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Møde i Valgudvalget den 14. april 2016 kl. 10.00-12.00 på Jens Baggesens vej 53.  

 

Deltagere: Jørgen Albæk Jensen, Lise Skanting (på videolink), Winnie Friis Johnsen som 

suppleant for Tina Bach Aaen, Hanna Louise Schou Nielsen, Nanna Winther,  

Vibeke Lincke Madsen, Elisabeth Skautrup, Jens Kristian Birthin, Peter Blæsberg  

og Charlotte Kirk 

 

Afbud: Svend Andersen, Morten S. Nielsen, Olav W. Bertelsen, Kirsten Jacobsen  

og Marianne Dammand Iversen. 

 

REFERAT 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt, og Jørgen Albæk Jensen konstaterede, at Valgudvalget er be-

slutningsdygtigt jf. forretningsordenen. 

  

2) Status på og evaluering af valget efterår 2015  

(se også tidligere fremsendte PowerPoint) 

 

Valgsekretariatet er generelt tilfreds med datakvaliteten, som modtages af dataleveran-

dørerne, ligesom Valgsekretariatet er glad for det gode samarbejde med de valgfaglige 

kontaktpersoner, som er placeret på hvert fakultet. 

Som noget nyt sidste år udsendte Valgsekretariatet en oversigt til de store studenteror-

ganisationer over de repræsentationsområder, hvor der endnu ikke var indkommet kan-

didatlister til. Organisationerne havde på denne måde mulighed for at stille kandidater 

op på de pågældende repræsentationsområder inden fristens udløb. Denne udsendelse 

vil også ske i år.    

For at mindske antallet af lodtrækninger blandt VIP/TAP vil Valgsekretariatet fremadret-

tet også udsende en lignende oversigt til VFK næste gang VIP/TAP er på valg.  

 
En neutral platform til præsentation af de studerendes kandidater blev taget i brug sid-
ste år. Valgsekretariatet vil undersøge om også VIP/TAP kandidater kan præsenteres på 
platformen. 

3) Valget efterår 2016 

- Opgørelse og offentliggørelse af valgresultat 
- Akademisk råd og ph.d. (funktionsperiode) 

- Officielle navne/kaldenavne på kandidatlister 

 

Med virkning fra valget E2016 offentliggøres valgresultatet først mandagen efter valg-

handlingen er slut torsdag. Dette vil fremgå af valghjemmesiden.  
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Valget afholdes i år 21. -24. november 2016, dvs. at valgresultatet i år  

offentliggøres 28. november 2016.   

 

Problematikken med akademisk råd og ph.d. kan løses ved at ændre funktionsperioden 

for ph.d. i valgreglerne. En sådan ændring af valgreglerne vil imidlertid også kræve en 

ændring af vedtægtens bestemmelser om valg til akademisk råd. Universitetsledelsens 

Stab har oplyst, at de ikke vil sætte en proces om ændring af vedtægten i gang alene 

med en ny formulering af reglerne om valg til akademisk råd. Derfor afventer en æn-

dring af vedtægten, at der er samlet flere forslag til ændringer sammen. Det behøver 

dog ikke give problemer, at ph.d.-funktionsperioden i akademisk råd er 4 år, mens an-

sættelsen som ph.d. er 3 år. Er der ikke valgt en suppleant for den udtrædende ph.d., 

kan rektor i henhold til § 23, stk. 4 i valgreglerne frem for at afholde et suppleringsvalg 

udpege et medlem for den resterende valgperiode efter indstilling fra den pågældende 

valggruppe i det pågældende organ. Der skal være enighed i gruppen om den udpegede 

person, og indstillingen skal sendes til Valgsekretariatet, som på rektors vegne godken-

der udpegningen.  

 

Valgsekretariatet kan kun påtage sig at ændre i navnene på allerede opstillede kandida-

ter, hvis kandidaten har fået et andet navn/navne efter data er uploadet i valgsystemet, 

og navneændringen også er sket til CPR-registret. 

 
4) Elektronisk kandidatanmeldelsesmodul 
- Planlægges taget i brug til valg 2016 

Valgudvalget havde ingen indvendinger imod, at Valgsekretariatet arbejder videre med 
at tage det elekroniske anmeldelsesmodul i brug til valget i 2016. Dette betyder, at kan-
didatlister udelukkende kan indsendes til Valgsekretariatet elektronisk til valget i 2016.  
 
Oprettelse af en kandidatliste i det elektroniske kandidatanmeldelsesmodul blev gen-
nemgået:   
Den, der opretter listen (listeadministrator), bliver automatisk oprettet som kandidat.  
Når alle kandidater på listen er oprettet af listeadministrator, udsendes invitationer. Li-
steadministrator kan godt udsende invitationer løbende, men invitationer kan ikke tilba-
gekaldes. 
Kandidater accepterer eller afviser invitationen. Når accept er indkommet fra alle kandi-
dater, indsender listeadministrator listeønsket til Valgsekretariatet, som efterfølgende 
skal godkende listeønsket. Når listeønsket er afsendt til Valgsekretariatet, kan der ikke 
længere redigeres i listen af listeadministrator.    
Der var enighed om, at der forestår en stor kommunikationsopgave omkring overgan-
gen til det elektroniske kandidatanmeldelsesmodul, herunder udarbejdelse af en udfør-
lig vejledning. 

Det har efterfølgende vist sig, at anmeldelse af liste-/valgforbund endnu ikke kan ske 

elektronisk. Se endvidere separat mail udsendt den 15. april 2016 til Valgudvalget. Be-

slutningen om ibrugtagning af elektronisk kandidatanmeldelse afventer svar fra Valg-
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udvalget på mail af 15. april 2016. En eventuel høring af studienævn om indførelse af 

elektronisk kandidatanmeldelse vil derfor først blive iværksat efter svarfristen 25. 

april. 

 

På baggrund af Valgudvalgets efterfølgende korrespondance med Valgsekretariatet 

kan det konkluderes, at det elektroniske kandidatanmeldelsesmodul IKKE vil blive 

taget i anvendelse på Aarhus Universitet til efterårsvalget 2016. 

 

Valgudvalgets tilbagemeldinger tilsiger, at modulet kun vil blive taget i anvendelse, 

såfremt der udvikles et modul som gør det muligt også at anmelde liste-

/valgforbund elektronisk. 

 

Valgsekretariatet vil presse på for at få udviklet et modul, som kan håndtere elek-

tronisk anmeldelse af liste-/valgforbund. 
 
 
5) Forskningsårsstuderende (Health) 
- Stemmeret 

 

Det er et stærkt politisk ønske fra Berit Eika, at det sikres, at alle forskningsårsstuderen-

de på HE har stemmeret og valgbarhed til valget E2016. Valgsekretariatet arbejder vide-

re med problemstillingen og vil sikre, at stemmeret og valgbarhed for denne gruppe stu-

derende tildeles. 

6) Orientering om nyt e-valgsystem, herunder løbende forbedringer 
- Orientering fra brugergruppemøde på DTU 4. februar 2016 

- E-valgsaftale 2015-2017 og ny fordelingsnøgle 

 

Valgsekretariatet orienterede om kommende forbedringer af e-valgsystemet. Her blev 

bl.a. fremhævet ny placering af ”Stem Blankt” knappen, advarsel ved klik på ”Stem 

blankt” knappen samt logout af afstemningsmodulet. 

 

Den nye fordelingsnøgle betyder, at Aarhus Universitet nu kun betaler kr. 300.000 pr. år 

for at benytte e-valgsystemet.   

  
7) Kort orientering om elektroniske lokale valg på fakulteterne 

 

Der er valg til institutfora på HE i maj. Valget foregår i e-valgsystemet. 

 

8) Møde med VFK er aftalt til 12. april 2016 

 

Kort orientering blev givet fra mødet.  
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9) Eventuelt  

 

Der fremkom ønske om en mere udførlig vejledning til stemmeafgivelse end den, der 

blev udsendt til de store studenterorganisationer sidste år. Det blev aftalt, at vejlednin-

gen fra sidste år genudsendes med referatet til genopfriskning, gennemgang og be-

mærkninger. Det skal dog bemærkes, at vejledningen med skærmbilleder fra sidste år 

endnu ikke er opdateret med de nye forbedrede skærmbilleder, der forventes imple-

menteret inden valget i efterårer 2016, se under punkt 6. Så snart den nye brugergræn-

seflade er klar, vil der blive sendt en vejledning ud med opdaterede skærmbilleder. 

Der var endvidere et ønske om at se statistikken på antal hits på den neutrale platform. 

Statistikken medbringes af Valgsekretariatet til næste møde i august/september.  

Der fremkom ønske om muligheden for, at listeadministrator ikke nødvendigvis skal op-

stilles som kandidat på listen. Valgsekretariatet undersøger muligheden herfor. 

Der var enighed om i år at forlænge kandidatopstillingsperioden, hvis det besluttes at 

indføre elektronisk kandidatanmeldelse fra og med efterårsvalget 2016. 

 

 

 


