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Valgreglement for Studentorganene 1 

ved Høgskolen i Østfold 2 

 3 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser 4 

 5 

§ 1.1. Virkeområde 6 
 7 

Bestemmelsene gjelder for alle personvalg til Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold (SpiØ) og ved 8 

personvalg der Studentparlamentet eller Studentrådene er valgforsamling, samt for urnevalg. 9 

 10 
§1.2. Valgformer 11 
 12 

Det er to valgformer ved SpiØ. Personvalg og urnevalg. Studentrådene velges ved urnevalg i oktober/ 13 

november. Øvrige velges ved personvalg med SpiØ som valgforsamling i april/mai. På fakultetsnivå fungerer 14 

studentrådene som valgforsamling. 15 

 16 

 17 

§ 1. 2. Vilkår for valg og stemmegivning 18 
 19 

Av vilkår for å stille til valg gjelder at alle som er studenter ved Høgskolen i Østfold (HiØ) i valgsemesteret kan 20 

stille til valg med mindre annet er presisert i valgreglementet. Medlemmer i Arbeidsutvalget (AU) har mulighet 21 

til å stille til valg selv om de ikke studerer ved HiØ i valgsemesteret. Kandidater som stiller til valg ved HiØ skal 22 

fremsette sitt kandidatur innen fastsatte frister for å regnes som reelle kandidater. Av vilkår for å stemme ved 23 

urnevalg gjelder at alle som er studenter ved HiØ og har betalt semesteravgift kan stemme ved urnevalg. 24 

Medlemmer i AU kan ikke stemme i urnevalg. 25 

 26 

§1.3. Gjensidig utelukkende verv 27 

En kan ikke samtidig sitte som studentrepresentant i 28 

A) Medlem i arbeidsutvalget (AU) og kontrollkomiteen (KK) eller som studentrådsleder, nestleder eller 29 

programtillitsvalgtansvarlig i et studentråd 30 

B) Arbeidsutvalget (AU), studentrepresentant i Høgskolestyret ved Høgskolen i Østfold og styret i 31 

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ). 32 

C) Verv i AU er gjensidig utelukkende med verv i klagenemnda og verv i skikkethetsnemnda. 33 

D) Medlem i studentparlament og studentrepresentant i Høgskolestyret 34 

 35 

 36 

 37 

 38 
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 39 

§1.4. Funksjonstid i verv 40 
Alle studenter som er valgt til verv i henhold til dette reglementet har en valgperiode på ett år, med mindre 41 

annet er fastsatt eller blir bestemt. Funksjonstiden i et verv skal alltid opplyses om før valget. 42 

Studentrepresentanter i Høgskolestyret må være heltidsstudenter ved HiØ under hele funksjonsperioden. 43 

(1) For studentrepresentanter i studentrådene, studentrepresentanter i valgkomiteen ved SpiØ samt faste 44 

medlemmer av kontrollkomiteen gjelder funksjonsperiode på ett år fra 1.januar til 31.desember. 45 

(2) For studentrepresentanter i øvrige verv og Arbeidsutvalget gjelder funksjonsperiode på ett år fra 1.juli til 46 

30.juni.47 
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§ 1.5. Plikt til å fungere i verv 48 
(1) Studentrepresentanter valgt i henhold til dette reglementet har plikt til å følge gjeldende instrukser for sitt 49 

styre, råd eller utvalg og å fungere i vervet i hele funksjonsperioden. 50 

(2) Studenter som skal slutte ved HiØ før funksjonstiden opphører plikter å opplyse om dette i valgprosessen. 51 

(3) En representant kan etter søknad til Studentparlamentet fritas fra funksjonstiden sin. Unntaket er i 52 

Høgskolestyret der studentrepresentanter ikke kan trekke seg. 53 

(4) Dersom en studentrepresentant ikke fungerer i henhold til sin funksjonsbeskrivelse kan det stilles mistillit. 54 

Mistillit er beskrevet nærmere i vedtektene. 55 

 56 

§ 1.6. Fratreden, opprykk og suppleringsvalg 57 
(1) Når en representant som er valgt etter dette reglement, fratrer eller fritas sin funksjon, skal et varamedlem 58 

rykke opp til fast plass. 59 

(2) Studentparlamentet fastsetter rammer for suppleringsvalg. 60 

(3) Dersom det viser seg nødvendig å supplere antall medlemmer og/eller varamedlemmer, kan dette skje ved 61 

opprykk på bakgrunn av avgitte stemmer ved siste ordinære valg. 62 

(4) Studentrådene kan selv velge å supplere medlemmer til Studentrådet dersom de ser det nødvendig. 63 

Studentrådene har meldeplikt til SpiØ om hvem de eventuelt melder inn. 64 

(5) Når medlemmer i arbeidsutvalget velges blant de ordinære medlemmene av Studentparlamentet rykker 65 

dennes vara opp til å bli representant.66 
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 Kapittel 2 Gjennomføring av valg 67 

 68 

§ 2.1 Valgforsamlinger 69 
Alle valg gjennomført i samsvar med valgreglementet gjennomføres som preferansevalg med 70 

Studentparlamentet (SpiØ) som valgforsamling dersom annet ikke er spesifisert i valgreglementet. Valg av 71 

studentrepresentanter til Studentparlamentet (SpiØ) og herunder valg av studentrepresentanter til 72 

studentrådene gjennomføres i henhold til Lov om Universiteter og Høyskoler kapittel 4- Studentenes rettigheter 73 

og plikter. 74 

 75 
§ 2.2. Valgmåte/ Valgkomité 76 

Et hvert valg i henhold til dette reglementet, med unntak av valg av Studentrepresentanter til SpiØ skal 77 

administreres av en Valgkomité. Valgkomiteens mandat er beskrevet i Instruks for valgkomité. 78 

(1) Valgkomiteen oppnevnes av Studentparlamentet og skal bestå av 4 medlemmer. Medlemmer i 79 

valgkomiteen kan ikke stille til valg.  80 

(2) Ved valg hvor SpiØ ikke er valgforsamling er studentrådene ansvarlige og fungerer som valgforsamling og 81 

kan selv velge å ha en valgkomité. 82 

 83 
§ 2.3 Personvalg 84 

(1) Valg gjennomføres som flertallsvalg, etter innstilling fra valgkomiteen. 85 

(2) Personvalg skal holdes anonymt.. Ved stemmelikhet skal det holdes omvalg. Ved overvekt av blanke 86 

stemmer utsettes valget til nye kandidater er fremstilt. 87 

(3) Ved personvalg kan flere personer velges under ett. En slik avstemming kan kun skje skriftlig. De som 88 

stemmer kan kun sette opp det antall navn som skal velges, ikke flere. Det er lov til å sette opp færre antall 89 

navn. 90 

(4) Ved personvalg skal to personer være tellekorps. Tellekorpset har ikke stemmerett og det oppfordres til å 91 

velge tellekorps som opprinnelig ikke kan stemme. Organisasjonskonsulent er en av disse. 92 

 93 

 94 

 95 

 96 

 97 

 98 

 99 

 100 

 101 

 102 
 103 

 104 

 105 
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Kapittel 3. Utvidede bestemmelser ved studentvalg 106 

 107 

§ 3.1. Dato for avholdelse av valg 108 
(1) Valg av studentrepresentanter til studentrådene, herunder kalt Studentvalget, avholdes til fast tid hvert år. 109 

Valget foregår ved månedsskifte oktober/november. 110 

(2) Dato for avholdelse av valget skal gjøres kjent senest fire uker før første valgdag. Det skal samtidig minnes 111 

om fristen for å stille sitt kandidatur. Valgoppgjøret skal være avsluttet senest ett døgn etter valget. 112 

Opptelling av stemmer skal foretas under oppsyn av minimum en ekstern person fra HiØs sentrale 113 

valgstyre sammen med Studentleder og Organisasjonskonsulenten. 114 

 115 
§ 3.2. Manntall og klage 116 

(1) Organisasjonskonsulent er manntallsfører. Manntallet over de som har stemmerett skal være satt opp 117 

senest tre uker før kommende valg. Manntallet skal straks legges ut til gjennomsyn for alle det vedkommer. 118 

(2) Feil i manntallsføringen klages til manntallsfører. Klagen bør være behandlet og avgjort torsdagen før første 119 

valgdag. 120 

(3) Ved tvilsspørsmål om stemmerett eller stemmekrets gjelder studentens stemme på ordinær måte digitalt og 121 

studenten begrunner retten til å stemme i oppgitt felt. 122 

 123 
§ 3.3. Valgprotokoll 124 

(1) Organisasjonskonsulenten i samarbeid med studentleder melder om utfallet av valgresultatet og sender 125 

dette til og rektor. Utfallet av valget etter dette reglement skal føres inn i en særskilt valgprotokoll som 126 

underskrives av leder av høgskolens valgstyre og studentleder. 127 

(2) De avgitte stemmene ved et valg skal oppbevares på en betryggende måte. 128 

 129 
 130 
 131 

Kapittel 4. Gjeldende verv ved HiØ 132 

§ 4.1. Gjeldende verv velges det inn studentrepresentanter til og SpiØ er 133 
valgforsamling 134 

a) Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) 4 faste medlemmer, inkludert styreleder + 4 varaer 135 

b) Formidling og samfunnskontaktutvalget (FoS) 1 fast + 1 vara 136 

c) Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU). 1 fast + 1 vara 137 

d) Utdanningskvalitetsutvalget (UKU). 1 fast + 1 vara 138 

e) Læringsmiljøutvalget (LMU). 3 faste + 4 varaer 139 

f) Høgskolestyret (2 representanter+ 2 varaer) 140 

g) Ansettelsesutvalget. 1 fast + 1 vara 141 

h) Klagenemnda. 2 faste + 2 varaer 142 

i) Skikkethetsnemnda. 2 faste en fra HV/HVO og 1 fra LU/LS 143 

j) Fadderstyret, 7 faste medlemmer, inkludert 1 fadderleder 144 

k) Delegater til NSO sitt landsmøte 145 
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l) Arbeidsutvalg + studentleder 146 

m) Ukæ-leder  147 

 148 
§4.2. Gjeldende verv velges det inn studentrepresentanter til gjennom 149 
urnevalg: 150 

a) Studentråd ved hvert fakultet 151 

 152 
§4.3. Gjeldende verv velges det inn studentrepresentanter til og 153 
studentrådene er valgforsamling. Valget skal gjøres 154 

a) Fakultetsstyret  155 

b) Programutvalget (2 studentrepresentanter per fakultet/institutt, fortrinnsvis programtillitsvalgte) velges inn 156 

per studieår 157 
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Kapittel 5. Informasjon om valg og fremstilling av kandidatur 158 

 159 
§ 5.1. Informasjon om verv 160 

(1) Informasjon om verv med studentrepresentanter ved HiØ skal til en 161 
hver tid være oppdatert på Studentparlamentets nettsider. Informasjon 162 
om muligheten til å stille til valg og til å avgi stemme ved valg skal følge 163 

fremlegges for studentmassen i god tid før valgene. Frist for å fremstille 164 

kandidatur skal legges frem for studentene ved HiØ senest en måned 165 
før fristen utgår. 166 

(2) Valg av styrer, råd og utvalg foregår i vårsemesteret med 167 
studentparlamentet som valgforsamling. 168 

(3) Valget av nytt arbeidsutvalg gjennomføres på parlamentsmøtet i april 169 

eller mai i henhold til vedtektene § 3.2. 170 
 171 

§ 5.2. Kandidatur og kandidatens rettigheter og plikter 172 
(1) Kandidaten som stiller til valg har selv ansvar for at kriteriene er 173 

opprettholdt. 174 

(2) Organisasjonskonsulenten, valgkomiteen og kontrollkomiteen har 175 

ansvar for å følge opp og kontrollere eventuelle feil. 176 
(3) Dersom en kandidat har stilt til valg som fast medlem for et styre, råd 177 

eller utvalg skal hen også stilles automatisk til valg som 178 
vararepresentant for det samme vervet. 179 

(4) Om kandidaten ikke blir valgt inn i vervet kan hen ikke stille på nytt til 180 

det samme vervet i et eventuelt suppleringsvalg i det samme 181 
inneværende år. 182 

(5) Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for hvorfor hen ikke ble valgt 183 
til vervet. Kandidaten må be om begrunnelse selv innen syv (7) dager 184 

etter gjennomført valg og begrunnelsen skal fremlegges skriftlig for 185 

kandidaten senest syv (7) dager etter at kandidaten ber om 186 

begrunnelsen.187 
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Kapittel 6. Klage over feil i valg til styrer, råd og utvalg 188 

§ 6.1. Klage 189 

(1) Den som har stemmerett ved et valg eller har fremstilt sitt kandidatur, 190 

kan klage over feil som en mener er begått ved dette. Klagen må være 191 

fremsatt valgkomiteen senest en uke (7 dager) etter at resultatet av 192 
valget er offentliggjort. 193 

(2) Dersom valgkomiteen finner mulige feil i forbindelse med valgoppgjøret 194 
som kan ha hatt innvirkning på valgresultatet, skal valgkomiteen 195 

bestemme at det skal holdes ny opptelling eller gjennomføres omvalg. 196 

(3) Finner valgkomiteen at det er gjort feil som kan ha vesentlig betydning 197 
for valgutfallet og feilen ikke lar seg rette opp ved ny opptelling, skal det 198 
snarest holdes omvalg. 199 

(4) Finner valgkomiteen ikke grunnlag for å ta klagen til følge, oversendes 200 
denne straks til høgskolens klagenemd. Valgkomiteen kan avgi 201 

uttalelse om klagen i forbindelse med oversendelse. Denne skal i så fall 202 
gjøres kjent for klager. 203 

(5) Finner klagenemnda at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig 204 
betydning for valgutfallet, og feilen ikke lar seg rette opp ved ny 205 

opptelling, skal det holdes omvalg. 206 
 207 

Kapittel 7. Definisjoner 208 

§7.1.Gjeldende definisjoner benyttes i dette dokumentet 209 
 210 

Personvalg Valg av personer hvor den med flest stemmer vinner. 

Urnevalg Valg som foregår ved at velgerne legger 
stemmesedler i en urne. Ved HiØ gjennomføres 
urnevalg digitalt ved at studenter stemmer i et 
fastsatt stemmesystem. 

Kandidat En person som har stilt til valg for et verv. 

Kandidatur Å være kandidat. 

Funksjonsperiode/funksjonstid Tiden man fungerer i et verv 

Delegat En person som er valgt for å representere en gruppe 
medlemmer i en organisasjon på et møte på et 
høyere nivå i organisasjonen. 

Tellekorps Tellekorps registrerer antall stemmer og består av to 
personer som ikke er stemmeberettigede. 

Innstilling Et skriv som sier noe om hvem valgkomiteen mener 
er den best egnede kandidaten til et verv. En 
anbefaling om hvem som bør velges. 

Stemmekrets Ved HiØ er hvert fakultet en egen stemmekrets. Det 
er tre (3) stemmekretser ved HiØ i tillegg til at 
akademiet er en del av studentparlamentet. 

 211 

 212 

 213 

 214 

 215 
 216 
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Kapittel 8. Ikrafttreden og fravikelsesmuligheter 217 

 218 

§ 8.1. Endringer og mulighet for fravikelse 219 
Endringer i valgreglementet skjer i tråd med Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold. Unntak 220 

fra valgreglementet kan gjøres med kvalifisert flertall (definert i Vedtektene). 221 

 222 
§ 8.2. Ikrafttreden 223 

Bestemmelsene i valgreglementet trer i kraft fra og med 25.04.2019. Valgreglementet er sist revidert 224 

01.05.2022 225 

 226 


