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2 
 

Kjøreplan  
 
 
 
SØNDAG, 25. oktober 
 
11.00-11.45:  Registrering og lunsj (serveres på møtebordet i møtesalen) 

12.00:   Venstres visjon, ved Guri Melby, partileder og kunnskapsminister 

12.40:   Fylkesleder ønsker velkommen 

13.00:   Konstituering av nominasjonsmøtet (NM-sak 01) 

● Valg av møteledere, referenter, protokollsignatarer, tellekorps, 
teknisk ansvarlig 

● Godkjenning av innkalling, dagsorden, forretningsorden og 
delegasjonenes fullmakter 

13.30:   Nominasjonskomitéen presenterer innstillingen (NM-sak 02) 

14.00:  Debatt om valgkomitéens innstilling og nominasjonsprosessen  
(NM-sak 02) 

14.30:   Vedtak om fremgangsmåte i nominasjonsmøtet (NM-sak 01.06) 

14.45:   Valg av kandidater og eventuelle støttetaler (NM-sak 02) 

16.15:   Appeller fra topp tre 

ca.16.30:  Møteslutt 
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NM-sak 01: Konstituering 
01.01 Godkjenning av innkalling 
 
Fylkesstyrets innstilling:  

Innkallingen godkjennes 

01.02 Godkjenning av styrets forslag til dagsorden  
Fylkesstyrets forslag til dagsorden: 

NM-sak 01: Konstituering  

01.01 Godkjenning av innkalling  
01.02 Godkjenning av styrets forslag til dagsorden  
01.03 Godkjenning av styrets forslag til kjøreplan  
01.04 Godkjenning av styrets forslag til forretningsorden   
01.05 Valg av møtets funksjonærer: Møtedirigenter, tellekorps, referenter, 
fullmaktskomité, protokollsignatarer, teknisk ansvarlig. 
01.06 Vedtak framgangsmåte 
01.07 Godkjenning av delegasjonenes fullmakter 

NM-sak 02: Valg 

Fylkesstyrets innstilling:  

Forslag til dagsorden vedtas 

 
01.03 Godkjenning av styrets forslag til kjøreplan  
 

Fylkesstyrets innstilling:  

Forslag til kjøreplan vedtas 
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01.04 Godkjenning av styrets forslag til forretningsorden 
 
Se sak 01.06 for bakgrunnsinformasjon. 

Fylkesstyrets forslag til forretningsorden for Viken Venstres 
nominasjonsmøte 2020 

1. Nominasjonsmøtet debatterer og voterer over om den skal behandle 
foreslåtte innstillingen helt eller delvis i plenum ved å: 

a. votere om listen skal behandles i sin helhet i plenum, hvis NEI 
b. votere om de første 7 plasser behandles i plenum, og resten av listen 

per valgkrets 
2. Voteringer skjer per valgkrets, og vedtak fattes ved simpelt flertall i alle tre 

valgkretser 
3. Hvis alle valgkretsene sier JA til forslag a behandler nominasjonsmøte hele 

valglisten i plenum; alle plasser velges ved simpelt flertall av hele møtet, dvs. 
ikke per valgkrets 

4. Vedtas forslag b behandler møtet de første plassene i plenum og resten i 3 
separate møter (per valgkrets); første plassene velges ved simpelt flertall av 
hele møtet, dvs. ikke per valgkrets 

5. Hvis én eller flere valgkretser sier NEI til både forslag a OG b, deler møtet seg i 
3 separate møter (per valgkrets) 

6. Separate møter per krets avholdes i dedikerte møterom for delegasjonene fra 
Buskerud, Østfold og Akershus. 

7. Styremedlemmer i Viken Fylkesstyre og delegater fra sideorganisasjonene 
(UV, VKL) i Viken er delegater i de valgkretser enkelte har tilhørighet 

8. Alle kandidatlister vedtatt av delegasjonene - felles eller separate - gjelder 
som Viken Venstres kandidatlister 

9. Vedtak på nominasjonsmøtet fattes med simpelt flertall når annet ikke er 
bestemt i Venstres vedtekter. 

10. Stemmeberettigede nominasjonsmøtedeltakere melder seg på talelisten ved 
tydelig å vise nummerskilt. 

11. Forslag må leveres skriftlig til møtelederen. 
12. Forretningsorden vedtas ved konstitueringen av møtet. Endringer i 

forretningsorden kan dog senere vedtas med 2/3 flertall. 
13. Ved personvalg skal alternative forslag til den framlagte innstillingen settes 

opp mot en bestemt person i denne innstillingen. Den er valgt som oppnår 
flere enn halvparten av de avgitte stemmer. Blank stemmeseddel regnes som 
avgitt stemme. Avstemningen skal være skriftlig dersom minst en delegat 
krever det. 

14. Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår mer enn halvparten av de 
avgitte stemmene, foretas omvalg. Det skal da være bundet omvalg mellom 
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de to som har fått flest stemmer. Dersom det er stemmelikhet ved andre valg, 
skal det foretas loddtrekning. 

15. Stemmesedler ved valg skal inneholde et antall navn som tilsvarer det antall 
personer som skal velges. 

16. Det er ikke adgang til å stemme som fullmektig for en ikke-møtende, men 
stemmeberettiget, delegat/utsending. 

17. Hvis medlemmer av nominasjonskomiteen ikke er delegat, gis vedkommende 
talerett ved behandling av saker knyttet til nominasjonskomiteens arbeid. 

18. Ved behandling av nominasjonsmøtets saker er det kun delegater som har 
forslag- og stemmerett.  

19. Nominasjonsmøtet kan innvilge talerett til ikke-delegater. 
 
 
 

Fylkesstyrets innstilling: 

Forslag til forretningsorden vedtas 
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01.05 Valg av møtets funksjonærer 
 

Fylkesstyrets innstilling: 

Møtedirigenter:  
Fredrik Carstens, Venstres hovedorganisasjon, Per Aage Pleym, Eidsvoll og Erik 
Hörluck Berg, Modum. Bisitter: Helene Trenum Christiansen, Fredrikstad   

Tellekorps:  

Legges frem på møtet 

Referenter:  

Line Stockholm, Frogn 
Eirik Romstad, Indre Østfold 

Fullmaktskomité: 

Kjetil Andersen (leder), Indre Østfold 
Lloyd Patrick Heldal, Lillestrøm 
Johan Malvik, Bærum 
Jan Kattenberg, Gol 

Teknisk ansvarlig: 

Petter Sæterøy, Unge Venstre 

Protokollsignatarer: 

Alveva Hohler, Hol 
Frank Roland, Bærum  
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01.06 Vedtak, framgangsmåte 
 
Vikens stortingsvalgkretser i 2021 er Buskerud, Østfold og Akershus. Viken Venstres 
årsmøte 2020 behandlet derfor spørsmålet om Viken Venstre skulle stille samme 
liste i alle tre valgkretsene, eller om det skulle stilles tre separate lister.   

I behandlingen av saken ble det stemt delegasjonsvis, basert på valgkretsene. Alle 
delegasjonene, Østfold, Buskerud og Akershus vedtok med stort flertall at Viken 
Venstre skulle stille én felles liste og sette ned én felles nominasjonskomité. 

Årsmøtets vedtak: 
Delegasjonene Østfold, Buskerud og Akershus samarbeider om én felles liste i 
alle tre valgkretser. 
 
De tre stortingsvalgkretsene skal være representert blant de fire øverste 
plassene. 

 
I Viken Venstres vedtekter ligger det en interimbestemmelse: 

Inntil Venstres vedtekter endres slik at det kan avholdes felles 
nominasjonsmøte for Viken Venstre til Stortingsvalg, skal det avholdes 
separate nominasjonsmøter for valgdistriktene, Akershus, Buskerud og 
Østfold. 

Fylkesstyret legger til rette for at årsmøtets vedtak om én felles liste respekteres 
innenfor rammene av Viken Venstres vedtekter. Fylkesstyret har derfor foreslått en 
fremgangsmåte i forretningsorden, hvor de tre valgkretsene først stemmer separat 
over om valglisten skal behandles i et felles nominasjonsmøte, eller om den skal 
behandles separate nominasjonsmøter. 
 
Fylkesstyret anbefaler at Viken Venstres stortingsliste behandles av et samlet 
nominasjonsmøte, bestående av alle tre valgkretsene. 
 
Fremgangsmåten har blitt vurdert og bifalt av VHO og Sentralstyret. Den 
respekterer både hva delegasjonene vedtok på årsmøtet og vedtektene. 

 
 

Fylkesstyrets innstilling til delegasjonene:  

Viken Venstres stortingsvalgliste behandles i plenum, alle valgkretsene samlet. 

 
01.07 Godkjenning av delegasjonenes fullmakter 
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NM-sak 02 Valg 
 
Nominasjonskomitéens innstilling 
 

 Kandidat Kommune Fødselsår 
1 Abid Q. Raja Bærum 1975 
2 Solveig Schytz Ås 1976 
3 Maren Hersleth Holsen Indre Østfold 1976 
4 Timo Nikolaisen Drammen 1999 
5 Hulda Tronstad Bærum 1968 
6 Margrethe Reusch Lillestrøm 1979 
7 Anders Wengen Drammen 1976 
8 Elisabeth Holter-Schøyen Asker 1961 
9 Finn-Erik Blakstad Moss 1973 

10 Hanna Linnéa Lindtvedt Kongsberg 2003 
11 Camilla Edi Hille Nordre Follo 1974 
12 Thorbjørn Merkesdal Ullensaker 1972 
13 Ingunn Herstad Hensel Indre Østfold 1972 
14 Maud Sørum Vestnes Drammen 1996 
15 Eirik T. Bøe Bærum 1964 
16 Tove Hofstad Lier 1969 
17 Lars Peter Østrem Enebakk 1988 
18 Marcus André Holst-Pedersen Lillestrøm 1998 
19 Gerd Mette Drabløs Drammen 1972 
20 Steinar Bleken Hemsedal 1960 
21 Arjo van Genderen Vestby 1969 
22 Oda Scheel Bærum 1999 
23 Erik Hørluck Berg Modum 1964 
24 Anne Helene Bakke Halden 1994 
25 Eldbjørg Løwer Kongsberg 1943 

 

 


