
Nominasjonskomiteens medlemmer 
 
Nominasjonskomiteen ble valgt på Miljøpartiet De Grønne Oslos årsmøte 13. februar 2016 
og har bestått av Kristian Normand (leder), Veslemøy Waage, Lillian Bredal Eriksen, Geir 
Storli Jensen, Wenche Aas, Erik Arentz-Hansen og Nora Heyerdahl (Grønn Ungdom), i 
tillegg til Isa M. A. Isene, Siri Klemetsaune og Kristian Vea som møtende varamedlemmer. 
Under nominasjonskomitéens konstituerende møte ble Erik Arentz-Hansen valgt som 
nestleder og Isa M. A. Isene valgt som sekretær. 
 
Komiteens arbeid 
 
Nominasjonskomiteens hovedoppgave er å innstille på en liste med 25 kandidater, som 
behandles på fylkeslagets nominasjonsmøte. For mer informasjon om de overordnede 
føringene for komiteens mandat og arbeidsoppgaver, se dokumentet “Mandat for 
nominasjonsprosessen”. Mandatet er blant annet basert på Miljøpartiet De Grønne Oslos 
vedtekter, Miljøpartiet De Grønnes nasjonale vedtekter og retningslinjer, evalueringen fra den 
forrige nominasjonsprosessen og valgloven. Alle medlemmer av nominasjonskomiteen har 
signert taushetserklæring. 
 
Innspill fra partiets medlemmer ligger til grunn for komiteens innstilling, som er samlet inn 
gjennom to høringsrunder. Det er bedt spesifikt om forslag til konkrete kandidater, kriterier 
for vurdering av de enkelte kandidatene, og til vurdering av helheten i listen. I tillegg har 
komiteen besøkt bydelslag, fylkessstyret, Oslo GU, Oslo GS, Grønne Glitrende, 
Kvinnenettverket, Representantskapet til Oslo MDG og Stortingsgruppa. 
 
Basert på det ovennevnte kom komiteen frem til følgende retningslinjer, som ble presentert 
sammen med den unummererte høringsinnstillingen 7.9.2016: 
 

Sammensetningen av stortingslista må reflektere et mangfold av kandidater med ulik 
bakgrunn og erfaring. Listen må ha god spredning, for eksempel når det gjelder kjønn, 
alder og bosted. Listen bør ha kandidater med ulike kulturelle bakgrunner og som 
representerer flere deler av Oslo. Sammensetningen bør reflektere politisk bredde og ulike 
kompetanseområder. En representant for Grønn Ungdom skal stå høyt på lista. 
 
I tillegg til kriteriene for sammensetning av lista, har vi følgende kriterier for kandidater: 
 

● Politisk teft, erfaring og forståelse 
● Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig 
● Retorisk sterk og god i debatt 
● Kan skape entusiasme og engasjement 
● Stor varig arbeidskapasitet 
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● Mentalt sterk og erfaren på kritikkhåndtering 
● Tid til valgkamp 
● Høy integritet og troverdighet 
● Samarbeidsevner både internt og eksternt 
● Kunne stå inne for prinsipprogrammet til MDG, og være medlem av partiet. 

 
For toppkandidatene er politisk teft spesielt viktig, hen må raskt kunne sette seg inn i store 
og komplekse saker. 

 
Over 100 kandidater ble foreslått til årets liste. Nominasjonskomiteen ønsket en bred og 
inkluderende prosess, og tok derfor kontakt med alle kandidater som var registrerte 
medlemmer av partiet. 59 av disse ønsket å bli vurdert til listen, og det ble i august og 
september gjennomført intervjuer med samtlige. 
 
Begrunnelse for helheten i lista 
 
Nominasjonskomiteen i Miljøpartiet De Grønne Oslo har gleden av å presentere en liste som 
vi mener representerer fylkeslaget og partiet på en utmerket måte. Oslos grønneste parti er 
velsignet med et stort antall  kvalifiserte og motiverte personer, noe som gjenspeiles i det 
høye antallet kandidater til listen. Den innsatsen fylkeslagets medlemmer og tillitsvalgte har 
lagt ned i innspill og forslag har vært uvurderlig i nominasjonskomiteens arbeid. 
 
Listen består av 25 navn, hvorav 13 er kvinner og 12 er menn. Kandidatenes alder spenner fra 
18 til 74 år, og gjennomsnittsalderen er 41 år. 
 
Kandidatene er innstilt i en helhet, hvor kandidatene har kvaliteter som utfyller hverandre. Vi 
har lagt vekt på at listeforslaget skal ha en balansert sammensetning med hensyn til politisk 
profil, alder, kjønn, geografi, erfaring, etnisk bakgrunn, synlighet og nettverk. En stor andel 
av kandidatene er født på 1980-tallet. Denne gruppen reflekterer medlemsmassen og er uten 
tvil den gruppen det har kommet inn mest innspill på. Nominasjonskomitéens mål er at listen 
treffer hele vårt velgergrunnlag og skaper motivasjon i størst mulig del av organisasjonen. 
For kandidater til øverste del av listen er det lagt særlig vekt på gode samarbeidsevner, 
lagforståelse og evne til å  motivere og støtte andre og hverandre, evne til å sette seg inn i 
store og komplekse saker, samt til å utvikle og formulere partiets politikk. 
 
Basert på innspill fra fylkeslagets representantskapsmøte og høringsrunden, har vi valgt å 
innstille vår ungdomskandidat på fjerdeplass. Dette er en plassering som gir kandidaten reell 
mulighet til å få taletid i Stortingssalen i løpet av perioden, og er en anerkjennelse både av 
kandidatens ekstraordinære talent, og av Grønn Ungdoms betydelige rolle for partiet. 
 
Nominasjonskomiteens innstilling er enstemmig. 



Nominasjonskomiteens innstilling 
 

1. Une Aina Bastholm - 1986 - St. Hanshaugen 
2. Per Espen Stoknes - 1967 - Vestre Aker 
3. Hanna E. Marcussen - 1977 - Gamle Oslo 
4. Hulda Holtvedt - 1999 - Nordre Aker 
5. Leif Ingholm - 1981 - Gamle Oslo 
6. Mona Elisabeth Brøther - 1952 - Nordre Aker 
7. Shoaib Sultan - 1973 - Søndre Nordstrand 
8. Einy Langmoen - 1957 - Nordstrand 
9. Kristoffer Robin Haug - 1984 - Bjerke 
10. Lan Marie Nguyen Berg - 1987 - Gamle Oslo 
11. Einar Wilhelmsen - 1974 - Østensjø 
12. Solveig Arnesen - 1978 - Grünerløkka 
13. Finn Dyrkorn - 1966 - Stovner 
14. Almaz Asfaha - 1989 - St. Hanshaugen 
15. Eivind Trædal - 1985 - Gamle Oslo 
16. Silje Christine Andersen - 1990 - Nordre Aker 
17. Knut Frederik Horn - 1945 - Vestre Aker 
18. Siri Mittet - 1973 - Sagene 
19. Adam Tumidajewicz - 1985 - Frogner 
20. Anne Dubrau - 1986 - Søndre Nordstrand 
21. Andrew Kroglund - 1959 - Ullern 
22. Sirin Hellevin Stav - 1988 - Sagene 
23. Pål Thygesen - 1988 - Gamle Oslo 
24. Viktor Rakov Gjengaard - 1980 - Gamle Oslo 
25. Eva Joly - 1943 - Paris/Oslo 


