3.7.1 Valgkomiteens forslag
Valgkomiteen for 2018 startet sitt arbeid i januar 2018, og jobbet i tråd med de nye
retningslinjene som vektlegger:
Kompetanse
Kategori – søke mangfold i stillingskoder, erfaring, verv og bakgrunn
Geografi og lokallagstilknytning – søke å favne bredden i PF
Kjønn – jf. PF sine vedtekter
Personlige kvalifikasjoner
Sørge for at alle valgte råd og utvalg har den sammensetningen for å sikre at PF har et
strategisk og helhetlig blikk
Sørge for å unngå at samme kandidat innstilles til flere sentrale verv
Medlemmer av valgkomiteen har i perioden møtt på flere sentrale arenaer for å danne seg et
bilde av aktiviteten, og de valgte representantene i organisasjonen. Dette har gitt komiteen
mulighet til å danne seg et godt bilde gjennom de formelle og uformelle arenaene. I tillegg
har vi hatt mulighet til å stimulere prosessen med å få kandidater til valgkomiteens arbeid.
Valgkomiteen sendte ut skriv i mars 2018 til lokallagene og ba om innspill på kandidater
innen 1. mai 2018. Antallet kandidater som kom inn innen fristen var for lavt. Det ble derfor
satt ny frist til august 2018. Da antallet kandidater fremdeles var for lavt, ble alle
lokallagslederne kontaktet direkte av medlemmene i valgkomiteen i løpet av september
2018.
det alltid være nødvendig å jobbe aktivt for å rekruttere nye medlemmer,
For valgkomiteen fremstår det som at det er nødvendig for hele organisasjonen å jobbe mer
aktivt for å rekruttere kandidater til råd og utvalg i PF. Dette er ikke valgkomiteens oppgave.
Det må til enhver tid jobbes målrettet, planmessig og aktivt for å stimulere til rekruttering
både lokalt og sentralt. Vi ser at mange velger bort tillitsverv fordi det oppleves som
vanskelig å kombinere tillitsvalgtrollen med karriere i en travel hverdag. Det er valgkomiteens
oppfatning at PF må ha et større fokus på rekruttering av tillitsvalgte, dette gjelder både i
lokallagene og sentralt.
Valgkomiteen har gjennomført intervju av flere kandidater for å få et så godt grunnlag som
mulig i vårt forslag. Intervjuene ble foretatt gjennom flere dager medio september 2018 og
med bruk av samme intervju mal. Med bakgrunn i intervjuer og kriterier fastsatt i de nye
retningslinjene har komiteen i innstillingen foreslått kandidater vi mener er best egnet til å
gjennomføre PFs politikk. I tillegg til retningslinjene har komiteen vurdert behovet for
kontinuitet og nytenking, strategiske evner, samspill og kommunikasjon. Valgkomiteen mener
å ha satt opp en samlet innstillig som gjenspeiler dette. Det er også lagt vekt på at
kandidatene på en god måte utfyller og kompletterer hverandre, for et best mulig lag for
fremtiden.
Vi har tidligere nevnt at valgkomiteen har erfart at det er krevende å være topptillitsvalgt i
dag, og at det er flere utfordringer med dette. Det kan være både i tidsmessig og

Adresse Møllergata 39, 0179 Oslo

Org.nr. 871 000 352

Telefon 23 16 31 00

organisatorisk sammenheng. Det kan oppstå rollekonflikter. Valgkomiteen har derfor i sitt
arbeid vektlagt å innstille på en slik måte at tillitsvalgte i størst mulig grad unngår
rollekonflikter.
Innstillingen oppfyller de formelle kravene i vedtektene og retningslinjene. I forbundsstyret er
det for første gang i historien lik representasjon mellom kjønnene. Dette er et resultat av
gode kandidater av begge kjønn som utfyller hverandre på en god måte.
Arbeidet i valgkomiteen har vært intenst med gode drøftinger for å kunne komme frem til et
forslag med de beste kandidatene.
Innstillingen er enstemmig.
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Forslag til valg fra valgkomiteen 2018

Forbundsstyret:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Sigve Bolstad
Unn Alma Skatvold
Kristin Aga
Vidar Johnsen
Reidun Martinsen
Stine Benjaminsen Nygård
Kjetil Rekdal
Astrid Røren
Bjørn Tharaldsen

OPF
Øst
OPF
Trøndelag
Innlandet
Sør Øst
Vest
Sør Øst
Finnmark

1. vara:
2. vara:
3. vara:
4. vara:
5. vara:

Håkon Moan
Brita Hansen
Ørjan Hjortland
Marius Bekkevar
Lillian Andersen Wirkola

Kripos
Agder
Vest
OPF
Finnmark

Vegard Monsvoll
Øyunn Myklestul-Jensen
Marit Salater Rotmo
Pål Klethagen

Trøndelag
Øst
Møre og Romsdal
OPF

Lars Reiersen
Robin Johnsen
Karin Walin
Linn Knutsen

Sør Øst
Nordland
Sør Øst
Møre og Romsdal

Sivilutvalget:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Vara:
Lederutvalget:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Vara:

Likestilling og Mangfold utvalget:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Vara:

Nina A Farag
Frode Stenersen
Margrete Eide Vaage
Audun Vårvik

Troms
Agder
Vest
Trøndelag

Lill Heidi Tinholt
Lars Morten Lothe
Gisle Pedersen
Toril Sorte

Sør Øst
Vest
OPF
Sør Øst

Kontrollnemda:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Vara:
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Bladstyret:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Marit Fostervold
Silje Elin Matre
Svein Arne Kjepso

Trøndelag
Sør Vest
OPF

Gry Mossikhuset
Kent Robert Lundemo
Jan Magnar Sandvik

Øst
Trøndelag
Møre og Romsdal

Hedersutvalget:
Leder:
Medlem:
Medlem:
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