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Møde i valgudvalget den: 19. december 2016 fra kl. 12.30-14.00 

Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221 

Evaluering af valget 2016 

 

Til stede: Jørgen Albæk Jensen, Jens Kristian Birthin, Lise Skanting, Kirsten Jacobsen, Nanna 

Winther, Hanna Louise Schou Nielsen, Vibeke Lincke Madsen, Elisabeth Skautrup. 

Afbud: Morten S. Nielsen, Tina Bach Aaen, Svend Andersen, Olav W. Bertelsen, Marianne 

Dammand Iversen, Charlotte Holmer Kirk 

Referat 

Dagsorden: 

1. Studenterrådets håndtering af valgresultatet og bestyrelsesposterne. 

2. Eventuelt. 

 

Ad 1. På opfordring fra Konservative Studenter og Frit Forum blev der afholdt møde i 

valgudvalget for at diskutere studenterrådets håndtering af valgresultatet og bestyrel-

sesposterne.  

 

Udgangspunktet for diskussionen var, at en hel støtteliste fra Studenterrådet, som hav-

de fået ét mandat ved valget til bestyrelsen, efter valget besluttede at trække alle sine 

kandidater tilbage med det resultat, at mandatet tilfaldt listen ”Studenterrådets spids-

kandidater”, som oprindeligt kun havde fået tildelt ét mandat ved valget til bestyrelsen.  

 

Formanden indledte med at redegøre for valgreglerne, herunder at man forpligter sig 

med sin underskrift på kandidatlisterne til at ville modtage valg, men at universitetet ik-

ke kan tvinge de studerende til at indtræde i de kollegiale organer. Han fastholdt dog, at 

studenterrådet anvender valgreglerne på en anden måde, end de var tiltænkt, og ikke i 

overensstemmelse med de demokratiske spilleregler, herunder at man anerkender de 

valg, som vælgerne træffer. 

 

Studenterrådet beklagede processen og fremhævede, at de bestemt ikke var begejstre-

de for den negative omtale, sagen har fået. De vil evaluere processen og måske justere 

på deres opstillingsprincipper for at undgå, at en lignende situation indtræder igen. 

 

Frit Forum og Konservative Studenter følte sig ikke overbevist om, at Studenterrådet ik-

ke vil agere på samme måde, hvis situationen skulle opstå på ny. 

 

Der var diskussion om det uhensigtsmæssige i, at personer, som stiller op på støtteli-

sterne, reelt set måske slet ikke ønsker at blive valgt. Det er ikke sikkert, at vælgerne ved 

dette. 
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Afskaffelse af reglerne om suppleanter og reglerne om liste-/valgforbund kunne forhin-

dre en lignende situation i fremtiden, men en sådan beslutning vil af flere grunde ikke 

være hensigtsmæssig. 

 

Det blev besluttet, at de tre studenterorganisationer i fællesskab formulerer nogle prin-

cipper for god skik og brug i forhold til valgprocessen og i forhold til, hvordan man for-

holder sig til valgresultatet. 

 

Valgsekretariatet vil til næste møde i valgudvalget udarbejdet et kort notat om mulighe-

derne for at afskaffe reglerne om suppleanter og liste-/valgforbund samt hvilke konse-

kvenser dette vil have for valget. 

 

 

Ad 2. Ingen bemærkninger. 

 


