Vedtatt av Årsmøtet i Oslo SV, 1. mars 2020.

Valg
Nominasjonskomité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leder: Andreas Borud
Günerløkka: Ingrid Wergeland
Grorud: Alejandro Decap
Søndre Nordstrand: Trine Dønhaug
Gamle Oslo: Stian Antonsen
Nordre Aker: Thea Schjøtt
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.
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.
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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
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
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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

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
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