
Instruks for Valgkomité i Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold  1 
 2 
Denne instruksen gjelder for medlemmer Valgkomité (VK) i Studentparlamentet ved Høgskolen i 3 
Østfold (SpiØ).  4 
 5 
Valgkomiteen skal bestå av fire (4) faste medlemmer og minimum to (2) varaer. Sammensetningen er 6 
beskrevet i valgreglementet. Organisasjonskonsulent fungerer som sekretær for VK. Brudd på 7 
instruksen skal meldes skriftlig til Kontrollkomiteen og Arbeidsutvalget (AU) og snarest etter at 8 
bruddet har skjedd.  9 
 10 
Medlemmer i valgkomiteen har funksjonsperiode i hht. Valgreglementet § 1.4. (1) 1.januar til 11 
31.desember.  12 
 13 

Arbeidsoppgaver  14 

Valgkomiteen skal  15 
• Sørge for at alle valg hvor Studentparlamentet (SpiØ) er valgforsamling gjennomføres i 16 
henhold til vedtektene og valgreglementet.  17 
• Gjennomføre intervjuer med samtlige kandidater som har stilt til valg i hht. §1.2. Vilkår for 18 
valg og stemmegivning.   19 
• Skrive innstilling for kandidatene som har stilt til de ulike vervene.  20 
• Legge frem innstillingen sin, skriftlig, for Arbeidsutvalget (AU) på deres møte i forkant av 21 
Studentparlamentsmøter hvor det gjennomføres valg.  22 
• Delta og fungere som saksbehandlere på Studentparlamentets møter hvor det gjennomføres 23 
valg.  24 
• Ikke stille som kandidat i andre verv under sin funksjonsperiode.  25 
• På sitt første møte konstituere en leder for valgkomiteen.  26 
• Orientere om sitt arbeid til Studentparlamentet når det er hensiktsmessig.  27 

   28 
Valgkomiteen er ikke  29 

• Ansvarlige for å markedsføre og rekruttere kandidater til valg, men har det overordnede 30 
ansvaret for at kandidatene som stiller til valg skal bli godt vurdert og at de best egnede 31 
kandidatene skal bli innstilt.  32 
• Ansvarlige for suppleringsvalg.   33 

 34 

Generelt  35 

Valgkomiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet innad i VK. Det er leder i VK og 36 
organisasjonskonsulent som i samråd kaller inn til møter. Organisasjonskonsulent har møterett på 37 
valgkomiteens møter med mindre leder av valgkomiteen ser det hensiktsmessig med et lukket 38 
møte.  Organisasjonskonsulent skal fungere som sekretær og skrive referater fra møtene.  39 
Alle faste medlemmer i valgkomiteen representanter har møteplikt til valgkomiteens møter. 40 
Valgkomiteen er vedtaksdyktige når minst 60% av medlemmene er til stede. Medlemmer av 41 
valgkomiteen kan ikke stille til valg i valgkomiteens virkeperiode, med unntak av gjenvalg til 42 
valgkomiteen.   43 
 44 
Valgkomiteen skal jobbe for at det er kjønnsbalanse og at begge campuser er representert i alle verv 45 
hvor SpiØ er valgforsamling. Allikevel skal valgkomiteen innstille den beste kandidaten selv om det 46 
går på bekostning av kjønnsbalanse og representasjon fra begge campuser.   47 
 48 
Innstillingene skal offentliggjøres på tidspunkter fastsatt av SpiØ (senest ni (9) dager før påfølgende 49 
møter med gjennomføring av valg). 50 
 51 



Valgkomiteen jobber sammen med studentrådene og AU med å sørge for at god informasjon når ut 52 
til alle studenter om aktuelle verv og oppfordre kandidater til å stille til valg. 53 
 54 
Varaene skal få samme innkalling til møter og samme informasjon som faste medlemmer.  55 
Studentparlamentet får innspill fra valgkomiteen på hvordan markedsføring av valg bør 56 
gjennomføres og valgkomiteen kan delegere ansvar til Studentrådene og Arbeidsutvalget med å 57 
rekruttere inn kandidater.   58 
 59 
Gyldighet og ikrafttreden   60 
Denne instruksen kan revideres med kvalifisert flertall eller ved at hele valgkomiteen ser det som 61 
nødvendig. Instruksen trer i kraft 20.05.2021.  62 
 63 
Sist revidert: 20.05.2021  64 


