
 

b. Valgkomité 
Innstilling til valgkomite 2018 
Nominasjonskomiteens arbeid: 
For å finne kandidater ble representantskapet invitert til å komme med forslag samt at vi 
hadde en generell utlysning gjennom den interne Facebookgruppen til fylkeslaget. Dette 
resulterte dessverre i et lavt antall kandidater, og nominasjonskomiteen har derfor tatt 
direkte kontakt med en rekke aktuelle kandidater samt rådført med den sittende valgkomite 
for å få innspill på kriterier og kandidater. 
 
Det har vært lagt spesielt vekt på at kandidatene har arbeidskapasitet og motivasjon for 
jobben, samt at de har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner. Det har vært viktig å få 
en blanding av kandidater med ulikt nettverk, noen med lang erfaring mens andre med nyere 
historie i partiet. Vi har etterstrebet en god spredning mellom bydeler, alder og kjønn. 
Nominasjonskomitéen har stor tro på at kandidatene i innstillingen utgjør en gruppe velegnet 
til å innstille på det styret som skal lede Oslo MDG gjennom neste valgkamp! 
 
Nominasjonskomiteen har bestått av: Wenche Aas (leder), Morten Skjæveland (nestleder). 
Nora Heyerdahl, Erik Arentz-Hansen, Ingrid Randisdatter, Børge A. Roum, Guri Barka 
Martins (vara) Elsa-Britt Enger (vara). Jørund Hansen som også er medlem av komiteen har 
vært permisjon under dette arbeidet. 
 
Innstillingen (som er enstemmig): 
Leder: Sara Marie Blichner  (28 år), gjenvalg, ny posisjon 
Sara ha vært et aktivt medlem i partiet siden 2012. Hun har sittet i arbeidsutvalget og vært 
leder av valgkomiteen til Grønn Ungdom, hun har vært vara til sentralstyret i MDG og sittet 
som medlem i Grønt kvinnenettverk. Sara har utdanning i matematikk, filosofi og meteorologi 
og er i gang med en doktorgrad i meteorologi/klimavitenskap på UiO. Sara har både erfaring 
og gode ledelse- og samarbeidsegenskaper til å lede valgkomiteen inn mot det viktige 
valgåret i 2019. 
 
Medlem: Haakon Brænden (51 år), gjenvalg 
Haakon har vært lokallagsleder for Nordstrand MDG og er medlem av Bydelsutvalgets 
helse- og sosialkomite. Haakon har arbeidet med ledelse og administrasjon i sykehus nesten 
20 år og har vært folkevalgt til Bydelsutvalget og fylkesleder i et annet Oslo-parti. Til daglig 
jobber Haakon som seniorrådgiver i A-2 Norge AS. 
 
Medlem: Almaz Asfaha  (28 år), gjenvalg, ny posisjon 
Almaz har vært styremedlem i MDG St. Hanshaugen og representerer MDG i helse- og 
sosialkomitéen i bydelen, men har nylig flyttet til Sagene hvor hun er nyvalgt varamedlem til 
styret der. Almaz er til daglig prosjektkoordinator i Norske Kvinners Sanitetsforening og har 
organisasjonserfaring fra en rekke organisasjoner, bl.a. SAIH, LNU og Frivillighet Norge. 
 
Medlem: Sverre Colbjørnsen Olsen (31 år), ny 
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Sverre er et relativ nytt og engasjert medlem av MDG og lokallaget på Alna. Han er 
selverklært tastaturkriger på Twitter og Facebook og en engasjert vintersyklist. Han har en 
økonomiutdannelse og erfaring som bl.a. barista og butikksjef. Nå jobber Sverre som 
logistikkonsulent i Norsk Medisinaldepot. 
 
Medlem: Christine Bangum (23 år), ny 
Christine var frivilligkoordinator for Oslo MDG under valgkampen i 2017, hun har vært 
internasjonal kontakt og sittet i arbeidsutvalget for Grønn Ungdom. Hun er utdannet 
statsviter, studert utenrikspolitikk og jobber for tiden som trainee på den norske ambassaden 
i London. Hun er tilbake i Oslo til sommeren. 
 
Medlem: Mikkel Storm Glomstein (37 år), ny 
Mikkel var partisekretær i MDG fra 2011 til 2014. Han har vært medlem av partiets 
sentralstyre og vært lokallagsansvarlig i Oslo MDG. Han er nyvalgt varamedlem til styret i 
St.Hanshaugen. Han har studert idéhistorie og kunsthistorie, i tillegg til regiutdanning. Han 
var initiativtaker bak Norsk klimanettverk i 2009 og med å organisere 350.orgs aktiviteter i 
Norge. Mikkel jobber som manusforfatter og regissør. 
 
Medlem: Dagny Sand Haarberg (19 år), ny 
Dagny er styremedlem i Oslo Grønn Ungdom. Hun går Vg3 på Edvard Munch VGS, og 
kommer mest sannsynlig til å begynne på folkehøyskole til høsten. Hun er likevel motivert for 
å legge ned et godt stykke arbeid i valgkomiteen. Dagny har mesteparten av sin 
organisasjonserfaring fra Grønn Ungdom, og kommer til å fungere som Oslo GUs 
representant i valgkomiteen. 
 
1. vara: Erik Falster (33 år), ny 
Erik er har vært aktiv i Oslo MDG under valgkampene i 2015 og 2017 og er medlem av 
lokallaget i Nordre Aker. Han har sittet i studentparlamentet i Tromsø og i valgkomiteen for 
Studenthuset Driv. Erik er utdannet historiker og jobber som utvikler, for tiden hos Fete 
typer+Savant. 
 
2. vara: Lise Margrethe Nilssen ( 45 år), ny 
Lise har vært styremedlem i Sagene MDG og sittet i helse- og mestringskomitén i bydelen 
før hun flyttet til Gamle Oslo. Lise har jobbet frivillig som fotograf ved flere MDG 
arrangementer og i valgkamper. Hun er utdannet filmviter og produksjonsleder, og hun har 
bl.a. produsert flere dokumentarfilmer, og hun har jobbet som kommunikasjonsarbeider i 
flere organisasjoner. 
 
3. vara: Are Syvertsen (50 år), ny 
Are er styremedlem i lokallaget i Gamle Oslo og hatt ansvar for en del av synligheten på 
sosiale medier. Are er førsteamanuensis på den norske filmskolen og har utdannelse innen 
både demokratibygging og filmvitenskap. 
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