Nominasjonskomite for kommunevalget 2023
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Marianne Borgen, leder
Magnus Delsett, Gamle Oslo
Aina Larsen, Østensjø
Carl Morten Amundsen, Grünerløkka
Marian Hussein, Stovner
Petter Sommervold, Frogner
Regina Lindhjem Oslo SU

Mandat
Oppsummert
Nominasjonskomiteen skal innstille på en liste for SV til kommunevalget 2023, som skal vedtas på
nominasjonsmøtet 06.12 2022. Førsteutkast til liste skal sendes på høring i partiet 13.09 2022.
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 en liste
som gjenspeiler bredden og mangfoldet i befolkningen. I tillegg til faktorer som kjønn, alder
og geografi er det nødvendig at komiteen ser på andre elementer for å sikre representasjon.

●

I dag er det grupper som er underrepresentert i politikken. Både minoriteter, personer med
nedsatt funksjonsevne, fagarbeidere og personer med arbeiderklasseyrker er slike.

Alle kandidater skal intervjues. Og alle de som sto på liste ved sist valg bør kontaktes.
●

Komiteen skal innstille på hvor mange forhåndskumulerte kandidater det skal være på listen,
og de skal ta en ekstra grundig vurdering av kandidater til disse plassene på listen. Alle
forhåndskumulerte kandidater skal intervjues av hele komiteen og i minst en halv time.

●

Nominasjonskomiteen avgjør selv om de vil be om motivasjonsbrev, politisk CV eller annen
skriftlig informasjon fra kandidatene.

Praktiske avklaringer
Nominasjonskomiteen får tildelt en sekretær som deltar på møter ved behov og bidrar med praktisk
hjelp mellom møtene. Nominasjonskomiteen tar selv stilling til om det er behov for et arbeidsutvalg.
Dagens bystyregruppe inkludert varaer får betenkningstid frem til 30. mai på om de ønsker gjenvalg.

Oslo SV

Dagens bystyregruppe 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 stortingsgruppen, fylkesstyret, bystyresekretariatet og
Oslo SU til samtaler for å få råd om hvilke kvalifikasjoner det er viktig at bystyregruppen besitter.
Komiteen skal sørge for å invitere bredt til innspill på kandidater fra lokallag og medlemmer av
fylkeslaget, og komiteens medlemmer kan i tillegg selv foreslå kandidater.

En godt sammensatt liste
Kriterier som skal vektlegges for å få et best mulig lag på listen:
●
●
●

●
●
●
●
●

Kjennskap til Oslo-politikk
Motivasjon og tid til å skjøtte et bystyreverv (fast, vara, komite, andre råd/utvalg)
En mangfoldig liste med hensyn til
○ Kjønn/kjønnsidentitet (listen skal ha god kjønnsbalanse)
○ Sosial- og yrkesmessig bakgrunn
○ Politisk og faglig bredde
○ Alder
○ Minoritetsbakgrunn, herunder personer med ulik etnisitet, religion, livssyn,
funksjonsvariasjon og seksuell orientering
○ Geografi
Kompetanse på prioriterte politiske felt
Takle rollen både i posisjon og opposisjon
Gjennomføringsevne i parlamentariske organ
God på media
Forpliktelse om å være aktiv i valgkampen

Høringsrunde
Førsteutkastet skal sendes på høring til lokallagene og Oslo SU. Alle lokallag skal arrangere åpne
medlemsmøter der de diskuterer listen og etter vedtak 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.
Fylkesstyret utarbeider retningslinjer for de åpne medlemsmøtene som sendes ut til lokallagene i god
tid før høringsrunden.

Frister
●
●

Oslo SV

06.03.2022: Nominasjonskomiteen velges på årsmøtet.
30.05.2022: Frist for kandidatene til å svare på om de ønsker gjenvalg.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

20.06.2022: Frist for å fremme forslag til nominasjonskomiteen. Forslag etter denne datoen
vil selvsagt ikke bli avvist, men har dårligere sjanser på å vinne frem.
06.09.2022: Frist for å melde seg inn i Oslo SV for å få stemmerett (3 mnd før)
13.09.2022: Innstilling til liste sendes på høring til lokallagene
23.10.2022: Lokallagenes frist for tilbakemeldinger på førsteutkastet til liste (søndag)
03.11.2022: Siste møte i komiteen.
06.11.2022: Frist for å sende ut innstillingen og innkallingen til nominasjonsmøtet (30 dager
før)
15.11.2023: Stemmerett - frist for flyttemelding til Oslo SV (3 uker før)
06.12.2022: Nominasjonsmøtet avholdes

Forventninger til kandidatene
Hva betyr det å stå på en liste for Oslo SV ved Kommunevalget 2023:
●
●
●
●
●

Du må ha lyst og mulighet til å gjøre en forskjell
Du er klar for offentlig å vise 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 de som blir valgt inn
Du forplikter deg til å bruke tid på vervet om du blir valgt (fast eller vara), og til å delta aktivt i
Bystyregruppas arbeid.

Krav vi stiller til SVs bystyrekandidater
Kumulerte kandidater (stor sjanse for å komme inn)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Delta i partiets skoleringsprogram for toppkandidater
Sette seg inn i partiets hovedsaker og Oslo SVs arbeidsprogram
Sette seg inn i arbeidet i bystyret gjennom samtale med bystyrerepresentanter
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 bydeler og lokallag 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

Resten av listen (alle kan bli kumulert og bli vara)
●
●
●
●

Oslo SV

Delta i partiets skoleringsprogram for kandidater
Sette seg inn i partiets hovedsaker og Oslo SVs arbeidsprogram
Delta på fylkets valgkampåpning
Delta jevnlig med leserbrev eller redaksjonelle oppslag

●
●
●
●
●

Oslo SV

Besøke minst fem lokallag 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
Ha ansvar for oppfølging av fadderlag
Dele 3-5 saker på sosiale medier i uken

