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SAK TIL LANDSMØTE 2019  
FORSLAG OM VEDTEKTSENDRING 
  
§4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING –  
OM  BRUK AV ELEKTRONISK VALG PÅ ARBEIDSPLASSEN.  
 
 
 
Bakgrunn for saken: 

 

Årsaken til at saken fremmes er basert på erfaringer i Fylkesstyret knyttet til bruk av elektronisk valg 

av tillitsvalgt 

.  

§ 4      Lokal organisasjonsmessig oppbygging 

A. Arbeidsplassen 

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. 
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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. 

 

Bakgrunnen for at Fylkesstyret i Aust-Agder ønsker å fremme en endring av vedtektene er erfaringer 

vi har med å benytte elektronisk valg. Det oppleves gammeldags og unødvendig å skulle søke 

fylkesstyret om å få benytte elektronisk valg. Derimot har vi sett at elektronisk valg medfører en klart 

større deltakelse ved valg av TV. En kan lettere forhåndsstemme  og det  ivaretar anonymitet på en 

god måte. Valgresultatet blir også tilgjengelig rask og uten diskusjon om forskjellsbehandling/fordeler.  

.  
Forslag til vedtak: 
 
Fylkesstyret i Aust-Agder foreslår å endre vedtektene §4 «Valg» med følgende endring:  

Gjeldende:  

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. 

Endringsforslag:  

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. Valg kan foregå elektronisk.  

Med vennlig hilsen 

Anne Hansen Vartdal 

Fylkesleder 
 
 
 
       
       

 
 

 

 


