INSTRUKSER
Nr. 01: Valgkomiteer

§1
En valgkomite består av 3-5 personer, valgt av det organ som skal foreta det/ de kommende valg.
Valgkomiteen begynner arbeidet umiddelbart etter å ha mottatt skriftlig melding fra styret/ organet.
Valgkomiteen for Landsmøtet innhenter forslag på kandidater fra fylkespartiene.

§2
Valgkomiteens oppgave er å komme med forslag på personer til den/ de representantplasser
som skal besettes ved kommende valg. Hvilke plasser dette gjelder, følger i alminnelighet av
tidligere vedtatt funksjonsperiode for de forskjellige representanter. Det ligger utenfor mandatet
til en valgkomite å foreslå utskiftning av representanter som ikke står på valg.
I de tilfeller hvor utskifting, i henhold til vedtektene, skal foregå ved loddtrekning, skal
valgkomiteen foreta loddtrekninger, dersom det organ som skal foreta selve valget ikke har
avgjort ved loddtrekning hvem som står for valg.
Valgkomiteen arbeider og innstiller på kandidater på fritt grunnlag til det organ/ årsmøte som den
er valgt av.

§3
Oppnevning av en valgkomite bør foregå i så vidt god tid før et valg at komiteen får rimelig god tid
på seg til å vurdere nye kandidater. I de tilfeller hvor et årsmøte/ landsmøte er det organ som skal
foreta valget, skal det foregående årsmøte/ landsmøte oppnevne valgkomite.
Ved oppnevning av valgkomite bør det tas hensyn til en rimelig distriktsfordeling samt
representasjon fra begge kjønn.

§4
En valgkomite bør sikre seg at den/ de kandidater som komiteen foreslår, også er villige til å la
seg velge og at de har tid og vilje til å påta seg de oppgaver som følger med et valg.
Valgkomiteen kan innhente relevante opplysninger fra partiets lovlig valgte organer og tillitsvalgte
vedrørende den enkelte kandidat. Valgkomiteen kan også stille spørsmål til eventuelle kandidater
om deres holdning til aktuelle politiske spørsmål. Det samme gjelder spørsmål som angår partiets
organisasjon, program og vedtekter.
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Er komiteen i tvil om hvilke opplysninger som kan innhentes, skal forespørsel stilles til det organ
som har oppnevnt komiteen. Lar dette seg av praktiske grunner ikke gjøres (landsmøte/ årsmøte),
skal spørsmålene gå til vedkommende styre — til Hovedstyret når det gjelder komite oppnevnt av
landsmøtet, til fylkesstyret når det gjelder komite valgt av et fylkesårsmøte og til
kommunepartistyret når det gjelder komite valgt på et kommunepartiårsmøte.

§5
Valgkomiteens forslag skal leveres så tidlig til det organ som står for utsendelse av
saksdokumenter til valgmøtet at det kan sendes sammen med de øvrige dokumentene til
landsmøtet/ årsmøtet innenfor de vedtektsbestemte frister for utsendelse av saksdokumenter.
Forslaget skal være underskrevet av samtlige medlemmer. Dersom det er dissens i komiteen, så
skal dette framgå av det skriftlige forslaget. Komiteens leder redegjør muntlig for forslaget/
innstillingen på selve valgmøtet.

Det er utarbeidet en veiledning for praktisk arbeid i valgkomiteer,
jfr. veiledning
Nr. 1: Rekruttering; Nominasjonskomite – Valgkomite.
Nr. 3: Nominasjonskomiteer
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