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Høring på kandidater til topp 10
Oslo, 24. september 2020

Nominasjonskomiteen i Miljøpartiet De Grønne Oslo har gleden av å presentere 
en liste med 18 kandidater som vi mener representerer Oslo MDG på en utmer-
ket måte, og som bør vurderes til en plass blant de 10 øverste på valglista for 
Oslo MDG til stortingsvalget 2021. Denne lista skal ut på høring til alle bydelslag, 
Grønn Ungdom (GU), Grønne Studenter (GS), samt gjøres tilgjengelig for med-
lemmer.

Fra bydelslag, GU og GS ønsker nominasjonskomiteen en tilbakemelding ved 
rangering av kandidatene som er  foreslått for topp 10. Unntaket er den øverste 
øverste plassen hvor komiteen allerede har gjort en innstilling, og andreplassen 
hvor lagene og sideorganisasjonene bes foreta et valg mellom to egnede 
kandidater. Lagene og sideorganisasjonene mottar egne instrukser for hvordan 
Nominasjonkomiteen ønsker at tilbakemeldingene skal foregå.

Hvis medlemmer ønsker å gi tilbakemeldinger utenom høringsmøtene i regi av 
bydelslaget sitt eller GU og GS, gjøres det fortrolig til nominasjonskomiteens  
leder, eller via denne lenken.

Resultatet fra høringen vil ikke bli offentliggjort i sin helhet, men er en viktig refe-
ranse for nominasjonskomiteens videre arbeid og innstillingen som blir endelig 
vedtatt av medlemmene på nominasjonsmøtet 26. november 2020.   

Vennlig hilsen
Jørund Hansen, leder av nominasjonskomiteen

Innstilling på toppkandidat
24. september 2020

Nominasjonkomiteen i Oslo MDG 
har enstemmig gått inn for å
innstille Lan Marie Nguyen Berg 
som førstekandidat til
stortingsvalglisten for 2021.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81i8ANRqehHFDjioeSvx7cPtUMzUwQjBITVVBMFI3SkpRTjgxTU0zTE9YSi4u


Kandidater til 2. plass
Nominasjonskomiteen vurderer disse to kandidatene som svært egnede til å stå 
på 2. plass på til Miljøpartiet de Grønnes stortingsliste for 2021.

Rasmus Hansson
Hulda Holtvedt

Kandidater til 3.-10. plass
Nominasjonskomiteen mener alle disse 15 kandidatene, rangert i alfabetisk 
rekkefølge, vil kunne spille en viktig rolle i valgkampen, og gjøre en god jobb som 
varaer (og noen kanskje også som representanter) på stortinget. Det betyr ikke at 
alle disse vil havne langt opp på lista - flere har lignende profiler og kan dermed 
utkonkurrere hverandre i den endelige innstillingen. Hensyn til 
gruppesammensetning vil også ha en påvirkning på hvilken plass 
de individuelle kandidatene lander på til slutt.

Brynjar Arnfinnsson
Almaz Asfaha
Tom Kristian Berger
Teodor Nordenstrøm Bruu
Mona Elisabeth Brøther
Christine Evjen
Truls Gulowsen
Arne Olav Haabeth
Nora Jungeilges Heyerdahl
Rauand Anwar Ismail
Hanna Elise Marcussen
Rasmus Reinvang
Sirin Hellvin Stav
Eivind Trædal
Einar Wilhelmsen

Du finner grundigere beskrivelser av alle kandidatene over på side 5. Oversikt over 
øvrige kandidater til lista finner på siste side i dette dokumentet.



Nominasjonskomiteen etterstreber en inkluderende 
og grundig prosess
Vi har tatt kontakt med alle foreslåtte kandidater, og rundt 35 personer har stilt 
seg til rådighet for å stå på lista, men ikke alle disse ønsker nødvendigvis en 
topplassering. Alle kandidater har blitt dybdeintervjuet, i tillegg har nomina-
sjonskomiteen  flere sentrale personer som ikke stiller til valg. I utvelgelsen av 
kandidater har vi lagt til grunn et sett med kriterier beskrevet nedenfor. Kriteriene 
har blitt utarbeidet av komiteen etter prosessen med å samle inn forslag fra 
bydelslag og medlemmer. 

Kriterier for Stortingslista 2021
Lista som helhet
– Mangfold i alder, kjønn, legning, klasse og funksjonsevne
– Totalt sett stor arbeidskapasitet i 2021
– Mangfold i bydelstilhørighet
– Mangfold i yrkesbakgrunn

Topp 10: alt ovenfor, i tillegg til
– Svært høy motivasjon
– Gode samarbeidsevner
– Gode kommunikative evner
– Politisk teft og medieteft: Flink til å pushe egne saker
– Trives med å være synlige i media/blant velgere
– Ønsker å sitte/jobbe på stortinget hele/deler av perioden
– Evne til å sette seg inn i politiske felt raskt

Topp 3: alle kriterier for topp 10, i tillegg til:
– Tydelig stemme, svært gode kommunikative evner
– Svært god kjennskap til klima og miljø som politisk saksfelt
– Svært bred generell faglighet
– Solid politisk erfaring
– Gode lederegenskaper

Medlemmer av nominasjonskomiteen 2019-2021
Jørund Hansen (leder)
Guri Barka Martins (nestleder)
Helena Bugge (Grønn Ungdom)
Stian Bjørnøy
Ingunn Emdal
Børge A. Roum 
Lillian Bredal Eriksen
Anders Skyrud Danielsen (vara)
Gro Stenvik (vara)



LAN MARIE
NGUYEN BERG
  Fødselsår: 1987
  Bydel: Alna
  Yrke: Byråd for miljø og samferdsel

  Innstilling: 1. plass

Lan Marie Berg bor i bydel Alna. Siden 2015 
har hun vært byråd for miljø og samferdsel 
og stått i spissen for det grønne prosjektet i 
Oslo. Hun har ledet Oslo MDG gjennom to 
brakvalg for partiet, og er en av Norges mest 
profilerte og populære politikere. 

I byråd har hun og MDG gjennomført grønn 
politikk raskere enn det mange trodde var 
mulig. Vi har vist at vi er garantisten for at 
Oslo fortsetter å være en grønn ledestjerne i 
verdensklasse. Nå ønsker Lan å ta 
suksessoppskriften fra Oslo Rådhus og til 
Stortinget fordi hun har tro på at et stort
Miljøpartiet De Grønne kan gjøre Norge til 
verdens første fossilfrie land. Et land som 
leder an i å løse de store miljøproblemene
verden står overfor, samtidig som vi gjør 
livene til folk bedre i dag.

Lan var aktiv i miljøbevegelsen i flere år før 
hun ble med i Miljøpartiet De Grønne. Der 
hadde hun fokus på internasjonal
klimapolitikk, solidaritet og konkrete 
løsninger for klimatilpasning i land i sør. 
Før hun gikk inn i politikken, har Lan blant 
annet jobbet innenfor klimaforskning og hun 
har vært med å arrangere en av Oslos største 
kulturfestivaler. 

Den viktigste saken Lan brenner for er å 
gjennomføre ekte klimapolitikk. For henne 
betyr det at vi må slutte å utvinne
forurensende olje og bygge flere motorveier, 
og heller gjennomføre politikk som gjør det 
enklere og billigere for folk å velge miljø-
vennlig.

Nominasjonskomiteens vurdering
Lan er Oslopartiets fremste stjerne. Vi vurderer henne som en positiv, stødig og 
kunnskapsrik politiker, og en svært dyktig forhandler. Lan er god på talerstolen, 
i debatter og er veldig synlig i media. Hun har også vist imponerende styrke og 
evne til å stå i hardt vær. I tillegg har Lan stor støtte i partiet. Nominasjonkomiteen 
mener det er på tide at Lan får muligheten til å fronte MDG i den nasjonale politik-
ken og innstiller henne enstemmig på førsteplass.



Rasmus
Hansson
  Fødselsår: 1954
  Kommune: Bærum
 Yrke: Biolog

  Plassering: 2. plass

I 2021 må vi vinne valget! Jeg tror det kan 
være bra, i valgkampen og på Stortinget, å ha 
med en arrete gammel miljøulv. En som har 
vært med på en del, fått juling, lært mye. Jeg 
har sagt til nominasjonskomiteen at jeg er 
klar for 2. plassen på lista til 
Stortingsvalget. Med skrekkblandet fryd, 
jobben på stortinget er ingen spøk. 

Jeg arbeidet i 50 år for natur- og klimavettug 
politikk i Norge, var MDGs første stortings-
representant og MDG-talsperson i 4 år. Jeg 
er med å skrive MDGs nye programforslag, 
et program for en naturvernrevolusjon i Nor-
ge. Ikke fordi jeg har så kjærlig forhold til 
brennesler og børstemark, men fordi trygg-
het, demokrati, rettferdighet, økonomi og 
menneskeverd krever at vi slutter fred med 
livet rundt oss. Nå skjønner alle som ikke har 
hue under armen at det er sånn.  

Likevel mener jeg at demokratiet, og at alle 
kan føle seg verdifulle i samfunnet, er enda 
viktigere enn natur- og miljøvern (og at det 
kan medføre problemer). Jeg tror at
dogmatisme og splittelse er enda giftigere 
enn klimagassutslipp. Jeg synes statuer bør 
bli stående, så vi kan huske og lære av både 
det vonde og det gode de representerer. Jeg er 
villig til å samarbeide med både Solberg og 
Støre om god miljøpolitikk, men ser på begge 
sidene med samme kritiske nysgjerringhet. 
Jeg vil ikke føre politikk for å blidgjøre folk 
som ikke deler MDGs verdier - vi skal ikke 
bli mer moderate. Vi skal vinne tilhengere 
ved å vise at grønn politikk er nødvendig.

Jeg vil føre Oslopolitikk på Stortinget. Denne 
fine byen er et politisk nybrottverksted.
Oslopolitikk er å tørre å flytte grenser, å bru-
ke miljøpolitikk til å gi folk mer livskvalitet. 

Nominasjonskomiteens vurdering
Rasmus Hansson har vært en tydelig stemme i norsk klima- og miljødebatt lengre 
enn de fleste, og har vært en viktig skikkelse i MDG siden 2013. Han er én av to 
stortingspolitikere i MDGs historie. Gjennom våre fire første år på stortinget viste 
han seg som en svært dyktig politiker som ikke er redd for å si ting som de er.
Nominasjonskomiteen mener at Rasmus’ erfaring fra stortingsarbeidet, sammen 
med hans politiske bredde, profil og faglige tyngde, gjør ham svært egnet til å 
fylle andreplassen på lista.



Hulda
Holtvedt
  Fødselsår: 1999
  Bydel: Grünerløkka
  Yrke: Nasjonal talsperson i GU

  Plassering: 2. plass

Jeg tror vi vinner valget ved å mobilisere unge 
velgere til klimaopprør. Klimastreikerne må 
få betydning for norsk politikk i neste
stortingsperiode og lenge etter det. Da må vi 
snakke et språk unge forstår, på plattformene 
der de er, om saker som engasjerer. Jeg tror 
jeg kan spille en nøkkelrolle i å få unge (og 
for så vidt voksne) med på laget, fordi jeg har 
politisk teft, en rapp kjeft og et ektefølt og 
gjenkjennelig klimaengasjement. 

Jeg meldte meg inn i Oslo MDG i 2012, i 
sjuende klasse, på grunn av klimasaken. Siden 
da har jeg vært aktiv i partiet i ulike roller, 
blant annet som fylkesleder i Oslo Grønn 
Ungdom, stortingsvara og bystyremedlem i 
Oslo. I 2017 sluttet jeg på skolen for å jobbe 
fulltid som talsperson i Grønn Ungdom, hvor 
jeg fortsatt jobber. 

I Grønn Ungdom har jeg fått politisk
overblikk og erfaring med valgkamp og
ledelse, og jeg har debattert mot ministre, 
stortingsrepresentanter og oljelobbyister. Som 
4. vara til stortinget denne perioden har jeg 
fått steppe inn for Une i en spesiell
tid under forhandlingene om 
koronakrisepakkene. Jeg er forberedt på 
valgkamp, men også på å måtte tilpasse meg 
og lære fort i en hektisk stortingshverdag. 

Jeg er opptatt av at MDG alltid skal sette 
klima først. Det er jeg innstilt på å bidra til, 
før og etter valget. 

Nominasjonskomiteens vurdering
Hulda er en av de sterkeste politiske profilene vi har i partiet. Gjennom åtte år har 
hun både sjarmert og provosert velgere med sin beinharde klimaretorikk. Nomi-
nasjonskomiteen er imponert over hennes retoriske evner og store arbeidskapa-
sitet, noe hun har fått vise frem som fjerde vara til stortinget denne perioden og 
som talsperson i Grønn Ungdom på tredje året. Vi er ikke i tvil om at Hulda ville 
vært en strålende stortingsrepresentant for MDG.



Brynjar
Arnfinnsson
  Fødselsår: 1989
  Bydel: Alna
  Yrke: Fysiker, forsker

  Plassering: 3.-10. plass

Kloden brenner! Med den kunnskapen om 
klimaets og naturens tilstand som vi har nå, 
har jeg ikke samvittighet til å gjøre mindre 
enn alt som står i min makt til å snu den 
destruktive utviklingen. 

Jeg er utdannet fysiker og jobber med 
forskning på Forsvarets forskningsinstitutt. 
Min politiske løpebane har vært kort, men 
læringskurven har vært bratt. Jeg har vært 
med i programkomiteen i Groruddalen, jeg 
sitter som eneste grønne representant i
bydelsutvalget i Alna, hvor vi er en del av et 
rødgrønt flertall, jeg er lokallagsleder, med i 
fylkesstyret, og var nylig del av
redaksjonskomiteen i behandlingen av Oslo 
MDGs høringsinnspill til nytt
stortingsprogram.

Vi er heldige som bor i et av verdens rikeste 
land. Men vår lykke og livskvalitet har ikke 
vokst i takt med vårt økende materielle
forbruk. Vi blir bombardert med reklame 
som får oss til å kjøpe ting vi ikke trenger og 
forteller oss at vi ikke er bra nok som vi er. 
Det er skadelig for vår egen helse og det
kveler planeten. Med vår rikdom følger et 
ansvar. Et ansvar for å gå foran i det grønne 
skiftet. Et ansvar for å hjelpe mennesker på 
flukt. Et ansvar for å ta vare på naturen og la 
den gå i arv.

Hvis jeg får deres tillit er jeg klar til å ta
ansvar på Stortinget. Jeg gleder meg til
valgkamp, og til å farge Stortinget grønt i 
2021! 

Nominasjonskomiteens vurdering
Brynjar er en relativt ny skikkelse i Oslo-politikken, men har markert seg som lokal-
politiker i Alna. Selv med sin korte fartstid i MDG og politikken forøvrig, ser nomi-
nasjonskomiteen mye politisk potensiale i ham. Brynjar er en tydelig stemme på 
lokal klima- og miljøpolitikk i Groruddalen, og vi mener at han har en stemme og 
et perspektiv som gjør ham godt egnet til en høy plass på stortingslista.



Almaz
Asfaha
  Fødselsår: 1989
  Bydel: Sagene
  Yrke: Organisasjonsrådgiver

  Plassering: 3.-10. plass

Jeg er bydelsordfører på Sagene og 3.vara til 
Oslo bystyre, samt 1.vara i Helse-og 
sosialutvalget i bystyret, i tillegg til å være 
fungerende nestleder i Grønt Kvinnenettverk. 

Jeg ble medlem i De Grønne i 2015, og har 
hatt en lang rekke oppgaver og verv. Blant 
annet jobbet jeg som frivillig i 
kommunikasjonsteamet under valgkampen i 
2015 og 2017. I tillegg har jeg sittet i 
lokallagsstyret og i helse- og sosialkomiteen 
for St.Hanshaugen MDG, og  satt i
valgkomiteen til Oslo MDG i 2 år, og har 
også sittet i valg- og nominasjonskomiteen i 
bydelen på St.hanshaugen. 

Jeg har en mastergrad i arbeids- og
organisasjonspsykologi fra UiO, og har bred 
organisasjonserfaring fra en rekke 
organisasjoner, bla. DNT, Norske Kvinners 
Sanitetsforening, SAIH, LNU og 
Frivillighet Norge. I studietiden jobbet jeg 
syv år på sykehjem og ble opptatt av 
helsepolitikk. I tillegg har jeg kompetanse 
på, og er opptatt av, blant annet likestilling, 
SRHR, inkludering og kvinnehelse. 

Motivasjonen min for å stille til valg er å vise 
bredden i grønn politikk med blant annet hva 
grønn likestillingspolitikk er og hva grønn 
helsepolitikk betyr!

Nominasjonskomiteens vurdering
Almaz har bred organisatorisk erfaring både i og utenfor partiet. Hun er en dyktig 
og synlig lokalpolitiker i bydel Sagene der hun nå er bydelsordfører. Almaz er en 
grønn feminist med god kompetanse innen likestillings- og helsepolitikk. Vi mener 
hun vil være et godt egnet til en høy plassering på lista.  



Tom kristian
Berger
  Fødselsår: 1984
  Bydel: Gamle Oslo
  Yrke: Arktitekt

  Plassering: 3.-10. plass

Jeg er klar for å kaste meg inn i valgkampen 
i 2021 med alt jeg har. Grønn byutvikling 
og husbesøk er suksesstema og -metode ved 
valget. Som urbanist og landskapsarkitekt 
kan jeg skrive under på at dette er mitt felt. 
Jeg har lang erfaring som folkevalgt (tidl. for 
Venstre) og er nestleder i
byutviklingskomiteen i Gamle Oslo. Jeg tør å 
stikke fram nesa, er god til å lytte - og deltar 
aktivt i debatten i og utenfor partiet. 

Nå skal vi jammen meg mobilisere! Tidenes 
valgkamp i Oslo blir HELT nødvendig for å 
dra MDG godt over sperregrensa nasjonalt, 
for vi skal komme inn med en stor grønn 
gruppe som gir Une og Lan støttespillere på 
Stortinget. 

Jeg får høre at jeg er en jovial kar med et 
engasjement som smitter - og dette håper 
jeg kan bidra til å få folk ut i valgkampen og 
være med meg å banke dører - helt til
valgseieren er dratt i land, den avgjørende 
valgnatta 2021.

Dønn ærlig: Mine bein er godt planta i
Oslo-politikken, og det er i Oslopolitikken 
jeg hører hjemme, men du verden så
motiverende det hadde vært å få en
plassering (litt ned) på lista, for å møte folk, 
drive promotering, rett og slett kjøre fram 
en stortingsvalgkamp som gir oss det store 
gjennombruddet. Jeg er en støttespiller til 
nasjonale grønne politikere innen bypolitikk i 
uoverskuelig framtid.

Nominasjonskomiteens vurdering
Tom Kristian viser et stort og brennende engasjement i debatter om grønn by-
utvikling og samferdsel i Oslo. Han har lang erfaring som lokalpolitiker og viste 
dessuten i forrige valgkamp at han er rå på mobilisering til den viktige bakkevalg-
kampen. Vi mener Tom Kristian er en enorm ressurs for Oslo-partiet, og er mer 
enn kompetent nok til å løfte engasjementet videre høyt på Oslo-lista. 



Teodor
N. Bruu
  Fødselsår: 1994
  Bydel: Gamle Oslo
  Yrke: Nasjonal talsperson i GU

  Plassering: 3.-10. plass

Dette blir det viktigste valget i historien til 
både partiet vårt og planeten vi bor på. Skal 
vi gjøre et godt valg i Oslo, må vi gjøre oss 
fortjent til det ved å forstå hva alle de unge, 
liberale, urbane og klimabevisste folka i Oslo 
ønsker av politikerne som skal represente-
re dem. Jeg snakker et språk som folka våre 
i Oslo forstår og er en av ganske få unge, 
mannlige profiler i partiet vårt. 

Vi er allerede et folkeparti blant unge menn 
og kvinner i Oslo, og vi må ha profiler som 
speiler dette. Stadig flere er opptatt av klima 
og miljø, men som en del av en større kamp 
om rettferdighet, frihet og identitet. Da må vi 
løfte saker som treffer på dette.

Jeg er en dreven, spiss, men likevel varm, 
morsom og likandes debattant, liker jeg å tro, 
og jeg har en skarp penn som har startet flere 
nasjonale debatter som har bidratt til å løfte 
partiet på dagsorden innen kjerneområde-
ne våre klima, natur, dyrevelferd og liberale 
verdier.

Jeg har beina godt plantet i Oslo, byen jeg 
har vokst opp i og nå er lokalpolitiker i. Jeg 
elsker denne byen og ser fram til å ta med alt 
jeg har lært om som leder av bydelsutvalget i 
Gamle Oslo (om politisk arbeid, forhandlin-
ger og om hvor dårlig biler er) inn i arbeidet 
med å omvelte Norge til noe grønt og fram-
tidsretta. 

Nominasjonskomiteens vurdering
Teodor har som talsperson for Grønn Ungdom vist seg som en tydelig stemme 
i debatter om klima, miljø og dyrevelferd. Han tør å stikke seg frem, og er kjent 
for sin saklige retorikk - også når det han fronter oppleves kontroversielt. Han har 
opparbeidet seg erfaring både fra ungdomspolitikken og som bydelsordfører i 
Gamle Oslo. Som en synlig ungdomspolitiker bidrar Teodor til å nå ut til viktige 
velgergrupper i Oslo slik som førstegangsvelgere og andre unge i byen. Vi mener 
Teodor er en sterk kandidat til topp 10 på Oslo-lista.



Mona Elisabeth
Brøther
  Fødselsår: 1952
  Bydel: Nordre Aker
  Yrke: Pensjonist (diplomat)

  Plassering: 3.-10. plass

Miljø- og klimasaken er vår tids viktigste
politiske tema. Vi eldre har en stor
forpliktelse til å bidra i kampen for en 
bærekraftig klode og våre barn og barnebarns 
fremtid. Derfor vil jeg gjerne fronte MDG. 

Jeg har mange års erfaring som diplomat, 
leder i UD, og fra ambassadørposter i Chile, 
Venezuela og Canada bak meg. Den
internasjonale erfaringen gjør at jeg kan
fronte utenrikspolitiske temaer og er godt 
kvalifisert innen emner som forsvar,
sikkerhet, næringsliv og kulturfremme. Som 
diplomat jobber man for hele 
statsforvaltningen og denne kjenner jeg
derfor godt. Som fagforeningsleder i UD har 
jeg jobbet for rettferdige kår, likestilling og 
medvirkning for de ansatte.

Jeg har også erfaring fra partiet som
tidligere nestleder i Oslopartiet, og
internasjonal kontakt med plass i
sentralstyret. Den siste rollen gav meg
anledning til å bli kjent med det grønne 
samarbeidet i Norden og Europa, som er en 
viktig base for oss.

Jeg vil at MDG skal jobbe smart sammen 
med andre partier, få plantet vår agenda og 
finne fellespunkter på tvers av partigrenser. 
Meglerrollen og kompromisser passer meg 
bra. Bare ved samarbeid får vi varige og
robuste resultater for våre saker. Partiet
trenger gjenklang i alle aldersgrupper, og 
jeg kan fronte de eldres krav og synspunkter 
basert på vår samlede erfaring fra arbeidsliv 
og familie.

Nominasjonskomiteens vurdering
Mona har erfaring fra MDG sentralt, og høy kompetanse innen internasjonale af-
færer og forhandling som hun har med seg fra en lang karriere i UD. Hun har lede-
regenskaper og møter utfordringer gjennom dialog. Hun har en arbeidskapasitet 
og motivasjon som gjør at Nominasjonskomiteen mener Mona vil være en god 
kandidat til stortingslista og vil kunne bidra godt inn i en stortingsgruppe.   



Christine
Evjen
  Fødselsår: 2000
  Bydel: Frogner
  Yrke: Student

  Plassering: 3.-10. plass

Jeg stiller til valg, fordi jeg vil at Miljøpartiet 
De Grønne skal utgjøre en betydelig forskjell. 
Ikke bare som en klimaforkjemper på
stortinget, men som et parti av og for unge 
kvinner som skal skifte ut gråhåra
gammeldagse politikere med konservative 
meninger. 

Klimakampen er oss som har stått på
barrikadene med klimastreik, oss som ofrer 
skolegangen vår for klimasaken, oss som skal 
kjenne klimaendringene på kroppen aller 
mest. Når våre velgere går til stemmeurnene 
vil de aller helst stemme med en valgseddel 
proppfull av unge, progressive kvinner som 
skal kjempe deres kamp.

Vi vinner ikke valget hvis vi ikke får med oss 
alle de unge menneskene som vil se
Miljøpartiet De Grønne kjempe for et levelig 
klima, men også for kvinnekampen, for en 
mer liberal innvandringspolitikk, mot rasisme 
og mot inn skrenkninger i abortloven.

Alle tall forteller oss at De Grønnes velgere 
vil ha flere unge kvinner inn i makta. Derfor 
stiller jeg til valg.

Nominasjonskomiteens vurdering
Christine er en av Oslo MDGs dyktige ungdomspolitikere. Hun har vært engasjert 
i arbeidet med klimastreikene og vil være en viktig stemme som når ut til unge 
klimabevisste og miljøengasjerte velgere. Med erfaringene hun har gjort seg som 
fylkesleder i Oslo GU, vara til bystyret og sentralstyremedlem i Grønn Ungdom, er 
vi sikre på at hun ville gjort en både god og viktig jobb både i valgkampen og på 
tinget.



Truls
Gulowsen
  Fødselsår: 1974
  Bydel: Nordre Aker
  Yrke: Rådgiver i Regnskogfondet

  Plassering: 3.-10. plass

Jeg mener mine 20 års erfaring fra frontlinja 
i miljøkampen på nasjonalt nivå som leder 
av Greenpeace og nå i Regnskogfondet, i 
tillegg til snart 2 år i MDG sitt sentralstyre 
og landsstyre gir meg et godt grunnlag for 
å gjøre en god jobb både i miljøvalgkam-
pen 2021 og som stortingsrepresentant for 
MDG. Vi har et godt program, gode folk og 
er det viktigste politiske prosjektet i Norge, 
og jeg er både stolt og motivert av å være en 
del av dette laget. 

Som stortingsrepresentant vil min erfaring 
fra strategisk planlegging, opinionsbygging 
og konkret påvirkning av politiske prosesser 
fra oljeleting og torskefiske til skipsopphug-
ging og verneområder være verdifull. Det 
samme vil erfaringene fra forhandlinger og 
alliansebygging med andre organisasjoner og 
nasjonalt og internasjonalt næringsliv. 

Stortingsrepresentanter må også etter at de 
er valgt fortsette å drive opinionsarbeid, og 
etter mange år som en klar, seriøs og tydelig 
stemme i samfunnsdebatten er jeg godt vant 
til denne rollen. Jeg har også vist at jeg ikke 
gir opp, og at jeg er trygt plassert på lag med 
naturen.

Som engasjert miljøverner har jeg også vist 
forståelse og interesse for andre samfunns-
forhold som funksjonshemmedes framkom-
melighet, klimajobber, organisert arbeidsliv, 
forsvar, skole, utenrikspolitikk og annet, og 
samarbeidet mye med ungdom. Jeg tror den-
ne bakgrunnen bidrar til at jeg kan appellere 
til både yngre og eldre velgergrupper på en 
engasjerende og inspirerende måte, og samti-
dig bidra til å gi vårt radikale politiske pro-
sjekt både troverdighet og menneskelighet.

Nominasjonskomiteens vurdering
Truls har en lang og solid erfaring fra miljøbevegelsen og innehar høy kompetan-
se og troverdighet på flere av MDGs politiske kjerneområder. Han har gjennom 
flere år jobbet tett på politiske prosesser gjennom ledervervet i Greenpeace, og 
vært en tydelig miljøstemme i samfunnsdebatten. Nominasjonskomiteen mener 
Truls vil være en godt egnet kandidat til topp 10, og vil også kunne bidra godt inn 
i en stortingsgruppe.



Arne Olav
Haabeth
  Fødselsår: 1975
  Bydel: Frogner
  Yrke: Heltidspolitiker i bystyret

  Plassering: 3.-10. plass

Verden vi lever i brenner - bokstavelig talt. 
Natur og dyrearter forsvinner i en rasende 
fart, fattige er på flukt, og det blir flere om 
færre ressurser. Arealbruken øker.
Klimagassutslippene går knapt ned. Det går 
rett og slett altfor tregt. Etter 2021-valget har 
vi knappe 9 år på oss på å ha snudd skuta 180 
grader.

I Oslo har vi definert utviklingen. Vi har vist 
vei for hvordan en voksende by kan bli et sted 
for mennesker og miljø - for fiskene, dyrene, 
fuglene, skogen, og for barna våre. Det skal 
jeg ta med meg til Stortinget - om jeg får 
sjansen. Særlig stolt er jeg av at vi har tatt vår 
rettmessig plass som et ansvarlig styringsparti 
- det skal vi trekke veksler på når vi kommer 
inn på Stortinget med en durabelig gruppe 
grønne, uredde, og ivrige folkevalgte.

I min tid i partiet har jeg vært lokallagsleder, 
før jeg ved valget i 2019 ble folkevalgt i Oslo 
Bystyre. Til daglig er jeg leder for vår
bystyregruppes arbeid med finans-saker. 
Jeg har vært heldig å få jobbet både med 
kommunens budsjett og eierskap, samt tøffe 
forhandlinger med de andre partiene.

Mine kampsaker er å gjennomføre tidenes 
valgkamp - og vinne valget, få Norge ut av 
oljealderen - og sparke i gang et grønt
næringsliv, bevare og restaurere mye mer
natur, ta vare på de som faller utenfor,
mangfold og retten til å være den du vil og 
dyrevelferd.

Nominasjonskomiteens vurdering
Vi mener Arne er en svært godt egnet kandidat til stortingslista. Han er på en og 
samme tid en typisk grønn politiker - en syklende vegetarianer som er kompro-
missløs på klima og miljø - samtidig som han har en utypisk profil med bakgrunn 
fra finansbransjen og vestkanten i byen. Arne er ikke den som har vært med i par-
tiet lengst, men han har hatt en imponerende karriere i partiet og er i dag en viktig 
brikke i bystyrearbeidet.



Nora Jungeilges
Heyerdahl
  Fødselsår: 1999
  Bydel: Nordre Aker
  Yrke: Student

  Plassering: 3.-10. plass

Å stanse klimaendringene er viktigst. Derfor 
har jeg brukt mye tid på Grønn Ungdom og 
MDG siden jeg ble med i 2014. I dag er jeg 
internasjonal kontakt i sentralstyret til Grønn 
Ungdom og folkevalgt i Nordre Aker.

Jeg er spesielt opptatt av energipolitikk og 
Norges tilknytning til EUs klimapolitikk. 
Dette er temaer jeg har debattert på vegne av 
både partiet og ungdomspartiet. I tillegg til 
klima og miljø er jeg opptatt av Kinas rol-
le i verden, bistand og flyktningspørsmål. I 
Grønn Ungdom har jeg skrevet resolusjoner 
og plattformer om alle temaene jeg nevner 
over. 

På fritiden studerer jeg samfunnsøkonomi.

I 2021 gleder jeg meg mest til å banke på 
dører, gi high-fives (hvis vi kan det i 2021) 
og å få grønne Oslofolk inn på tinget. Dette 
klarer vi!

Nominasjonskomiteens vurdering
Nora er personifiseringen av den unike kombinasjonen De Grønne har blitt kjent 
for - hun snakker uredd og høyt om viktige og alvorlige politiske kriser, men med 
et godt humør og omtanke for alle rundt seg. Nora har lang fartstid fra ungdom-
spolitikken, og har også engasjert seg i den internasjonale grønne partifamilien. 
Dette har gitt innsikt i våre røtter og verdier som gjør Nora til en habil grønn
politiker som vil passe godt på stortingslista.



Rauand Anwar
Ismail
  Fødselsår: 1999
  Bydel: Grünerløkka
  Yrke: Heltidspolitiker i bystyregruppa

  Plassering: 3.-10. plass

Jeg stiller til valg fordi vi må få med flere i 
klimakampen, og flere enn dem som tradisjo-
nelt har drevet miljøkamp i Norge. Som ung 
gutt med minoritetsbakgrunn ser jeg at parti-
et vårt sliter med å mobilisere folk som meg.

Men jeg vet også at vårt politiske prosjekt har 
potensial til å engasjere mange flere utenfor 
majoritetsbefolkninga. Representasjon betyr 
noe, og for at unge folk, skeive folk og folk 
med minoritetsbakgrunn skal oppleve oss 
som troverdige, må vi være gjenkjennelige 
også for dem.

Jeg har erfaring både fra en oppvekst i mino-
ritetsmiljøer i Oslo og det sentrale Østlandet, 
som ungdomspolitiker, og som heltidspoliti-
ker i Oslo bystyre. Som politiker er jeg radi-
kal, men analytisk.

Jeg setter meg raskt inn i politiske saker, og 
er aldri redd for å kaste meg i debatter. Det 
gleder jeg meg til å gjøre som stortingskan-
didat i neste års valgkamp hvis dere gir meg 
tilliten. Jeg tror at summen av dette gjør meg 
til en god og troverdig stortingskandidat for 
Oslo MDG. 

Nominasjonskomiteens vurdering
Rauand er en ung politiker, men allerede en erfaren ungdomspolitiker. Som ung-
domskandidat på bystyrelista viste Rauand at han virkelig hørte hjemme i “voksen-
politikken”, blant annet ved å stå på frontlinja for lokallaget i politisk tunge saker 
som budsjetter og samarbeidsspørsmål. Nominasjonskomiteen er imponert over 
den profesjonaliteten Rauand har skjøttet sitt verv på, og mener han vil være et 
godt tilskudd til topp 10 også på denne lista.



Hanna Elise
Marcussen
  Fødselsår: 1977
  Bydel: Frogner
  Yrke: Byråd for byutvikling

  Plassering: 3.-10. plass

Før sommeren ble jeg mamma til Mogens. 
Helt fra jeg vokste opp på Sandøya og så alt 
plastsøppelet som drev i land i hver vik har 
jeg vært miljøengasjert.Miljøengasjementet 
mitt har bare vokst, og for hver sommer med 
rekordvarme og skogbranner blir uroen jeg 
kjenner i magen større. Ikke minst har jeg de 
siste månedene kjent på hvor intenst viktig 
det er for meg at min sønn også skal få opp-
leve den vidunderlig mangfoldige naturen 
på denne lille kloden. Det kommer dessverre 
ikke lenger av seg selv, det må kjempes for. 

Det var denne erkjennelsen som gjorde at jeg 
i 2007 meldte meg inn i MDG – jeg innså 
at jeg måtte gjøre en innsats selv. Siden den 
gang har jeg hatt mange ulike roller i partiet.

De to sannsynligvis viktigste av disse rollene 
har vært å være nasjonal talskvinne for partiet 
i perioden 2008-2014. I den perioden vokste 
vi fra å være noen få hundre medlemmer på 
landsbasis, til å bli et stortingsparti. Samt å 
være byråd for byutvikling i Oslo siden 2015, 
for å vise verden at det er mulig å endre
samfunnet i en miljøvennlig retning – det 
trengs bare masse politisk vilje for å få det til.

Jeg er utdannet arkeolog og har 14 års le-
dererfaring fra MDG, privat næringsliv og 
forsvaret. Jeg ønsker å bidra til at MDG blir 
en politisk kraft på nasjonalt nivå, slik vi har 
blitt det i Oslo. Min erfaring og kompetanse 
både som organisasjonsbygger og opposi-
sjons- og posisjonspolitiker vil være nyttig 
inn i stortingsteamet både i valgkampen og i 
stortingsperioden.

Nominasjonskomiteens vurdering
Hanna er en av MDGs mest erfarne politikere og har opparbeidet seg solid
politisk og organisatorisk erfaring som tidligere nasjonal talsperson i partiet i en 
svært viktig vekstfase og nå som byråd for byutvikling i Oslo siden 2015.
Nominasjonskomiteen mener Hanna med hennes erfaring, kompetanse og
langvarige engasjement for miljø og for partiet vil være godt egnet til en høy
plassering på lista. 



Eivind
Trædal
  Fødselsår: 1985
  Bydel: Alna
  Yrke: Heltidspolitiker i bystyregruppa

  Plassering: 3.-10. plass

Jeg ønsker å stå på lista fordi jeg har fått lang 
erfaring som folkevalgt for partiet, og kan bi-
dra til å profilere oss i valgkampen, og å bidra 
som politiker om jeg skulle bli valgt. Bak-
grunnen min er blant annet fra miljøbevegel-
sen, som jeg ble med i da jeg som 14-åring 
meldte meg inn i Natur og Ungdom.

Studiene kombinerte jeg med arbeid for 
NU og bokskriving (en aktivisthåndbok), 
og jeg skrev min masteroppgave om lokalt 
klimaarbeid i Norden. Ferden gikk videre til 
Naturvernforbundet, og deretter MDG, der 
jeg både har vært folkevalgt, sittet i sentral-
styret og jobba i stortingsgruppa. I dag er jeg 
fulltidspolitiker for MDG som nestleder i 
byutviklingsutvalget. 

I tillegg har jeg rukket å skrive to bøker, en 
om ytre høyres retoriske strategier, og en om 
norsk klimapolitikk. Begge er basert på lang 
erfaring som aktivist, debattant og politiker 
på  forskjellige arenaer. 

Mitt mål er å kunne fortsette å jobbe politisk 
for klimasaken, både ved å hjelpe andre og 
ved å selv være i arenaen som debattant, poli-
tiker og forfatter. Klimasaken er uten tvil min 
viktigste kampsak, men min lange erfaring 
blant annet fra Naturvernforbundet har også 
gitt meg god innsikt i naturvern. I tillegg har 
jeg engasjert meg mye for en mykere asylpo-
litikk (inkludert å bli deportert fra landet på 
et tidspunkt), for et mer rettferdig samfunn 
og for global solidaritet. På klimafeltet er 
særlig olje, samferdsel og byutvikling mine 
spesialiteter. 

Nominasjonskomiteens vurdering
Eivind er en tydelig og uredd samfunnsdebattant, og en av partiets mest synlige 
politikere. Eivind evner å sette dagsorden og skape engasjement rundt grønne 
kjernesaker. Nominasjonskomiteen mener vi trenger kandidater blant topp 10 
som er “påkobla” de nasjonale samfunnsdebattene og som raskt evner å sette seg 
inn i nye og dagsaktuelle saker, og markere partiet i disse. Eivind har vist at han får 
til dette gang på gang.



Rasmus
Reinvang
  Fødselsår: 1970
  Bydel: Grünerløkka
  Yrke: Byrådssekretær for byutvikling

  Plassering: 3.-10. plass

Jeg er en pappa med lastesykkel som bor 
på Hasle. I mer enn 20 år har jeg brent for 
miljøsaken i jobb og fritid. I 2015 var jeg 
lokallagsleder i MDG Grünerløkka og etter 
brakvalget ble jeg byrådssekretær i byrådet, 
for supre Hanna og dyktige Arild. Jeg står for 
sterk styring i det store og mest mulig frihet i 
det mindre. Klima- og miljøhensyn MÅ være 
rammen for all politikk. For ungdommens 
framtid står på spill.

Jeg vil særlig jobbe for en raus og rettferdig 
innvandringspolitikk, for et lovverk som gjør 
at vi kan stille krav om flere rimelige boliger 
i storbyene, for større investeringer i tog og 
bane, for utfasing av petroleumsnæringen, og 
for et forpliktende internasjonalt samarbeid 
som gjør Norge og Europa til den kraften 
som kan redde kloden vår. 

Jeg har erfart hvordan en hovedstad kan 
styres og grønn politikk utarbeides i praksis. 
Jeg har rådgitt byrådene våre og steppet inn 
i debatter. Jeg har fulgt hundrevis av grønne 
saker og vedtak gjennom bystyret: bilfritt 
byliv, flere sykkelstier, parker, bekkeåpninger 
og badeplasser. Barnehager i plusshus. Skoler 
med grønne tak. Flere rimelige boliger!

Dette engasjementet og erfaringen håper jeg 
å ta med inn i MDGs nye stortingsgruppe.

Nominasjonskomiteens vurdering
Rasmus har i årene som byrådssekretær for byutvikling opparbeidet seg solid 
politisk styringserfaring fra politikken i Oslo som han kan ta med seg videre inn 
på Stortinget. Nominasjonskomiteen mener Rasmus sitter på mye relevant politisk 
kompetanse og erfaring som kan komme godt med i en større stortingsgruppe.



Sirin hellvin
Stav
  Fødselsår: 1988
  Bydel: Sagene
  Yrke: Gruppeleder for bystyregruppa

  Plassering: 3.-10. plass

Jeg er født og oppvokst i Oslo, og bor nå på 
Torshov. Etter valget i fjor var jeg med å for-
handle fram byrådsplattformen på Mangels-
gården og i dag er jeg parlamentarisk leder 
for De Grønne i Oslo bystyre og leder sam-
ferdsels- og miljøutvalget. Jeg har bakgrunn 
innen samfunnsgeografi og byplanlegging 
og brenner for å se sammenhengene mellom 
helsa til folk, dyr og planet.

Fordi grønne lokalsamfunn er veien både til 
økt livskvalitet, og til global bærekraft. Fordi 
vi tar utgangspunkt i de sårbare og kjemper 
for de stemmeløse. Fordi et godt samfunn for 
dem, er bra for oss alle. Fordi naturens helse 
er vår helse. Fordi miljøvennlige og barne-
vennlige byer er trygge og helsefremmende 
byer. Fordi mat som er snill med dyra og pla-
neten, også er bra for oss. Fordi grønn bære-
kraft er en forutsetning for sosial bærekraft.

Det grønne prosjektet handler for meg om 
en mer rettferdig fordeling av ressursene på 
jorda, enten det er snakk om plassen i byen, 
energien vi bruker eller maten vi spiser. Vi 
trenger ikke være ærlige på at omstilling vil 
koste og gjør vondt, når det vil gjøre folks liv 
bedre! Hjertesoner over ekvivalenter. Kvali-
tet over kvantitet. Det nære over det fjerne. 
Tinget trenger flere representanter på Oslo-
benken som står opp for Oslo og storbyenes 
utfordringer. Vi skal gjøre det enkelt å velge 
miljøvennlig og gi lokalpolitikere flere verk-
tøy i den grønne omstillingen. 

Jeg er vanvittig stolt av alt vi i Oslo MDG 
har fått til sammen, som lag og som styring-
parti. Nå skal vi sprenge sperregrensa ved 
å vise at prosjektet vårt er vår tids viktigste 
sosiale bevegelse. Jeg er klar uansett rolle. Det 
er nå det gjelder.

Nominasjonskomiteens vurdering
Sirin har markert seg i flere grønne debatter i løpet av årene slik som mat-, dyre-
velferd- og byutviklingspolitikk. Hun har politisk erfaring både fra lokalpolitikken 
på Sagene i forrige periode og nå som gruppeleder for bystyregruppa på Rådhu-
set. Vi mener hun vil kunne bidra til å knytte kunnskap om Oslo-politikken til det 
nasjonale prosjektet og med kunnskap inn i en stor, grønn stortingsgruppe.  



Einar
Wilhelmsen
  Fødselsår: 1974
  Bydel: Østensjø
  Yrke: Byråd for finans

  Plassering: 3.-10. plass

Jeg er 46 år, og bor på Bøler i Oslo. Jeg har to 
barn, som begynner å bli ganske voksne. Jeg 
er utdannet statsviter, og har jobbet som mil-
jø-konsulent, i Energi Norge, i Forsknings-
rådet og mange år i ZERO. Jeg var leder i 
Oslo MDG i to år, var med på å lede valg-
kampen i 2019 og satt i forhandlingsutvalget 
som forhandla fram den nye byrådsplattfor-
men. Nå er jeg byråd for finans i Oslo kom-
mune.

Jeg ble med i MDG rundt 2013, fordi jeg var 
kjempeskuffet over den elendige klimapoli-
tikken som den regjeringa som da satt, førte. 
Jeg ble aktivt med i partiet i valgkampen 
2015. Den utløsende grunnen var at jeg had-
de sett meg lei på den dårlige samferdselspo-
litikken i Oslo, og ønsket å være med på å 
få til en skikkelig satsing på sykkel, og på å 
gjøre det tryggere og bedre å gå.

Jeg kom inn i bydelsutvalget, som første 
grønne politiker i min bydel, og jobbet hardt 
med å få til en satsing på sykkel og gåing. 
Det lyktes godt, både i bydelen og i resten av 
byen.

Jeg ser på meg selv som en hardtarbeidende 
politiker, som har et særlig blikk for å utvikle 
de virkemidlene som trengs for å sørge for 
at politikken vår blir gjennomført i praksis. 
Som finansbyråd har jeg fått en helt unik 
oversikt over kommunesektoren. Mitt nye 
mål er å videreutvikle grønn finanspolitikk, 
og ta oss over i en økonomi som forbruker 
mindre og er mer sirkulær, og som ikke koker 
planeten. Norge skal ut av oljeavhengigheten, 
samtidig som folk skal ha gode og trygge liv 
og vi i MDG skal vinne valg. Det er en stor 
utfordring, der det er behov for å utvikle mer 
politikk.

Nominasjonskomiteens vurdering
 Einar har solid forankring i det grønne prosjektet gjennom mangeårig arbeid 
for en bedre klimapolitikk. Han er byrådssekretær og tidligere leder i Oslo MDG. 
Einar vil være en god stemme for Oslo-benken og grønn økonomi. Einar har lede-
rerfaring og vi vurderer han som en god kandidat som på tross av sin nåværende 
viktige og hektiske jobb vil bidra med å knytte Oslo-prosjektet opp mot det nasjo-
nale MDG-prosjektet.



alle kandidater til lista 2021
24. september 2020

Her er en oversikt over alle kandidater som har sagt ja til å stå på liste for 
Oslo MDG til stortingsvalget:

Adam Tumidajewicz, Frogner, 1985
Almaz Negash Asfaha, Sagene, 1989
Arne Olav Haabeth, Frogner, 1975
Brynjar Arnfinnsson, Alna, 1989
Christine Louise Smeby Evjen, Frogner, 2000
Einar Wilhelmsen, Østensjø, 1974
Eivind Trædal, Alna, 1985
Erik Sauar, Nordre Aker, 1969
Farshid Samsami, Bjerke, 1977
Geir Thomas Hylland Eriksen, Nordre Aker, 1962
Hanna Elise Marcussen, Frogner, 1977
Harald August Nissen, Gamle Oslo, 1963
Hulda Holtvedt, Grünerløkka, 1999
Lan Marie Nguyen Berg, Alna, 1987
Marina Birgitte Heyerdahl, Frogner, 1964
Marion Godager Tveter, Østensjø, 1979
Mona Elisabeth Brøther, Nordre Aker, 1952
Nora Jungeilges Heyerdahl, Nordre Aker, 1999
Per Espen Stoknes, Vestre Aker, 1967
Rasmus JM Hansson, Bekkestua, 1954
Rasmus Reinvang, Grünerløkka, 1970
Rauand Ismail, Grünerløkka, 1999
Shagajegh Asieh Hakimnejad, Grunerløkka, 1980
Sigrid Zurbuchen Heiberg, St. Hanshaugen, 1988
Sirin Hellvin Stav, Sagene, 1988
Teodor Nordenstrøm Bruu, Gamle Oslo, 1994
Tom Kristian Berger, Gamle Oslo, 1984
Truls Gulowsen, Nordre Aker, Kjelsås, 1974
Wenche Margrethe Aas, Sagene, 1969
Aase Marie Olafsen, Nordre Aker, 1967




