Veiledning til Håndbok for tillitsvalgte
Nr. 03: Nominasjonskomiteer
Sentrale retningslinjer for nominasjonskomiteer i Pensjonistpartiet:
Stortingsvalg og fylkestingsvalg:
Det er fylkesstyret som skal oppnevne en nominasjonskomite (NK) på 5-7 medlemmer
med vara. NK velger selv sin leder og sekretær. Komiteen skal sørge for at det blir satt
opp en valgliste, at det blir innkalt til nominasjonsmøte og at valglisten blir levert til riktig
myndighet. Det er viktig at tidsfrister blir overholdt. Videre må Valgloven og PP 's
vedtekter følges.
NK kan komme med forslag på kandidater som ikke tilhører et lokallag,
(direktemedlemmer). Når det gjelder medlemmer som tilhører lokallag, er det viktig at
det er lokallagene som skal foreslå kandidater.
Det er fylker som har få lokallag, mens andre har flere. Det er derfor praktisk å sette en
grense på to lokallag når det gjelder den videre framgangsmåte:

Fylker med flere enn to lokallag:
1. NK skal anmode lokallagene om å sende inn forslag på 10 navngitte kandidater til
lokallag. Disse navn skal hentes fra hele fylket og ikke bare fra vedkommende
lokallag. Disse kandidatene skal foreløpig bare angis alfabetisk. Frist for innsending
av forslag: 15. oktober året før valget.
2. NK stiller så opp de innkomne forslagene i alfabetisk rekkefølge samtidig som det
opplyses om hvilket lokallag som har ført opp vedkommende. Sammen med denne
oversikten skal også følge eventuelle direktemedlemmer som NK foreslår.
3. Lokallagene skal nå ta for seg den oversikten som NK har sendt dem, (se punktet
ovenfor). Hvert lokallag skal foreslå en rangering av de 10 første plassene på
valglisten. Frist for innsendingen av denne oversikten til NK:
4. 15. november året før valget.
5. NK skal med basis i lokallagenes forslag sette opp en foreløpig rangering av
kandidatene. Det skal opplyses hvilken plassering de enkelte kandidatene har fått fra
lokallagene. Frist for utsending av denne listen er 1. desember året før valget.
Kandidatene bør være forespurt.
6. Lokallagene skal gis anledning til å uttale seg om rangeringen av kandidatene. Frist
15. desember året før valget.
7. NK utarbeider så sitt endelige forslag til valgliste innen 10. januar i valgåret. Forslaget
bør offentliggjøres av NK i samråd med fylkesstyret.
8. Lokallagenes styrer må gjøres kjent med valglovens bestemmelser om valg og
utsendinger av delegater til selve nominasjonsmøtet. Dette kan med fordel arrangeres
samtidig med årsmøtet i fylket i valgåret.

9. Etter at nominasjonsmøtet har vedtatt valglisten, er NK ansvarlig for at denne blir
levert til Valgstyret i valgkretsen (fylket) innen den fastsatte dato og i samsvar med
myndighetenes krav for øvrig.
10. Det er viktig at det ikke oppstår tvil om NK's oppgaver og arbeidsmåter da det kan
føre til strid og uro i partiet. Fylkesstyret vil kunne avgjøre eventuelle uklare spørsmål.
Et mindretall i fylkesstyret kan dessuten legge fram saken i Hovedstyret til avgjørelse.
Både fylkesstyrets flertall og mindretall skal uttale seg.
11. Nominasjonsmøtet kan gi fullmakt til NK vedrørende suppleringer av valglisten.

Fylker som har to eller bare ett lokallag:
Når antall lokallag i fylket er få, bør de retningslinjer som er satt opp ovenfor følges i den
grad det er praktisk. Det er viktig at det velges en selvstendig nominasjonskomite. (NK).
Men denne må i stor grad samarbeide med fylkesstyret. Spesielt må NK sammen med
fylkesstyret vurdere om kanskje alle de fremmøtte bør gis stemmerett på
nominasjonsmøtet. Videre må NK og fylkesstyret prøve å unngå at tvil og uro kan oppstå
og minne om at et mindretall har rett til å legge saken fram for Hovedstyret som avgjør
saken. (Se punkt 10).

Retningslinjer for nominasjonskomiteer ved kommunevalg:
Det er fylkespartistyret som informerer kommunepartiene om de aktuelle tidsfrister, blant
annet om når valglisten skal være innlevert til Valgstyret.
Kommunepartistyrene (KS) skal i god tid velge en nominasjonskomite på 3-5
medlemmer. NK konstituerer seg selv med leder og sekretær. NK skal henvende seg til
alle medlemmer i kommunepartiet og be om forslag på kandidater.
Antall PP-kandidater bør være noe større enn antall kommunestyrerepresentanter.
Erfaringen viser at enkelte vil eller kan trekke seg senere.
Frist for slike forslag på kandidater er 15. november året før valget.
Komiteen utarbeider et listeforslag og sørger for at det blir innkalt til et nominasjonsmøte i
samarbeid med KS. På dette møtet foreslår KS om det skal benyttes kumulering, hvor
mange som i tilfelle skal kumuleres og i hvilken orden. På selve nominasjonsmøtet har
alle frammøtte medlemmer stemmerett.
Det er viktig at NK får fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer/ endringer av
valglisten etter at den er innlevert. Dette bør skje i samarbeid med KS. NK har ansvaret
for at valglisten blir innlevert i rett tid til Valgstyret.
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