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Valget  - Annonsering og perioder 

 

Annonsering og nominasjonsperiode 

Suppleringsvalget høsten 2021 ble annonsert på Studentdemokratiet sine kanaler mandag 23. 

august.  Urnevalget ble annonsert i en valgartikkel med: 

- Oversikt over de ledige verv med beskrivelser 

- Kandidatskjema 

- Frist for innsending av kandidatskjema 

- Datoene for nominasjonsperioden og stemmeperioden 

- Studentdemokratiet sitt valgreglement 

- Linker til aktuelle sider 

I henhold til Studentdemokratiet sitt valgreglement skal nominasjonsperioden være på 

minimum 15 dager. Nominasjonsperioden til urnevalget var fra mandag 23. august 2021 til og 

med 7. september 2021. 

Nominasjonsperioden var i tråd med Studentdemokratiet sitt valgreglement. 

Stemmeperiode 

I henhold til Studentdemokratiets valgreglement skal stemmeperioden være på minimum syv 

dager. 

Stemmeperioden til urnevalget gikk fra tirsdag 14. september til tirsdag 21. september 2021.   

Det var ingen systemmessige utfordringer eller nedetid i løpet av stemmeperioden. 

Stemmeperioden var i tråd med Studentdemokratiets valgreglement. 

Valgbarhet 

Valgreglementet sier dette om valgbarhet: 

 (1) Alle studenter med gyldig og aktiv studierett ved USN er valgbare til verv i SDSN, råd, 

nemder og utvalg ved USN og styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. 

(2) Kandidater til campusstyret må ha gyldig og aktiv studierett ved gjeldende campus. 

(3) Kandidater til studentrådsleder må ha gyldig og aktiv studierett ved gjeldende fakultet. 

(4) Kandidater til sentrale verv må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig. 

(5) Alle kandidater som ønsker å stille til valg skal fremme sitt kandidatur skriftlig. 

Etter fristen for å fremstille sitt kandidatur skriftlig er alle kandidater sjekket for å ha gyldig og 

aktiv studierett ved USN (campus og fakultet der det er nødvendig) i FS.  

Vervene nestleder og studentrådsleder HIU ved campus Bø ble ledig 24. august og 25. august, 

disse ble da publisert samme dag. Nominasjonsperioden til disse to vervene ble avsluttet på 

samme tidspunkt som resterende verv. Dette bryter med Studentdemokratiets valgreglement da 

vervene ikke lå ute i 15 dager, vervene lå ute i henholdsvis 14 og 13 dager. Det er ikke kommet 

inn klager på dette fra studentene. Valgstyret mener at bruddet på valgreglementet trolig ikke 

har hatt betydning for resultatene av valget. 

 



Kandidat til Læringsmiljøansvarlig Bø behersker ikke et av de skandinaviske språkene i 

tilstrekkelig grad og er derfor ikke gyldig kandidat i henhold til Studentdemokratiets 

valgreglement.  

 

Avviste stemmer 

I valget ble det levert fem stemmer som ble avvist.  

 

Valgstyret har kontrollert de avviste stemmene og vedtatt at de skal forbli avvist da studentene 

som har avgitt stemmene ikke hører til den enkelte manntallslisten. De avviste stemmene har 

ingen betydning for resultatet av valget. 

 

Resultatet av stemmeperiode 
 

Valgresultat campus Bø: 

Nestleder Kommunikasjonsansvarlig 

Atina Weber Stav Henrik Lindam 

Studentrådsleder HH 

Adrian Shailesh Dahl 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,5% 

 

Valgresultat campus Drammen:         

Campusleder Kommunikasjonsansvarlig 

Edvard Figenschau Even Haug 

Læringsmiljøansvarlig Studentrådsleder HH 

Nora Sulejmani Najaat Abdulsalaam Rafe Molhem 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 1,7% 

 

Najaat Abdulsalaam Rafe Molhem har vunnet valget til vervene campusleder og 

studentrådsleder HH. Najaat Abdulsalaam Rafe Molhem har fått valget mellom disse to 

vervene og valgte studentrådsleder HH. Som følge av dette vil kandidat på plass nummer to 

tiltre vervet som campusleder. 

 

Valgresultat campus Notodden: 

Kommunikasjonsansvarlig Læringsmiljøansvarlig 

Susann Bjerkseth Guro Gulbrandsen Hals 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,84% 

 

 

 



Valgresultat campus Porsgrunn: 

Studentrådsleder HS 

Caroline Olsen Knudsen 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,52% 

 

Valgresultat campus Ringerike: 

Læringsmiljøansvarlig 

Amanda Sandbeck 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 2,38% 

 

Valgresultat campus Vestfold: 

Campusleder Studentrådsleder TNM 

Tobias Sanaker Dagestad Aleksander Nordmo 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 3,95% 

 

Valgresultatet for råd, utvalg og nemnder ved USN: 

USN valgstyre Utvalg for utdanningskvalitet HH 

Even Haug Guri Rebecca Nilsen 

Utvalg for utdanningskvalitet HH, vara Utvalg for utdanningskvalitet HS 

Linda Åsheim Andreas Käiväräinen 

Likestillings- og inkluderingsutvalget, 

mann 

Likestillings- og 

inkluderingsutvalget, vara 

Truls Nærø Eggen Nora Sulejmani 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,47% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontroll av valgresultatet 
I tråd med Studentdemokratiet sitt valgreglement skal valgstyret kontrollere valgresultatet før 

offentliggjøring. 

Valgstyret har kontrollert valgresultatet og godkjent dette med de bemerkninger som kommer 

frem i valgprotokollen. 

 

_____________X__________________ _________________X___________________ 

Nils Herman Lien Håre    Skye Ing Naustvoll   

  

 

_____________X_________________        

Cecilie Jürgens     


