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§ 1 

Valg til styret 

Ansatte ved Sit velger 2 representanter med 4 rekkefølgevararepresentanter til styret i Sit, valgt 
av og blant de ansatte. Valgperioden er 2 år og løper fra 1. april. Valg skal finne sted annet hvert 
år. Valget skal være hemmelig og skriftlig.  
 

§ 2 

Valgstyret 

Valget skal ledes av et valgstyre som skal bestå av minst 3 personer med stemmerett. De ansatte 
og selskapet skal ha minst 1 person hver i valgstyret. Når de ansattes representasjon er etablert, 
oppnevnes valgstyret av styret i Sit. Valgstyret skal ha leder og nestleder. 
 

§ 3 

Stemmerett og valgbarhet 

Stemmerett har de som på valgdagen er ansatt i selskapet 
Valgbare er de som på valgdagen er ansatt i selskapet og er myndig.  
 
Deltidsansatte som arbeider mindre enn 50 %, har en halv stemme. 
Daglig leder har ikke stemmerett og er ikke valgbar. 
 

§ 4 

Gjennomføring av valg 

Valgstyret er ansvarlig for at valget gjennomføres etter følgende regler og ellers i samsvar med 
lov og forskrifter.  
 
 

a) Valgstyret kunngjør valgdato og frister ved oppslag på samtlige arbeidssteder minst 2 
måneder før valgdato. Det skal opplyses om vilkår og frister for å kreve valget 
gjennomført i valgkretser og vilkår og frister for å kreve valget gjennomført som 
forholdstallsvalg. Samtidig skal det framlegges en liste over stemmeberettigede. Protester 
til denne sendes lederen i valgstyret innen frist på forslag til kandidater går ut.  

 
b)  Valgstyret meddeler valgmåte. Dersom valgstyret mottar krav om valgkretsvalg innen   
 fristen som er 7 uker før valgdagen, må valgstyret umiddelbart kunngjøre en liste over 
 stemme- berettigede og valgbare i hver av valgkretsene. 

6 uker før valgdagen utløper fristen for å kreve forholdstallsvalg (listevalg). Dersom det 
ikke tidligere er fremkommet gyldig krav om valgkretsvalg, skal valget gjennomføres 
som forholdstallsvalg. Kommer det ikke krav om forholdstallsvalg, skal valget 
gjennomføres som flertallsvalg. 
Valgstyret må senest 4 uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som 
forholdstallsvalg eller som flertallsvalg. Samtidig skal valgstyret oppfordre dem som har 
forslagsrett til å sende inn forslag på representanter. Hvem som har forslagsrett er 
betinget av valgmåte. 
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c) Forslag på representanter må være innlevert valgstyret senest 3 uker før valgdagen. 
Valgstyret har 2 uker til å kontrollere og godkjenne de innkomne forslag. Godkjente 
forslag skal kunngjøres senest 1 uke før valgdagen.  

 
d) Valgstyret kan bestemme at det skal være anledning til å avgi forhåndsstemme og 

fastsetter også retningslinjer for dette. 
 
e) Dersom valgstyret finner at valget av tekniske grunner bør deles opp i avstemninger på 

forskjellige steder, kan valgstyret nedsette stemmestyrer til å gjennomføre valget. 
 

f) Suppleringsvalg kan holdes om styret vedtar det.  
 

 
§ 5 

Klage på valget 
 
Vedtak i valgstyret kan påklages til bedriftsdemokratinemnda. Vedtak om stemmerett og 
valgbarhet kan ikke påklages. 
Fristen for å fremsette klage er senest 14 dager etter valgdagen. Klagen skal stiles til 
Bedriftsdemokratinemnda, men leveres valgstyret. Valgstyret skal forberede valgklagen og sende 
den til Bedriftsdemokratinemnda. 
 
 
 
 

§ 6 

Endringer i reglementet 

For endringer i reglementet må dette kreves fra en eller flere organisasjoner minst 5 måneder før 
nytt styre tiltrer. Endringer i reglementet kan kun skje etter møte med de tillitsvalgte i bedriften.  
 
 

******* 
 
 
 
Vedtatt i valgstyret  
 
 


