Mandat for nominasjonskomiteen
Oslo Miljøpartiet De Grønne, stortingsvalget 2017

1.0 Innledning
Det er, i henhold til Oslo MDGs vedtekter, nominasjonskomiteens oppgave å fremme forslag til
listekandidater og komplette valglister innen fastsatte frister. I forbindelse med stortingsvalg vil
det si å innstille på en rangert liste med inntil 25 navn for nominasjonsmøtet i Oslo MDG.
Dette dokumentet er en oppsummering av gjeldende vedtekter og retningslinjer for
nominasjonsprosessen i Oslo MDG, utformet av nominasjonskomiteen selv. Dokumentet er
basert på gjeldende vedtekter i Oslo MDG og de nasjonale retningslinjene vedtatt på av MDGs
landsstyre 15. november 2015. De nasjonale retningslinjene vedtatt av landsstyret er ikke
bindende for Oslo Miljøpartiet De Grønne, men ansees av nominasjonskomiteen som viktige
anbefalinger.
Dersom det skulle være motstrid mellom dette mandatet og Oslo MDGs vedtekter er det
sistnevnte som gjelder.

1.1 Oslo MDGs vedtekter
Oslo MDGs vedtekter vedtatt 13. februar 2016 sier følgende om nominasjonskomiteen og
nominasjonsprosessen.
§ 10 Nominasjonskomite
§ 10.1 Årsmøtet velger en nominasjonskomite med en leder og seks faste medlemmer
og tre varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. To medlemmer kan ikke komme
fra samme lokallag.
§ 10.2 Nominasjonskomiteen velges for to år av gangen og velges i valgår. I
mellomvalgsår kan valget begrenses til et suppleringsvalg.
§ 10.3 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.
§ 10.4 Nominasjonskomiteen skal også fremme forslag til sammensetning av valgkomite

overfor årsmøtet. Nominasjonskomiteens innstilling skal sendes ut med endelig
innkalling til årsmøtet.
§ 10.5 Nominasjonskomiteen skal sammen med fylkesstyret organisere
nominasjonsmøte.
Foreløpig innkalling sendes ut senest seks uker før nominasjonsmøtet, og endelig
innkalling sendes ut senest fire uker før nominasjonsmøtet. De som er
stemmeberettigede på nominasjonsmøtet er registrerte medlemmer som har betalt
kontingent senest to uker før selve møtet.
§ 10.6 Dersom medlemmer av nominasjonskomiteen fratrer sitt/sine verv i løpet av
valgperioden, suppleres nominasjonskomiteen av representantskapet etter innstilling fra
valgkomiteen.
Merk at disse paragrafene ble vedtatt på årsmøtet 2016, og tredde i kraft etter at årsmøtet
hadde valgt nominasjonskomiteen.

1.2 Nominasjonskomiteens sammensetning
Nominasjonskomiteen er valgt av Oslo MDGs årsmøte i februar 2016, og består av:
Kristian Normand (Leder), Veslemøy Waage (Medlem), Lillian Bredal Eriksen (Medlem), Geir
Storli Jensen (Medlem), Wenche Aas (Medlem), Erik ArentzHansen (Medlem) og Nora
Heyerdahl (Medlem og representant for Oslo Grønn Ungdom).
Varaer er Isa Isene, Siri Klemetsaune og Kristian Vea.

1.3 Konstituering
Nominasjonsmøtet konstituerte seg på møtet 18.03.2016. Varaer har møte og talerett, men ikke
stemmerett. Når faste medlemmer er fraværende trer varaer inn med stemmerett, i den
rekkefølgen de har i årsmøtereferatet. Nominasjonskomiteen er vedtaksdyktige når det er minst
5 stemmeberettigede tilstede, og minst 3 av dem er faste medlemmer.
Erik ArentzHansen er valgt som nestleder, og Isa M. A. Isene er valgt som
nominasjonskomiteens sekretær.

1.4 Fylkesstyrets ansvar
Fylkesstyret
har ansvar for at nominasjonsprosessen kommer i gang og avvikles på en ryddig
og demokratisk måte. Fylkesstyret har også et ansvar for at nominasjonskomiteen utfører sine
oppgaver i tråd med sitt mandat. Styret har 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.
De er også ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av nominasjonsmøtet. Styret skal

forholde seg nøytral til nominasjonsprosessen og ikke ta side. Etter nominasjonsmøtet har 
fylkesleder
ansvar for at listen er innlevert til valgstyret i fylket eller kommunen innen fristen

2.0 Nominasjonskomiteens arbeid
Nominasjonskomitéen skal legge frem et listeforslag for nominasjonsmøtet. Sammen med
innstillingen skal det legges ved en liste over samtlige innkomne forslag til kandidater.
Nominasjonskomitéen skal innstille på kandidatene de mener er best egnet til å fylle listene,
men skal ikke aktivt agitere for kandidatene. Nominasjonskomitéen kan begrunne hvorfor de har
valgt å sette opp listeforslaget slik de har gjort, men skal kun uttale seg positivt om de som er
innstilt og ikke negativt om de som ikke er innstilt eller som er havnet lenger ned på listen.

2.1 Høring
Nominasjonskomitéen skal legge frem et foreløpig listeforslag til høring, som sendes ut til
samtlige medlemmer. Det skal settes en frist for å komme med innspill til det foreløpige
listeforslaget, og lokallagene skal oppfordres til å ha medlemsmøter for listeforslaget diskuteres,
og som et minimum diskutere det i lokallagsstyret.

2.2 Åpenhet
Nominasjonskomitéen har ansvar for at nominasjonsprosessen blir åpen og inkluderende,
og skal etterstrebe en liste som er til det beste for partiet og som virker samlende.

2.3 Taushetsplikt
Medlemmer av nominasjonskomitéen har taushetsplikt, og kan ikke ytre seg om hva personer
har sagt i intervjuer med komitéen i fortrolighet. Aktuelle kandidater skal være e
r 
trygge på at
sensitiv informasjon ikke blir spredt videre til utenforstående.
Nominasjonskomiteen skal alltid spørre om det er forhold i kandidatens fortid som kan skade
partiets omdømme dersom de kommer for dagen, f. eks om vedkommende er tidligere
straffedømt eller har kommet med kontroversielle ytringer. Eventuelle lovbrudd skal ikke
diskvalifisere noen fra å stå på en liste, men det må være en del av en helhetsvurdering som
komitéen gjør.

2.4 Dissens/delt innstilling
Nominasjonskomitéen skal forsøke å oppnå enighet om hvem de innstiller på. Dersom det ikke
blir enighet, legger nominasjonskomitéen fram en delt innstilling. Det skal gå tydelig frem hvem
som utgjør flertallet og mindretallet, og hvem flertallet og mindretallet ønsker på plassen.

2.5 Habilitet
De nasjonale retningslinjene for nominasjonsprosessen skriver følgende om habilitet:
Et medlem av nominasjonskomitéen er å anse som inhabil når han/hun er foreslått nominert og
ikke selv har erklært seg uaktuell som kandidat. De øvrige medlemmene av
nominasjonskomitéen skal vurdere vedkommende sin habilitet når han/hun er eller har vært gift,
kjæreste eller samboer, eller har et nært slektskap med foreslått person. I tilfeller hvor et
medlem av nominasjonkomitéen blir vurdert som inhabil skal vedkommende tre ut av komiteen
og varamedlem trer inn som nytt fast medlem i komiteen.
Miljøpartiet De Grønnes nasjonale vedtekter sier følgende om habilitet:
Om habilitet for de 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 Miljøpartiet
De Grønne anses som inhabil i en vedtektssituasjon, skal varamedlem innkalles som
stedfortreder.

3.0 Om kandidater
Verken Oslo MDGs vedtekter, Miljøpartiet De Grønnes vedtekter definerer kriterier for hvem
som er valgbare på nominasjonsmøtet. De nasjonale retningslinjene kommer med to
presiseringer:
● Ansatte i partiorganisasjonen, stortingsgruppen og fylkeslagene kan vurderes som
kandidater, på lik linje med andre medlemmer i partiet i nominasjonsprosessen
● Alle som står på stortingslisten må undertegne en erklæring om de står inne for partiets
prinsipprogram og grunnleggende verdier og prinsipper, og at de vil forholde seg lojale til
partiets arbeidsprogram for perioden 2017
2021 dersom de blir stortingsrepresentanter,
med unntak av eventuelle reservasjoner.
Valglovens paragraf 2 og 3 definerer krav for valgbarhet:
§ 21 Stemmerett ved stortingsvalg
(1) Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
a)
Vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
b) Vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven §53 og
c)
Vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
(2) Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av
vilkåret i bokstav c.
(3) For å utøve stemmeretter må velgeren være innført i manntallet i en kommune på
valgdagen.
§ 31 Valgbarhet ved stortingsvalg

(1) Valgbar til stortinget og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget, og
som ikke er utelukket eller fritatt.
(2) Utelukket fra valg til Stortinget er
a)
Ansatte i departementene med unntak av statsråder, statssekretærer og politiske
rådgivere
b) Dommere i høyesterett og
c)
Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet.
(3) Om en person skal utelukkes fra valg til Stortinget avhenger av om vedkommende
innehar stillingen på valgdagen.

4.0 Nominasjonsmøtet
Det er nominasjonsmøtet som velger hvem som skal stå på lista for Oslo MDG i stortingsvalget
2017. Oslo MDGs vedtekter regulerer hvordan nominasjonsmøtet skal gjennomføres:
§ 10.5 Nominasjonskomiteen skal sammen med fylkesstyret organisere
nominasjonsmøte.
Foreløpig innkalling sendes ut senest seks uker før nominasjonsmøtet, og endelig
innkalling sendes ut senest fire uker før nominasjonsmøtet. De som er
stemmeberettigede på nominasjonsmøtet er registrerte medlemmer som har betalt
kontingent senest to uker før selve møtet.
Nominasjonsmøtet vedtar selv forretningsorden, dvs. at man vedtar møtereglene ved starten av
møtet. Hvis du lurer på hvordan et slikt møte vanligvis foregår, så gir de nasjonale
retningslinjene for nominasjonsprosessen følgende anbefalinger om hvordan det bør
gjennomføres:
●
●

●

●

På nominasjonsmøtet legges nominasjonskomitéens forslag til grunn. Hvis det er
dissens i komitéen, legges flertallets forslag til grunn.
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 kan fremme et fullstendig alternativt listeforslag, forutsatt at det kan
dokumenteres at forslåtte kandidater har gitt samtykke til dette.
Voteringsform
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.
De tre øverste plassene skal voteres over hver for seg. Er det ikke flere
kandidater til resten av plassene, kan resten av listen voteres i blokk.
Presentasjon
Dersom det flere kandidater, eller er en delt innstilling fra komitéen, får hver av
kandidatene anledning til å holde et innlegg for hvorfor de bør velges. Hver

kandidat bør også få inntil to støtteappeller hver fra personer som støtter deres
kandidatur.

5.0 Vedlegg
●
●
●

Nasjonale retningslinjer for nominasjonsprosessen, vedtatt av LS 15.11.2015
Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne
Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

