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SAK 9D  –  VALG AV PROGRAMKOMITÉ 
Sammensetning av programkomiteen 
Programkomiteen har som sin oppgave å forberede Oslo MDG program for 2019-2023. 
Valgkomiteen ønsker en programkomité som legger vekt på en inkluderende prosess hvor vi 
involverer medlemsmassen og trekker på de mange ressursene som finnes i partiet. Vi har 
derfor i større grad vektlagt kompetanse på prosess, organisasjon og praktisk politikk framfor 
spisskompetanse på faglige enkeltområder, selv om det også er stor faglig tyngde representert i 
komiteen. Vi har ønsket en komite hvor det deltar mennesker med politisk erfaring fra ulike nivå 
– byråd, bystyre og bydelsutvalg, og fra grasrotarbeid i partiet. 

Leder: Torkil Vederhus (Sagene) 27 
Torkil er avtroppende leder for Oslo MDG og byrådssekretær for finans i Oslo kommune. 
Gjennom mangeårig engasjement i fylkeslaget har han solid kjennskap til partiet og arbeidet 
med finans gir ham også over god oversikt over hele bredden i politikkområder på Rådhuset. 
Torkil er utdannet programmerer og har bakgrunn fra studentpolitikken. 

Nestleder: Janne Stene (Vestre Aker) 50 
Janne jobber som finanspolitisk rådgiver i MDG og sitter i Stortingsgruppen der hun har jobbet 
med vårt alternative budsjett som MDG la frem høsten 2016. Hun er utdannet Master of Science 
innen økonomi fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Janne har en svært rikholdig 
yrkeserfaring fra jobber i Energi Norge, Bellona, Nærings- og handelsdepartementet, OECD, 
Deloitte Consulting og Finansdeparmentet. 

Medlem: Harald Nissen (Gamle Oslo) 53 
Harald Nissen var i mange år en av hovedaktørene i å bygge opp Trondheim MDG og er 
tidligere nasjonal talsperson i MDG. Etter at han flyttet til Oslo, ble han i 2011 den første 
bystyrerepresentanten for MDG i Oslo, og han er nå gruppeleder for Oslo MDG. Nissen er leder 
for kultur- og utdanningskomiteen og har bakgrunn som artist og aktivist. 

Medlem: Sirin Stav (Sagene) 28 
Sirin Stav har vært medlem av partiet og aktiv i Sagene siden 2013. Hun er styremedlem i 
Sagene Mdg, sitter i BU (leder i miljø, kultur og byutviklingskomiteen), og vara i Bystyret (miljø 
og samferdsel).  Hun har også sittet i styret i Oslo.  

Medlem: Einar Wilhelmsen (Østensjø) 42 
Einar jobber som fagansvarlig hos ZERO, og har spesialisert seg innen fornybar energi, pluss 
hus, klima og energipolitikk. Før dette var han seniorrådgiver hos Norges forskningsråd, 
avdelingssjef hos ZERO, rådgiver hos Energi Norge og rådgiver hos Bergfald & Co. Einar er 
utdannet fra Universitetet i Oslo med en master i Political Science and Goverment og fra 
Universitetet i Tromsø med Ex-Phil Historie. 
  
Medlem: Marie Loe Halvorsen (Gamle Oslo) 29 
Marie er byrådssekretær for MDG i byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune. Før dette 
har hun blant annet jobbet som forskningsassistent for GRID Arendal, Energirådgiver for NSB, 
organisasjonssekretær for MDG og leder for energiseminaret UMB. Marie har vært 
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lokallagsleder for MDG på Ås. Hun er utdannet Engineer, Enviromental physics and renewable 
energy, Master of technology fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 

Medlem: Kristoffer Robin Haug (Bjerke) 32 
Kristoffer jobber i dag som leder for sosiale media i Forskningsrådet. I tillegg er han leder i 
Bjerke MDG og er ansvarlig for nasjonal kommunikasjonsskolering i MDG. Kristoffer er nominert 
som 3. kandidat på MDG Oslo liste til Stortingsvalget 2017. Han jobber også freelance som 
foredragsholder i kommunikasjonsstrategi, presentasjonsteknikk, fornybar energi, forskning og 
kritisk tenkning. Kristoffer er utdannet fra Universitetet i Oslo der han tok en Master i Materials, 
Energy and Nanotechnology (fysikk og kjemi). 

Medlem: Stian Bjørnøy (Frogner) 25 
Stian satt i forrige periode i fylkesstyret som GU-representant og har nylig gått av som leder av 
Frogner MDG. Han er nå ansatt i et vikariat på Rådhuset som kommunikasjonsrådgiver. Stian står 
på sent og tidlig og er kjent som et arbeidsjern. 

Medlem: Anja Bakken Riise (Gamle Oslo) 29 
Anja er byrådssekretær i byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Hun har bakgrunn fra miljø- og 
solidaritetsbevegelsen, bl.a. som leder av SAIH. Anja er opptatt av at MDG skal fortsette å være 
et visjonært parti selv om vi har fått makt.  

Medlem: Trond Wingård (Østensjø) 49 
Trond er leder for Østensjø MDG. Han er utdannet siviløkonom og jobber for tiden i Statkraft. 
Trond bor på Oppsal med kone og tre barn og er håndballspiller på fritiden. I tillegg til 
miljøsaken brenner Trond for personvern og digitale rettigheter, og et parti med stor takhøyde.  

Medlem: Trine Jakobsen Rydland (Grønn Ungdom) 25 
Trine er GU-representant i fylkesstyret. Hun har lang fartstid i organisasjonslivet i Oslo, bl.a. som 
styreleder i Barne- og Ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg). Trine bor på Grønland og har 
en datter på tre år. Hun er for tiden rådgiver for MDG på Rådhuset men går snart inn i et vikariat 
som daglig leder i UngOrg. 
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