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Om søknads- og valgprosessen 

Dette dokumentet beskriver retningslinjene for søknads- og valgprosessen for leder av 
Operasjon Dagsverk og Hovedkomité. Formålet med retningslinjene er å ivareta OD og 
kandidatene i søknads- og valgprosessen på best mulig måte. I vedtektene til 
Elevorganisasjonen er det bestemt at sittende Hovedkomité og OD-leder innstiller på ny 
Hovedkomité og OD-leder. Sittende Hovedkomité og OD-leder fungerer som likestilte 
søknadsbehandlere. OD-styret velger OD-leder og Hovedkomité med innstillingen som 
utgangspunkt.  

Sittende Hovedkomité skal innstille på en helhetlig gruppe de tror utgjør en god 
Hovedkomité. Styret tar den endelige avgjørelsen på søkerne som får plass i 
Hovedkomiteen. Følgelig skal opptil tre representanter fra OD-Styret være tilstede under 
Hovedkomiteens behandling. 
 
Juridisk 

Søkere til Hovedkomiteen og kandidater til OD-leder skal ikke deles med andre enn 
søknadsbehandlerne og Styret. Søknadene skal ikke leses eller arbeides med før 
søknadsfristen er ute. Søknads - og valgprosessen skal ikke finne sted på kontoret til 
Operasjon Dagsverk, men et sted der søknadsbehandlerne kan arbeide uten avbrytelse fra 
eksterne personer. 
 
Alle dokumenter som Hovedkomiteen og Styret mottar eller selv lager under prosessen skal 
kun brukes av sittende Hovedkomité, samt Styret, og destrueres (slettes og/eller makuleres) 
når prosessen er over.   
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Forberedelse til behandling 

Hovedkomiteen utvikler en liste med inntil ti kvaliteter, i prioritert rekkefølge, de ser etter hos 
søkere til ny Hovedkomité. Kvalitetene brukes som utgangspunkt til innstilling av ny 
Hovedkomité. 
 
Før OD sitt siste nasjonale seminar for året (Alltinget) skal Hovedkomiteen og Styret ha en 
grundig gjennomgang av søknadsprosessen og dokumentene som ligger til grunn gjennom 
valgprosessen. 
 
Etter Alltinget, skal Styreleder, ved hjelp av Hovedkomiteen og Styret, sørge for at 
informasjon om søknads- og valgprosess for ny Hovedkomité og som leder for OD gjøres 
tilgjengelig på OD sine nettsider og sosiale medier. Informasjonen skal også deles på e-post 
til alle organer i OD og Elevorganisasjonen og i andre aktuelle kanaler. Alle potensielle 
søkere skal ha tilgang på nødvendig informasjon for å søke plass i påtroppende 
Hovedkomité eller som OD-leder. 
 
Informasjonen som skal være tilgjengelig om søknads- og valgprosessen for Hovedkomiteen 
i Operasjon Dagsverk: 

● Mandat for Hovedkomiteen  
● Retningslinjer for søknads- og valgprosess (dette dokumentet) 
● Retningslinjer for Hovedkomiteen 
● Et kortfattet informasjonsskriv om hva det vil si å sitte i Hovedkomiteen 
● Søknadsskjema for plass i Hovedkomiteen og søknadsfrist 
● De ti kvalitetene vedtatt av Hovedkomiteen  

 
Disse dokumentene skal utformes av Styret i samarbeid med Hovedkomiteen og vedtas av 
Styret i forkant av valg- og søknadsprosessen. Dette skjer årlig. 
 
Alle søknader skal sendes til Styreleder på e-post (live@od.no) innen den gitte fristen. Om 
søknaden blir sendt inn etter fristen skal det vedtas med absolutt flertall av Styret om den 
skal vurderes på lik linje med de andre søknadene. 
 
Etter søknadsfristen: 

1. Styreleder holder på søknadene, og deler heller ikke navn på søkere, til 
søknadsfristen er over. 

2. Søknadene gjøres tilgjengelig for kun Styret og Hovedkomiteen etter at 
søknadsfristen er over.  

3. Det skal etterstrebes å være minst 48 timer fra søknadene har blitt tilgjengelig for 
Hovedkomiteen og Styret til innstillingsmøtet begynner.  

4. Styret og HK skal lese søknadene.  
5. Søknadsbehandleren forbereder redegjørelse for søkeren(e) fra sitt distrikt. Dersom 

den ansvarlige søknadsbehandleren ser det hensiktsmessig at en annen 
søknadsbehandler redegjør, kan dette gjøres. Hensikten med redegjørelsene er at 
det skal komme frem relevant informasjon om søkerne som ikke kommer frem i 
søknaden. Diskusjon om kandidater skal kun foregå under innstillingsmøtet.  

 
 

Innstillingsmøtet 

Innstillingsmøtet er møtet der sittende Hovedkomité, inkludert OD-leder, innstiller på ny 
Hovedkomité og ny OD-leder. Dette møtet kan deles opp dersom søknadsbehandlere 
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ønsker det. I møtet deltar søknadsbehandlerne, Styreleder og inntil tre representanter fra 
Styret. Representantene fra Styret blir valgt av Styret, med hensyn til sittende Hovedkomités 
eventuelle ønsker. Medlemmer av Styret kan også erklæres inhabile. Dersom Styreleder 
erklæres inhabil, vil nestleder ta Styreleders plass. 

Sittende styreleder leder innstillingsmøtet. Styreleder og representantene fra Styret har 
talerett, men ikke stemmerett og skal heller ikke ha meningsbærende innlegg/kommentarer 
under møtet. Representanter fra Styret skal skrive redegjørelser, for alle søkere, med 
bakgrunn i diskusjonene, søknadene og tilbakemeldingene som har kommet opp under 
innstillingsmøtet. 

Innstillingsprosess av OD-leder 

1. Styreleder spør hvilke kandidater som stiller til OD-leder. De som ønsker å stille 
kunngjør dette.  

2. Alle kandidatene blir tilbudt å holde en valgtale på opptil 5 minutter.  
3. Etter valgtalene gjennomføres skriftlig votering. Styreleder og én observatører fra 

OD-styret teller stemmer på et annet rom enn der Hovedkomiteen befinner seg. 
Voteringen foregår slik: 

a. Ved flere enn fire kandidater skriver søknadsbehandlerne ned de to 
kandidatene de foretrekker til vervet. Etter opptelling av stemmene vil 
kandidaten med færrest stemmer falle fra. Denne prosessen gjennomføres til 
det er tre kandidater igjen. 

b. Ved tre kandidater skal hver søknadsbehandler skrive ned den kandidaten de 
foretrekker til vervet. Dersom én kandidat får absolutt flertall, er kandidaten 
innstilt som OD-leder. Forekommer ikke dette vil den kandidaten med færrest 
stemmer falle fra og man vil stå igjen med to kandidater. 

c. Ved to kandidater skriver søknadsbehandlerne ned den kandidaten de 
foretrekker til vervet. Den kandidaten med absolutt flertall av stemmene 
innstilles som OD-leder. Ved stemmelikhet skal søknadsbehandlerne 
gjennomføre prosessen én gang til. Dersom det fortsatt er stemmelikhet, 
stilles tom innstilling overfor Styret. Kandidatene det var stemmelikhet mellom 
presenteres for Styret. 

Innstillingsprosess på Hovedkomité 

Inhabilitet overfor søkere 

Dersom det oppstår en situasjon der styreleder, representanter fra OD-styret eller noen av 
søknadsbehandlerne fatter mistanke om inhabilitet (egeninteresse, personlig konflikt, forhold 
som svekker tillit til upartiskhet hos enkelte søknadsbehandlere eller andre forhold som kan 
knyttes til inhabilitet), kan søknadsbehandlere erklæres inhabil overfor enkelte søkere i 
prosessen. Det er OD-styret som har siste ord på hvem som er inhabil i søknadsprosessen, 
og kan ved 2/3 flertall erklære søknadsbehandlere eller styremedlemmer inhabile. Dette skal 
være avklart i forkant av innstillingsmøtet. 

Inhabile søknadsbehandlere skal ikke uttale seg om søkerne de er inhabile ovenfor, verken 
skriftlig eller muntlig, gjennom samtlige punkter av søknadsprosessen. Dersom søkeren 
søknadsbehandleren er inhabil ovenfor diskuteres, skal den inhabile søknadsbehandleren 
forlate rommet når søkeren diskuteres.   
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Dersom det forekommer en situasjon der én eller flere søknadsbehandlere er inhabil(e) 
ovenfor en enkelt søker, reduseres antallet stemmeberettigede overfor søkeren med antallet 
inhabile søknadsbehandlere, og flertallet senkes tilsvarende. 

Styreleder og styrets representanter står ansvarlig for tellingen av skriftlige stemmer, og å 
sørge for at de inhabile ikke stemmer på de de er inhabile ovenfor. Stemmetallene skal ikke 
deles med andre enn tellerne og skal destrueres i like etter innstillingsmøtet. 

Fremgangsmåte 

1. Behandlingen av søknadene til Hovedkomiteen starter med en redegjørelse av hver 
søker.  

 
2. Det åpnes nå for diskusjon hvor søknadsbehandlerne kan presentere de søkerne de 

ønsker at skal sitte i den nye Hovedkomiteen, her kan man diskutere flere søkere på 
en gang. Denne diskusjonen kan maksimalt vare i 2 timer.  
 

3. Etter maksimalt 2 timer skal man votere over hvilke kandidater man ønsker skal få 
plass i HK. Dette gjøres ved at alle i HK får utdelt stemmesedler med navnet til de 
kandidatene som har søkt til HK skrevet på seddelen. De får krysse av på inntil ti 
sedler. Dersom noen er inhabile overfor en eller flere kandidater, får de ikke utdelt 
seddel med navnet til denne eller disse kandidatene på. Alle søkere som oppnår 
simpelt flertall får en foreløpig plass i innstillingen. 

 
4. Styreleder og observatørene fra OD-styret teller deretter opp stemmene. Dersom et 

navn blir skrevet opp av flere enn halvparten av søknadsbehandlerne, blir navnene 
referert. Disse søkerne har en foreløpig plass i innstillingen for den nye 
Hovedkomiteen. Merk at disse søkerne kan bli byttet ut senere i prosessen.  
 

5. Det åpnes for debatt om å fylle de eventuelle resterende plassene. Dersom det ikke 
er noen resterende plasser, vil punkt 6 utgå. I denne debatten skal sammensetning 
(faglig og sosialt), samt de ti kvalitetene ligge til grunn. Søknadsbehandlerne vil nå ha 
mulighet til å fremme søkere til de resterende plassene i innstillingen. 
Søknadsbehandleren redegjør for søkeren og det åpnes for debatt. Debatten kan 
maksimalt vare i 10 minutter per kandidat. Dette avgjøres ved skriftlig votering med 
absolutt flertall til man har fylt inntil elleve plasser. 

6. Deretter får søknadsbehandlerne inntil 30 minutter til å reflektere over om man vil 
endre sammensetningen. Søknadsbehandlerne gjennomfører dette individuelt. 

7. Det voteres over den innstilte Hovedkomiteen som helhet ved håndsopprekning.  
Dersom noen ikke stiller seg bak innstillingen må vedkommende foreslå andre 
søkere. Hver søknadsbehandler kan maksimalt foreslå to endringer. 

8. Søknadsbehandlerne foreslår endringer om de ønsker. Det åpnes for debatt før man 
voterer over hvilke forslag man ønsker å følge. Man skal ikke votere over 
endringsforslagene før alle som ønsker har fremmet sitt forslag.  

9. Prosessen punkt 8-9 kan gjøres maksimalt to ganger.  

5 
 



 

10. Deretter vil innstillingen med endringene gjort voteres over. Innstillingen velges med 
absolutt flertall. 

 
Etter søknadsbehandlerne har innstilt på ny Hovedkomité informerer Styreleder, og 
eventuelt andre representanter fra OD-styret som var tilstede under innstillingsdagen, hver 
enkelt søker om redegjørelsen deres. Søkerne blir informert om at andre kandidater kan 
foreslås under Styrets valg.  

Innstillingen av Hovedkomite og OD-leder offentliggjøres av OD-styreleder på e-post tidligst 
1 time etter at alle søkerne har mottatt sin redegjørelse,til: Alle søkere, Hovedkomiteen, 
Distriktskomiteene og til følgende organer i Elevorganisasjonen; Landsstyret, Sentralstyret, 
Desisjonskomiteen og Valgkomiteen.  
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Styrets valg av Hovedkomité og OD-leder  

På det første styremøte etter innstillingsmøtet skal Styret velge Hovedkomité og OD-leder. 

I vedtektene til Elevorganisasjonen står det:  

§ 8 Hovedkomiteen 

Styret i OD nedsetter Hovedkomiteen for OD, etter innstilling fra sittende Hovedkomité. 
Hovedkomiteen består av inntil 12 personer inkludert OD-leder. Hovedkomiteens 
oppgaver fastsettes i “Mandat for hovedkomiteen” som vedtas i ODs styre innen 31. 
januar. Hovedkomiteen har det praktiske ansvaret for gjennomføringen av 
OD-kampanjen innenfor de økonomiske retningslinjene som er gitt av ODs Styre. 

Styrets representanter, som var på innstillingsmøtet, presenterer Hovedkomiteens innstilling 
på ny OD-leder og ny Hovedkomité.  

Styrets valg av OD-leder:  

Hovedkomiteens innstilling legges til grunn. 

En representant fra Hovedkomiteen leser opp Hovedkomiteens redegjørelse. 

Den innstilte kandidaten blir tilbudt å holde valgtale på inntil 5 minutter. 

Det blir spurt om det finnes andre kandidater til vervet. Dersom dette ikke finnes, er den 
innstilte kandidaten valgt ved akklamasjon.  

Dersom det finnes andre kandidater fremmes disse. Alle kandidater blir tilbudt å holde 
valgtale på inntil 5 minutter. 

Ny OD-leder velges skriftlig med absolutt flertall av Styret. Styret velger to styremedlemmer, 
til å telle, før valget. Dette skal være to i styret som ikke er inhabile [ovenfor kandidatene] 

Styrets valg av Hovedkomité: 

Listen over ønskede kvaliteter for ny hovedkomité satt av Hovedkomiteen presenteres 
sammen med redegjørelse for innstillingen. 

Deretter følger valg på medlemmer til Hovedkomiteen denne rekkefølgen for hver enkelt 
plass: 

Én representant fra Hovedkomiteen leser opp Hovedkomiteens redegjørelse på inntil 1,5 
minutter for den innstilte kandidaten. Den innstilte kandidaten får muligheten til å holde en 
valgtale på inntil 3 minutter. 

Deretter vil ordstyrer spørre om det finnes andre kandidater til plassen. Dersom dette ikke 
finnes er den innstilte kandidaten valgt ved akklamasjon. 

Dersom det finnes andre kandidater får også denne muligheten til å ha en redegjørelse på 
inntil 1,5 minutter, og en valgtale på inntil 3 minutter. 

Det avholdes skriftlig valg. Kandidaten som får flest stemmer blir valgt. 
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Styret har mulighet til å foreslå å velge Hovedkomiteen i blokk. Dette kan vedtas med 
alminnelig flertall. 

 
Ny OD-leder og Hovedkomité er valgt. 
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