
 

Vedtatt av nominasjonskomiteen i Oslo MDG 30. juni 2014 

  

1. INNLEDNING 

Nominasjonskomiteens oppgave i forbindelse med Bystyrevalget i Oslo 2015 er å innstille på en 

rangert liste på inntil 65 forskjellige navn for nominasjonsmøtet i Oslo MDG. Listen kan endres 

av nominasjonsmøtet gjennom «benkeforslag». 

  

Oslo MDGs vedtekter og valglovgivningen, samt MDGs nasjonale vedtekter og retningslinjer for 

nominasjon, gir rammer for nominasjonsprosessen. 

  

1.1 Oslo MDGs vedtekter 

Oslo MDGs vedtekter vedtatt 1. mars 2014 sier følgende om nominasjonskomiteen: 

  

§8.3 Årsmøtet velger en nominasjonskomite med minst 3 faste medlemmer og minst 2 

varamedlemmer. I valgår kan dette valget begrenses til et suppleringsvalg. Nominasjonskomiteen 

skal fremme forslag til listekandidater og komplette valglister foran kommunevalg og stortingsvalg 

innen fastsatte frister. De som stiller seg til disposisjon og påtar seg verv i nominasjonskomiteen 

kan ikke selv la seg nominere. Heller ikke ved å fratre sitt verv i nominasjonskomiteen. 

Nominasjonskomiteen skal legge frem sitt forslag senest fire uker før nominasjonsmøtet. De som 

er stemmeberettigede på nominasjonsmøtet er registrerte medlemmer som har betalt kontingent 

senest to uker før selve møtet. 

  

Nominasjonskomiteen skal også fremme forslag til sammensetning av valgkomite overfor 

årsmøtet. Forslaget skal oversendes til styret senest fire uker før årsmøtet avholdes. 

  

1.2 Habilitet 

Om habilitet for tillitsvalgte i Miljøpartiet De Grønne gjelder reglene i forvaltningslovens kap. II 

så langt de passer, jfr. kommunelovens §40, nr.3. Dersom en av de tillitsvalgte i 

nominasjonskomiteen anses som inhabil i diskusjonen om en kandidat, skal varamedlem 

innkalles som stedfortreder. 

  

1.3 Fylkesstyrets ansvar 

Styret har jf. nasjonale retningslinjer ansvar for å informere sine medlemmer og lokallag om at 

de kan komme med innspill til kandidater, og skal innkalle til nominasjonsmøter i rett tid. Styret 

skal forholde seg nøytral til nominasjonsprosessen og ikke ta side. Etter nominasjonsmøtet har 

fylkes- eller lokallaget ansvar for at listen er innlevert til valgstyret i fylket eller kommunen innen 

fristen. 

  

  

 



2. NOMINASJONSKOMITEENS SAMMENSETNING 

  

Oslo MDG valgte på sitt årsmøte 1. mars 2014 nominasjonskomité: 

Leder: Une Aina Bastholm 

Øvrige medlemmer: Hans Anders Borgen, Maiken McCormick, Sindre Buchanan og Veslemøy 

Waage 

Varaer: Katrine Selsø og Knut Falk Qvigstad 

   

  

3. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSKOMITEEN 

  

3.1 

Nominasjonskomiteen skal bestrebe tilgjengelighet og åpenhet om de vedtatte retningslinjene 

for nominasjonsprosessen samt om frister som medlemmer og lokallag skal forholde seg til. 

  

3.2 

Nominasjonskomiteens medlemmer signerer erklæring om taushet vedrørende komiteens 

arbeid. 

  

3.3 

Nominasjonskomiteen skal spørre alle foreslåtte kandidater om de er villige til å la seg nominere 

på den foreslåtte plass, samt om de er valgbare j.f. lov (se punkt 5.4). 

  

3.4 

Nominasjonskomiteen skal spørre de foreslåtte kandidatene hvorvidt de reserverer seg mot 

enkeltstandpunkter i partiets prinsipprogram, nasjonale partiprogram eller potensielle saker i 

partiets lokale valgprogram for 2015. 

  

3.5 

Nominasjonskomiteen stilles fritt i sitt arbeid med å vurdere aktuelle kandidater, og sørger for å 

innhente nødvendig informasjon fra kandidaten selv, referanser og andre kilder. 

  

3.6 

Komiteen skal gjøre seg kjent med de innspill som kommer fra lokallag og enkeltmedlemmer 

som gir bidrag til nominasjonsprosessen. Komiteen skal oppfordre lokallagene i Oslo MDG til å 

sende samlede innspill på kandidater fra sitt lokallag innen de aktuelle frister. 

  

3.7 

Komiteen skal bestrebe seg på å foreslå en liste som er til det beste for partiet og som virker 

samlende. Videre skal listen ivareta hensyn som aldersspredning, kjønnsbalanse, minoriteters 

representasjon, samt bredde i bosted, bakgrunn og erfaring, inkludert faglig og politisk profil. 

 

  



Listen skal j.f. nasjonale retningslinjer speile bredden i medlemsmassen, og det skal 

etterstrebes at alle lokallagene i fylket er representert. Annenhver plass på listen bør være 

mann og kvinne, og det skal være svært gode grunner til å avvike fra dette. 

  

3.8 

Det skal alltid være minst to medlemmer av komiteen til stede når komiteen møter foreslåtte 

kandidater. 

  

3.9 

Nominasjonskomitéen skal forsøke å oppnå enighet om listeforslaget. Eventuelle dissenser fra 

mindretall skal fremkomme i den endelige innstillingen. 

  

3.10 

Forslag til forhåndskumulerte plasseringer skal fremkomme av den endelige innstillingen fra 

nominasjonskomiteen. 

  

 

4. FREMDRIFTSPLAN FOR NOMINASJONSKOMITEEN 

MDGs nasjonale retningslinjer for nominasjon i fylkeslagene har satt 1. oktober som frist for å 

ha ferdig listeforslag. Nominasjonskomiteen i Oslo har valgt å avvike litt fra dette, for å ha bedre 

tid til prøvenominasjon av de viktigste listeplassene samt flere intervjurunder. 

Nominasjonskomiteen jobber etter følgende datoer for fremdrift: 

  

·        1. juli: Første frist for innspill til kandidater til topp 10 

·        15. august: Frist for innspill på øvrige kandidater 

·        Ca 1. sept: Kandidater topp 10 blir sendt ut på mail til alle lokallag for prøvenominasjon 

·        15. sept: Frist for innspill fra lokallagene på alternative kandidater til topp 10 

·        Ca. 1. oktober: Medlemsmøte m/ presentasjon av topp 10 + alternative kandidater 

·        Medio oktober: Hele valglisten skal ferdigstilles og blir sendt ut til alle medlemmer 

·        Medio november: Nominasjonsmøtet avholdes 

  

4.1. Konstituering 

Nominasjonskomiteen ble konstituert og startet sitt arbeid 7. mai 2014, etter innkallelse fra 

leder. Alle faste medlemmer og varaer var representert. 

  

4.2. Frister for innspill 

Fylkesstyret skal innen 1. juni 2014 oppfordre medlemmer og lokallag i Oslo MDG til å fremme 

forslag til kandidater til listen. Forslagene sendes komiteen via nettskjema eller på epost innen 

de angitte frister. For kandidater til de øverste ti plasseringene (topp 10) er fristen for innspill 1. 

juli 2014. For øvrige listeplasseringer er fristen 15. august 2014. 

  

4.3. Prøvenominasjon i lokallagene 

Komiteen sender ut et foreløpig og urangert forslag til navn for de ti øverste plasseringene til 

alle lokallag i Oslo MDG i begynnelsen av september. Den foreløpige innstillingen skal så 



behandles i lokallagene, og lokallagene kan innen 15. september gi sin tilbakemelding til 

nominasjonskomiteen, inkludert fremme eventuelle alternative kandidater til de ti øverste 

plasseringene. 

  

4.4. Presentasjon av kandidater til topp 10 

I begynnelsen av oktober 2014 holdes et medlemsmøte for Oslo MDG hvor kandidater til en av 

de ti øverste plasseringene på listen får presentere seg. Dette gjelder både kandidater foreslått 

av nominasjonskomiteen og alternative kandidater foreslått av en lokallag i Oslo MDG. 

  

4.5 Ferdigstilling av listen 

Nominasjonskomiteen intervjuer og sjekker referanser til kandidater slik at endelig innstilling til 

listen i sin helhet sendes ut på epost til alle medlemmene i midten av oktober 2014, og senest 

én måned før nominasjonsmøtet avholdes. Listefremlegget skal også inneholde navn på en 

tillitsvalgt og en vararepresentant for listen 

  

4.6 Nominasjonsmøtet 

Fylkesstyret innkaller til nominasjonsmøte med minst en måneds varsel. Nominasjonsmøtet skal 

holdes i løpet av november 2014.  

  

  

5. OM KANDIDATER 

De kandidater som foreslås forutsettes foreslått fordi de anses å være de som er best skikket til 

å videreutvikle og få gjennomslag for partiets politikk i Oslo bystyre. 

  

 5.1. 

Alle kandidater bør være medlemmer av Miljøpartiet De Grønne når nominasjonsmøtet 

avholdes. 

 

5.2 

Kandidater som foreslås bør ha akseptert dette på forhånd. Unntatt dette er offentlige personer 

og andre kandidater utenfor partiet, hvor komiteen helst kontakter vedkommende direkte for å 

unngå mange og uavhengige henvendelser til samme person.  

  

5.3. 

Nominasjonskomiteen står fritt til å vurdere kandidatene så lenge de er valgbare. Det skal 

spesielt legges vekt på deres politiske engasjement, kunnskap og erfaring, evne og vilje til å 

skape politisk gjennomslag for partiets politikk, deres evne og vilje til å være en aktiv formidler 

av MDGs politikk i den offentlige debatten, vilje til å delta i den nødvendige skolering, samt evne 

og vilje til å gjøre en aktiv innsats i valgkampen. 

  

For kandidater til topp 10 vektlegger nominasjonskomiteen dessuten gode samarbeidsevner, 

lagforståelse og evne til å motivere andre, motivasjon og evne til å sette seg inn i store 

saksmengder, samt til å utvikle og formulere politiske forslag på vegne av partiet. 

  



5.4. 

Kandidatene må akseptere partiets prinsipprogram og i hovedsak være enig i partiets politikk. 

Nominasjonskomiteen må forespørre foreslåtte kandidater hvorvidt de reserverer seg mot 

enkeltstandpunkter i MDGs prinsipprogram, Oslo MDGs gjeldende program og MDGs 

arbeidsprogram. Dersom en kandidat reserverer seg, er det ikke til hinder for at hun kan bli 

nominert. Forbehold mot deler av programmet skal være tydelige – og formidles til 

medlemmene i god tid før nominasjonsmøtet. 

  

Dersom en kandidat er valgt av nominasjonsmøtet til en av de ti øverste plassene på valglisten, 

skal vedkommende ytre en eventuell reservasjon overfor årsmøtet, når det nye 

lokalprogrammet for 2015-2019 behandles av Oslo MDGs årsmøte 2015. 

  

5.5  

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) gir regler om valg og 

listeforslag. Om lokale valg står følgende av særlig betydning for nominasjon: 

  

§ 2-2. Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg 

(1)   Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved 

stortingsvalg etter § 2-1. 

  

(2) I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-

1, stemmerett dersom de 

a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller 

b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 

30. juni i valgåret. 

  

(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. 

  

§ 3-3. Valgbarhet ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg 

(1)   Valgbar til fylkestinget og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget og 

som står innført i folkeregisteret som bosatt i en av kommunene i fylket på valgdagen, og 

som ikke er utelukket eller fritatt. 

  

(2)   Valgbar til kommunestyret og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget 

og som står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og som ikke er 

utelukket eller fritatt. 

  

(3) Utelukket fra valg til fylkestinget eller kommunestyret er: 

a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann og 

b) den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er 

o  administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, 

o  leder av forvaltningsgren; dette gjelder likevel ikke leder av enkeltstående virksomheter, 

o  sekretær for kommunestyret eller fylkestinget,eller 

o  ansvarlig for regnskapsfunksjonen 

c) den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune. 

  



(4) I fylkeskommuner eller kommuner som har parlamentarisk styreform, er ansatte i sekretariatet 

til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare. 

  

(5) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar stillingen når 

fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon. 

  

§ 3-4. Rett til å kreve fritak fra fylkestingsvalg og kommunestyrevalg 

(1)   Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig 

erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten. 

  

(2)   Kandidater som er satt opp på listeforslag må søke om fritak innen den frist fylkesvalgstyret 

eller valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget. Den som har 

fritaksgrunn, men som unnlater å påberope seg retten til fritak fra å stå på liste, kan ikke 

påberope seg dette forhold som fritaksgrunn etter å ha blitt valgt. 

  

(3) En valgt representant eller vararepresentant som ikke plikter å motta valget, må sende skriftlig 

melding om valget mottas eller ikke, innen tre dager etter å ha mottatt melding om valget. Ellers 

anses valget mottatt. 

  

  

6. FYLKESSTYRETS ETTERARBEID 

  

Fylkesstyret har ansvar for at listen er innlevert valgstyret for bystyrevalget i Oslo innen fristen 

våren 2015. Listen må inneholde det nødvendige antall rangerte, forskjellige navn. Kandidatene 

skal nevnes med fornavn og etternavn samt yrke og/eller bostedsadresse, dersom dette er 

nødvendig for å unngå sammenblanding. Oversikt over kandidatenes fødselsdato skal 

vedlegges listefremlegget. 

  

Det må klart fremgå hvilket valg det gjelder. Overskriften skal være MILJØPARTIET DE 

GRØNNE. 

 

Listeforslaget skal være underskrevet av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling i 

det fylket listen gjelder. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet. 

  

Listefremlegget må videre inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant for listen, 

valgt av nominasjonsmøtet. Disse skal ha myndighet til å forhandle med fylkesvalgstyret eller 

valgstyret om endringer på listeforslaget. Det bør også angis navn på et visst antall personer 

blant dem som har underskrevet listeforslaget, som skal fungere som tillitsutvalg med 

myndighet til å trekke listeforslaget tilbake. 

  

Listefremlegget kan tilbakekalles innen 20. april i valgåret. 

  

Senest 1. juni i valgåret skal valgstyret offentliggjøre de godkjente valglistene. 

  

  



7. VALGPROSEDYRE PÅ NOMINASJONSMØTET 

  

7.1 

På nominasjonsmøtet legges nominasjonskomiteens forslag til grunn. Hvis det er dissens i 

komiteen, legges flertallets forslag til grunn. Dissenser skal fremkomme av listeforslaget, j.f. 

MDGs nasjonale retningslinjer for nominasjon. 

  

7.2 Benkeforslag og alternativ liste 

Endringsforslag til nominasjonskomiteens innstilling må stilles til en bestemt plass på listen. Det 

er ikke adgang til å foreslå at en person skal settes inn på listen på en bestemt plass, og at 

øvrige navn skal forskyves nedover. 

  

Medlemmer av Oslo MDG kan fremme et fullstendig alternativt listeforslag, forutsatt at det kan 

dokumenteres at forslåtte kandidater har gitt samtykke til dette. 

  

7.3 Voteringsform 

Dersom det kun foreligger ett forslag til en eller flere bestemte plasser på listen, og ingen 

forlanger skriftlig votering, kan valgene gjøres ved akklamasjon. 

  

Dersom to eller flere kandidater er foreslått til en bestemt plass på listen, eller hvis en av de 

stemmeberettigede på møtet krever det, foretas skriftlig votering. 

  

Ved votering mellom flere kandidater gjelder følgende: 

  

·      Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer. 

·      Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flere enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg. 

·      Er det flere enn to kandidater, faller kandidaten med færrest stemmer ut i hver 

valgomgang, inntil én kandidat oppnår flere enn halvparten av stemmene. Dersom to eller 

flere kandidater oppnår det samme antall færreste stemmer i samme valgomgang, foretas 

loddtrekning om hvilken kandidat som faller ut. 

·      Når to kandidater gjenstår, er den valgt som har fått flest stemmer. 

·      Dersom bare to kandidater gjenstår og det er stemmelikhet etter omvalg, skal det foretas 

loddtrekning, dog likevel slik at en kandidat som er innstilt i slike tilfeller går foran en 

kandidat som ikke er innstilt. 

·      Kun avgitte ja- og nei-stemmer telles med i voteringene. Ikke-avgitte eller avholdende 

stemmer telles ikke. 

  

7.4 Presentasjon 

Alle innsilte kandidater og motkandidater til de fem øverste plassene på listen skal ha mulighet 

til å presentere seg for nominasjonsmøtet før valget gjennomføres. 

  

 


