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Kapittel 1. Valg og oppnevninger
§ 1.1 Generelle bestemmelser
1. Alle personvalg avgjøres ved alminnelig flertall. Studentparlamentet kan ved alminnelig flertall
benytte preferansevalg i henhold til «fremgangsmåte ved preferansevalg ved UiO» av dato 5. mai
2015.
2. Alle personvalg skal foretas skriftlig. Dersom det ikke er flere kandidater enn antall plasser kan
man velge dem ved akklamasjon, med mindre noen med stemmerett motsetter seg dette.
3. Alle valg er gjeldene for ett (1) år, med mindre noe annet står spesifisert i vedtaket.
§ 1.2 Valg til Studentparlamentet
1. Kun semesterregistrerte studenter ved OsloMet er valgbare. Studenter som innehar et verv skal
fratre når valgbarheten opphører.
2. Alle medlemmer av Studentparlamentet skal være valgt ved urnevalg.
3. Hvert fakultet er en valgkrets.
4. Valget skal være gjennomført innen 1. desember.
5. Ved eventuell supplering av representanter skal det avholdes allmøter ved det respektive fakultet.
6. Studentparlamentet velges ved flertallsvalg.
§ 1.3 Valg og oppnevninger gjort av Studentparlamentet.
1. Det er kun semesterregisterte studenter og heltidstillitsvalgte ved OsloMet som er valgbare til valg
og oppnevninger gjort av Studentparlamentet. Eneste unntakene er til Studentparlamentet sine egne
komiteer. Studenter som innehar et verv skal fratre når valgbarheten opphører med unntak av
Studentparlamentets egne medlemmer.
2. Valgmøtet skal avholdes før 10. mai.
3. På valgmøtet skal det velges til Arbeidsutvalget, Kontrollkomiteen og valgkomiteen, samt til
Høgskolestyret og andre sentrale råd og utvalg ved OsloMet.
4. Studentparlamentet skal velge Arbeidsutvalget ved separate valg. Leder velges først, deretter
nestleder. Rekkefølgen på de resterende av valgene avgjøres ved loddtrekning. Loddtrekningen skal
foregå øyeblikkelig etter nestleder valget er avsluttet.
§ 1.4 Valg og oppnevninger gjort av Arbeidsutvalget.
1. Studentparlamentet kan ved 2/3 flertall delegere valg og oppnevninger til Arbeidsutvalget.
Unntaket er Arbeidsutvalget, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og Høgskolestyret.
2. Alle oppnevninger gjort av Arbeidsutvalget skal ettergodkjennes av Studentparlamentet.
3. Dersom Arbeidsutvalget må gjennomføre valg eller oppnevning uten at dette er delegert fra
Studentparlamentet skal disse ettergodkjennes ved første mulighet.

§1.5 Votering
1. Ved personvalg skal det avholdes skriftlig avstemming dersom det er mer enn én kandidat.
2.Dersom det ikke finnes motkandidater og ingen krever skriftlig votering kan personer velges ved
akklamasjon.
3. Vedtak fattes med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.
4. Ved stemmelikhet foretas ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet er Valgkomitéens innstilling
gjeldende. Dersom det ikke finnes en innstilling, eller ved lik innstilling, avgjøres valget ved
loddtrekning.

