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Instruks for valgkomiteen i PBL      
 
Instruksen bygger på PBLs vedtekter og er sist endret av landsmøtet 11. og 12. mai 2015. 
 
 
Hensikt 
Instruksen for valgkomiteens arbeid skal sikre at arbeidet skjer i henhold til vedtektene, 
landsmøtets intensjoner og skal sikre en fri og uavhengig vurdering av representanter som 
foreslås til styret. Instruksen skal også sikre at medlemmene i valgkomiteen og involverte fra 
organisasjonen er samstemte med hensyn til arbeidets form, innhold og gjennomføring. Det må 
også være forståelse av de ulike roller.  
 

1. Valgkomiteens frie stilling 
- Valgkomiteen velges og har sin fullmakt fra landsmøtet. 
- Valgkomiteen plikter likevel å vurdere og å redegjøre for egen habilitet ved 

vurdering av kandidatene. 
- Foreslås kandidater der en av valgkomiteens medlemmer er nærstående, skal 

komiteen i sitt fremlegg for landsmøtet redegjøre for hvordan dette er behandlet. 
 

2. Forholdet til styrets ansvar 
- Valgkomiteen plikter å gjøre seg kjent med evaluering som styret gjør av sitt 

arbeid i styret. 
- Styrets leder plikter å gi valgkomiteen de opplysninger de har behov for 

vedrørende styrets arbeid i valgperioden. 
- Styret kan invitere valgkomiteen eller valgkomiteens leder til styret. 
- Valgkomiteen kan stille på styremøter for å observere styret i sitt arbeid. Dette 

skal varsles i rimelig tid. 
- Valgkomiteen skal sende forespørsel til styrerepresentantene og 

varamedlemmene om de stiller seg til disposisjon for gjenvalg. 
 

3. Kandidater 
- Administrasjonen sender brev til alle medlemmene for valgkomiteen, med 

henstilling om å komme med kandidater. 
- Det informeres på pbl.no om valgkomiteens arbeid.  
- Valgkomiteen plikter på eget initiativ å søke kandidater til vervene i styrene. 
 

4. Varsling til dem som foreslås valgt og dem som ikke foreslås gjenvalgt 
- Valgkomiteen skal forvisse seg om at de av styremedlemmene som stiller til 

gjenvalg, men som av valgkomiteen ikke foreslås gjenvalgt, er varslet om dette 
før valgkomiteens innstillig gjøres kjent. 

- Valgkomiteen har ansvar for å varsle de foreslåtte kandidater 
 

5. Valgkomiteens innstilling 
- Innstillingen sendes styreleder og daglig leder i PBL 
- Valgkomiteen skal begrunne styrets sammensetning ut fra § 5 første ledd: 

«Styrets sammensetning skal reflektere strukturen og mangfoldet i 
medlemsmassen.» 



- Administrasjonen har ansvar for å bekjentgjøre komiteens innstilling straks alle 
kandidater er varslet.  

- Det skal lages CV for alle foreslåtte kandidater. 
- Valgkomiteens innstilling trykkes i landsmøtepapirene. 
- Administrasjonen lager oversikt på pbl.no over alle foreslåtte kandidater fra 

medlemmene.  
- Valgkomiteen plikter kun å begrunne de valg de gjør. 
  

6. Godtgjørelse til styret 
Valgkomiteen skal, sammen med innstillingen til nytt styre, fremlegge forslag til 
styregodtgjørelse. 
 

7. Presentasjon på landsmøtet 
- Valgkomiteens leder presenterer innstillingen og forslaget til godtgjørelse til 

styret for landsmøtet. 
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