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JURIDISK VURDERING AV VEDTEKTSFORSLAG – ENDRE NAVN 

FRA NOMINASJONSKOMITE TIL VALGKOMITE 

 
I NSFs vedtekter er nominasjonskomite et gjennomgående begrep både i vedtekter på sentralt 
og lokalt nivå, samt i valgreglementene. Se §§ 4 A Valg, 4 B Gjennomføring av valg 
Fylkesmøtet, 4 B Gjennomføring av valg Nominasjonskomite, § 12 Nominasjonskomite. 
 
På bakgrunn av at det er krevende å få tilstrekkelig kandidater til de ulike vervene er det 
kommet inn forslag om at nominasjonskomite skal endre navn til valgkomite. Forslagsstiller 
mener at en valgkomite er mer proaktiv til å skaffe kandidater enn en nominasjonskomite. 
 
I forhold til vedtektene knyttet til lokal organisasjon, vedtektene §§ 4 A og B, er det ikke 
fremmet forslag om materielle endringer i selve mandatet til komiteen, bare ren navneendring. 
I forhold til vedtektenes § 12 (som omhandler sentral nominasjonskomite) er det i tillegg til 
ren navneendring foreslått materiell endring i vedtekten. For å sikre at komiteen handler i tråd 
med sitt mandat er det foreslått en tilføying til opprinnelig ordlyd i vedtekten § 12: 
 

«Dersom det ikkje er nok kandidatar seinast 3 månader før landsmøte, kan valkomiteen 

oppfordre medlemmer og organisasjonsledd til å fremje kandidatar til sentrale tillitsverv». 

 

Forslagsstiller mener at mandatet til sentral nominasjonskomite som springer ut av 
någjeldende § 12, gir en ramme som avgrenser nominasjonskomiteens mulighet til å skaffe 
nok kandidater til ulike verv i organisasjonen. 
 
På denne bakgrunn er det behov for at dere vurderer både forslaget om ren navneendring fra 
nominasjonskomite til valgkomite gjennomgående i NSFs vedtekter (med konsekvens for 
valgreglementene) og forslaget om materiell endring av mandatet med tilføyingen i § 12. 
 
Etter min vurdering er det vanskelig å vurdere en ren navneendring slik som er foreslått 
tilknyttet vedtektene §§ 4 A og B, uten at det også foreligger forslag om materielle endringer 
til bestemmelsenes ordlyd. For meg synes det ikke hensiktsmessig at vedtektene skal ha 
samme innhold men at ren navneendring skal føre til større aktivitet i praksis. Jeg mener at en 
eventuell navneendring også må innebære materiell endring av §§ 4 A og B og at 
navneendringen i seg selv ikke er tilstrekkelig for at komiteen opptrer mer aktivt for å skaffe 
tilstrekkelig kandidater i lokal organisasjon. 
 
For øvrig synes en navneendring som et plausibelt forslag. Begrepet valgkomite fordrer større 
aktivitet enn begrepet nominasjonskomite og med henblikk på de utfordringer både 
nominasjonskomiteer i lokal organisasjon og sentral nominasjonskomite har opplevd med å få 
på plass tilstrekkelig nok kandidater til ulike verv de siste årene synes forslaget fornuftig. 



 

 

Andre sammenlignbare organisasjoner slik som Utdanningsforbundet, Den norske 
legeforening og UNIO bruker betegnelsen valgkomite. 
 
På bakgrunn av den ovennevnte redegjørelsen er det også ønskelig at dere gir en 
tilbakemelding på hvorvidt en ren navneendring ivaretar formålet til forslagsstiller eller om 
dere også etterlyser forslag til materielle endringer i de berørte vedtektene. 
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