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Hei folkevalgt!  

Du leser nå et lite oppslagsverk som vi i valgkamputvalget håper du vil ha nytte av. Målet er 
at denne håndboka skal være en hjelp for deg i gjennomføring av stortingsvalgkampen i 
akkurat din kommune. Håndboka du nå leser er laget spesielt for dere som er folkevalgte. 
Vanlige aktive medlemmer vil motta en egen versjon. Det samme vil lokallagslederne våre.  

 

Vennlig hilsen 

Anna Kvam 1. stortingskandidat 

Eline Vigre, fylkessekretær 

Morten Tønnessen, fylkesleder 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Organisering av fylkeslaget i valgkampen  
Fylkesstyret i Rogaland MDG har delegert ansvar for organiseringen av valgkampen til et 
valgkamputvalg. Utvalget består av Eline Vigre (valgkampkoordinator, leder av 
valgkamputvalget), Morten Tønnessen (fylkesleder) samt de tre toppkandidatene – Anna 
Kvam, Erlend Kristensen og Nini Hæggernes.  

Valgkamputvalget har fått mandat til å disponere Rogaland MDG sin budsjettpost for 
stortingsvalgkampen 2017 og å ta valgkamprelaterte avgjørelser på vegne av fylkesstyret. 
Utvalget er en administrativ/organisatorisk enhet med dette ene formålet. Under ser dere et 
organisasjonskart som viser hvordan fylkeslaget vil være organisert i valgkampen. Forklaring 
av hver enkelt boks følger under kartet.  

 

  

 

 

 

 

 



Forklaring av organisasjonskart  

Hvem  Nærmeste overordnete  Arbeidsoppgaver Arbeidssted  
Valgkamputvalget  
Består av  
- Eline Vigre 
- Morten Tønnessen 
- Anna Kvam  
- Erlend Kristensen 
- Nini Hæggernes 

Fylkesstyret Har ansvar for å ta 
økonomiske, politisk-
strategiske og 
organisatoriske 
avgjørelser for fylkeslaget 
i valgkampen. Utgjør den 
overordnede 
valgkampledelsen, og 
koordineres av 
valgkampleder Eline 
Vigre. 

Det Grønne 
huset  

Kommunikasjonsgruppa 
Topp tre: Anna, Erlend og 
Nini 
Andre kandidater  
Div. lokale folkevalgte 
Frivillige ressurser  
Atle Andersen, 
kommunikasjonsrådgiver 
 

Valgkamputvalget  Koordinere og 
gjennomføre arbeidet for 
å synliggjøre vår politikk 
og våre toppkandidater 
gjennom tradisjonelle og 
sosiale medier i 
valgkampen. Skal følge 
vedtatt 
kommunikasjonsstrategi.  

 

Kommunikasjonsrådgive
r  
Atle Andersen  

Valgkamputvalget  Yte bistand med 
kommunikasjonsarbeidet 
i tråd med 
kommunikasjonsgruppas 
prioriteringer. Særskilt 
oppfølging av 1.kandidat.  

Lokalt  

Folkevalgte  Kommunikasjonsgruppa
, lokallagsleder  

Dette er dere!  
Være synlige!  
Skrive leserinnlegg, stå på 
stand, være frontfigurer i 
deres valgkrets. Bidra 
med inspirasjon, 
kunnskap og erfaring i 
valgkampen i hver enkelt 
kommune.  

Det Grønne 
Huset + 
lokalt  

Frivilligkoordinator 
May Lise Talgø 

Valgkampkoordinator 
Eline Vigre 

Har ansvar for å følge opp 
fylkeslagets medlemmer 
og frivillige i planlegging 
og gjennomføring av 
valgkampaktiviteter. Skal 
ha en støttefunksjon for 
lokallagslederne ved 
behov.  

Lokalt  

Lokallagsledere 
 

Valgkampleder  
Eline Vigre 
Fylkesleder  
Morten Tønnessen 
Frivilligkoordinator  
May Lise Talgø  

Ansvar for å organisere og 
gjennomføre valgkampen 
med deres lokallag og i 
deres kommune.  

Lokalt/Det 
Grønne 
Huset  

Aktive medlemmer 
Mange håper vi!  

Lokallagsleder Gjennomføre 
valgkamprelaterte 
aktiviteter etter lyst, evne 

 



og motivasjon.  
Stortingskandidater Kommunikasjonsgruppa Gjennomføre 

kommunikasjonsarbeid i 
tråd med 
kommunikasjonsgruppas 
prioriteringer. Være 
synlig i sine kommuner.  

Privat/Det 
Grønne 
Huset  

 

 

Folkevalgtes ansvar  
Som folkevalgt har du et spesielt ansvar for å bidra og være synlig i valgkampen i din 
kommune. Under følger en oversikt over forslag til konkrete arbeidsoppgaver, henvisning til 
hvor du kan finne ytterligere relevant informasjon, samt en oversikt over hva du kan få hjelp 
til og hvem du kan søke hjelp hos i valgkamputvalget.  

 

Oppgave Kan jeg få 
hjelp til 
dette?  

Hvem hjelper meg?  Ytterligere info 

Stille spørsmål!  
Hvis du fortsatt har spørsmål om 
planlegging av valgkampen etter å 
ha lest dette dokumentet skal 
disse rettes til valgkampleder 
Eline Vigre, eller fylkesleder 
Morten Tønnessen. 
 

Nei    

Stå på stand 
Gjør deg kjent med din 
lokallagsleders planer for 
standvirksomhet i din kommune, 
og gi beskjed om når du kan stille.  

Ja 
Du kan få hjelp 
til å komme i 
kontakt med din 
lokallagsleder 
eller lokale 
valgkampansvar
lig.  

Frivilligkoordinator  
May Lise Talgø 
 
Valgkampkoordinator 
Eline Vigre  

 

Gjøre deg kjent med 
fylkeslagets 
valgkampkalender. 
 
Dette er et verktøy det vil være 
greit å bruke, særlig i 
valgkampinnspurten. Kalenderen 
vil inneholde oversikt over 
aktiviteter som vi deltar på (med 
hvilke representanter). Disse er 
det relevant for den enkelte 
folkevalgte å holde oversikt over. 
Eks: debatter toppkandidatene 
deltar i, viktige arrangementer vi 
bør være tilstede på, etc.   
 
 

Ja:  
 
Få tilgang til 
oppdatert 
kalender. 
Lokallagets 
epost vil få 
invitasjon til 
denne 
kalenderen. 

Eline Vigre, 
valgkampleder 

 

 

 



 

Generell informasjon 
På Rogaland MDGs årsmøte ble det under valgkamp-workshopen etterspurt informasjon. 
Her er noen av punktene som angår folkevalgte.  

 

Spørsmål Svar Kommentar 
Meny på små lavterskeloppgaver Kommer, men er allerede gode 

ideer å finne på 
geriljamanualen.no 

 

Hvordan går man frem for å få til 
ting lovlig, eksempelvis hvordan 
og hvem søker man for å få til en 
stand her og der? Kan man dele ut 
materiell “overalt”? 
 

Kommunen har god oversikt over 
hvor man må søke om lov. 
Kontakt din lokale kommune og 
forhør deg om praksis og hvem 
du søker om løyve.  

 

 

 


