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Regler om valg ved Syddansk Universitet 

§ 1. 

Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3.  

Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se dog stk. 3.  

Stk. 3. Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmer i valggruppe I og II udløber med udgangen af september måned. 
Valg af disse medlemmer udskrives i overensstemmelse hermed, efter en af valgudvalget fastsat tidsplan. 

  

Funktionsperioder 

§ 2. 

Funktionsperioden for medlemmer af bestyrelsen, universitetsråd, akademisk råd, institutråd og ph.d.-udvalg og 
studienævn er fire år, se dog stk. 2.  

Stk. 2. Funktionsperioden for de studerendes repræsentanter i bestyrelsen, universitetsråd, akademisk råd og 
institutråd er to år og et år for de studerendes repræsentanter i ph.d.-udvalg og studienævn.  

  

Valggrupper 

§ 3. 

Der er følgende valggrupper:  

I:  Videnskabelige medarbejdere og lærere med hovedstilling  
II:  Teknisk-administrativt personale med hovedstilling  
III:  Studerende  

Stk. 2.  Fuldtidsansatte ph.d.-studerende indgår i valggruppe I, dog ikke ved valg til ph.d.-udvalg, hvor de indgår i 
valggruppe III.   

 

 

Valgbarhed og valgret 

Bestyrelsen, Universitetsråd, Akademisk råd og Institutråd  

§ 4. 

Valgret til bestyrelsen, akademisk råd og institutråd har valggrupperne I, II og III, som udgør separate valgområder.  

Stk. 2. Det antal mandater, der skal vælges til bestyrelsen, universitetsråd, akademisk råd og institutråd inden for de 
enkelte valggrupper, er som følger: 
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  Valggruppe I Valggruppe II Valggruppe III 

Bestyrelsen 1 1 2 

Universitetsråd  0 3 3 

Akademisk råd 6* 3 3 

Institutråd 6* 3 3 

Note: * Dekanen, hhv. institutlederen er født medlem. 3 ud af de 5 øvrige medlemmer skal være anerkendte forskere. 

 

Valgbare til bestyrelsen, akademisk råd og institutråd er valggruppe I, II og III som udgør separate valgområder. 
Valgbar til universitetsrådet er valggruppe II og III, der udgør separate valgområder.                                                         

 

 

Ph.d.-udvalg, studienævn og institutråd. 

§ 5. 

Til ph.d.-udvalg og studienævnene er valggruppe I valgbar og har valgret, såfremt de underviser inden for det 
pågældende udvalg/studienævns område.  

Stk 2.    Valggruppe III er valgbar og har valgret, såfremt de er indskrevet til undervisning, inden for den centrale del af 
uddannelsen inden for det pågældende udvalgs/studienævns eller instituts område. Studerende, der er indskrevet til 
væsentlige dele af uddannelsen (tilvalg) inden for et andet udvalgs/studienævns område, kan efter ansøgning overflyttes 
til valglisterne for dette studienævn. Ansøgning derom skal indsendes til valgudvalget senest samtidig med indsendelse 
af klager over valglisterne. 

  

 

Almindelige bestemmelser 

 

§ 6. 

Rektor, prorektor, universitetsdirektøren, dekaner og institutledere er ikke valgbare til bestyrelsen eller til de kollegiale 
organer. 

§ 7. 

Ansatte tilhørende valggruppe I og II, optages på valglisten, hvis følgende betingelser er opfyldt:  

1. den pågældende er ansat på tidspunktet for valgets udskrivelse og afholdelse, og  

2. ansættelsen er på mindst 2 år, hvoraf ansættelsesperioden strækker sig mindst 6 måneder ind i 
funktionsperioden, og  
3. ansættelsen er på mindst 15 ugentlige timer.  

Stk. 2.  Studerende optages på valglisten, såfremt de er indskrevet ved universitetet på tidspunktet for valgets 
udskrivelse og afholdelse med henblik på at gennemføre et samlet uddannelsesforløb.  

  

§ 8. 

Ingen i valggruppe I, II og III kan være valgbar og have valgret til mere end ét akademisk råd. Personer, der opfylder 
betingelserne for at være valgberettigede til flere akademiske råd, må inden for en af valgudvalget fastsat frist meddele 
valgudvalget, inden for hvilket valgområde, valgberettigelse ønskes. Hvis en sådan meddelelse ikke gives, vil 
valgudvalget placere den pågældende i et valgområde.  

Stk. 2.  Medarbejdere i valggruppe I kan være valgberettigede til op til tre fagstudienævn og ét ph.d.-udvalg, hvis de 
underviser inden for det pågældende studienævns område. Personer, der opfylder betingelserne for at være 
valgberettigede til flere studienævn, må inden for en af valgudvalget meddelt frist meddele, inden for hvilke 
valgområder valgberettigelse ønskes. Hvis en sådan meddelelse ikke gives, vil valgudvalget foretage placeringen i 
valgområderne.  

Stk. 3.  Reglerne i stk. 1 og 2 udelukker ikke, at samme person kan opstille til valg til flere studienævn eller institutråd. 
Såfremt der opnås valg til flere parallelle, kollegiale organer, skal den pågældende straks meddele valgudvalget, hvor 
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han/hun ønsker at indtræde. Medarbejdere i valggruppe I kan ved valg til studienævn sidde i ét fagstudienævn og ét 
ph.d.-udvalg. 

   

§ 9. 

Medarbejdere, som er bevilget hel eller delvis tjenestefritagelse med løn, når valget afholdes, forbliver på valglisten, 
såfremt betingelserne i § 7, stk. 1 fortsat er opfyldt.  

Stk. 2.  Studerende, som har orlov, er ikke valgberettigede.  

  

§ 10. 

Ved et valgområde forstås et område, inden for hvilket de valgberettigede i hver valggruppe vælger deres 
repræsentanter til et kollegialt organ.  

Stk. 2.  Et flertal af repræsentanterne for de enkelte valggrupper i de kollegiale organer kan for deres område træffe 
beslutning om, at valgområdet skal opdeles i mindre valgområder (repræsentationsområder). Opdelingen meddeles 
valgudvalget til offentliggørelse. Frister for hhv. meddelelse om opdeling og evt. indsigelse imod denne fastsættes af 
valgudvalget. En opdeling kan kræves omstødt af et antal valgberettigede på S/(M+1), hvor S er antallet af 
valgberettigede, og M er antallet af mandater. Dog kan 25 valgberettigede altid kræve opdelingen omstødt.  

Stk. 3.  Er der truffet beslutning om opdeling af valgområder i repræsentationsområder, føres 
repræsentationsområderne videre fra valg til valg, medmindre det inden for en af valgudvalget fastsat frist meddeles 
valgudvalget, at opdelingen skal ophæves eller ændres, jfr. stk. 2. Valgudvalget kan dog i helt særlige tilfælde ophæve 
en opdeling i repræsentationsområder.  

Stk. 4. I forbindelse med oprettelse af nye kollegiale organer kan dekanen fastsætte repræsentationsområder for 
valggrupperne. En opdeling kan ophæves eller ændres i overensstemmelse med stk. 2.  

 

 
§ 11. 

Valg til bestyrelsen og de kollegiale organer foregår ved forholdstalsvalg.  

Stk. 2.  Der skal indgives kandidatlister til valgudvalget underskrevet af kandidaterne, som herved med bindende 
virkning erklærer sig villige til at modtage valg. Anmeldelserne skal ligeledes være bindende underskrevet af et af 
rektor fastsat antal stillere blandt de valgberettigede inden for valggruppen og valgområdet. Ingen kan være stiller for 
mere end én kandidatliste ved valg til samme organ. En kandidat kan være stiller på den liste, hvorpå han selv er 
opstillet.  

Stk. 3.  En liste kan indeholde færre navne end det antal kandidater, der skal vælges. En liste kan ikke indeholde flere 
navne end det dobbelte af det antal, der skal vælges. Der kan dog altid opstilles indtil 10 kandidater.  

Stk. 4.  Ingen kandidat kan være opstillet på mere end én liste til samme organ.  

Stk. 5.  Såfremt det ikke direkte fremgår af listen, at kandidaterne er opstillet sideordnet, betragtes de som opstillet i 
den rækkefølge, hvori de er opført på listen.  

Stk. 6.  Der kan indgås listeforbund mellem lister og valgforbund mellem lister og listeforbund. Indgåelse af liste- og 
valgforbund forudsætter, at alle de på listerne omfattede kandidater over for valgudvalget har tiltrådt dette. 

 

   

Valgets opgørelse 

  

§ 12. 

Flertalsvalg 

Flertalsvalg uden mulighed for indgåelse af liste- og/eller valgforbund opgøres således, at den kandidat, der har opnået 
højst stemmetal, erklæres for valgt.  

Stk. 2.  Såfremt to eller flere kandidater opnår samme stemmetal, foretager valgudvalget i et udvalgsmøde lodtrækning 
mellem disse kandidater.   
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§ 13. 

Forholdstalsvalg 

Forholdstalsvalg opgøres således, at det først bestemmes, hvor mange mandater der er tilfaldet hver kandidatliste. Har 
valgforbund eller listeforbund, der ikke er led i valgforbund, været anmeldt, sammenlægges stemmetallene for de 
kandidatlister, som har indgået valgforbund, hhv. listeforbund. Det for hver kandidatliste, valgforbund eller listeforbund 
afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3, 4, 5 osv., indtil hvert stemmetal er delt så mange gange, at det svarer til det antal 
mandater, der i det højeste kan tænkes at tilfalde vedkommende kandidatliste, valgforbund eller listeforbund. Den 
største af de således fremkomne kvotienter giver den liste eller det valgforbund eller listeforbund, den er tilfaldet, ret til 
det første mandat, den næsthøjeste kvotient giver den liste eller det valgforbund (listeforbund), den er tilfaldet, ret til 
mandat nr. 2 og så fremdeles, indtil det antal mandater, der er til rådighed, er fordelt mellem de forskellige 
kandidatlister og valgforbund (listeforbund). Har flere opnået samme kvotient, og kan ikke alle opnå valg, fordeles det 
eller de resterende mandater ved lodtrækning, idet beregningen dog foretages med én decimal. Lodtrækning foretages af 
valgudvalget i et udvalgsmøde. Fordelingen af de mandater, som er tilfaldet et valgforbunds kandidatliste og 
listeforbund, eller som er tilfaldet et listeforbunds kandidatlister, sker efter samme regler.  

Stk. 2.  Ved opgørelsen af, hvilke af en listes kandidater, der kan anses for valgte, sondres mellem listestemmer og 
personlige stemmer. Har vælgeren alene sat et kryds ud for navnet på en kandidat eller såvel ud for navnet på en 
kandidat som ud for listebetegnelsen, anses stemmeafgivelsen for personlig.  

  

§ 14. 

Såfremt det ikke af listen fremgår, at kandidaterne er opstillet sideordnet, foretages opgørelsen af, hvem der er valgt på 
følgende måde (listeopstilling):  

Antallet af personlige stemmer inden for hver liste sammenlægges med antallet af listestemmer, og summen divideres 
med et tal, der er én højere end det antal mandater, der er tilfaldet listen. Er det fremkomne tal ikke et helt tal, forhøjes 
det til nærmeste hele tal, og dette betegnes som fordelingstallet for den pågældende liste.  

Til det antal personlige stemmer, som er opnået af den som nr. ét på listen anførte kandidat, lægges herefter et så stort 
antal af listestemmerne, at fordelingstallet nås. De listestemmer, der bliver tilovers, lægges derpå til de personlige 
stemmer, som nr. to på listen har opnået, indtil fordelingstallet nås og på tilsvarende måde forholdes for de øvrige 
kandidaters vedkommende i den rækkefølge, hvori deres navne er opført på listen. Når alle listestemmer på denne måde 
er fordelt på listens kandidater, erklæres de kandidater, der har opnået fordelingstallet, eller som ved personlige 
stemmer har opnået et antal, der er lig med eller større end fordelingstallet, for valgte i den rækkefølge, hvori de er 
opført på listen.  

Hvis ikke alle de medlemmer, der skal vælges, kan udpeges på denne måde, erklæres i rækkefølge efter størrelsen af de 
opnåede stemmetal (personlige og evt. overførte listestemmer tilsammen) så mange af listens øvrige kandidater for 
valgte, som endnu skal vælges for listen. Har to kandidater opnået samme stemmetal, og kan kun én opnå valg, erklæres 
den kandidat, der står først på listen, for valgt.  

De på en kandidatliste opførte kandidater, der ikke har opnået valg, betragtes som suppleanter for de valgte på samme 
liste i rækkefølge som ovenfor nævnt. Er kandidatlisten udtømt, tages suppleanter fra eventuelle listeforbund, men ikke 
valgforbund, efter tilsvarende regler som ovenfor nævnt, eller hvis vedkommende liste har sideordnet opstilling, efter 
reglerne i § 15.  

  

§ 15. 

Er en kandidatliste anmeldt med sideordnet opstilling, foretages opgørelsen af, hvem der er valgt, kun på grundlag af 
opnåede personlige stemmer.  

Stk. 2.  Har to eller flere kandidater fået lige mange stemmer, og kan de ikke begge eller alle opnå valg, afgøres 
rækkefølgen for de pågældende ved lodtrækning, som foretages af valgudvalget i et udvalgsmøde.  

Stk. 3.  Når kandidaternes indbyrdes rækkefølge således er fastslået, anses kandidaterne for valgt i det antal, som listen 
i henhold til § 13 er berettiget til. De ikke-valgte kandidater anses som suppleanter efter samme opgørelsesmetode. Er 
kandidatlisten udtømt, udtages suppleanter efter reglen i § 14.  
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§ 16. 

Skal der for en kandidatliste vælges flere medlemmer end det antal kandidater, der findes opført på listen, overføres det 
eller de overskydende mandater til den kandidatliste, med hvilken den udtømte liste evt. har anmeldt listeforbund. Hvis 
den udtømte liste står i listeforbund med flere kandidatlister, tilfalder overskydende mandater de øvrige lister efter 
reglerne i § 13, jfr. § 14. Såfremt den udtømte kandidatliste ikke står i listeforbund med andre lister, overføres 
overskydende mandater efter tilsvarende regler til den eller de kandidatlister eller listeforbund, med hvilke 
kandidatlisten evt. står i valgforbund.  

Stk. 2.  Såfremt der er tilfaldet et listeforbund flere mandater end det antal kandidater, der findes opført på de til 
listeforbundet hørende kandidatlister, overføres det eller de overskydende mandater til de listeforbund, med hvilke det 
udtømte listeforbund evt. står i valgforbund efter tilsvarende regler. Såfremt en kandidatliste, et listeforbund eller et 
valgforbund er udtømt efter ovenstående regler, overføres mandaterne til den af de øvrige kandidatlister, listeforbund 
eller valgforbund, der har krav herpå efter reglerne i § 13, jfr. § 14. 

 

§ 16a. 

Er der ikke ved valg til henholdsvis akademisk råd og institutråd i Valggruppe I valgt mindst tre medlemmer, der er 
anerkendte forskere, udskydes den/de sidst valgte medlemmer under dette niveau og erstattes af den/de personer, der 
ville opnå valg inden for gruppen af anerkendte forskere. 

Stk. 2. Som anerkendte forskere registreres professorer, lektorer og seniorforskere, medens phd-studerende, adjunkter, 
postdoc’er og videnskabelige assistenter ikke henføres til denne valggruppe. 

Stk. 3. Er der ikke et tilstrækkeligt antal personer på listen, foretager valgudvalget lodtrækning, indtil der er valgt et 
tilstrækkeligt antal personer, herunder et tilstrækkeligt antal anerkendte forskere. 

  

 

 

Stemmesedler og kandidatopstillinger 

 

§ 17. 

Valgudvalget udarbejder blanketter til anmeldelse af kandidatopstillinger med følgende oplysninger:  

1.   det skal af blanketterne tydeligt fremgå, om der er tale om flertalsvalg eller forholdstalsvalg,  

2.   hvilket organ der søges opstilling til,  

3.   oplysning om den valggruppe og det eventuelle repræsentationsområde som den eller de anmeldte kandidater 
tilhører,  

4.   ved anmeldelsen af kandidatlister, oplysning om kandidaternes rækkefølge eller om opstillingen er sideordnet,  

5.   den eller de anmeldte kandidaters navne og den eller de pågældendes underskrift på, at de er villige til at 
modtage valg og  

6.   navnene på det foreskrevne antal stillere og disses underskrifter.  

  
Stk. 2.  Valgudvalget udarbejder stemmesedler. Stemmesedlen skal indeholde følgende oplysninger:  

1.   hvilket organ det vedrører,  

2.   hvilket repræsentationsområde vedkommende valgberettigede tilhører,  

3.   hvor mange repræsentanter der skal vælges inden for området,  
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4.   de forskellige kandidatlister og navnene på de forskellige listers kandidater, samt om kandidaterne er opstillet 
sideordnet eller i rækkefølge.  

 

Suppleringsvalg 

§ 18. 

Suppleringsvalg afholdes i henhold til nærværende regler.  

 

  

Valgudvalg m.v. 

§ 19. 

Rektor nedsætter et valgudvalg. Valgudvalget har til opgave at forestå valgets tilrettelæggelse og afholdelse og påse, at 
reglerne herfor overholdes.  

Stk. 2.  Valgudvalget består af 5 repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere og lærere, 1 repræsentant for det 
teknisk-administrative personale og 2 repræsentanter for de studerende.  

Valgudvalgets medlemmer udpeges for en tre-årig periode med mulighed for genudpegning. Repræsentanterne for de 
studerende udpeges for en et-årig periode med mulighed for genudpegning. Rektor udpeger formanden for udvalget.  

Stk. 3.  Rektor kan inden for vedtægtens rammer fastsætte nærmere regler om valgets afholdelse og om fastsættelse af 
de fornødne frister.  

Stk. 4.  Valgudvalget bekendtgør oplysninger om frister og fremgangsmåde ved opslag og/eller i universitetets 
officielle meddelelsesorgan og/eller på anden hensigtsmæssig måde.  

 

§ 20. 

Valgudvalget udarbejder valglister over de valgberettigede, som skal offentliggøres til eftersyn, således at indsigelser 
kan fremsættes. Der fastsættes frister for listernes offentliggørelse og for indsigelsesperioden. Efter udløbet af 
indsigelsesperioden kan ingen kræve ændringer i listerne, men valgudvalget skal, så længe det er praktisk muligt, 
berigtige egentlige fejl, som man måtte blive opmærksom på.  

Stk. 2.  Anmeldelse af kandidatopstillinger skal være valgudvalget i hænde i papirformat inden udløbet af en fastsat 
frist. Inden udløbet af en herfor fastsat frist skal valgudvalget bekendtgøre anmeldelserne, herunder navnene på 
stillerne. Der fastsættes ligeledes en frist for anmeldelse af liste- og valgforbund. Indsigelse mod anmeldelserne skal 
fremsættes skriftligt over for valgudvalget inden for en herfor fastsat frist.  

  

§ 21. 

Alle offentliggørelser foregår elektronisk på universitetets hjemmeside. 

 

Stk. 2.   Valgene afholdes som elektroniske valg, med mindre Valgudvalget i særlige tilfælde beslutter andet. 

 

Stk. 3.   Stemmeafgivelse er hemmelig. De angivne stemmer behandles anonymt. 

 

Stk. 4.   Valgudvalget skal tilrettelægge valghandlingen således, at det er muligt at afgive skriftlig stemme, enten som 
brevstemme eller ved personligt fremmøde på valgstedet. 
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§ 22. 

Valgudvalget udarbejder en nødprocedure, der i tilfælde af svigt i det elektroniske system muliggør forlængelse af 
valghandlingen eller alternativ afholdelse af valget som valgbordsvalg. Ved valgbordsvalg afgør valgudvalget, om 
stemmesedler er gyldige i henhold til stk. 2. 

 

Stk. 2.   Valgudvalget afgør, om stemmesedler er gyldige. En stemmeseddel er ugyldig, 

1.  når ved brevafstemning den svarkuvert, der indeholder stemmesedlen, ikke er den af valgudvalget fremsendte, 
eller den indeholder andet end stemmesedler eller er givet et særpræg, 

2.  når det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken enkeltperson eller kandidatliste den valgberettigede har villet give 
sin stemme, 
3. når beskaffenheden af stemmesedlen giver grund til at antage, at den ikke er udleveret af valgudvalget, og 
4. når der på stemmesedlen findes skrevet, tegnet eller anbragt noget, hvorved det findes forsætligt tilkendegivet, 
hvem den stemmende er, eller det overhovedet ved en behandling, udover den af afstemningen følgende, findes 
forsætligt af den valgberettigede at have givet stemmesedlen et særpræg. 
 

  
Stk. 3.    Såfremt der ved forholdstalsvalg kan være tvivl om, hvilken kandidat en valgberettiget har ønsket at give sin 
stemme inden for en kandidatliste, betragtes stemmen som afgivet på listen, hvis det er utvivlsomt, at den pågældende 
har ønsket at lægge sin stemme inden for denne.  
 
  

§ 23. 

Er der inden for et valgområde ikke opstillet flere kandidater blandt de valgberettigede end det antal, der skal vælges, 
bortfalder afstemningen. Såfremt alle de opstillede kandidater er opstillet på samme liste, og opstillingen ikke er 
sideordnet, bortfalder afstemningen ligeledes. De opstillede kandidater betragtes som valgt i den rækkefølge, de er 
opført. De ikke-valgte er suppleanter i den anførte rækkefølge.  

Stk. 2.  Hvis det ved valgets opgørelse konstateres, at der i et valgområde ikke er valgt det nødvendige antal af 
videnskabelige medarbejdere og lærere eller teknisk-administrative medarbejdere, foranstalter valgudvalget umiddelbart 
efter valgets afholdelse og inden dets offentliggørelse, lodtrækning mellem gruppens ikke-valgte valgberettigede i 
valgområdet om, hvem der skal indtræde i det kollegiale organ. Valgudvalget kan tillige foranstalte lodtrækning om, 
hvem der skal være suppleanter, idet valgudvalget træffer bestemmelse om antallet af disse.  

Stk. 3.  Rektor kan i ganske særlige tilfælde bestemme, at der i et valgområde, hvor der ikke er valgt det nødvendige 
antal videnskabelige medarbejdere og lærere eller teknisk-administrativt personale, ikke foretages lodtrækning. Rektor 
kan i denne situation udpege det manglende antal medlemmer efter indstilling fra valgudvalget.  

  

§ 24. 

Efter valgets afholdelse bekendtgør valgudvalget resultatet heraf.  

  

§ 25. 

En person med valgret, der ønsker at klage over valget eller over omstændigheder, der kan have haft indflydelse på 
valget, skal senest 5 hverdage efter valgresultatets offentliggørelse indgive en skriftlig og begrundet klage til 
valgsekretariatet. 

Stk. 2.    Valgsekretariatet forelægger klagen for valgudvalget, der afgør klagen. Valgudvalgets afgørelse kan indbringes 
for rektor. 

Stk. 3.    Valgudvalget kan vælge at behandle henvendelser om valgets gyldighed, der er indgivet af en eller flere 
personer, som ikke har valgret. 

Stk. 4.     Hvis et valg erklæres ugyldigt, skal der afholdes omvalg. Ved omvalg kan kun de personer stemme, der var 
opført på valglisten og var valgberettigede på den sidste dag for stemmeafgivelse. 

Stk. 5.     Ved omvalg finder disse valgregler tilsvarende anvendelse. 
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§25a. 

Når et medlem af et kollegialt organ mister sin valgbarhed eller afgår i løbet af valgperioden eller erklæres inhabil, eller 
når et medlem ved fravær på grund af studierejse, sygdom eller lignende er ude af stand til at deltage i arbejdet under et 
kollegialt organ, kan der afholdes suppleringsvalg, medmindre rektor udpeger den pågældende repræsentant i 
overensstemmelse med SDU’s vedtægter, § 26 stk. 3. 

  

 

§ 26. 

Regler om udøvelse af valgret og om afholdelse af valg vedtages af bestyrelsen, jfr. § 43 i Vedtægt for Syddansk 
Universitet af 20. juni 2012. 
 
 

 

 

 
Vedtaget af bestyrelsen, den 31. august 2004.  
Revideret: 28.9.2008, 7.9.2009, 13.9.2010, 29.6.2012 og 29.1.2015. 


