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3.3.2 Retningslinjer for valgkomiteen

Innledning

På landsmøtet i 2016 i Trondheim ble det vedtatt at prosess - støttegruppen skulle utarbeide forslag
til retningslinjer for valgkomiteen. Retningslinjene skulle legges frem for landsmøtet i 2017 og
gjelde fra valget i 2018 .

Retningslinjene ble lagt frem for forbundsstyret på møtet i oktober. Forbundsstyret anbefaler at
retningslinjene tas i bruk og at de gjelder fra vedtaksd ato på landsmøtet.

Forslag til Retningslinjer for valgkomite en i Politiets F ellesforbund

Retningslinjene er en generell beskrivelse av hvordan funksjoner, prosesser og hendelser bør
håndteres av valgkomiteen i Politiets Fellesforbund (PF).

Valgkomiteen er ikke underlagt forbundsstyret, men svarer direkte til landsmøtet.

Valgkomiteens overordnede oppgave

Valgkomiteen skal utarbeide en innstilling til forbundsstyret, råd og utvalg i henhold til vedtektene
– for å sikre PF sin måloppnåelse og PF sine interesser.

Valgkomiteen skal følge PF sine vedtekter.

Valgkomiteens sammensetning

Forbundsstyret ber lokallagene om innspill på kandidater til valgkomiteen med frist for innspill 1.
mai i valgåret.

Forbundsstyret innstiller forslag til valgkomiteens medlemmer og fremmer det for landsmøtet.

Valgkomiteen skal være sammensatt av ni medlemmer og tre vararepresentanter iht . vedtektenes
§ 5 - 6.

Komiteen bør være bredt sammensatt av medlemmer som har eller på en god måte kan skaffe seg
kunnskap om organisa sjonen og oppgavene til de ulike vervene. Valgkomiteen bør kjenne
medlemsmassen og hvilke utfordringer PF står ovenfor i kommende periode.
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Arbeidsflyt til valgkomiteen

Arbeidsform

Det er lederen som kaller inn til møter.
For at valgkomiteen skal kunne jobbe på en god og effektiv måte skal valgkomiteen
pålegge seg selv absolutt taushetsplikt utad.
Medlemmer av valgkomiteen bør gis anledning til å delta på sentrale arenaer.
Valgkomiteen bør starte arbeidet i god tid.

Innsamling av kandidater

Lokallagene gis mulighet til å spille inn kandidater fra eget eller andre lokallag, som på
forhånd er forespurt.
Lokallagene oppfordres til å sende inn kandidater til ulike verv og flere kandidater til
samme verv. Om ønskelig kan kandidatene settes opp i p rioritert rekkefølge.
Lokallagene bes sende inn en kort begrunnelse samt CV til hver kandidat.
Valgkomiteen etterspør kandidater fra lokallagene med frist for innspill 1. mai i valgåret.
Valgkomiteen har på eget initiativ anledning til å spørre kandidater.
Alle personer i sittende verv som er på valg, skal spørres om de stiller seg til disposisjon
for neste valgperiode.

Innstillingen

I arbeidet med innstillingen bør valgkomiteen gjennomføre en behovsanalyse som
kartlegger hva slags kompetanse PF trenger i neste valgperiode.
Det er valgkomiteen som foretar intervjuene til forbundsleder - og forbundsnestledervervet.
Dersom behov intervjues det kandidater til andre verv også.

Fremtiden

Hvilke mål har organisasjonen? Hvilke utfordringer? Hva slags type mennesker og
kompetanse er det behov for?

Status

Valgkomiteens
vurdering av sittende

forbundsstyre og
utvalg

Samtaler med
forbundsstyret og
andre relevante

personer

Protokoller og
referater fra

forbundsstyret og
sentrale utvalg

Vurdering opp mot
handlingsplaner etc.

Observasjon på
sentrale samlinger

Rammene

Få oversikt over hvilke rammer det er for jobben; instruks,
vedtekter handlingsplan. Hvem er på valg? Hvem vil ut?
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 Innstillingen skal sendes forbundskontoret og legges ved landsmøtedokumentene jf. 

vedtektenes § 5-1 nr.7. 
 For å sikre mangfold og helhet bør innstillingen best mulig ta hensyn til følgende kriterier (i 

tilfeldig rekkefølge): 

 
1. Kompetanse  
2. Kategori – søke mangfold i stillingskode, erfaring, verv og bakgrunn  
3. Geografi og lokallagstilknytning – søke å favne bredden i PF 
4. Kjønn – jf. PFs vedtekter  
5. Personlige kvalifikasjoner 
 

 Innstillingen skal sørge for at forbundsstyret, råd og utvalg har komplementerende 
egenskaper som sikrer at PF har et strategisk- og helhetlig blikk.  

 
 Valgkomiteen bør unngå at samme kandidat innstilles til flere sentrale verv. 

 
 

På landsmøtet 

Valgkomiteens leder redegjør for prosessen og begrunner innstillingen. 
 
 

Vedtektsendringer: 

Dersom landsmøtet godkjenner forslaget til retningslinjer, er det nødvendig å gjøre følgende 
endringer i vedtektene til Politiets Fellesforbund: 

 
1. Vedtektenes § 5-6 nr. 7 endres til å være «Valgkomiteen består av ni medlemmer og tre 

varamedlemmer. Den første valgte er leder. Valgkomiteen velges for to år». 
 

2. Vedtektenes § 6-2 utvides til å inneholde nytt punkt 14 med følgende tekst «Utarbeide og 
revidere retningslinjer for valgkomiteen». 

 

 

 Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 

1. Landsmøtet godkjenner forslaget til retningslinjer for valgkomiteen. 
 

2. Retningslinjene gjelder fra (dato??) 
 

3. Vedtektenes § 5-6 nr. 7 endres til å være «Valgkomiteen bestående av ni medlemmer og 
tre varamedlemmer. Den første valgte er leder. Valgkomiteen velges for to år». 
 

4. Vedtektenes § 6-2 utvides til å inneholde nytt punkt 14 med følgende tekst «Utarbeide og 
revidere retningslinjer for valgkomiteen». 

 
 

Vedtak: 

1. Landsmøtet godkjenner forslaget til retningslinjer for valgkomiteen. 

 
2. Retningslinjene gjelder fra (dato??) 

 
3. Vedtektenes § 5-6 nr. 7 endres til å være «Valgkomiteen bestående av ni medlemmer og 

tre varamedlemmer. Den første valgte er leder. Valgkomiteen velges for to år». 

 
4. Vedtektenes § 6-2 utvides til å inneholde nytt punkt 14 med følgende tekst «Utarbeide og 

revidere retningslinjer for valgkomiteen». 
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