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Valget - Annonsering og perioder 
 
Annonsering og nominasjonsperiode 
Urnevalget våren 2023 ble annonsert på Studentdemokratiet sine kanaler mandag 9. januar. 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 9. januar 2022 til og med tirsdag 31. januar. Arbeidsutvalget 
valgte å utsette nominasjonsperioden frem til onsdag 1. februar. 

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 7. februar til tirsdag 14. februar. 

 
Stemmeperioden var i tråd med Studentdemokratiets valgreglement. 

 
 
Valgbarhet 
Valgreglementet sier dette om valgbarhet: 

 
1. Alle studenter med gyldig og aktiv studierett ved USN, eller frikjøpte verv ved SDSN, er valgbare til verv i 

SDSN, råd, nemnder 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 må også ha gyldig og aktiv studierett ut funksjonstiden sin. En kandidat som mister sin 

studierett under funksjonstiden, fratrer også umiddelbart sitt verv i Studentdemokratiet i Sørøst-
Norge. Med unntak av de som mister studierett grunnet permisjon eller frikjøpt verv. 

5. Kandidater til kontrollkomiteen kan være fra andre universiteter og høgskoler. 
6. Andre fag-, eller høyskoler med tilknytning Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge er også valgbare til 

en posisjon i SSN styret, og har sammen rett på opptil en plass. 
7. Kandidater til sentrale verv må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig. 
8. 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.  
 
Avviste stemmer 
I valget ble det levert 37 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 på utfallet av 
resultatet. 
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Ved Studentvalget ble det brukt nye eValg-3 system ved UiO. Det har vært problemer med manntallslister ved to 
valg. Dette ble fikset men en gang problemet har blitt oppdaget. Ellers så har det ikke vært noe systemmessige 
utfordringer eller nedetid i løpet av stemmeperioden.  

 

Resultatet av stemmeperiode 
Der en kandidat er valgt til flere verv som ikke kan kombineres må kandidaten selv velge hvilket verv den ønsker å 
ha. Er det motkandidat(er) på vervet kandidaten ikke velger vil den med flest stemmer rykke opp. Er det ikke 
motkandidat(er) vil vervet lyses ut på suppleringsvalg. 

 
Valgresultat campus Bø: 

 
Campusleder Nestleder 
Francine Kandjo Claudia Andrea Bratsberg Olsen 
Kommunikasjonsansvarlig Læringsmiljøansvarlig 
Gunnhild Stokke Espeseth Adrian Indergård Ro 
Studentrådsleder HIU 
Mari Helene Aasen 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 1,10% 
 

Valgresultat campus Drammen: 
Campusleder Nestleder 
Cherine Randi Sellami Charlotte Nilsen 
Kommunikasjonsansvarlig Læringsmiljøansvarlig 
Julie Wessel Tuva Oksnes 
Studentrådsleder HS Studentrådsleder HIU 
Martha Sortedal Priya Sandhu 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 1,47% 
 
Valgresultat campus Kongsberg: 

Campusleder Studentrådsleder HH 
John Christian Fredriksen John Christian Fredriksen 

Studentrådsleder TNM 
Rebekka Teisbekk 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,78% 
*En kandidat ble valgt til vervene campusleder og studentrådsleder HH, kandidaten har valgt vervet som 
campusleder. 

 
Valgresultat campus Notodden: 

Campusleder Kommunikasjonsansvarlig 
Håvard Moa Siri Kristiansen 
Studentrådsleder HIU 
Amalie Sture Severinsen 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,39% 
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Valgresultat campus Porsgrunn: 
Campusleder Nestleder 
Heidi Åsheim Vanja Antoinette Teigen 

Gulliksen 
Læringsmiljøansvarlig Studentrådsleder TNM 
Tommy Ballestad Sondre Lindgaard Pettersen 
Studentrådsleder HIU Studentrådsleder HS 
Ada Margrethe Seim Emma Pauluda Vistnes Holt 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 2,4% 
 
Valgresultat campus Rauland: 

Nestleder Læringsmiljøansvarlig 
Karoline Sofie Aresdatter Lundeng Emma Johanna Saunderson 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 19,49% 

 
Valgresultatet campus Ringerike: 

Campusleder Nestleder Kommunikasjonsansvarlig 
Furo Muktar Eshetu Sumaya Adan Mahamud Gulayim Sagidullaeva 
Læringsmiljøansvarlig Studentrådsleder HH  
Noor Omar Farooq Farooq Milgo Abdirisak Ahmed 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 8,96% 

 
Valgresultat campus Vestfold: 

StudentrådslederHH Studentrådsleder TNM 
Bård Wallace Årsteinvåg Mathias Narum 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 2,44% 
 
Valgresultatet for råd, utvalg og nemder ved USN: 

Skikkethetsnemda,HIU Klagenemnda 
Charlotte Nilsen Kvinner: Losi Sameer Yonan 

Mann: David-Andre Solberg 
Likestillings- og inkluderingsutvalget Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) HH 
Kvinne: Tuva Oksnes 
Vara: Nora Rymoen Houidi 
Mann: Nicolai Bratsberg 

Even Høimyr Folmo 
Vara: Nora Rymoen Houidi 
 

Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) TNM Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) HIU 
Mohammad Aljajeh Mia Elise Raaen 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,744% 
 
 

Kontroll av valgresultatet 
I tråd med Studentdemokratiet sitt valgreglement skal valgstyret kontrollere valgresultatet før offentliggjøring. 
Valgstyret har kontrollert valgresultatet og funnet dette i orden. 
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________x______________________  _____________x_________________ 
Mia Elise Raaen                                Victor Grunde Simonsen 
 
 
________x______________________   ___________x___________________   
Cecilie Jürgens     Terje Dehli Jacobsen  
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