
  
 
 
 
 
 

Sak 05/19 Delegatnøkkel til LM 2019 

Om prosessen 

Oslo SV vedtar en nøkkel til fordeling av våre 30 LM-delegater på Representantskapet.  Selve 

delegasjonen vedtas av årsmøtet etter innstilling fra fylkesstyret. 

Følgende kommer på LM utenom kvoten 

▪ Sunniva Holmås Eidsvoll, landsstyret  

▪ Arvinn Eikeland Gadgil, landsstyret 

▪ Kari Elisabeth Kaski, sentralstyret 

▪ Marian Abdi Hussein, sentralstyret 

▪ Siv Karin Kjøllmoen, sentralstyret 

▪ Mina Finstad Berg, sentralstyret 

 

I tillegg møter Petter Eide med tale- og forslagsrett, som stortingsrepresentant. 

Forslag til vedtak 

FS innstiller på en inndeling der 18 delegater går til lokallagene etter følgende prinsipp: 

En delegat til hvert lokallag og to delegater til de to største lokallagene (Gamle Oslo og 

Grünerløkka) 

 

12 delegater går til fylkespartiet etter følgende fordeling: 

5 delegater til Fylkesstyret 

1 delegat til SVs Byråd 

5 delegater til Bystyregruppa / kandidatene og 

1 delegat til Oslo SU 

Fylkespartiet vedtar en egen intern vararekke for sine 12 delegater. 

 

Lokallagene sender inn et forslag med en mannlig- og en kvinnelig kjønnsidentitet i 

prioritert rekkefølge. De to største lagene sender inn to av hver. Frist for å melde inn 

lokallagets delegat(er) og vararepresentant(er) er 6. februar. 

 

Lokallaget betaler selv for sin(e) delegater.1 Dersom et lokallag ikke har noen aktuelle 

kandidater går plassen videre til det neste laget som bare har fått en delegat etter størrelse 

per 31.12 2018. 

                                                           
1 Bortsett fra Studentlaget. 



  
 
 
 
 
 

 

Dersom det er ingen lokallag som ønsker / prioriterer å sende en ekstra delegat går denne 

plassen til fordeling til fylkespartiets delegasjon. 

 

FS lager en innstilling til en delegasjon med god kjønnsrepresentasjon, basert på de navnene 

lokallagene har sendt inn. Dersom et lokallag må bytte om på sin prioritering mellom de to 

vil dette skje i dialog med det enkelte lag, og ved loddtrekning hvis et slikt bytte ikke skjer 

frivillig.  

 

Vararekken 

Den lokallagsrepresentanten som ikke velges som delegat er personlig vara for sitt lag. 

Dersom et lokallag trenger vara, og lokallagets personlige vara ikke kan stille går plassen 

videre til det største lokallaget som ikke har to delegater på Landsmøtet og deretter 

prioritert etter størrelse. Det er fortsatt det lokallaget som ikke klarer å stille som betaler for 

plassen. 

 

Dersom det ikke er mulig å få noen fra lokallagenes delegasjon til å stille som vara, kan 

fylkeslagets varaer få plassen. 

 

 

Lokallagsdelegasjonen 

1 Gamle Oslo 

2 Gamle Oslo 

3 Grünerløkka 

4 Grünerløkka 

5 Sagene 

6 St. Hanshaugen 

7 Østensjø 

8 Frogner 

9 Nordre Aker 

10 Søndre Nordstrand 

11 Nordstrand 

12 Vestre Aker 

13 Bjerke 

14 Alna 

15 Ullern 

16 Grorud 

17 Stovner 

18 Oslo Studentlag 

 

 

 

Fylkeslagets delegasjon 

19 Fylkesstyret 

20 Fylkesstyret 

21 Fylkesstyret 

22 Fylkesstyret 

23 Fylkesstyret 

24 Byråd 

25 Bystyregruppa / kandidatene 

26 Bystyregruppa / kandidatene 

27 Bystyregruppa / kandidatene 

28 Bystyregruppa / kandidatene 

29 Bystyregruppa / kandidatene 

30 Oslo SU 

 


