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N O T A T 
 
Til: Styret 
Fra: Universitetsdirektøren 
Om: Valgreglement – felles manntall to ganger i året 
 
 
Tilråding: 
 

1. NTNU innfører felles manntall for de valg som omfattes av NTNUs valgreglement med uttak 
av manntallet etter studentenes semesterregistrering vår og høst.  

2. De foreslåtte endringene i valgreglementets § 8 godkjennes. 
 

Bakgrunn 
Nåværende valgreglement ble vedtatt av Styret i 2005, dvs. i forkant av valgperioden (2005-2009) for 
NTNUs styre, fakultets- og instituttråd og instituttledere. Det er ønskelig å revidere valgreglementet 
foran neste valgperiode (2009-2013) basert på erfaring fra gjennomføring av valgene i inneværende 
periode. Valgreglementet bør også oppdateres i henhold til NTNUs styrings- og ledelsesmodell enten 
nåværende modell videreføres eller endres som følge av høstens styrebehandling. Vi vil derfor 
komme tilbake til Styret med forslag til revidert valgreglement mot slutten av året. 
 
NTNU har gjennomført en vellykket prøveordning med uttak av felles manntall to ganger i året for 
valgene i vårsemesteret og høstsemesteret. Det er ønskelig at ordningen nedfelles i valgreglementet. 
Ettersom det er aktuelt å ta ut felles manntall for høstens valg 20. september, legges forslaget fram for 
styret nå.    
 
Ved valgene de siste tre årene har Rektor ved kunngjøring av styrevalget, samtidig informert om at 
manntallet til styrevalget også vil bli benyttet ved de påfølgende lokalvalgene utover våren, dvs. i 
fallende rekkefølge styrevalg, instituttleder, fakultetsråd og instituttråd. Velgerne har kunnet sende 
inn klage på manntallet på alle stemmerettsnivå (NTNU, fakultet, institutt). Fakultetene gir uttrykk 
for at det er hensiktsmessig at NTNU sentralt generer et felles manntall. Dette er også praksis ved 
Universitetet i Bergen. 
 
Om høsten er det ordinært valg til Studenttinget med tilhørende behov for manntall. For øvrig har 
fakultetene gjennomført suppleringsvalg til alle tider av året.  
 
Høsten 2007 foreslo Organisasjons- og informasjonsdirektøren at man som en prøveordning tar ut 
manntall to ganger i året etter studentenes semesterregistrering, dvs. 20. september og 20. februar. 
Høstmanntallet ble benyttet til ordinært studentvalg og ekstraordinære suppleringsvalg fram til nytt 
manntall ble tatt ut. Tilbakemeldingene fra fakultetene og Studenttinget tyder på at ordningen har 
fungert godt, og vi foreslår at ordningen blir permanent og nedfelles i valgreglementets § 8.  
 
Vedlegg: Valgreglement med forslag til endringer i § 8. 
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