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Vedtatt nominasjonsprosess i Viken 
SV   
 

Fra vedtektene om fylkeslagenes nominasjon:  

Fylkeslagets nominasjonskomite oppnevnes på årsmøte året før fylkestings- og stortingsvalg. 

Nominasjonskomiteen skal være bredt sammensatt. Dersom det finnes et SU-lag, skal de 

være representert i nominasjonskomiteen. Årsmøtet vedtar også mandat for 

nominasjonskomiteen og tidsplan for nominasjonsprosessen. 

Nominasjonskomiteen skal tilrettelegge for høy grad av medinnflytelse for medlemmer, 

lokallag og SU i nominasjonsprosessen. Komiteen skal i sin innstilling legge vekt på god 

kjønnsbalanse og god geografisk fordeling, der listeforslaget i størst mulig grad skal speile 

bredden og mangfoldet i befolkningen i fylket. En eller flere plasser på lista kan nomineres 

ved uravstemning. 

Nominasjonskomiteens innstilling sendes ut senest 30 dager før nominasjonsmøtet. 

Nominasjonsmøtet og/eller uravstemming må avholdes innen 31.mars i valgår. Fylkesstyret 

kan dersom det foreligger særlige grunner fastsette annet tidspunkt for nominasjonsmøtet. 

Kunngjøring av nominasjonsmøtet sendes lokallagene senest 30 dager før møtet. 

Nominasjonsmøtets sammensetning er identisk med representasjon fra lokallagene på 

fylkesårsmøtet, med mindre annet er bestemt i lokale vedtekter. Møtet er åpent for alle 

interesserte, med mindre nominasjonsmøtet selv vedtar noe annet. Kun valgte delegater har 

stemmerett. 

 

Praktisk gjennomføring 
 

Nominasjonskomiteene: 

Ved oppløsning av Viken: 

Årsmøtet til Viken SV 2022 skal velge tre nominasjonskomiteer, med 4 representanter + SU 

for hver region.   

Dersom Viken består, utgår nominasjonskomiteen til Viken SV slik: 

Årsmøtet i Viken SV velger en nominasjonskomite, med 6 representanter + en SU-

representant, til sammen 7 representanter, denne består av de to øverste kandidatene i hver 

av regionenes komiteer.  

De som sitter i komiteen skal som hovedregel ikke ha plass på lista, annet enn eventuelt som 

listefyll. Om et medlem i komiteen blir foreslått av uavhengige medlemmer, og ønsker å bli 

vurdert til en plass blant de ti øverste på lista, må vedkommende tre ut av komiteen. Det 

vurderes i så fall om man skal innstille på et nytt medlem i nominasjonskomiteen.  
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Nominasjonsprosessen:  

Dato for nominasjonsmøtet/møtene settes av fylkesstyret før sommeren, slik at tidsrammen 

for nominasjonsarbeidet er klart. Nominasjonsmøtene bør være avholdt innen utgangen av 

november 2022. 

Sentrale føringer på nominasjonen og mandatet fra årsmøtet, skal følges i 

nominasjonsprosessen.   

Nominasjonskomiteen skal innhente innspill fra sittende representanter, lokallag og SU. Det 

skal ikke gå automatikk i renominasjon, men alle kandidater som har representert SV bør 

snakkes med. Alle de som sto på liste ved sist valg bør kontaktes. Komiteene kan også hente 

innspill fra andre i organisasjonen det er relevant å spørre. Fagforeninger og allierte 

organisasjoner kan kontaktes. De vil ofte kjenne til engasjerte personer som sympatiserer 

med SV. 

I den første innspillsrunden oppfordres alle lokallag til å komme med forslag til personer de 

anbefaler komiteen å ta kontakt med, eller de tenker burde stå på fylkesvalglista. Etter 

innspillsrunden, utarbeides en liste med navn som blir vurdert, i uprioritert rekkefølge. Lista 

skal sorteres alfabetisk, som så sendes ut til lokallagene. Innspillsrunden skal åpnes før 

sommeren, med frist fastsatt i august.  

Nominasjonskomiteen skal opplyse om hvor mange lokallag og medlemmer som har spilt inn 

forslag til kandidater etter hver innspillsrunde. 

Deretter sendes lista til lokallagene for innspill. Lokallagene kan både komme med innspill til 

prioriteringsrekkefølge, og om de har innspill til andre kandidater de mener burde stå på lista. 

Frist for innspill må være senest 3 uker før endelig innstilling skal fremlegges. 

Nominasjonskomiteen utformer endelig innstilling – som skal sendes lokallagene og 

offentliggjøres på Viken SV sine sider minst 30 dager før nominasjonsmøtet/møtene.  

Informasjon om innspillsrundene sendes til lokallagsstyrene, som har ansvar for å informere 

sine medlemmer om at det er mulig å komme med innspill. Lokallagene samler deretter 

innspillene som har kommet, og sender videre til komiteen. Enkeltmedlemmer kan også gi 

direkte innspill til komiteen. Innspill fra lokallagene skal tillegges større vekt enn enkeltinnspill.  

I tillegg vil informasjon om innspillsrunder og endelig innstilling legges ut på nettsiden, med 

kontaktinfo til nominasjonskomiteen.  

 

Forslag til mandat:  

SV er et feministisk parti, og nominasjonslista skal speile dette. Nominasjonskomiteen skal 

foreslå en nominasjonsliste som representerer lagene og befolkningen forøvrig. Kvinner skal 

oppfordres til å stille høyt på lista. Foruten det feministiske perspektivet, skal det jobbes 

systematisk med å nominere flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn, fagarbeidere og 

arbeiderklasseyrker på sikre plasser ved lokal- og fylkestingsvalget 2023. Unge kandidater 

skal også prioriteres høyere på lista. Unge mennesker er framtida, og SV har alltid vært 

partiet for de unge velgerne. 
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Kommunale nominasjonsprosesser i 
Viken SV 
Nominasjonsprosessene i lokallagene følger Viken SVs føringer så langt det er mulig. Det er 

vedtatt i Landsstyret at vi skal unngå samarbeidslister og i størst mulig grad søke å stille egne 

lister i alle våre kommuner.  

Lokallagene må ha nominasjonsmøtet senest 31. mars 2023 (innleveringsfrist for liste er 

denne dato, normalt). Det oppfordres til å avholde møtet innen midten av desember 2022.  

Lokallagene må tidlig sørge for at nominasjonskomiteens arbeid er kjent for medlemmene, og 

gjøre medlemmene kjent med hvordan de kan komme med innspill og sette en tydelig 

tidsramme for nominasjonskomiteens arbeid.  

Nominasjonskomiteene i lokallagene skal være så bredt sammensatt det er mulig å få til. Der 

det finnes et SU lag skal det være en SU-representant i nominasjonskomiteen.  

Mandatet fra fylkeslaget følges i den utstrekning som er mulig. Det oppfordres til å finne gode 

kvinnelige kandidater til topplassene og få flere med fagbrev på lista. 

 

Fra SVs sentrale vedtekter om nominasjon i lokallagene: 

Lokallagets nominasjonskomite oppnevnes på årsmøte året før kommunestyrevalg. 

Nominasjonskomiteen skal være bredt sammensatt. Dersom det finnes et SU-lag, skal denne 

være representert i nominasjonskomiteen.  

Nominasjonskomiteen skal tilrettelegge for høy grad av medinnflytelse for medlemmer og SU 

i nominasjonsprosessen. Nominasjonskomiteen skal i sin innstilling legge vekt på god 

kjønnsbalanse og god geografisk fordeling, der listeforslaget i størst mulig grad skal speile 

bredden og mangfoldet i befolkningen i kommunen.  

Nominasjonskomiteens innstilling sendes ut senest 14 dager før nominasjonsmøtet. 

Nominasjonsmøtet avholdes innen 31.mars i valgår. Lokallagsstyret kan dersom det 

foreligger særlige grunner fastsette annet tidspunkt for nominasjonsmøtet. Kunngjøring av 

nominasjonsmøtet sendes medlemmene senest 30 dager før møtet.  

Nominasjonsmøtet består av medlemmene i lokallaget og er åpent for alle interesserte, med 

mindre nominasjonsmøtet selv vedtar noe annet. Kun medlemmer har stemmerett. 

 

 

 

 

 

 


