
Utdrag fra NSFs vedtekter: 

§ 4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING 
A. Arbeidsplassen 
Generelt 
Medlemmenes kontakt med NSF skal primært ivaretas av tillitsvalgte. 
Lokalorganisasjonen skal innrettes som hovedtillitsvalgtområder slik fylkesstyret bestemmer. Det tas 
utgangspunkt i gjeldende hovedavtaler når slike avtaler foreligger. 
I hvert hovedtillitsvalgtområde skal det, slik fylkesstyret bestemmer, være minst en hovedtillitsvalgt og en 
tillitsvalgt som er stedfortreder for denne. Disse representerer NSF i forhandlinger og andre saker som 
vedrører medlemmenes interesser på arbeidsplassen. Det vises for øvrig til Retningslinjer for 
grunnleggende roller for de enkelte nivåer i organisasjonen. 
I små virksomheter som er landsdekkende eller med få medlemmer spredt på flere fylkesledd kan 
forbundsstyret fastsette annen inndeling av tillitsvalgtordningen. 
Hovedtillitsvalgt er en samlebetegnelse, som også omfatter tillitsvalgte med annen tittel men med 
tilsvarende ansvar og funksjon, jfr. Retningslinjer for grunnleggende roller for de enkelte nivåer i 
organisasjonen. 
Dersom det er tjenlig, kan den hovedtillitsvalgte etablere et utvalg av tillitsvalgte. 
……………………… 
 
Valg 
1. Hovedtillitsvalgt, stedfortreder for denne og eventuelle øvrige tillitsvalgte velges av de medlemmer 
vedkommende skal representere, på et medlemsmøte som er tillyst minst 2 uker før det finner sted. 
Oversikt over kandidater til valget, samt innstilling fra eventuell nominasjonskomité, skal kunngjøres innen 
samme frist. 
Frist for å foreslå kandidater er 4 uker før valget finner sted. Medlemmer som er forhindret fra å delta i 
valgmøtet, kan avgi forhåndsstemme fra det tidspunkt oversikt over kandidater og eventuelle innstillinger 
foreligger. Fylkesstyret kan bestemme at stemmegivning i definerte hovedtillitsvalgtområder skal foregå 
elektronisk. 
De tillitsvalgte i et hovedtillitsvalgtområde kan beslutte at valg skal gjennomføres i form av uravstemning. 
Medlemsmøtet velger en tellekomité som skal telle opp avgitte stemmer under medlemsmøtet, samt 
forhåndsstemmer.  For å bli valgt må en få minst 50 % av stemmene. Blanke stemmer teller ikke. 
Dersom ingen kandidat får minst 50 % av stemmene skal det holdes omvalg mellom de to kandidatene som 
har flest stemmer. 
Er stemmetallet likt, skal valget avgjøres med loddtrekning. 
Foretakstillitsvalgt, dennes stedfortreder og andre hovedtillitsvalgte med flere underliggende 
hovedtillitsvalgtområder velges etter samme prosedyrer, i valgmøter som administreres av de 
hovedtillitsvalgte og som foregår på samme tidspunkt. 
2. De tillitsvalgte i hovedtillitsvalgtområdet avgjør om det skal opprettes nominasjonskomité for valg av 
hovedtillitsvalgt og dennes stedfortreder. Dersom nominasjonskomité opprettes, velges komiteens 
medlemmer av de tillitsvalgte. 
Alle medlemmer i hovedtillitsvalgtområdet er valgbare. Nominasjonskomiteen utfører sitt arbeid i samsvar 
med de prinsipielle retningslinjer som gjelder for fylkesleddets nominasjonskomité. 
Tilsvarende regler gjelder for opprettelse av nominasjonskomité for valg av foretakstillitsvalgte og andre 
hovedtillitsvalgte med flere underliggende hovedtillitsvalgtområder. 
3. Valgperioden for tillitsvalgte og hovedtillitsvalgt er 2-årig. Valget finner sted innen 1.mars i de år siste 
siffer utgjør et oddetall. Gjenvalg kan skje. 
4. Dersom det kun foreligger en kandidat som hovedtillitsvalgt og/eller stedfortreder ved 
nominasjonsfristens utløp, kan valget avsluttes ved at fylkesstyret oppnevner vedkommende. 
5. Benkeforslag aksepteres ikke. 
6. Ved ledighet i et verv som hovedtillitsvalgt eller dennes stedfortreder kan suppleringsvalg foretas ved at 
fylkesstyret oppnevner ny hovedtillitsvalgt eller stedfortreder for den resterende del av valgperioden. 
 


