
Retningslinjer for valgkomiteen i Naturvernforbundet  
  

Innledning – Valgkomiteens formelle rolle  

Valgkomiteen for Naturvernforbundet er nevnt i organisasjonens vedtekter, i delen som omhandler 

landsmøtet:    

 

§ 4 Landsmøtet  

 

4.2 (…) Minst fire uker før møtet skal utsendingene få tilsendt saksliste, årsmelding og utdrag av 

reviderte regnskap for de to foregående år, innstilling fra valgkomiteen og innkomne forslag med 

innstillinger. 

 

4.3 f) Valgkomiteen møter med tale og forslagsrett i spørsmål som har med valgene å gjøre. 

g) De innstilte til neste periodes valgkomité har møterett. 

 

4.7 Landsmøtet behandler følgende saker: 

- (…) 
- Valg av sentralstyret. Landsmøtet velger sentralstyrets leder, nestleder og fire øvrige 

medlemmer av sentralstyret samt fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Natur og Ungdoms 

representant i sentralstyret velges av Natur og Ungdoms landsmøte. De ansattes representant 

velges av de ansatte. 

- Valg av landsstyremedlemmer med varamedlemmer etter nominasjon fra fylkeslagenes 

årsmøter, på Natur og Ungdoms landsmøte og Miljøagentenes sentralstyre. Landsmøtet kan 

bytte om på rekkefølgen mellom fast medlem og varamedlem, men kan ikke velge andre 

personer såfremt gyldig nominasjon har funnet sted. 

- Valg av valgkomité på tre medlemmer, hvorav ett kan være medlem av landsstyret. Senest fem 

uker før neste landsmøte skal valgkomiteen sende til landsstyret og sentralstyret sin innstilling til 

valg av sentralstyre og landsstyre med varamedlemmer.   

 

De påfølgende retningslinjene er ment som en utfylling og et supplement til det som står i 

Naturvernforbundets vedtekter.  

 

  

1. Formål  

Disse retningslinjene tar for seg bestemmelsene for arbeidet til Naturvernforbundets 

valgkomité. Formålet er å sikre at Naturvernforbundets sentralstyres sammensetning 

tilfredsstiller de behovene organisasjonen har.     

  

2. Valg og sammensetning av valgkomiteen  

2.1 Valgkomiteen består av tre faste medlemmer og inntil to nummererte varamedlemmer, 

og velges av Naturvernforbundets landsmøte i henhold til vedtektene. 

 

2.2 Valgkomiteen skal ha variasjon i kjønn, alder, ha god geografisk spredning og inneha god 

kjennskap til organisasjonen og vedtektene.   

 

2.3 Kun én landsstyrerepresentant kan sitte i valgkomiteen.  

   

2.4 Fast ansatte i Naturvernforbundets lokal- og fylkeslag eller det sentrale sekretariatet bør ikke 

sitte i valgkomiteen. 



  

3. Valgkomiteens arbeid  

3.1 Valgkomiteens arbeid består i å lage innstilling til neste års sentralstyre i 

Naturvernforbundet, samt landsstyrerepresentanter fra hvert fylke etter nominasjon fra 

fylkeslagenes årsmøter.   

 

3.2  Valgkomiteen skal sende ut informasjon om frister og synliggjøre hvordan tillitsvalgte og 

medlemmer kan gi innspill. Valgkomiteen bør særlig oppfordre fylkes- og lokallagsledere til å 

diskutere sammensetning av nytt sentralstyre.  

 

3.3 Valgkomiteens forslag skal lages på grunnlag av grundige intervjuer med det 

sittende sentralstyret og landsstyret. Det inviteres til at tillitsvalgte, sekretariatet og andre 

medlemmer i organisasjonen kan komme med innspill. Det skal sendes ut skriftlige 

intervjuinnkallinger til landsstyret og sentralstyret.  

 

3.4  Valgkomiteen skal synliggjøre sitt arbeid til hele organisasjonen, og vise hvordan man kan 

komme med innspill til dens arbeid.   

 

3.5 Alle kandidater som foreslås som leder eller nestleder skal normalt kontaktes og informeres 

om at de er foreslått. Dersom valgkomiteen vurderer det som uaktuelt å kontakte 

vedkommende, skal forslagsstiller informeres om dette.  

 

3.6 Valgkomiteen skal ivareta kjønnsbalansen i landsstyret og kan i dialog med fylkesstyret 

foreslå å bytte om på fast og vara. Landsstyrerepresentanter som har sittet lengst vil være 

det fylket som først skal kontaktes. 

 

4.Taushetsplikt  

Valgkomiteens medlemmer er pålagt taushetsplikt.  

 

5.Inhabilitet  

5.1  Et medlem i valgkomiteen skal anse seg selv som inhabil dersom:  

• valgkomitémedlemmet selv er aktuell til sentralstyret   

• valgkomitémedlemmet er i nær familie med, har et kjærlighetsforhold til, eller 

har tette økonomiske forhold med den aktuelle kandidaten  

• det foreligger andre forhold, som nevnt i forvaltningslovens § 6.  

 

5.2  Medlemmer av valgkomiteen er inhabile etter kriteriene i 5.1 når de selv vurderer seg som 

det eller når et flertall av komiteens øvrige faste medlemmer vurderer personen som inhabil. 

Ved inhabilitet får vara stemmerett. Når et medlem av valgkomiteen er inhabil kan 

vedkommende ikke være tilstede når den aktuelle personens kandidatur blir diskutert og 

avgjort.  

 

5.3 Dersom et medlem i valgkomiteen ønsker å bli vurdert til et verv i sentralstyret, må 

medlemmet trekke seg fra valgkomiteen.  

 

6.Kriterier for valg til sentralstyret  

6.1  Sentralstyret skal settes sammen slik at den samlede kompetansen tilfredsstiller de 

behovene Naturvernforbundet har. Valgkomiteens innstilling skal være et helhetlig forslag 

som baserer seg på kandidatenes personlige egnethet, politisk bredde, geografisk og 

aldersmessig spredning.   

  

6.2  Kjønnsfordelingen i sentralstyret skal ikke vise større ulikhet enn 60-40 prosent.   

 



6.3  Fast ansatte i Naturvernforbundets lokal- og fylkeslag eller det sentrale sekretariatet bør ikke 

velges til sentralstyret. 

 

7.Innstilling  

7.1 Valgkomiteen leverer skriftlig innstilling til landsmøtet.   

 

7.2 Innstillingen sendes til landsstyret og sentralstyret, og deretter til resten av organisasjonen 

senest 4 uker før landsmøtet. 

 

7.3  Innstillingen skal inneholde kort informasjon om:  

• Hvem som sitter i komiteen  

• Hvilke tiltak som er gjort for å samle innspill  

• Hvor mange innspill valgkomiteen har fått  

• Hvor mange av kandidatene som er intervjuet.  

• En helhetsvurdering av det samlede sentralstyret  

• En utfyllende presentasjon av kandidatene med vekt på 

organisasjonserfaring og faglig kompetanse og miljøpolitisk interesse. For leder og 

nestleder skal det skrives en mer utfyllende presentasjon.   

 

7.4 Valgkomiteen skal tilstrebe enstemmig innstilling. Ved uenighet synliggjøres mindretallets 

innstilling, og for hvilke verv det gjelder. Det er valgkomiteens faste medlemmer som har 

stemmerett ved uenighet.  

 

7.5 Medlemmene av sentralstyret må innen rimelig tid gi tilbakemelding til valgkomiteen om de 

ønsker å stille til gjenvalg i sentralstyret eller ikke. Valgkomiteen skal gi alle personer som 

ønsker å fortsette i sentralstyret beskjed om de er gjeninnstilt eller ikke så snart 

valgkomiteen har tatt en avgjørelse, og før valgkomiteens innstilling sendes ut til 

organisasjonen. 

 

7.6 Ved delt innstilling får både flertallets og mindretallets innstilte kandidat beskjed om 

innstillingen. Kandidatene skal presenteres, og det gjennomføres valg etter prosess for 

alternative forslag vedtatt i forretningsordenen for landsmøtet. 

  

 


