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Nominasjonsreglement for Oslo MDG fylkeslag 
 

 

Fylkesårsmøtet 
 

Nominasjonskomiteen for stortingsvalget 2017-2021 ble valgt på Miljøpartiet De 
Grønne Oslos årsmøte 13. februar 2016. 
 

Nominasjonskomiteens sammensetning 
 
Leder Kristian Normand 
  
Komitémedlem Veslemøy Waage 
 Lillian Bredal Eriksen 
 Geir Storli Jensen 
 Wenche Aas 
 Erik Arentz-Hansen 
 Nora Heyerdahl (Grønn Ungdom) 
  
Varamedlem Isa Isene Vara 
 Siri Klemetsaune 
 Kristian Vea 

 
 

Nominasjonskomiteens arbeid  
 
For å sikre en jevn kjønnsrepresentasjon anbefaler Oslo MDG at det blant de fire 
toppkandidatene er to kvinner og to menn. Videre anbefales det at det blant de fire 
toppkandidatene er minst en ungdom.  
 

Frem til 1. juni Nominasjonskomiteen informerer og veileder, og besøker lokallag, 
Grønn Ungdom, fylkeslagsstyret, m.fl. 

Mai/juni Prosessen vedtas på representantskapsmøte i Oslo MDG 24. mai 
2016 
Fylkesstyret har satt opp følgende prosess i samråd med 
lokallagslederne. Representantskapet bes ta stilling til prosessen 
(beskrevet i dette dokumentet) på møte 24. mai. 
   
Første gangs høring 
Det legges opp til en høring i lokallagene 
Det legges opp til en høring blant enkeltmedlemmene. 
 
Lokallagene i Oslo MDG og Oslo MDG Ungdom bes om forslag på 
personer de mener bør stille på de fem første plassene.  
Listen skal helst behandles på et medlemsmøte i lokallaget, men kan 
eventuelt behandles på et styremøte. 
  
Lokallagsmøte 
Lokallagslederne orienteres på e-post primo mai fra MDG ved 
fylkesleder om forslag til prosess. 
Frist for høring foreslås satt til xx. juni. 
 

Juni Møte i nominasjonskomitéen 
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Første møte i nominasjonskomiteen rett etter fristen for høringen, 
xxxdag xx. juni kl xx.00. 
 
Kartlegging 
Nominasjonskomiteen tar kontakt med sittende representant(er) med 
vara og gjør de kjent med resultatet av høringen hos lokallagene og 
medlemmene. De bes deretter om å klargjøre om de er åpne for 
renominasjon. 
 
Frist for tilbakemelding fra representantene er 1. august. 
 

Juni - august Vurdering av kandidater og første intervjurunde 
 

August Nominasjonskomiteen andre møte 
 
Nominasjonskomiteen setter opp en oversikt over hvem som er åpen 
for renominasjon og alle innkomne forslag. Listen påføres det antall 
lokallag som iht første gangs høring har stemt på kandidatene på de 
ulike plassene på listen, eventuelt sammen med andre opplysninger 
som lagene bør være kjent med. Kandidatene på listen rangeres iht. 
innkomne stemmer fra lokallagene. Det føres også opp hva 
medlemmene og lokallagene har kommet med innspill om. Alt dette 
sendes ut som vedlegg ved 2. gangs høring. 
 
Nominasjonskomiteens andre møte avholdes xxxdag xx. august kl 
xx.00. 
 

September Andre gangs høring 
 
Frist for andre gangs høring settes til xx. september. Lokallagene 
setter opp forslag til en liste med 10 prioriterte kandidater. Dette skal 
behandles på et medlemsmøte evt. styremøte. Det skal fremgå av 
lokallagets forslag hvor mange som har deltatt på medlemsmøtet evt. 
styremøtet. 
 
Nominasjonskomiteen tredje møte 
Nominasjonskomiteen samles etter andre gangs høring og setter opp 
sitt endelige forslag på liste. 
Eventuelle endringsforslag skal være sendt fylkespartiets 
nominasjonskomité innen fristen (nærmere fastsatt og kunngjort). 
Nominasjonskomiteen behandler disse på sitt tredje møte, xxxdag 
xx. september. 
Nominasjonskomiteen kan vurdere å foreta en utspørring av aktuelle 
toppkandidater.  
Det åpnes for et fjerde møte i nominasjonskomitéen etter en 
eventuell utspørring av kandidatene. 
 

September/oktober Valglisten ferdigstilles og sendes ut til alle lokallag og medlemmer 
Nominasjonskomiteen setter opp det endelige forslaget til valgliste 
med rangering av kandidatene overfor nominasjonsmøtet. Forslaget 
sendes ut til lokallagene i forkant av nominasjonsmøtet. Frist for 
utsendelse er 4-fire uker før nominasjonsmøtet. 
 

November Nominasjonsmøtet i Oslo MDG xx. november 
Nominasjonsmøtet gjennomføres xx. november.  
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Nominasjonsmøtet i Oslo MDG 
 

1. Fylkesstyret sender innkalling til nominasjonsmøtet minst 4-fire uker før møtet skal 
avholdes.  Torsdag 17. november er forslag på nominasjonsmøtet i Oslo MDG. 

 

2. Nominasjonsmøtet består av de utsendinger som er valgt fra lokallagene i fylket.   

 

3. Utsendingene til nominasjonsmøtet velges på lokallagsmøte. Lokallagsmøte skal med 
minst 5 dagers frist - bekjentgjøringsdagen og møtedagen iberegnet - gjøres alminnelig 
kjent for partiets medlemmer i lokallaget, enten gjennom annonse eller e-post til alle 
medlemmene. Rett til å møte og å stemme har alle registrerte betalende medlemmer av 
partiet i Oslo kommune som har stemmerett ved valget. Møtet holdes for åpne dører 
dersom de stemmeberettigede deltakere ikke vedtar noe annet. For øvrig bestemmer 
lokallaget hvordan møtene skal ordnes og ledes.  

 

4. Antall utsendinger til nominasjonsmøte følger reglene for Representantskapsmøtet i Oslo 
MDG. Det føres protokoll fra nominasjonsmøtet.  

 

5. Det velges to fra fylkesstyret til å underskrive protokollen og til å være tillitsmann og vara 
tillitsmann for listen. Fylkesstyret er tillitsutvalg for listen. Tillitsutvalget inntrer blant annet 
når det er behov for endringer på listen etter nominasjonsmøtet. Dersom det blir behov 
for endringer på listen, bør hovedregelen være at en flytter alle opp en plass. Likevel kan 
det være situasjoner, ut fra hvor på listen det eventuelt blir behov for endringer, at en vil 
sette inn et nytt navn. Det kan i et slikt tilfelle være aktuelt å kalle inn til et nytt 
nominasjonsmøte for å dra med hele organisasjonen i endringen.  

 

6. Møtet holdes for åpne dører, dersom utsendingene ikke vedtar noe annet. 

 

7. Den nominasjonen som foretas av nominasjonsmøtet er endelig. 

 

Denne anbefalingen må brukes sammen med valgloven med forskrifter. 
 
Vedtatt på RS 24. mai 2016.  
 


