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Retningslinjer for 
nominasjonsprosesser i Nordland SV 
 

Gjelder for: 

• Nominasjonskomite til fylkes-/stortingsvalg 

 

Generelt: 

Retningslinjene skal være førende for nominasjonsprosesser i Nordland SV, og sikre en 

demokratisk og bred forankring. 

Oppnevning av nominasjonskomite: 

• Valgkomiteen innstiller leder og medlemmer av nominasjonskomite, som velges av 

årsmøtet i Nordland SV året før valg. 

• Komiteen skal bestå av fem medlemmer og to varamedlemmer som skal holdes 

løpende orientert om arbeidet. 

• Komiteen skal være representativ. 

Nominasjonskomiteens arbeidsform: 

• Leder av nominasjonskomiteen innkaller medlemmer/varamedlemmer til møte 

umiddelbart etter årsmøtet. Saksliste skal være arbeidsplan. Arbeidsplan sendes 

fylkesleder innen 1. april. 

• Nominasjonskomiteen skal innhente forslag fra lokallagene i to omganger, hver gang 

med tre ukers behandlingstid i lokallagene. 

• Første runde med innspill skal starte senest 1. september. 

• Nominasjonskomiteen skal levere et foreløpig forslag til liste etter første 

innspillsrunde. Med den foreløpige listen skal det gis en oversikt over antall innspill på 

den enkelte kandidat, og til hvilken plass(er) de er foreslått. 

• Lokallagene skal så ha tre uker til å gi innspill på den foreløpige lista. 

• Nominasjonskomiteen skal levere endelig innstilling til fylkesleder innen 1. desember. 

• Nominasjonsprosessen eies av nominasjonskomiteen fra årsmøtets slutt til 1. 

desember. 

• Leder av nominasjonskomiteen skal holde fylkesleder fortløpende orientert om 

arbeidet. 

 

Lokallagenes rolle: 
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• Lokallagets leder skal umiddelbart ved mottatt invitasjon til innspillsrunde, innkalle til 

medlemsmøte i lokallaget. 

• Lokallagets medlemsmøte vedtar hvilke navn, i hvilken rekkefølge, som skal spilles 

inn til nominasjonskomiteen. Det skal føres referat fra møtet, der forslag og vedtak 

fremgår. 

• Hvis medlemsmøte ikke lar seg gjennomføre, skal det avholdes styremøte i lokallaget, 

som så skal spille inn kandidater. Det skal føres referat fra møtet, der forslag og 

vedtak. 

 
Fylkesstyrets rolle: 

På forespørsel fra nominasjonskomiteen tilgjengeliggjøre nødvendige ressurser for 

gjennomføring av komiteens arbeid. 

Kandidatenes rolle: 

Gjøre seg tilgjengelig for intervju. Svare utfyllende og sannferdig på komiteens spørsmål. 

Oppsummert 

Nominasjonskomiteen skal innstille på en liste for Nordland SV til fylkestingsvalget 2023, som 

skal vedtas på nominasjonsmøtet xx.xx.xx23. 

Listen skal sendes på høring i partiet 1.10.2022 for første gang. 

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra lokallagene skal nominasjonskomiteen utarbeide endelig 

forslag til liste som oversendes fylkessekretær innen 15. desember 2022. 

Kandidatene skal si seg villige til å forplikte seg til forventninger til kandidatene (jfr utarbeidet 

forventningsdokument til fylkestingskandidatene i Nordland SV) 

Listen vil så offentliggjøres gjennom pressemelding og sendes ut til alle lokallag. 

Nominasjonskomiteens leder utarbeider pressemelding umiddelbart etter at 

nominasjonskomiteen har sluttbehandlet endelig forslag fra komiteen. 

Komiteen skal legge til rette for en god demokratisk prosess, og innstille på en liste som 

representerer en bredde med hensyn til kandidatenes bakgrunn og kompetanse. 

Komiteen skal følge opp landsstyret oppfordring om å jobbe systematisk med å sikre flere 

kvinner, personer med etnisk minoritetsbakgrunn og personer med tilknytning til 

fagbevegelsen og miljøbevegelsen høyt oppe på listen. 

Komiteen skal ta en ekstra grundig vurdering av kandidater til de 8 øverste plassene på 

listen. Alle kandidater skal intervjues. De fem øverste skal intervjues av hele komiteen og i 

min en halv time. 
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Praktiske avklaringer 

Fylkessekretær deltar kun unntaksvis på møtene i komiteen, men bidrar med praktisk hjelp 

mellom møtene. Nominasjonskomiteen tar selv stilling til om det er behov for et arbeidsutvalg. 

De fem øverste kandidatene på forrige liste får betenkningstid frem til 25.november 2022 på å 

avklare om de ønsker å stille til gjenvalg. 

Fylkestingsmedlemmer og varamedlemmer som har møtt i perioden inviteres til et intervju 

tidlig i prosessen, uavhengig av om de ønsker gjenvalg eller ikke. 

Komiteen skal også invitere lokallagsledere og 2 representanter i fylkesstyret/AU for å få råd 

om hvilke kvalifikasjoner det er viktig at fylkestingsrepresentantene bør inneha. 

En godt sammensatt liste 

Kriterier som skal vektlegges for å få et best mulig lag på listen: 

• Stor evne til samarbeid 

• Kjennskap til fylkespolitikk 

• En mangfoldig liste med hensyn til: 

• Sosial/faglig bakgrunn 

• Politisk bredde 

• Alder 

• Minoritetsbakgrunn 

• Kjønn (annenhver kvinne/mann) 

• Geografi  

• Kompetanse på prioriterte politiske felt 

• Takle rollen både i posisjon og opposisjon  

• Være villig til å møte media og gjerne ha slik erfaring  

• Forpliktelse til å være aktiv i valgkampen  

• Evne til å kommunisere både med folk flest, media, fra talerstolen 

 

Høringsrunde 

Førsteutkastet skal sendes på høring til lokallagene. Alle lokallag skal arrangere åpne 

medlemsmøter der de diskuterer listen og sender inn sitt syn til nominasjonskomiteen på den 

foreslåtte listen og eventuelle dissenser. 

Dersom medlemsmøtet er delt skal det fremkomme antall stemmer som viser hvor mange 

stemmer avgitt for flertallets syn og antall stemmer avgitt for mindretallets syn.  
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Hvis det er umulig å gjennomføre medlemsmøte, kan lokallagsstyret be om dispensasjon fra 

nominasjonskomiteen, og evt. fremme kandidater selv, under samme regler om 

stemmetall/dissens som for medlemsmøter. 

Frister 

• 12.03.22: Nominasjonskomiteen velges på årsmøtet. 

• 01.09.22: Frist for å fremme forslag til nominasjonskomiteen. Forslag etter denne 

datoen vil ikke bli avvist, men har dårligere sjanser på å vinne frem. 

• 01.10.22: Innstilling til liste sendes på høring til lokallagene 

• 01.11.22: Lokallagenes frist for førsteutkastet til liste (søndag) 

• 25.11.22: Frist for kandidatene til å svare på om de ønsker gjenvalg 

• 10.12.22: Siste møte i komiteen. 

• 15.12.22: Frist for å sende ut innstillingen og innkallingen til nominasjonsmøtet 

(minimum 30 dager før) 

• Jan/feb -23 Nominasjonsmøtet avholdes xx.xx.xxx  
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