Vedlegg til arbeidsplan 2022
Notat om nominasjonsprosess til valget 2023
Et eller to fylker
Uavhengig av fylkestingets vedtak om evt. søknad å gå tilbake til to fylker, og dermed
to valglister, gir dette notatet anbefalinger for hvordan nominasjonsarbeidet skal
gjennomføres.

Årsmøtets vedtak
Fylkesårsmøtet 2022 tar utgangspunkt i dagens situasjon med et fylke og en valgliste
for partiet. Årsmøtet velger en nominasjonskomite for arbeidet med liste til
fylkesvalget 2023.
Dersom det blir vedtak om å gå tilbake til to fylker vil det være behov for at det settes
ned to nominasjonskomiteer og avholdes to nominasjonsmøter. Dersom det blir
aktuelt gir årsmøtet fullmakt til representantskapet å velge nominasjonskomiteer for
de respektive valglister. Lokallagenes representanter i representantskapet har
stemmerett i valg for det området de er bostedsregistrert.
Lokallagenes representanter har stemmerett på nominasjonsmøtet for sitt «nye»
fylke. Fylkesstyrets medlemmer deltar på nominasjonsmøte for det området de er
bostedsregistrert.

Antall medlemmer i nominasjonskomite
Etter vedtektenes bestemmelser skal det velges 5 medlemmer og 2 varamedlemmer
til nominasjonskomitéen. Dersom det blir aktuelt med to nominasjonskomiteer
anbefales det at medlemmer i den årsmøtevalgte nominasjonskomite innlemmes i de
«nye» nominasjonskomiteene.
Vedr. sammensetning – fra de sentrale vedtekter: «Nominasjonskomiteen skal være
bredt sammensatt. Dersom det finnes et SU-lag, skal de være representert i
nominasjonskomiteen.»

Nominasjonskomiteens arbeid
Fra de sentrale vedtekter:
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.
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Fra vedtak i landsstyret 15.01.22:
I tillegg til de vedtektsfestede rammene for nominasjonsprosesser ønsker landsstyret
her å peke på noen punkter de mener er viktige å ta hensyn til:
•

Alle medlemmene og lokallagene må få beskjed om hvordan
nominasjonsprosessen er lagt opp, og hvordan de kan gå fram for å vise
interesse for å stille til valg eller foreslå kandidater.

•

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.

•

Partiet har hatt en stor medlemsvekst siden sist lokalvalg. Her vil det være
mange ressurser, men som ikke nødvendigvis hverken kjenner til hvordan
nominasjonsprosesser fungerer eller hvilke oppgaver og forventinger som
ligger i rollen som folkevalgt. Legg en plan for hvordan disse medlemmene
både involveres i medlemsdemokratiet, men også har mulighetene til å stille
spørsmål om hva det innebærer å stille på liste.

•

Fagforeninger og allierte organisasjoner kan kontaktes. De vil ofte kjenne til
engasjerte personer som sympatiserer med SV.
Sosialistisk Ungdom bør kontaktes for å kartlegge aktuelle unge kandidater.

•

Partikontoret utarbeider et notat til bruk i nominasjonsarbeidet med eksempler til
forventninger til personer som ønsker å stille seg selv til disposisjon på listene. Dette
notatet er ment som et utgangspunkt for at fylkes- og lokallagene selv kan lage egne
versjoner tilpasset lokale forhold og prioriteringer

Vedtatt strategi for VTSV
I tillegg til det som er regulert i de sentrale vedtektene og landsstyrets vedtak.

Kandidater
Nominasjonskomiteen skal i sitt arbeid prioritere kvinnelige kandidater, kandidater
med minoritetsbakgrunn og kandidater som representerer unge velgere.

Prosess
Nominasjonskomiteen skal legge opp til høy grad av medinnflytelse for medlemmer,
lokallag og SU i nominasjonsprosessen.
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Det skal på et tidligst mulig tidspunkt (juni?) utarbeides en liste med aktuelle navn, i
ikke-prioritert rekkefølge. Denne sendes lokallaga og SU. Lista kan gjerne ha flere
navn enn de endelige antallet som skal til for ei liste. Lokallaga og SU oppfordres til å
foreta en prioritering mellom kandidatene som er foreslått, og sende tilbake til
komiteen innen en definert tidsfrist. Det kan gjerne fremmes nye forslag på
kandidater.
I dette arbeidet må organisasjonen stimuleres til bred deltakelse fra medlemmene. En
eventuell uravstemming om toppkandiat(ene) må gjennomføres i denne fasen i
prosessen.
Nominasjonskomiteen(e) lager eget forslag på prosess som legges frem for
fylkesstyret til godkjenning.

Nominasjonsmøtet
Nominasjonsmøtet(ene) avholdes i løpet av november 2022. Dette for å legge til rette
for «bygge» profilen for kandidatene og ha fokus på den lange valgkampen.
Nominasjonskomiteens forslag skal (iflg. vedtektene) foreligge seinest 30 dager før
nominasjonsmøtet. Kunngjøring av nominasjonsmøtet sendes lokallaga og SU
seinest 30 dager før møtet.

Delegater til nominasjonsmøtet
Fra fylkeslagets vedtekter:
«§10.2 Delegater. Nominasjonsmøtets sammensetting er identisk med
fylkesårsmøtet, kfr. § 4.2 og § 4.3.
Kun valgte delegater fra lokallaga og SU har stemmerett, jfr. Valgloven.
Alle medlemmer av Vestfold og Telemark SV og Vestfold og Telemark SU har tale og
forslagsrett på nominasjonsmøtet.
Vedr. stemmerett for lokallaga sine representanter og fylkesstyret - om det blir to
nominasjonsmøter - er referert først i dette notatet.
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