
 
 

Bilag 5. 
 

Valg af de 3 VUC-repræsentanter til Netværksudvalget 
 

I medfør af § 34, stk. 3 i GL’s love har hovedbestyrelsen fastlagt følgende regler for valg af repræsentanter 
for VUC-sektorens repræsentanter i netværksudvalget.  

 

1. De 3 repræsentanter for VUC-sektoren vælges af og blandt tillidsrepræsentanterne på VUC-områ-
det i ulige år. De valgte repræsentanters funktionsperiode løber fra 1. august i valgåret (ulige år) 
frem til 31. juli i det efterfølgende ulige år. 
 

2. Ud over de 3 repræsentanter vælges der 3 suppleanter. Suppleanterne er de kandidater, der mod-
tager 4., 5. henholdsvis 6. flest stemmer blandt de opstillede kandidater. 
 

3. Sekretariatet foranlediger, at valget normalt gennemføres i forbindelse med VUC-mødet i marts i 
ulige år, og gennemføres i så tilfælde blandt de tillidsrepræsentanter, der på det tidspunkt er valgt.  
 
Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at valget gennemføres som en skriftlig afstemning 
blandt tillidsrepræsentanterne på området, fx hvis årsmødet ikke afvikles fysisk, der er usædvanligt 
lavt fremmøde til årsmødet, eller der er stor udskiftning af tillidsrepræsentanter på området. 
 
Hvis der ikke er flere kandidater end repræsentanter, der skal vælges, gennemføres valget som 
fredsvalg. 

4. Det bør så vidt muligt sikres, at der blandt de valgte er en repræsentant for både et stort og et min-
dre VUC, samt at der er en repræsentant for både Øst- og Vestdanmark. Dette sikres ved at opfor-
dre til opstilling, så de opstillede så vidt muligt repræsenterer henholdsvis store og små VUC, og at 
kandidaterne har geografisk spredning. 
 

5.  Ophører en af de valgte repræsentanter med at være tillidsrepræsentant, indtræder suppleanten i 
stedet. 

6.  De 3 repræsentanter vælger af sin midte en repræsentant, der indgår i Netværksudvalgets forret-
ningsudvalg.  

7.  De 3 valgte repræsentanter fordeler de afsatte frikøbstimer blandt sig, idet fordelingen bør ske un-
der hensyntagen til de ekstra opgaver der ligger hos den repræsentant, der indgår i forretningsud-
valget samt til transportbelastning.  
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