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Retningslinjer for valg i KS Innkjøpsforum 
Enstemmig vedtatt 21. april 2016. 

 

Vedtektene sier det skal velges et styre som består av fem styremedlemmer og tre varamedlemmer. 

To av styremedlemmene velges for to år det ene året og tre av styremedlemmene velges for to år det 

neste år. Årsmøtet velger leder blant de fem styremedlemmer for kommende ettårsperiode. Styret 

velger nestleder i første styremøte etter årsmøtet. Varamedlemmer velges for ett år.  

Hvert år velges en valgkomité på tre personer som skal fremme forslag til styre og valgkomité. 

KSI medlemmene bør oppfordres til å gi forslag om nye kandidater til valgkomitéen. Standardisert 

forslagsskjema legges ut på KSI sine nettsider. 

Styret skal invitere valgkomitéen til deltagelse i et styremøte i løpet av oktober/november måned. I 

dette møtet skal styret informere valgkomiteen om sitt arbeid med handlingsplanen og kommende 

årsmøtesaker. 

Valgkomiteen skal sende ferdig innstilling til kandidater for valg på årsmøte til medlemmene sammen 
med øvrige årsmøtepapirer. Ref. § 7 i KSI vedtekter: «Innkomne forslag vedrørende KS Innkjøpsforum 
som ønskes behandlet av årsmøtet, skal være undertegnet av rådmannen / fylkesrådmannen, 
eventuelt styreleder i interkommunalt foretak. Innkomne forslag skal være styret i hende innen 1 
måned før årsmøtet.» 
 

I. GENERELLE VALGREGLER  

1. Valgbarhet 

 

1.1. Dersom noen av valgkomiteens medlemmer stiller til valg, må den/de fratre 

komiteen. 
 

1.2. Bare kandidater som er foreslått skriftlig til valgkomiteen innen tidsfristen 1 og som 

har sagt seg villig, er valgbare. Det er likevel en forutsetning for valgbarhet at de blir 

foreslått på nytt under selve valgmøtet. Alle kandidatene må derfor stå oppført på 

valgkomiteens liste. 
 

1.3. Styrets medlemmer og varamedlemmene skal ha fylt 18 år,  

 

1.4. Bare ansatte i medlemsbedrifter av KSI er valgbare til Styret. Styremedlem som 

slutter i en slik medlemsbedrift i valgperioden fratrer rådet samtidig. 

 

1.5. Den som har hatt samme verv sammenhengende i tre valgperioder bør ikke 

gjenvelges til samme tillitsverv, med mindre slikt gjenvalg er spesielt ønskelig. 
 

 

 

2. Forslagsrett 
 

2.1. Valgkomiteen kan fremme egne forslag på kandidater. 
 

2.2. Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt på forhånd og ha erklært seg villig. 
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2.3. Alle primærmedlemmer kan foreslå kandidater overfor valgkomiteen 

 

2.4 Valgkomiteen skal også innstille medlemmer til valgkomite og kan stille forslag på 

gjenvalg til denne. 
 

 

3. Fullmaktspørsmål 

 

3.1. Valg kan bare foregå ved personlig fremmøte, avstemning med fullmakter godtas. 
  
 

4. Gjennomføring av valget 
 

4.1. Valgkomiteens leder bistår dirigenten/møtelederen under valget. 
 

4.2. Alle medlemmer skal senest 1 uke før årsmøte ha fått tilsendt valgkomiteens forslag.   
 

4.3. Valgkomiteens forslag skal inneholde én kandidat til hvert verv, men referere alle 

forslag innsendt av forslagsberettigede 2, samt de forslag som valgkomiteen selv måtte 

ønske å fremme. Det skal opplyses hvilke verv vedkommende er foreslått til og 

eventuelle forbehold vedkommende har tatt.  
 

4.4. Alle foreslåtte skal kunne velges til alle verv i Styret, hvis kandidaten selv ikke har 

tatt forbehold om noe annet. 
 

4.5. Før valget finner sted, skal det redegjøres for valgprosedyren for 

årsmøtets/valgmøtets deltakere. 
 

4.6. Ved presentasjon av kandidatene brukes bokstavrekkefølge. Det er ingen rangering 

av kandidatene, men en ren valgteknisk ordning for å sikre bestemmelsen om særskilte 

valg. 
 

4.7. Valg av leder foregår skriftlig. Dersom minst én stemmeberettiget ønsker det, skal 

likevel skriftlig valg på andre styremedlemmer gjennomføres, også om ønsket fremlegges 

i løpet av gjennomføring av valget. 
 

4.8. Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg til samme verv og ingen av dem oppnår 

mer enn halvparten av stemmene (absolutt flertall), foretas omvalg mellom de to 

kandidater som har flest stemmer. Valget avgjøres dermed ved alminnelig flertall. Ved 

stemmelikhet foretas loddtrekning. Leder har ikke dobbeltstemme under valg. 
 

4.9. Blanke stemmer holdes utenfor ved opptellingen, men antallet skal oppgis. 

 

5. Stemmerett 

5.1. Hvert primærmedlem har én stemme. 
 
  
6. Vervovertakelse 
 

6.1. Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at 

årsmøtet er avsluttet. 
 

7. Anke 

 

7.1. Dersom en eller flere stemmeberettigede delegater/medlemmer mener at det er 

skjedd formelle feil ved forberedelsene eller gjennomføringen av valget, kan disse/denne 

på dette grunnlag anke valget. Slik anke må innleveres på valgdagen, før møtet er 

avsluttet.  
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8. Valgkomité 
 

8.1. Valgkomiteen er ansvarlig overfor årsmøtet/valgmøtet og legger sitt forslag direkte 

frem for dette. 
 

8.2. Valgkomiteen er ansvarlig for tilrettelegging av alle valg som gjennomføres på det 

respektive årsmøtet/valgmøtet. 
 

8.3. Lederen for valgkomiteen leder og tilrettelegger komiteens arbeid. 
 

8.4. Komiteen velger selv sin nestleder. 
 

8.5. Valgkomiteen skal hele året arbeide med å fremskaffe og vurdere aktuelle 

kandidater. Valgkomiteen skaffer opplysninger om de kandidater som foreslås.  
 

8.6. Valgkomiteen har ansvaret for å påse at alle kandidater på valgkomiteens liste er 

valgbare, bl.a. at de er forespurt og sagt seg villige, og at de er ansatt i en 

medlemsbedrift. 
 

8.7. Valgkomiteen er selvstendig i sin vurdering og innstilling av kandidater til ulike verv. 

Valgkomiteen skal imidlertid sørge for en balansert sammensetning i sine forslag hvor 

det er tatt nødvendig hensyn til oppgavenes innhold, styrets ansvar og kandidatenes 

samlede kompetanse. 

Med kompetanse menes blant annet: 

 Kunnskap om offentlig anskaffelse 

 Erfaring 

 Samfunnskunnskap nasjonalt og internasjonalt  

 Styrekompetanse/erfaring  

 Økonomi og budsjettstyring  

 Erfaring fra annen virksomhet som kan gi KSI komplimenterende kompetanse. 

 Geografisk og kjønnsmessig fordeling av kandidatene bes også vektlagt. 
 

8.8. Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. 
 

8.9. Styrets/rådets medlemmer eller varamedlemmer kan ikke samtidig sitte i respektiv 

valgkomité eller i kontrollkomité. 

8.10 

1) Medlemsbedrifter skal tilskrives om forslagsfrist minst 4 måneder før valgmøtet skal 

finne sted. Tidsfrist for innlevering av forslag bør være minst to (2) mnd før valget skal 

finne sted. 

2) Alle kandidater som er foreslått innen tidsfristen er valgbar til de verv de er foreslått 

Derfor skal disse være nevnt som valgbare selv om valgkomiteen har innstilt andre 

kandidater.  

 


