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Sak til LM 2019 fra Oslo – Endring av vedtektene §4 - Valg 

Hensikt: 
Dagens vedtekter fungerer ikke fullt ut. Vi ønsker å ha vedtekter som likestiller elektroniske valg meg 
valgmøter i større grad. Det er også gjort endringer i forhold til valg av stedfortreder og vi foreslår å 
fjerne henvisning til uravstemming.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
Dagens valgreglement er tungvint og fungerer ikke godt nok.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fylkesstyret i Oslo støtter saken.  
 
 
Forslag til vedtak: 

 

§4  

(…) 

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. Dersom 
valget gjennomføres elektronisk, er det opp til nominasjonskomiteen å avgjøre om 
det skal avholdes medlemsmøte eller det skal settes et tidspunkt for kunngjøring av 
resultatet. 

De tillitsvalgte i et hovedtillitsvalgtområde kan beslutte at valg skal gjennomføres i 
form av uravstemning. 
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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 og hovedtillitsvalgte med flere 
underliggende hovedtillitsvalgtområder velges etter samme prosedyrer, i valgmøter 
som administreres av de hovedtillitsvalgte og som foregår på samme tidspunkt eller 
som elektronisk valg. 

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. 

7. Stedfortreder for hovedtillitsvalgt, foretakstillitsvalgt eller andre tillitsvalgte med 
flere underliggende tillitsvalgtområder, velger stedfortreder av og blant øvrige 
tillitsvalgte.  

 

Med vennlig hilsen 

Rolf Andre Oxholm og Line Orlund 
Varamedlem og fylkesstyremedlem 

 
 


