punkt 18 og 21. 180 

 
i Retningslinjene tar utgangspunkt i valgreglementet for Universitetet i Oslo og Norsk 

studentorganisasjon slik de sto 22.02.2023: 

• http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html 

• https://student.no/component/zoo/retningslinjer-for-preferansevalg-3 
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