VALGREGLEMENT FOR NORGES MUSIKKHØGSKOLE
(sist revidert i styret 8. mars 2018)

Kap. 1. Generelle bestemmelser.
§ 1. Reglementets anvendelsesområde
Reglementet gjelder for valg av styret og rektor/prorektor.
§ 2. Valgperiode

Valgperiodene er 4 år for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling og for tekniskadministrativt tilsatte.
For studenter er valgperioden ett år.
§ 3. Valgstyret

Høgskolens styre oppnevner et valgstyre som har ansvaret for gjennomføring av valg av
rektor/prorektor og styret. Valgstyret skal ha representanter fra alle grupper som er
stemmeberettigede.
§ 4. Manntall

Direktøren har ansvaret for at det foreligger oppdatert oversikt over de stemmeberettigede.
§ 5. Stemmerett for tilsatte

1. Stemmeberettiget er tilsatte i minst 35 % stilling samt professor II i 20% stilling. Avgjørende
for stemmerett er at man er tilsatt på valgdagen.
Stemmerett har likevel ikke den som er tilsatt for mindre enn ett år, dersom ikke
vedkommende har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved høgskolen i minst ett år når
valget holdes.
2. Stemmerett faller bort for den som har permisjon fra sin stilling for å arbeide utenfor
høgskolen.
§ 6. Valgbarhet og plikt til å ta imot valg for tilsatte
1. Valgbar er den som har tiltrådt valgdagen.

2. Valgbar er den som er tilsatt i minst 35 % stilling. For valg til rektor og prorektor gjelder §
19, pkt. 1.

3. Tilsatte som blir valgt til tillitsverv etter dette reglementet, har plikt til å ta imot vervet. Den
som tidligere har hatt et verv, kan nekte gjenvalg til dette for en like lang periode som han eller
hun har fungert sammenhengende i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem minst
halve valgperioden kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode. Hvis endring i
stilling fører til opphør av valgbarhet, skal den valgte fratre tillitsvervet.

§ 7. Valgbarhet og stemmerett for studenter
1. Valgbar er student som har betalt semesteravgift og er minimum halvtidsstudent. Student
som er foreslått som kandidat ved et valg, må gi beskjed senest en uke etter melding om
forslaget, dersom vedkommende ikke er villig til å motta valg. Student som tar imot valg etter
dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele valgperioden så lenge vedkommende er
valgbar, med mindre det foreligger grunnlag for fritak.
2. Den som er registrert som student og har betalt semesteravgift ved institusjonen for det
semesteret valget gjennomføres i, har stemmerett ved valg av representant for studentene.
Dette gjelder likevel ikke den som har stemmerett etter § 5.
§ 8 Valgoppgjørsform

Valgene foretas som preferansevalg.
§ 9. Forslag på kandidater

1. For forslag på rektor/prorektor gjelder bestemmelsene i § 19, pkt. 6.

2. Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person til
valget.
3. Valgstyret setter frist for å fremme forslag på kandidater.
§ 10. Fremgangsmåte ved valget

1. Forslag på kandidater må være innkommet til valgstyret innen den fastsatte frist.

3. Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte kandidater straks underrettes
om dette. Forslag på kandidater kunngjøres fortløpende.
2. Ved preferansevalg skal stemmesedler inneholde navnene på alle de foreslåtte kandidater,
og velgeren skal angi hvilke kandidater som ønskes valgt, i prioritert rekkefølge.
4. Valgstyret utarbeider stemmesedler med de foreslåtte kandidater i alfabetisk rekkefølge.

5. Foran navnet på kandidatene skal velgeren sette tallene 1, 2, 3 osv. som uttrykk for den
preferanse velgeren har for kandidaten. Velgeren avgjør selv hvor mange kandidater som skal
prioriteres.
6. Har noen i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført på den utdelte stemmeseddel,
skal disse regnes som uskrevne. Stemmesedler som har feil utover dette, skal forkastes.
§ 11. Valgoppgjørsform ved valg av flere representanter

1. Antallet avgitte stemmer divideres med antallet representantplasser økt med 1. Kvotienten
økes med 0,1. Resultatet kalles valgtallet. Ved elektronisk valg kan det benyttes flere desimaler
og tilsvarende mindre tillegg for å beregne valgtallet.
2. Deretter telles opp hvor mange stemmer hver enkelt kandidat har fått på førsteplass. Har
noen fått så mange stemmer at han når opp til valgtallet, er han valgt til representant.

3. Har ingen kandidat fått så mange førstestemmer at han er valgt, og står det igjen flere
kandidater enn det skal velges representanter, skal den kandidat som har lavest stemmetall
som nr. 1 strykes fra alle stemmesedlene. Har to eller flere kandidater i slike tilfeller likt
stemmetall, avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal strykes.

4. På de stemmesedler der den strøkne opprinnelig sto først, skal det telles opp hvem som har
rykket opp på førsteplass. Dette regnes som førstestemmer og kommer i tillegg til
førstestemmene fra første opptelling. Er ikke dette tilstrekkelig til at noen kandidat når opp til
valgtallet, skal den som nå har det laveste stemmetallet på førsteplass strykes. En fortsetter
slik inntil en kandidat når opp til valgtallet.
5. Når en kandidat på denne måten er valgt, skal det telles hvem som står på andreplassen på
de stemmesedler der den valgte sto øverst. I oppgjøret skal disse regnes som førstestemmer
for vedkommende kandidat, men disse stemmene teller bare med redusert vekt.
6. En stemmeseddels reduserte vekt kommer en fram til ved å dividere stemmeoverskuddet
(antall førstestemmer fratrukket valgtallet) med antall førstestemmer. Dette vekttallet
multipliserer en så med stemmeseddelens tidligere vekt.

7. Slik skal en fortsette med strykning av kandidater og med tildeling av overskuddsstemmer
fra de valgte inntil det fastsatte antallet er valgt.

8. Første vararepresentant utpekes i et nytt valgoppgjør der en går frem som om det skulle
velges en representant mer enn det som er fastsatt. Ved dette oppgjøret skal en kandidat som
er valgt som representant ikke strykes etter reglene i nr. 10. Den kandidat som først når opp til
valgtallet og som ikke er valgt til representant, er valgt til første vararepresentant.
9. De følgende vararepresentanter utpekes på tilsvarende måte, inntil det er valgt det fastsatte
antallet vararepresentanter.
§ 12 Fremgangsmåte ved preferansevalg av enkeltrepresentant
1. Dette reglementets § 11 nr. 1- 7 gjelder tilsvarende.

2. Ved preferansevalg av enkeltrepresentant er den kandidat valgt som har fått flere
førstestemmer enn halvparten av de godkjente stemmene.

3. Har ingen kandidat fått et tilstrekkelig antall førstestemmer, strykes den kandidat som har
fått færrest førstestemmer, og på de stemmesedler hvor den strøkne sto først, skal det telles
opp hvem som har rykket opp på førsteplass. Dette regnes som førstestemmer som kommer til
tillegg til førstestemmene fra første opptelling. Dette pågår til en kandidat er valgt etter første
ledd. Har to eller flere kandidater samme antall førstestemmer, avgjøres det ved loddtrekning
hvem som skal strykes.
§ 13. Stemmerettskategorier

Følgende stemmerettskategorier utgjør egne valgkretser:

a. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling mer enn 35 %
b. Teknisk og administrative tilsatte
c. Studenter som har betalt semesteravgift

Direktøren avgjør i tvilstilfelle om en stilling skal regnes som faglig eller teknisk administrativ.

§ 14. Velger som nektes å avgi stemme
1. Den som nektes å avgi stemme fordi det legges til grunn at vedkommende ikke har
stemmerett, skal likevel gis anledning til å avgi stemme. Innsigelser mot manntallet behandles
av valgstyret før opptelling gjennomføres. I de tilfellene vedkommende får stemmerett etter
behandling i valgstyret, endres manntallet og vedkommende gis anledning til å avgi stemme
før opptelling. Får vedkommende fortsatt ikke stemme etter behandling i valgstyret, skal
papirstemmeseddel legges i særskilt lukket konvolutt og påføres velgerens navn. Slike
stemmesedler oversendes valgstyret, som oppbevarer dem på forsvarlig vis med sikte på mulig
klage, jf. § 18.
§ 15. Valgprotokoll

1. Resultatet av valg skal føres inn i valgprotokoll som underskrives av valgstyret.
2. Resultatet av valg kunngjøres straks av valgstyret.
§ 16. Uttreden i valgperioden

1. Den som slutter i tilsettingsforhold ved høgskolen, trer ut av det verv vedkommende er valg
til. Dette gjelder også den som av andre grunner taper sin valgbarhet til vedkommende verv.
2. Den som har permisjon for å arbeide i stilling utenfor høgskolen, trer ut av verv i
permisjonsperioden.

3. Vedkommende organ kan etter søknad frita et medlem fra verv for resten av valgperioden
når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier dette.
4. Suppleringsvalg holdes bare dersom det ikke er mulig å supplere fra varamedlemslisten.
§ 17. Kjønnsmessig balanse

1. Ved flertallsvalg og preferansevalg skal Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse
være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Skal det velges 4 medlemmer eller flere fra
valgkretsen, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % blant dem som velges. Skal
det velges 2 eller 3 medlemmer fra valgkretsen, skal begge kjønn være representert. Disse krav
gjelder også ved valg av varamedlemmer.
2. Viser det seg ved opptellingen ved preferansevalg eller flertallsvalg at et kjønn vil få færre
representanter enn dette, rykket kandidater fra det underrepresenterte kjønn som det er
avgitt stemmer for, opp inntil man har oppnådd slik balanse. Dette skjer ved at gjenstående
kandidater fra det kjønn som har fått fylt sitt maksimale antall representanter strykes iht til
reglene i § 11.3, før kandidater fra det underrepresenterte kjønn strykes.
§ 18. Klage

1. Klage må være mottatt senest åtte dager etter at valgresultatet er kunngjort.

2. Hvis det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, og denne ikke lar
seg rette opp ved ny opptelling, kan valgstyret fastsette at det skal holdes nytt valg. Dette skal
holdes så snart som mulig.
3. Styret er klageinstans.

Kap. 2. Valg av rektor og prorektor
§ 19. Valgmåte og valgbarhet
1. Det foreligger ingen begrensning i hvem som er valgbar til rektor og prorektor, jf.
Universitets- og høyskolelovens § 10-2 nr.1. Ingen kan gjenvelges som rektor eller prorektor
hvis vedkommende vil ha fungert i vervet i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye
valgperiodens begynnelse.
2. Fratrer rektor eller prorektor mer enn ett år før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg for den
tid som er igjen.
3. Rektor og prorektor velges under ett.

4. Forslag skal inneholde både rektor- og prorektorkandidat.

5. Tidspunkt for valget og frist for å fremme forslag fastsettes av styret. Valg av rektor og
prorektor foretas før valg av tilsattemedlemmer til styret.

6. Forslagsrett har stemmeberettigede tilsatte og studenter. Forslaget må være underskrevet
av minst 3 og høyst 10 stemmeberettigede.

7. Blir det foreslått en kandidat som ikke er tilsatt ved Norges musikkhøgskole eller som kan
kreve seg fritatt etter universitets- og høyskolelovens § 9-5, må forslaget være vedlagt skriftlig
samtykke fra vedkommende. Et slikt samtykke kan ikke trekkes tilbake. Den som har plikt til å
motta valg, men ikke ønsker valg, kan kreve dette opplyst på stemmeseddelen.
8. Forslag på kandidater offentliggjøres fortløpende.

9. Valgene gjennomføres som elektronisk valg eller urnevalg.

10. Stemmene telles særskilt for følgende tre grupper, og vektes slik:
a. Tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 60 %
b. Teknisk og administrativt tilsatte 20 %
c. Studenter 20 %

11. Før valget skal det holdes møte der kandidatene presenteres for høgskolens tilsatte og
studenter.

12. Dersom det bare er fremmet et forslag på en rektor/prorektorkandidat, anses disse som
valgt dersom mer enn halvparten av høgskolens styres medlemmer stemmer for dette. Dersom
slikt flertall ikke foreligger, startes valgprosessen på ny.

Kapittel 3. Valg til styret

§ 20. Styrets sammensetning
Styret ved Norges musikkhøgskole består av:
- Rektor, styrets leder

- Tre representanter for de fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
- En representant for de teknisk og administrative tilsatte
- Fire eksterne representanter

- To representanter for studentene

§ 21. Valgform og valgtidspunkt. Forslag på eksterne kandidater
1. Valget foretas etter valg av rektor/ prorektor. Valget foretas særskilt for de tre grupper av
tilsatte. Valg av tilsatte avholdes som preferansevalg og gjennomføres som elektronisk valg
eller urnevalg.
2. Valg av representanter for studentene avholdes etter rektor/prorektorvalg.

3. Direktøren sørger for at det fremmes forslag på eksterne medlemmer til styret. Slike forslag
behandles i høgskolens styre. Det vises til universitets- og høyskolelovens § 9-4, nr. 6 om valg
av eksterne representanter.
§ 22. Valgbarhet for administrative ledere

Ved valg av representanter til styret er følgende administrative ledere ikke valgbare:
Direktør, seksjonssjefer og biblioteksjef.

