
 
 
 
 
 

 

 

Notat 
 
Til : Olaug Flø Brekke Doknr. : 697012 697012 
Fra : Morten Kristoffersen    
 :     
Dato : 25.04.15    
 

ENDRING AV VALGORDNINGEN NSF STUDENT 

Oversender dette notat etter avtale med Mia. 
 
Det har en tid vært diskutert behov for justering av valgsystemet til NSF Students årsmøte. 
 
Under styremøte denne helgen har jeg bistått studentene med dette, og det har endt opp i et forslag 
som vil kunne løse de utfordringene dagens ordning har. 
 
Begrunnelser for endring: 
 

• Sammenslåinger av utdanningsinstitusjoner har gjort våre valgkretser for valg av 
skoledelegater mye større enn tidligere, det er varslet flere store sammenslåinger i nær 
fremtid.  

• Større valgkretser øker risikoen for at færre studiesteder blir representert. 

• Ønskelig å sikre en bedre representativitet på årsmøtet, og en større kontaktflate med 
studentmedlemmene. 

 
Forlag til løsning 
Studentstyret ønsker en valgordning som sikrer representasjon fra flere studiesteder. 
Flere modeller ble diskutert under styremøtet, og man landet på en løsning som innebærer at 
valgkretsen flyttes fra utdanningsinstitusjon til studiestedet. Fordelingsnøkler ble diskutert, og man 
endte opp med et forslag til løsning som tar utgangspunkt i at man tilstreber at antall delegater totalt 
på årsmøtet skal være tilnærmet lik 100. Det er i samme størrelsesorden som vi har hatt i det 
gjeldende regelverket.  
Det er kun valg av skoledelegater som foreslås endret, det er ikke behov for å endre ordningene for 
valg av fylkesrepresentanter eller studentenes delegater til NSFs landsmøte. 
 
Beregningen av skoledelegater foreslås endret til at man deler antall studentmedlemmer på 81 (100 
minus 19 fylkesrepresentanter). Dette gir et forholdstall som man deler antall medlemmer per 
studiested med. Resultatet rundes opp til nærmeste hele tall og utgjør antall skoledelegater fra 
respektive studiested.  
19 fylkesrepresentanter kommer i tillegg til skoledelegatene på årsmøte. 
 
Denne modellen vil både sikre et bedre forholdstall mellom antall delegater per studentmedlem, og at 
alle studiesteder kan velge delegater. 
 
En test vi har gjort med denne modellen viser at vi får bedre fordeling på studiesteder, og mer 
rettferdig representasjon.  
 
Se årets delegatberegning og eksempel med ny modell her: 

NSF-#684360-Delegatberegning NSF Student årsmøte 2015 

NSF-#697099-Eksempel skoledelegatberegning ved ny valgordning NSF Student 
 
Denne endringen krever at følgende del av vedtektenes § 6 C a) fjernes og erstattes av en tekst som 
beskriver forholdsberegningen over. : 
 

Studentmedlemmene ved den enkelte høgskole/universitet velger delegater 
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etter følgende skala: 
Inntil 249 medlemmer 2 delegater 
250 – 349 medlemmer 3 delegater 
350 – 449 medlemmer 4 delegater 
450 – 549 medlemmer 5 delegater 
550 – 649 medlemmer 6 delegater 
650 medlemmer eller flere 7 delegater 
Den høgskolen/universitetet som er representert med fylkesrepresentant i 
årsmøtet får redusert sitt delegatantall med en delegat.  

 
Ingen annen endring er nødvendig i vedtektene. Begrepet «studiested» er allerede i bruk i 
vedtektenes § 3 C Studentmedlemmer, og brukes i dag for å definere fylkestilhørighet. Dette 
innebærer at medlemsregisteret allerede i dag forholder seg til begrepet «Studiested» og alle 
studentmedlemmer velger sitt studiested ved innmelding.  
 
Det anbefales at vi sikrer en gjennomgang av hvilke studiesteder det er mulig å velge i 
medlemsregisteret. Dette foreslås gjort ved at medlemsregisteret pålegges å revidere 
studiestedslisten i medlemsregisteret hver vår. Det bør da gjøres en vurdering av studiestedslista i 
NSFs medlemsregister med utgangspunkt i søkealternativene for sykepleierutdanning som legges ut i 
Samordna opptak hver vår. Vurdering bør gjøres i samråd med rekrutteringsansvarlige og 
studentkontoret for å ta stilling til hva man gjøre med fylkesplassering av nett- og desentraliserte 
studietilbud blant annet.  
 
Det blir nødvendig med èn endring i Valgreglement for NSF Student.  

NSF-#43762-Valgreglement NSF Student vedtatt 26.02.08 
Første setning under «Valg av skoledelegater og fylkesrepresentant» endres fra «Skoledelegatene 
velges av og blant studentmedlemmene ved den enkelte høgskole.» til «Skoledelegatene velges av 
og blant studentmedlemmene ved det enkelte studiested.» 
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