
Retningslinjer for nominasjon på 
kommunenivå i Høyre 

 
 

Retningslinjene for nominasjon på kommunenivå i Høyre ble vedtatt av Høyres sentralstyre mars 
2014, og er en oppdatering av retningslinjene fra 2005. Sammen med normallover for Høyres 
lokalforeninger er disse partiets felles kjøreregler for nominasjonen. Veiledningsdelen er derimot 
råd og anbefalinger, som man kan gi en lokal tilpasning om situasjonen tilsier det.  

Retningslinjer Veiledning 

1. Nominasjonsprosessen  

Nominasjonsmøtet avholdes normalt 
innen 1. desember i mellomvalgåret, 
og senest 28. februar i valgåret. 

Nominasjonskomiteens innstilling 
skal foreligge og offentliggjøres 
senest 14 dager før 
nominasjonsmøtet. Nr. 1 på listen 
skal innstilles som ordførerkandidat. 
Medlemmene innkalles senest 
samtidig med offentliggjøringen og 
innstillingen vedlegges og gjøres 
kjent via foreningens hjemmeside.  

Nominasjonsmøtet berammes senest 
tre måneder før møtedatoen og 
dette gjøres kjent for samtlige 
medlemmer i foreningen blant annet 
via foreningens hjemmeside. 

Nominasjonskomiteen utarbeider – 
med utgangspunkt i disse 
retningslinjer – en fullstendig 
datoplan for nominasjonsprosessen 
som offentliggjøres senest 14 dager 
etter at komiteen er oppnevnt. Der 
må det også fremgå om det skal 
gjennomføres eget 
nominasjonsmøte for ordfører-
/byrådslederkandidaten. 

Det er avgjørende for Høyres muligheter til å vinne valg 
at kandidatene – og særlig ordfører-
/byrådslederkandidaten – evner å gjennomføre en god 
valgkamp, herunder at de får tid og anledning til å ta 
politiske initiativ, bygge opp gode relasjoner til media, 
delta i planleggingen av valgkampen, delta i 
programprosessen, bygge opp et kandidatteam, gjøre 
bruk av skolering, bygge allianser og nettverk lokalt 
osv. Derfor er det viktig å gjennomføre nominasjonene 
før 1. desember. Tidsfristen for å avholde 
nominasjonsmøte, 28. februar, må ikke oppfattes som 
en normaldato for nominasjon, men som absolutt 
seneste dato.  

Det bør i hvert enkelt tilfelle vurderes om Høyre er 
tjent med å nominere ordfører-
/byrådslederkandidaten i et eget nominasjonsmøte 
før de andre kandidatene nomineres. Dette vil for 
eksempel være naturlig der det er bred enighet om en 
god kandidat på et tidlig tidspunkt. Ved å nominere 
ordførerkandidaten tidligere, gis vedkommende 
anledning til å ta del i både program og 
nominasjonsprosessen for øvrig, samt å starte dialogen 
med velgerne – som Høyres utpekte toppkandidat – på 
et tidligere tidspunkt enn det som har vært vanlig i 
Høyre til nå.  

Dersom foreningsstyret vil gi føringer på den datoplan 
som nominasjonskomiteen skal utarbeide – og om det 
skal gjennomføres ett eller to nominasjonsmøter, bør 
dette gjøres samtidig med at komiteens oppnevnes.  

2. Nominasjonskomiteen  

Nominasjonskomiteen skal være så 
representativ som mulig. Unge Høyre 

Komiteen oppnevnes av foreningsstyret og bør ha et 
begrenset antall medlemmer (5-7 var regelen i de 
gamle retningslinjene). Store foreninger med mange 
medlemmer og underliggende kretsforeninger bør ha 
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skal være representert. 

Kandidater bør som hovedregel ikke 
være medlemmer av 
nominasjonskomiteen. 

 

 

en noe større komité, enn mindre kommune-
/bydelsforeninger.  

Komiteen bør oppnevnes så tidlig at den har tid og 
mulighet til å gjennomføre en god dialog med 
nåværende representanter, finne frem til nye talenter 
og forberede foreningens nominasjonsprosess for øvrig 
på en god måte. Nominasjonskomiteen bør derfor 
velges senest 28. februar i mellomvalgåret, og enda 
tidligere dersom foreningsstyret ser for seg at 
ordførerkandidaten skal nomineres i eget møte 
vesentlig tidligere enn de andre kandidatene. 

Nominasjonskomiteen fungerer frem til 31.3 i valgåret 
for å være i beredskap.  

Komiteen bør bestå av medlemmer som har høy 
kompetanse i rekruttering og tilgang til gode nettverk i 
lokalsamfunnet. Samtidig er det viktig at medlemmer 
av nominasjonskomiteen ikke har nært slektskap til 
sentrale kandidater. I slike tilfeller må de i det minste 
fratre komiteen når spørsmålet om listeplassering for 
nærstående er til behandling. 

Alle som blir foreslått/oppnevnt av en 
nominasjonskomite, må ha tenkt igjennom at de da 
ikke kan være aktuelle som kandidater til valget. 

Dersom et medlem av nominasjonskomiteen likevel 
ønsker å være kandidat, må medlemmet umiddelbart 
fratrekomiteen. 

Ingen må være med på prosesser som kan påvirke sitt 
eget kandidatur. 

Komiteen bør straks – etter at den er oppnevnt – ta 
stilling til om ordførerkandidaten skal nomineres i eget 
møte før de andre kandidatene nomineres, eller ikke.  

Komiteen bør primært legge vekt på å finne frem til 
kandidater som både har evne til å vinne valg for Høyre 
og kan representere Høyre på en tillitvekkende måte. 
Det skal også legges vekt på at flest mulig 
kommuneforeninger/regioner i fylket er representert 
og like mange kvinner som menn. Komiteen bør alltid 
tilstrebe å finne frem til noen kandidater utenom det 
etablerte Høyre-miljøet, for å sikre nødvendig 
fornyelse. Det bør normalt ikke kumuleres mer enn ¼ 
av det antall man kan regne med å få innvalgt.  
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Arbeidet i komiteen bør legges opp slik at det kan 
skape økt positiv oppmerksomhet om Høyre. Mye av 
prosessen bør foregå i åpenhet, og velgerne bør 
inviteres til å komme med forslag på kandidater. 
Komiteen bør legge vekt på tidlig og god intern-
informasjon. Særlig viktig er det å informere tidlig om 
hele prosessen, samt informere løpende om de 
kandidater som har sagt ja til å stille på listen og 
resultater av eventuelle prøvenominasjoner. 
Foreninger som ønsker det kan ta i bruk rådgivende 
posturavstemning blant alle betalende medlemmene 
om hvem som bør være partiets ordførerkandidat 
og/eller øvrige kandidater. 

Foreningens nettsider bør brukes aktivt i komiteens 
arbeid. 

Dersom det avdekkes alvorlige brudd på Reglement for 
nominasjonsprosesser, og disse brudd blir bekreftet av 
Høyres Hovedorganisasjon, kan 1/4 av foreningens 
bekreftede medlemmer kreve at det innkalles til 
ekstraordinært nominasjonsmøte. Fylkesstyret eller 
Sentralstyret kan også i alvorlige tilfeller, hvor den feil 
som er begått har avgjort nominasjonsmøtets utfall, 
beslutte å innkalle til ekstraordinært 
nominasjonsmøte.  

 

3. Sittende representanter  

Sittende representanter tilskrives pr. 
post og gis minst 14 dagers frist til å 
avklare skriftlig om de ønsker å være 
kandidat. Svarene gjøres kjent for 
hele foreningen.  

Tidspunktet for dette bør vurderes av hver 
nominasjonskomité for hver ny nominasjonsprosess. 
Normalt vil det dog være en fordel om sittende 
representanter har avklart dette i god tid før komiteen 
skal avgi sin innstilling.  

4. Kandidatene  

En person kan ikke nomineres som 
kandidat uten at vedkommende er 
medlem i Høyre og har betalt 
kontingent. 

De kandidater som blir foreslått skal 
– gjennom en kandidatavtale – 
forplikte seg til å følge de lover, 
vedtekter, reglementer og 

retningslinjer Høyre har vedtatt for 
sine valgte representanter og til å 

Kandidatene må senest på nominasjonsmøtet være 
betalende medlem av Høyre for å være valgbar. 

Innholdet i kandidatavtalen bør alltid være tilgjengelig 
på foreningens hjemmesider. Dersom en kandidat 
nekter å skrive under på avtalen, bør dette tolkes som 
at kandidaten har trukket seg.  

Nominasjonen ferdigstilles som regel i god tid før 
endelig behandling av programmet for den aktuelle 
valgperioden. Nominasjonskomiteen bør derfor sørge 
for at alle kandidater har anledning til å gjøre seg kjent 
med siste utkast til program for den kommende 
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utføre de partioppgaver i 
valgkampsammenheng og som mulig 
folkevalgt representant for partiet 
som naturlig følger av en 
listeplassering.  

valgperioden. Kandidatene har rett til å reservere seg 
fra deler av programmet, men plikter da å gjøre dette 
kjent for komiteen og senest ved behandlingen av 
programmet. 

5. Nominasjonsmøtets 
sammensetning og gjennomføring  

Nominasjonsmøtet består av alle 
fremmøtte medlemmer som har 
vært medlem i minst 4 uker, betalt 
kontingent til foreningen, eller en av 
sideorganisasjonene. For 
sideorganisasjonene må den 
landsmøte fastsatte 
minstekontingenten være betalt, for 
at disse medlemmene kan ha 
stemmerett. 

For å ha stemmerett på 
nominasjonsmøtet må man i tillegg 
ha stemmerett ved det valget og i 
den kommunen det nomineres til.  

Nominasjonsmøtet velger 
møteleder. 

Foreningsleder åpner møtet og innstiller på møteleder, 
og navn på denne bør fremgå av innkallingen. 

Dagsorden for nominasjonsmøtet bør være: 

1. Godkjennelse av innkalling og antall 
tilstedeværende med stemmerett.  

2. Valg av møteleder  
3. Nominasjon av Høyres kandidater til 

kommunevalg.  
4. Fullmakt til foreningsstyret til å supplere listen 

ved eventuelle frafall.  
5. Valg av tillitsvalgte for listen. Disse har ansvar 

for å sende listen til valgstyret i kommunen 
innen fristen, og være kontaktpersoner overfor 
myndighetene.  

 
 




