
Valgreglementet til Studentparlamentet ved NLA
Høgskolen

1. Generelle bestemmelser 

§1.1 Formål 

Dette dokumentet har som formål å fungere som et reglement for valg av representanter og

vararepresentanter til Studentparlamentet ved NLA Høgskolen, samt valg av delegater til

NSO. 

§1.2 Endringer og fravikelse av reglement 

Endringer og fravikelse av reglementet kan skje ved 2/3 aktivt flertall av studentparlamentets

representanter. Varsel om forslag til endring til dette reglementet skal skje senest tre uker før

saken skal behandles. Varsel om endring skal sendes ut til alle representanter og

vararepresentanter i studentparlamentet. 

§1.4 Funksjonstid i verv 

Alle studenter som er valgt til tillitsverv i studentdemokratiet, sitter til ny tillitsvalgt i samme

verv har tiltrådt.    

2. Valg til Studentparlamentet ved NLA Høgskolen 

§2.1 Valg til studentparlamentet skal avholdes senest 1.mai, overlapp skal skje frem til 1.

Juli. Første konstitueringsmøte skal skje før 1.juni.  
 
§2.2 Representanter til studentparlamentet velges ved elektronisk urnevalg. Det

elektroniske urnevalget skal avholdes av NLA Høgskolen, i regi av

organisasjonskonsulent. 

 
§2.3 Kandidater som stiller til valg, stiller som enkeltpersoner. Det er kun mulig å nominere

seg selv som kandidat til valg av studentparlamentet. 

§2.4 Alle semesterregistrerte studenter ved NLA Høgskolen kan stille til valg som

representant til Studentparlamentet ved NLA Høgskolen.  

§2.5 Ved stemmelikhet blant vara eller representanter der begge ikke kan få ønsket verv, skal

valget avgjøres ved loddtrekning. Kontrollkomite har ansvar for å gjennomføre

loddtrekningen. 



§2.6 Stemmetall etter valg av nytt studentparlament offentliggjøres ikke. Den enkelte

kandidaten kan ta kontakt med kontrollkomite for å bli opplyst om sine egne stemmetall

etter valget er over. 

§2.7  

 Representasjon per studiested til studentparlamentet skal være som følger: 

• Sandviken: 4  

• Breistein: 2 

• Staffeldtsgate: 3  

• Gimlekollen: 3 

§2.8 Det skal velges 7 (syv) vara. 1.vara har møteplikt, resterende vara har ikke møteplikt.

Vara blir valgt etter stemmer, i prioritert rekkefølge. 

§2.9 Dersom det ikke er nok kandidater etter fordelingen av studiesteder, vil plassen gå til

kandidaten med flest stemmer forbeholdt en vara per studiested etter der hvor kandidatens

representasjon allerede er fylt opp. 

§3. Valg av delegasjon og varadelegater til NSOs landsmøte skal gjennomføres på første

møtet hvert kalenderår.  

 

§4. Valg av studentrepresentanter til høgskolestyret skal gjennomføres på konstituerende

møte til nytt studentparlament. Det skal velges en representant med stemmerett, en

representant uten stemmerett og en vararepresentant. Representant med stemmerett og

representant uten stemmerett må studere ved forskjellige studiebyer. 

 

§5. Valg av studentparlamentets arbeidsutvalg skal gjennomføres på konstituerende møte til

nytt studentparlament. Studentparlamentets arbeidsutvalg skal bestå av en leder, to

nestledere og en kommunikasjonsansvarlig. Det skal legges opp til en måned overlapp med

gammelt arbeidsutvalg etter konstituerende møte. 

 

§6. Valg av representanter til styrer, råd og utvalg 

Følgende representanter til styrer råd og utvalg skal velges på konstituerende møte til

studentparlamentet: 

● LOKUT (Lokalt organ for kvalitet i utdanning) 

● LMU (Læringsmiljøutvalget) 

● FOU (Fag og forskningsutvalget) 

● Utdanningsutvalget


