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SAK 9C  –  VALG AV NOMINASJONSKOMITÉ 
Sammensetning av nominasjonskomiteen 
Nominasjonskomiteen har som sin oppgave å forberede Oslo MDGs liste til kommunevalget i 
2019. Vi har lagt vekt på å finne en bredt sammensatt nominasjonskomité med nettverk i ulike 
deler av partiet. I tillegg har vi fokusert på å sette sammen en komite bestående av folk som er 
bevisst på viktigheten av å involvere hele Oslo-laget i nominasjonsprosessen, og som samtidig 
er gode menneskekjennere og som har solid organisatorisk kompetanse. 

Leder: Wenche Aas (Sagene) 47. Gjenvalg, nytt verv 
Wenche er aktiv i Sagene MDG og jobber til daglig ved Norsk institutt for luftforskning hvor hun 
bl.a. arbeider med sur nedbør. Hun er opptatt av god prosess og å skape tillit mellom 
mennesker. Wenche satt i nominasjonskomiteen for 2016-2017 og er nå klar for å ta fatt på 
lederoppgaven. 

Medlem: Nora Heyerdahl (Grønn Ungdom) 17. Gjenvalg 
Nora er elev ved Oslo Katedralskole. For tiden er hun på utveksling i Berlin, men vender tilbake 
til Oslo til sommeren. Nora har bakgrunn fra Grønn Ungdom og tar fatt på sin andre periode i 
nominasjonskomiteen. 

Medlem: Erik Arentz-Hansen (Nordstrand) 56. Gjenvalg 
Erik er nyvalgt leder av Nordstrand MDG, hvor han tidligere har bidratt som kasserer. Til daglig 
driver han psykolog-praksis på Kolbotn. Erik har også sittet i nominasjonskomiteen forrige 
periode. 

Medlem: Ingrid Fjellberg (Ikke definert) 28 
Ingrid sitter i bystyret i Bergen ut mars, men har fått fritak etter dette fordi hun flytter til Oslo. Hun 
er tidligere talsperson for Grønne Studenter. 

Medlem: Morten Skjæveland (St. Hanshaugen) 30 
Morten sitter i styret på St. Hanshaugen MDG. Til daglig jobber han som 
kommunikasjonsrådgiver hos Frivillighet Norge. Han har også erfaring med 
kommunikasjonsarbeid fra andre organisasjoner, blant annet Europabevegelsen og Bellona. 
Han er utdannet Master Degree in Social Science (MSocsc.), Political Communications and 
Management fra Copenhagen Business School. 

Medlem: Jørund Hansen (Gamle Oslo) 28 
Jørund ble med i Grønn Ungdom for over 10 år siden. Siden den gang har han bodd i både Sør-
Afrika, Danmark og hjemkommunen Nøtterøy, før han slo seg ned i Oslo i fjor. Han har tidligere 
vært i styret på Nordstrand, men bor nå på Tøyen. Han er utdannet sosiolog og arbeider for 
tiden i Opinion og deltid som miljøterapeut for psykisk utviklingshemmet ungdom. 

Vara: Astrid Midtbø (Frogner) 42 
Astrid var den første lederen i Gamle Oslo MDG. Hun har tidligere representert MDG i BU. Etter 
noen års pause er Astrid klar for å engasjere seg litt mer i partiet igjen nå. Hun bor nå på 
Frogner og arbeider som faglærer i kunst og håndverk på Jordal skole. 
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Vara: Børge A. Roum (Grünerløkka) 32 
Børge har vært aktiv i MDG siden 2012 og har bidratt særlig til partiets arbeid med sosiale 
medier. Han har sittet flere perioder i fylkesstyret. Børge har et sterkt sosialt engasjement og har 
bakgrunn fra bl.a. Changemaker. 

Vara: Elsa-Britt Enger (Grünerløkka) 74 
Elsa-Britt Enger har vært medlem av styret i Oslo Mdg og vara i sentralstyret siden 2011. Hun har 
hovedfag i samfunnsgeografi, lærerutdanning og utdannelse i ledelse fra NHH. Elsa-Britt har 
blant annet arbeidet med rådgivning i ledelse og organisasjonsutvikling. 
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