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Mandat for Velferdstingets valgkomité 
 

 

§ 1 Konstituering 
 

§ 1-1 Konstituering 

Velferdstingets valgkomité består av fem medlemmer. Disse velges på det første ordinære 

Velferdstingsmøtet på høstsemesteret. Det skal etterstrebes fordeling av representanter fra 

ulike institusjoner. 

 

§ 1-2 Valg av leder for valgkomiteen 

Velferdstinget i Oslo og Akershus velger selv valgkomiteens leder. 

 

§ 1-3 Funksjonstid 

Funksjonstiden for et medlem av valgkomiteen er frem til valget er gjennomført. 

Valgkomitémedlemmer kan gjenvelges i inntil to perioder uten opphold. 

 

 

§ 2 Valgkomiteens mandat 
 

§ 2-1 Habilitet 

 

Valgkomitémedlemmer kan ikke stille som kandidat til verv valgkomiteen skal innstille på. 

 

§ 2-2 Virke 

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 

representanter om valg av medlemmer til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ 

hovedstyre, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus hovedstyreleder, 

delstyrerepresentantene, (Akademika, URBO, Boligstyret, Kafestyret). 

 og Velferdstinget i Oslo og Akershus’ arbeidsutvalg. 

 

Valgkomiteens skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag og valg av kandidater. 

Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om kandidatene. Innstillingen skal også 

inneholde en beskrivelse av hvordan valgkomiteen har utført sitt arbeid. 

 

 

§ 3 Nominasjoner 
 

§ 3-1 Arbeidsutvalget 

Valgkomiteen skal innstille kandidater til alle posisjonene i Arbeidsutvalget angitt i 

Velferdstinget i Oslo og Akershus’ vedtekter jfr. ”kapittel 6 Arbeidsutvalget” og 

Velferdstinget i Oslo og Akershus reglement § 3 ”Arbeidsinstruks for vervene i 

Arbeidsutvalget”. 
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§ 3-2 Hovedstyret  

Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå studentrepresentanter som kan ivareta Velferdstinget i 

Oslo og Akershus’ interesser, og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ behov for 

kompetanse og kapasitet.  

 

Valgkomiteen innstiller til hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ leder i 

tråd med Velferdstinget i Oslo og Akershus’ vedtekter, kapittel 5 ”Valg til SiOs hovedstyre”. 

 

Valgkomiteen skal forhøre seg med relevante parter i forkant av innstillingen. 

Valgkomiteens innstilling skal besørge studentflertall i hovedstyret til Studentsamskipnaden i 

Oslo og Akershus.  

 

§3-3: Delstyrene,  

Valgkomiteen skal innstille på kandidater og varaer til delstyrene i SiO.  

 


