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NOTATNOTATNOTATNOTAT    
Fra: Merete Bårdsen 

Sak nr: 20140384 

E-post: merete.bardsen@wla.no 

Dato: 20.mai 2015 

  

Til: Norsk Sykepleierforbund 

Att: Therese Hansen 

E-post: Therese.hansen@sykepleierforbundet.no 

 

VEDTEKTSPØRSMÅL – ENDRING AV NAVN FRA NOMINASJONSKOMITÉ TIL VALGKOMITÉ 

1. Innledning – oppdraget 
 
Det vises til brev av 13. mai 2015 fra Sykepleierforbundet ved Therese Hansen hvor vi 

ble gitt i oppdrag å vurdere hvorvidt det kan foretas en ren navneendring fra 

nominasjonskomité til valgkomité i vedtektene §§ 4A, 4B og 12. 

 

I vedtektene § 12 er det i tillegg foreslått en materiell endring: «Dersom det ikkje er 

nok kandidatar seinast 3 månader før landsmøte, kan valgkomiteen oppfordre 

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

 
2. Navneendringen 

 
Vi er enige i at en ren navneendring, som foreslått i §§4A og B, vanskelig kan tenkes å 

føre til en større aktivitet. Det kan imidlertid, slik vi ser det, heller ikke være noe 

problem å gjennomføre den dersom det er ønskelig.  

 

Begrepene nominasjonskomité og valgkomité går ofte om hverandre og er ikke 

rettslige begreper. Komitéene og deres arbeid er formalisert i 

selskaper/organisasjoners vedtekter. (Det står f eks i statsrådens brev til Stortingets 

kontroll- og konstitusjonskomité 5. november 2012: «En nominasjonskomité (ofte 

betegnet som valgkomité) har som hovedoppgave å avgi innstilling til de 

selskapsorganene som har vedtaksmyndighet om valg av aksjonærvalgte 

styremedlemmer …») 

 

Det er også et poeng at andre, sammenliknbare organisasjoner, benytter betegnelsen 
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valgkomité. Det er kanskje også enklere å forstå for de mer uinnvidde.  

 

Vi ser imidlertid ikke helt at formålet om en mer proaktiv komité oppfylles av 

navneendringen alene. Tillegget til § 12 kan gjøre det, og man kunne jo tenke seg 

tilsvarende tillegg til §§4A og 4B, men dette kan man eventuelt vurdere på et senere 

stadium.  

 

 


