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Sak 8/20 Valg 

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre i Oslo SV 

Arbeidet i valgkomiteen 

Valgkomiteen har bestått av Mina Finstad Berg (leder), Leif Kjetil Tviberg, Elisabeth Koren, Lars B. 

Kristoffersen, Mirza Sefo og Mina Jørgensen Bergem (SU). 

I SVs vedtekter står det at man i alle valg av tillitspersoner skal en tilstrebe likevekt mellom menn og 

kvinner. Oslo SVs vedtekter sier videre at vi skal ha minst to medlemmer med minoritetsbakgrunn i 

styret. I år var det var tre menn som trakk seg; Omar Gamal, Benjamin Larsen og Dara Goldar. 

Komiteen har intervjuet flere aktuelle kandidater og lagt vekt på å finne styremedlemmer som vil 

gjøre en god jobb med å styrke oss politisk frem mot et viktig stortingsvalg, samtidig som 

kjønnsbalansen blir ivaretatt. Vi innstiller på et styre med solid organisasjonserfaring og vilje til å 

bygge organisasjonen videre. I tillegg vil styret ha folk med interesse for og kompetanse på de ulike 

politikkområdene som er viktig for SV.  

Innstilling 

Styremedlem (2 år): Assad Nasir (35) er norsklærer på en VGS i Lørenskog, journalist og forfatter av 

bl. a boken «Kunsten å være pakkis», er vara til bystyret og leder av skole og utdanningspolitisk 

gruppe. Han sitter i SVs inkluderingsutvalg. Har en bachelor i sosialantropologi, og er vara til styret i 

Alna SV. 

Styremedlem (2 år): Alejandro Decap (34) er nestleder i lokallaget og nestleder i bydelsutvalget i 

Grorud. Flyktet fra Chile når han var 3 mnd. Jobber som Kommunikasjonsrådgiver at Norges 

Handikapforbund og er opptatt av diskriminering generelt, og funksjonshemmedes rettigheter 

spesielt. 

Styremedlem (2 år): Steinar Heldal (37) er i sin andre periode som bydelspolitiker i Gamle Oslo og har 

bl. a ledet Byutviklingskomiteen, vært bystyrerepresentant i Lillesand og vært studentpolitiker i 

Bergen/ved UiB. Han er statsviter, og jobber som forskningsadministrativ leder for Klinikk for kirurgi 

og transplantasjon ved Oslo universitetssykehus (OUS). Steinar er spesielt opptatt av bydelspolitikk, 

byutvikling, forskning og høyere utdanning, og helse- og eldrepolitikk.  

Nestleder (2 år): Hanne Lyssand (57) er i dag nestleder i Oslo SV og har vært medlem av fylkesstyret 

siden 2009. Hanne jobber som systemtekniker i Verdipapirsentralen. Hun har vært medlem i SU/SV 

siden hun var 16 år, og har blant annet vært lokallagsleder og er nå BU-representant for Nordre Aker 

SV. Valgkomiteen mener dagens arbeidsutvalg fungerer godt og ønsker at AU også framover skal 

nyte godt av Hannes erfaring og kompetanse. 
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Styremedlem (2 år): Gunnell E. Sandanger (44) har vært aktiv i Oslo SV i mange år, som lokallagsleder 

i Østensjø bydel og etter hvert styremedlem i Alna SV, i bydelspolitikken og i Miljøpolitisk utvalg. Hun 

jobber som seniorrådgiver i Cicero og har tidligere jobbet i Regnskogfondet og i Framtiden i våre 

hender med klima, etikk- og næringslivsspørsmål.  

Styremedlem (2 år): Karianne Hansen Heien (39) jobber som rådgiver i Fagforbundet, og har tidligere 

vært forbundssekretær i EL og IT Forbundet. Hun har vært styremedlem i flere lokallag i Oslo tidligere 

og er nå vara til Bydelsutvalget på Grünerløkka. Hun sitter i SVs faglige utvalg, og er faglig leder i Oslo 

SV. Hun er spesielt opptatt av arbeidslivspolitikk og klima- og miljøsaker. 

Styremedlem og kvinnepolitisk leder (2 år): Margrethe Gustavsen (35) Jobber som journalist i 

Uniforum. Hun er sosiolog, har erfaring fra studentpolitikken og har sittet en periode som 

representant i bydelsutvalget på St. Hanshaugen. Hun har for tiden kvinnepolitisk leder i Oslo SV. 

Vararepresentantene velges for ett år av gangen: 

1. Varamedlem (1 år): Jan Breivoll (38) er leder av St. Hanshaugen SV og internasjonal gruppe. Jan 

jobber som tolk i Tolkesentralen og som oversetter, og har hatt en prosjektstilling i Oslo SV i 

valgkampen. Han har vært medlem i SU/SV siden han var 24 år, og har blant annet vært med på å 

stifte studentlaget i Bergen, Høyden SV. Jan har særlig interesse for internasjonale spørsmål. 

2. Varamedlem (1 år): Nadya Tahir (20) bor på Bjerke, og jobber for tiden som lærer på Fernanda 

Nissen grunnskole. Hun sitter som styremedlem i Bjerke SV, og er vara til BU og Bystyret. Ved siden 

av å være aktiv i SV, jobber hun frivillig på Tøyen sportsklubb og er aktiv i ungdomsorganisasjonen 

Changemaker, der hun har vært leder for fylkesgruppen og sittet i flere politiske utvalg. Nadya er 

spesielt opptatt av internasjonale spørsmål og bedre vilkår for barn og unge.  

3. Varamedlem (1 år) Solveig Skaugvoll Foss (23) bor på Frogner og arbeider i. Har vært aktiv i SU og 

SV siden hun startet opp et SU-lag som 14 åring i Farsund og Lyngdal. Har vært vara for Kari Elisabeth 

Kaski på stortinget, og ledet arbeidet med SVs alternative budsjett høsten 2019. Har vært 

organisasjonssekretær i Natur og Ungdom og jobber nå i Norges Kristelige Studentforbund. 

Styret vil etter innstilingen se slik ut. Kandidater på valg er markert gult, nye kandidater er uthevet.  

 Verv Navn Bydel Valgt Periode Alder 

 Leder Sunniva Holmås Eidsvoll Grünerløkka 2017 1 36 

 Nestleder Carl Morten Amundsen Grünerløkka 2015 1 59 

 Nestleder Hanne Lyssand Nordre Aker 2009 2 57 

 Medlem Kristian Takvam Kindt Gamle Oslo 2019 1 33 

 Medlem Gunnell Sandanger Alna 2018 2 44 

Ny Medlem Assad Nasir Alna 2020 2 35 

 Medlem Karianne Hansen Heien Grünerløkka 2018 2 38 

Ny Medlem Alejandro Decap Grorud 2020 2 34 
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 Medlem Karin Harnæs  Frogner 2019 1 32 

Ny Medlem Steinar Heldal Gamle Oslo 2020 2 37 

 Medlem Margrethe Gustavsen St. Hanshaugen 2018 2 34 

 Medlem Kajsa Falsen Oslo SU 2019 1 16 

 1. vara Jan Breivoll St. Hanshaugen 2018 1 38 

 2. vara Nadya Tahir Bjerke 2019 1 20 

Ny 3. vara Solveig Skaugvoll Foss Frogner 2020 1 23 

Valkomitéens innstilling til Oslo SVs Landsstyrerepresentant 

Verv Navn 

Landsstyrerepresentant Sunniva Holmås Eidsvoll, leder av Oslo SV 

1. vara Carl Morten Amundsen, nestleder i Oslo SV 

2. vara Hanne Lyssand, nestleder i Oslo SV 

3. vara Marianne Borgen, ordfører i Oslo 

Fylkesstyrets innstilling til revisor 

Fylkesstyret innstiller på at Roar Svensbakken, BDO AS velges til revisor.  

Fylkesstyrets innstilling til nominasjonskomite 

1. Leder: Andreas Borud 
2. Günerløkka: Ingrid Wergeland 
3. Grorud: Alejandro Decap 
4. Søndre Nordstrand: Trine Dønhaug 
5. Gamle Oslo: Stian Antonsen 
6. Nordre Aker: Thea Schjøtt 
7. Oslo SU: Meaza Asefaw 

 

Mandat til nominasjonskomiteen 2021 

Oppsummert 

Nominasjonskomiteen skal innstille på en liste for SV til stortingsvalget 2021, som skal vedtas på 
nominasjonsmøtet 30.11 2020. Listen skal sendes på høring i partiet 08.09 2020. 
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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 på topp i SVs stortingsvalglister.   

Komiteen skal ta en ekstra grundig vurdering av kandidater til de 10 øverste plassene på listen. Alle 
kandidater skal intervjues. De som komiteen selv vurderer som kandidater til de fem øverste 
plassene skal intervjues av hele komiteen og i minst en halv time, om nødvendig i to runder. 

_______________________________________________________ 

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 30. april 2020.  

Dagens stortingsgruppe 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 nøkkelpersoner i byråd og bystyregruppen for å få råd om hvilke 
kvalifikasjoner det er viktig at stortingsgruppen besitter.  

En godt sammensatt liste 

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

• Kjennskap til Oslo-politikk 

• En mangfoldig liste med hensyn til  
• Sosial/faglig bakgrunn 
• Politisk bredde 
• Alder 
• Minoritetsbakgrunn 
• Kjønn (annenhver kvinne/mann) 
• Geografi 

• Kompetanse på prioriterte politiske felt 
• Kunne takle rollen både i posisjon og opposisjon 

• Gjennomføringsevne i parlamentariske organ 

• God på media 

• Aktiv i valgkampen 

• Må kunne begeistre 

Høringsrunde 
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Førsteutkastet skal sendes på høring til lokallagene 08.09.2020. 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 hvilket syn som har flertall, eventuelt ved 
stemmetall. 

Frister 

• 01.03.2020: Nominasjonskomiteen velges på årsmøtet. 
• 30.04.2020: Frist for kandidatene til å svare på om de ønsker gjenvalg. 
• 20.08.2020: Frist for å fremme forslag til nominasjonskomiteen. Forslag etter denne datoen 

vil selvsagt ikke bli avvist, men har dårligere sjanser på å vinne frem. 
• 30.08.2020: Frist for å melde seg inn i Oslo SV for å få stemmerett (3 mnd før) 
• 08.09.2020: Innstilling til liste sendes på høring til lokallagene 
• 20.10.2020: Lokallagenes frist for tilbakemeldinger på førsteutkastet til liste (søndag) 
• 28.10.2020: Siste møte i komiteen. 
• 01.11.2020: Frist for å sende ut innstillingen og innkallingen til nominasjonsmøtet (30 dager 

før) 
• 09.11.2020: Stemmerett - frist for flyttemelding til Oslo SV (3 uker før) 
• 30.11.2020: Nominasjonsmøtet avholdes mandag 30. november på Det Norske Teatret 

Forventninger til kandidatene 

Hva betyr det å stå på en liste for Oslo SV ved Stortingsvalget 2021:   

• Du må ha lyst og mulighet til å gjøre en forskjell 
• Du er klar for offentlig å viser at du støtter og vil jobbe for SVs politikk  
• Du har tid og mulighet til å bidra til partiets valgkamp, særlig i perioden 1.august – 13.september  
• Du må ha mulighet til å være vararepresentant for den som blir valgt inn   

Krav vi stiller til SVs stortingskandidater  

1.-3. kandidat (reell sjanse for å komme inn) 

• Delta i partiets skoleringsprogram for toppkandidater 
• Sette seg inn i partiet sine hovedsaker nasjonalt og fylkesvis  
• Som en del av nominasjonskomiteens arbeid, gjennomføre samtale med sekretariatsleder eller 

avtroppende Stortingsrepresentanter om arbeidet på Stortinget.  
• Være forberedt på at valgkamp krever mye tid fra nominasjonen og frem til valget 
• Planlegge og delta i fylkets valgkampåpning 

• Ukentlige leserbrev eller redaksjonelle oppslag  
• Besøke flest mulig kommuner i løpet av valgkampen for aktivitet og stand 
• Innlede på 5 Sosialistiske Venstreparty eller andre arrangement i løpet av den intensive 

valgkampen i tråd med fylkeslagets valgkampplaner 
• Delta i debatter og møter i løpet av valgkampen 
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4 -10. kandidat (kan komme inn dersom en av de faste går i regjering) 

• Delta i partiets skoleringsprogram for toppkandidater 
• Sette seg inn i partiet sine hovedsaker nasjonalt og fylkesvis  
• Gjennom samtale med avtroppende stortingsrepresentanter, sette seg inn i hvordan arbeidet på 

Stortinget foregår 
• Delta i fylkets valgkampåpning 
• Ukentlige leserbrev eller redaksjonelle oppslag  
• Besøke flest mulig kommuner i løpet av valgkampen for aktivitet og stand 
• Innlede på 3 Sosialistiske Venstreparty eller andre arrangement i løpet av den intensive 

valgkampen i tråd med fylkeslagets valgkampplaner 
• Delta i debatter og møter i løpet av valgkampen 

11.-21. kandidat  

• Delta på fylkets valgkampåpning  
• Delta jevnlig med leserbrev eller redaksjonelle oppslag 
• Ha ansvar for oppfølging av fadderlag  
• Besøke minst tre lokallag i løpet av valgkampen for aktivitet og stand 
• Dele 3-5 saker på sosiale medier i uken i intensiv valgkamp 
• Sende inn et leserbrev til en avis fra mars til september  


