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Nominasjonskomiteens innstilling 
 

26. Oktober 2020 
 

 
 
 
 
Nominasjonskomiteen til Miljøpartiet De Grønne Oslo presenterer med dette innstillingen til 
partiets valgliste for Stortingsvalget 2021. 
 
Nominasjonskomiteen har gleden av å presentere en liste som representerer Oslo-partiet som 
helhet og det grønne, politiske prosjektet i hovedstaden. Lista består av 26 kvalifiserte og 
motiverte mennesker. De har alle et stort engasjement for partiet, valgkampen og målet om å 
utvikle og lede gjennomføringen av grønn politikk på Stortinget fra 2021: 



1. Lan Marie Nguyen Berg, 1987, Alna 
2. Hulda Holtvedt, 1999, Grünerløkka 
3. Arne Olav Haabeth, 1975, Frogner 
4. Almaz Negash Asfaha, 1989, Sagene  
5. Nora Jungeilges Heyerdahl, 1999, Nordre Aker 
6. Eivind Trædal, 1985, Alna 
7. Truls Gulowsen, 1974, Nordre Aker 
8. Hanna Elise Marcussen, 1977, Frogner 
9. Brynjar Arnfinsson, 1989, Alna 
10. Sirin Hellvin Stav, 1988, Sagene 
11. Sigrid Zurbuchen Heiberg, 1988, St. Hanshaugen 
12. Teodor Nordenstrøm Bruu, 1994, Gamle Oslo 
13. Einy Beatrix Langmoen, 1957, Nordstrand 
14. Farshid Samsami, 1977, Bjerke 
15. Marina Birgitte Heyerdahl, 1964, Frogner 
16. Einar Wilhelmsen, 1974, Østensjø 
17. Christine Louise Smeby Evjen, 2000, Frogner 
18. Adam Tumidajewicz, 1985, Frogner 
19. Sherry Asieh Hakimnejad, 1980, Grünerløkka 
20. Tom Kristian Berger, 1984, Gamle Oslo 
21. Wenche Margrethe Aas, 1969, Sagene 
22. Gagan Chhabra, 1986, St. Hanshaugen 
23. Vibeke Nenseth, 1956, Vestre Aker 
24. Harald August Nissen, 1963, Gamle Oslo 
25. Geir Thomas Hylland Eriksen, 1962, Nordre Aker 
26. Eva Joly, 1954, Grünerløkka 
 
 
 
 
 



OM PROSESSEN 
 
Aller først: Tusen takk til alle som har bidratt og gjort en innsats! Arbeidet med å lage listen 
hviler på opp mot tusen arbeidstimer fra alle de involverte, fra nominasjonskomiteen, 
kandidater, grasrot-medlemmer, ressurspersoner, tillitsvalgte, folkevalgte og ikke minst ansatte 
både i Oslo, i partiet og på stortinget. For å komme frem til den endelige lista er komiteen 
takknemlig for alle innspill som har blitt gitt oss og det engasjement som har blitt vist hele 
veien.  
   
Nominasjonskomiteen har etterstrebet en åpen, rettferdig og inkluderende prosess i tråd med 
komiteens mandat, partiets vedtekter og retningslinjer, samt innspill fra partiets medlemmer. 
 
Vi har hatt jevnlige møter og gjennomført 38 intervjuer av aktuelle kandidater for de 26 
plassene på lista. I tillegg har komiteen snakket med flere tillitsvalgte, folkevalgte og andre 
medlemmer i Oslo MDG som ikke stiller til valg, samt personer med relevant innsikt om 
kandidatene og prosessen. Gjennom årsmøter og nettskjemaer sendt ut på mail til alle 
medlemmer har vi hentet innspill fra lokallagene og medlemmene om kriterier og kandidater. 
 
I perioden 24. september til 15. oktober hadde vi en liste ute på høring i Oslo-laget, hvor vi ba 
om tilbakemelding på hvem lokallagene ønsket på 2.plass av Rasmus Hansson og Hulda 
Holtvedt, samt hvem man ønsket på 3.-10.plass, av i alt 15 kandidater. Det var 131 medlemmer 
som stemte i høringen. På andreplassen endte det med 9 stemmers overvekt til Hansson, altså 
et knapt flertall. Resultatene for 3.-10.plass tilsa at Almaz Asfaha var den desidert mest 
populære kandidaten blant medlemmene med nesten 100 poeng mer enn kandidaten under. Vi 
vil også trekke frem Truls Gulowsen og Nora Heyerdahl fra høringen. De drev lite eller ingen 
valgkamp i forkant, men fikk likevel betydelig antall poeng. 
 
I sluttfasen av prosessen trakk Rasmus Hansson sitt kandidatur til andreplassen. Dette skjedde 
etter at nominasjonskomiteen informerte Hansson og Holtvedt om at vi ønsket å levere en delt 
innstilling til nominasjonsmøtet. Både nominasjonskomiteen og resten av Oslo MDG var delt 
på midten mellom de to kandidatene, og komiteen vurderte det derfor slik at det måtte være 
opp til nominasjonsmøtet å avgjøre. Nominasjonskomiteen har respekt for de vurderinger 
kandidatene har gjort underveis i prosessen.  
 
Nederst i dokumentet kan du se en mer detaljert tidslinje over prosessen siden komiteen ble 
valgt på årsmøtet i 2019 og frem til utsendingen av denne blekka. 
 
Komiteen har bestått av 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) og Gro Stenvik (vara) 
 
 
 
 
 



Kriterier for stortingslista 
 
Lista som helhet  
o Mangfold i alder, kjønn, legning, klasse og funksjonsevne  
o Totalt sett stor arbeidskapasitet i 2021  
o Mangfold i bydelstilhørighet  
o Mangfold i yrkesbakgrunn  
 
Topp 10: alt overfor, i tillegg til  
o Svært høy motivasjon  
o Gode samarbeidsevner  
o Gode kommunikative evner  
o Politisk teft og medieteft: Flink til å pushe egne saker  
o Trives med å være synlige i media/blant velgere  
o Ønsker å sitte/jobbe på stortinget hele/deler av perioden  
o Evne til å sette seg inn i politiske felt raskt  
 
Topp 3: alle kriterier for topp 10, i tillegg til:  
o Tydelig stemme, svært gode kommunikative evner  
o Svært god kjennskap til klima og miljø som politisk saksfelt  
o Svært bred generell faglighet  
o Solid politisk erfaring  
o Gode lederegenskaper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOMINASJONSKOMITEENS BEGRUNNELSE 
  
Komiteen har lagt de overnevnte kriteriene til grunn for kandidatutvelgelsen, samt resultatet 
fra høringsrunden i lokallagene. Lista består av 26 navn, hvorav 14 er kvinner, 12 er menn og 
ti bydeler er representert. Kandidatenes alder spenner fra 20 til 66 år, og gjennomsnittsalderen 
er 41 år. Alle kandidater som står på lista er motivert for å gjøre en ekstra innsats under 
valgkampen i 2021. Lista representerer også mangfoldet vi har i partiet når det kommer til ulik 
funksjonsevne, flerkulturell bakgrunn, legning og yrkeserfaring. Det har også vært viktig for oss 
å sikre at lista har en tydelig forankring i Oslopolitikken, og at kandidatene er motivert for å 
løfte Oslo-saker på Stortinget. 
  
Nominasjonskomitéens mål er at lista treffer hele vårt velgergrunnlag og skaper motivasjon i 
størst mulig del av organisasjonen. Vi har derfor ønsket en god balanse i interessefelt og 
kunnskapsområder hos kandidatene på topp ti. Det har også vært viktig å løfte frem kandidater 
med flerkulturell bakgrunn, og kandidater med forskjellige livserfaringer. Vi har etterstrebet 
god geografisk spredning med kandidater som har legitimitet, engasjement og kunnskap på de 
forskjellige utfordringene i møte med ulike deler av Oslo og som kan løfte dette til et nasjonalt 
nivå. 
  
Vi har arbeidet ut ifra to ulike scenario for valgresultat. Det ene er at vi får inn en liten gruppe 
nasjonalt, slik det er i dag med én eller to representanter fra Oslo. Det andre utfallet er at vi 
totalt får en større gruppe med stortingsrepresentanter, målet er tre fra Oslo, sammen med 
stortingsrepresentanter fra andre deler av landet. En variant av det siste utfallet vil derfor 
medføre at 1.–3. plass kan bli faste møtende. Dette innebærer at 4.–9. plass vil bli 
vararepresentanter. I den ikke utenkelige situasjon hvor vi inngår i regjering, vil det da være 
sannsynlig at også 10. plass kan bli vara. Vi vektlegger derfor at kandidatene har stor motivasjon 
og kapasitet, og at de på hver sin måte vil bidra til å styrke mangfoldet i partiet.     
  
Vi innstiller Lan Marie Nguyen Berg til partiets sikreste stortingsplass. Hun vil bringe med seg 
viktig erfaring fra rådhuset i Oslo, og som ubestridt representant for det grønne prosjektet i 
hovedstaden. Med hele partiet samlet bak seg, vil Lan kunne mobilisere bredt i valgkampen og 
være en tøff forhandler på Stortinget etter valget. Andrekandidat, Hulda Holtvedt, har på sin 
side erfaring som møtende Stortingsvara, tidenes yngste parlamentariske leder, nasjonal 
talsperson i Grønn Ungdom og med nasjonalt media. Det gjør henne til en av de i partiet med 
mest erfaring fra nasjonalpolitikken. Vi mener hun vil appellere til aktivister i den siste tidas 
klimaopprør, blant annet klimastreikerne, som vil være en avgjørende velgergruppe for å bikke 
oss over sperregrensa. Tredjekandidat Arne Olav Haabeth vil som fast representant eller 1.vara 
på Stortinget bidra til å knytte Stortingsgruppa enda nærmere Oslo-partiet og det grønne 
prosjektet på Rådhuset. Arne er en propell i valgkamp, til stede på bakkeplan og i debatt på 
TV. Arne har arbeidskapasitet, høy motivasjon og utfyller Lan og Hulda med politisk bredde 
og sin appell til andre velgergrupper. Sammen er disse tre kandidatene topp-politikere som på 
hver sin unike måte har vist at de er av høyt kaliber, og som vi mener utfyller hverandre svært 
godt. 
 
 



For de ti øverste plassene er det innstilt kandidater som har erfaring fra arbeid i både den 
nasjonale politikken og fra det grønne Oslo-prosjektet. Disse plassene på lista er meget 
sannsynlige varaplasser. De vil kunne komme til å møte i både lengre og kortere perioder, og vi 
mener det derfor er viktig at disse kandidatene er topp motivert til å bidra med arbeidet på 
Stortinget. De innstilte er kandidater som har utmerket seg med hensyn til å skape politiske 
resultater, og være gode i debatt og i dialog med velgergrupper. De tar initiativ, er selvgående 
og har et brennende ønske om å utvikle seg med Stortinget som arena – samt å bidra inn i 
stortingsgruppen, selv om de ikke er møtende representanter på Stortinget. Av personlige 
egenskaper har vi lagt særlig vekt på at de har gode samarbeidsevner, lagforståelse, høy 
arbeidskapasitet, evne til å skape entusiasme og til å utvikle og formulere partiets politikk.  
  
Vi mener fjerdekandidat Almaz Negash Asfaha, med sin brede forankring i lokallagene og 
vinnende vesen, er en trygg og pålitelig politiker. Vi mener femtekandidat Nora Jungeilges 
Heyerdahl bringer med seg organisasjonsforståelse, internasjonale perspektiver, godt humør og 
gode samarbeidsevner. Hun vil effektivt kunne fylle rollen som vararepresentant. Sjettekandidat 
Eivind Trædal vil kunne forsterke partiets verdikamp mot rasisme og ytre høyre. Eivind er godt 
kjent i media og en av partiets synligste og dyktigste samfunnsdebattanter. Syvendekandidat 
Truls Gulowsen har strategi i fingerspissene, erfaring med store, nasjonale kampanjer, sitter i 
sentralstyret og vil bidra med et klassisk naturvernperspektiv fra sin tid som leder i Greenpeace 
Norge. Åttendekandidat Hanna Elise Marcussen har unik innsikt og stor kunnskap om Oslo-
politikken gjennom sin byrådsposisjon, og er partiets fremste kontinuitetsbærer. 
Niendekandidat Brynjar Arnfinnsson har med sin forankring i Groruddalen viktige 
perspektiver vi mener må inn i Stortingsgruppa. Tiendekandidat Sirin Hellvin Stav innehar i 
dag et viktig verv som gruppeleder på Rådhuset. Sirin vil dermed kunne spille en viktig rolle i 
kunnskapsoverføringen og det politiske håndtverket som skal foregå på 
Stortinget. Nominasjonskomiteen mener de innstilte kandidatene på 4.-10. plass på en 
glimrende måte utfyller både hverandre og topp 3 med ulike styrker, og at de som helhet 
representerer bredde og mangfold.      
  
Vi ønsker også å rette en takk til de tre siste plassene på lista, Harald A. Nissen (24.plass), 
Thomas Hylland Eriksen (25.plass) og Eva Joly (26.plass) som gjennom en årrekke har vært 
pionerer og forkjempere for grønn politikk.  
  
Nominasjonskomiteens innstilling er enstemmig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kandidatbeskrivelse for 1.-10. plass 
 
1. Lan Marie Nguyen Berg, 1987, Byråd for Miljø og Samferdsel  
 
Jeg bor i bydel Alna og siden 2015 har jeg vært byråd 
for miljø og samferdsel og stått i spissen for det grønne 
prosjektet i Oslo. Jeg har ledet Oslo MDG gjennom to 
brakvalg for partiet, og er en av Norges mest profilerte 
politikere! I byråd har jeg 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 jeg å ta 
suksessoppskriften fra Oslo Rådhus og til Stortinget 
fordi jeg 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. 
 
Jeg var aktiv i miljøbevegelsen i flere år før jeg ble med i Miljøpartiet De Grønne. Der hadde 
jeg fokus på internasjonal klimapolitikk, solidaritet og konkrete løsninger for klimatilpasning i 
land i sør. Før jeg gikk inn i politikken, har jeg blant annet jobbet innenfor klimaforskning og 
jeg har vært med å arrangere en av Oslos største kulturfestivaler.  
 
Den viktigste saken jeg brenner for er å gjennomføre ekte klimapolitikk. For meg 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 miljøvennlig! 
 
 

NOMINASJONSKOMITEENS vurdering 

Siden 2015 har Lan vært byråd for miljø og samferdsel og stått i spissen for det grønne 
prosjektet i Oslo. Med integritet har hun stått støtt gjennom mange tøffe situasjoner. Lan 
skaper målbare resultater og ruller det grønne prosjektet frem, til stor begeistring. Hun har 
gjennomført grønn politikk raskere enn det mange trodde var mulig. Hun har ledet Oslo MDG 
gjennom to brakvalg, og er en av Norges mest profilerte og populære politikere. Vi vurderer 
henne som en positiv og kunnskapsrik politiker, og en svært dyktig forhandler. Lan er god på 
talerstolen, i debatter og er veldig synlig i media. Nominasjonkomiteen mener det er på tide at 
Lan fronter MDG i den nasjonale politikken og innstiller henne enstemmig på førsteplass. 
 
 
 
 
 
 
 



2. Hulda Holtvedt, 1999, Nasjonal talsperson i Grønn Ungdom  
 
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, både 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. Nominasjonskomiteen er 
imponert over hennes retoriske evner og store arbeidskapasitet, noe hun har fått vise frem som 
3. vara til stortinget denne perioden, og som talsperson i Grønn Ungdom på tredje året. Hun 
er Grønn Ungdoms kandidat, men er og en tydelig stemme for alle som ønsker klimahandling 
nå! Med Hulda i toppen vil vi sørge for at de som skal leve lengst med konsekvensene av dagens 
politikk er med på å lede landet og utøve innflytelse på Stortingets politiske prosesser. Hulda 
har bevist at hun er en tøff forhandler, og en som mestrer store utfordringer. Hulda fremstår 
idag som en soleklar andrekandidat, som en fast stortingsrepresentant eller 1. vara, med en lang 
fremtid i partiet. Hulda vil være en strålende stortingsrepresentant for MDG.  
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Arne Haabeth, 1975, politiker i Oslo bystyre og konsulent  

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, uredd 
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. 
(Foto: Footprint AS) 
 

NOMINASJONSKOMITEENS vurdering 

Arne, fra bydel Frogner, var med å skape valgsuksessen i Oslo i 2019. Han er både en typisk 
grønn politiker – en syklende vegetarianer som er kompromissløs på klima og miljø – og har i 
tillegg bakgrunn fra finansbransjen. Arne har bred forankring i Oslo-partiet og er en mann 
mange i partiet nå kjenner godt til. Han er tidligere lokallagsleder på Frogner og er folkevalgt i 
Oslo bystyre. Han har vært synlig og tydelig i offentlig debatt og tatt rollen som et bindeledd 
mellom Rådhuset og Oslo-partiet. Han oppfattes som en viktig og annerledes stemme i partiet, 
som også er svært opptatt av naturvern og restaurering av natur, mangfold og retten til være den 
du vil. Som representant på Rådhuset er han leder for vår bystyregruppes arbeid med 
finanssaker. Vi mener Arne fullfører topp 3 på stortingslista på en utmerket måte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Almaz Asfaha, 1989, organisasjonsrådgiver i Oslo MDG 
 
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 er leder av bydelsutvalget på Sagene, hvor hun er en dyktig og synlig lokalpolitiker. Hun 
har en tung forankring i Oslo-partiet, og er av mange beskrevet som en våre mest samlende 
politikere og en person som skaper utelukkende positivt engasjement rundt seg. Hun har bred 
organisatorisk erfaring både i og utenfor partiet. Almaz er en grønn feminist med stor 
kompetanse innen likestillings- og helsepolitikk. Hun var også en stor favoritt i mange lokallag 
i høringsrunden. Vi mener hun vil bli en god vara på stortinget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Nora Jungeilges Heyerdahl, 1999, student 

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 rolle 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 MDG har blitt kjent for – hun snakker 
uredd og høyt om viktige og alvorlige politiske kriser, men med et godt humør, er 
samarbeidsvillig og med omtanke for alle rundt seg. Hun er en drivende god debattant som er 
vant til å representere partiet land og strand rundt. Nora har lang fartstid fra 
ungdomspolitikken, blant annet fra sentralstyret i GU, og har også engasjert seg i den 
internasjonale grønne partifamilien. Dette gir henne innsikt i våre røtter og verdier – og gjør 
Nora til en habil, grønn politiker som vil kunne passe godt inn som vara på stortinget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Eivind Trædal, 1985, heltidspolitiker i bystyregruppa 

Jeg ønsker å stå på lista fordi jeg har fått lang erfaring 
som folkevalgt for partiet, og kan bidra til å profilere 
oss i valgkampen, og å bidra som politiker om jeg 
skulle bli valgt. Bakgrunnen min er blant annet fra 
miljøbevegelsen, 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 
sentralstyret 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, politiker 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 asylpolitikk (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, bosatt på Alna, er en tydelig og uredd samfunnsdebattant, og en av partiets mest synlige 
politikere.  Eivind evner å sette dagsorden og skape engasjement rundt grønne kjernesaker. 
Flere beskriver det som at Eivind har klippekort til landets største medier og vet hvordan han 
kan terge på seg en viktig debatt, som skaper synlighet både for ham og saken. Han har fartstid 
fra Rådhuset, kjenner oppskriften for Oslo-suksessen, og er meget produktiv. 
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, og vil være en tydelig stemme 
mot rasisme og ytre høyre. 
 
 
 
 
 
 



7. Truls Gulowsen, 1974, politisk rådgiver i Regnskogfondet 
 
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 vara til 
stortinget vil min erfaring fra strategisk planlegging, 
opinionsbygging og konkret påvirkning av politiske 
prosesser fra oljeleting og torskefiske til skipsopphugging 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 denne bakgrunnen bidrar 
til at jeg kan appellere til både yngre og eldre velgergrupper på en engasjerende og inspirerende 
måte, og samtidig bidra til å gi vårt radikale politiske prosjekt både troverdighet og 
menneskelighet. 
 
 
 
 

NOMINASJONSKOMITEENS Vurdering 

Truls har en lang og solid erfaring fra miljøbevegelsen. Han innehar høy kompetanse og 
troverdighet på flere av MDGs politiske kjerneområder. Han har over flere år jobbet tett på 
politiske prosesser gjennom ledervervet i Greenpeace. Han er medlem av sentralstyret og har 
vært en tydelig miljøstemme i samfunnsdebatten. Foruten å ha erfaring som debattant, har 
Truls erfaring med å utvikle strategi og har jobbet masse med nasjonal politisk påvirkning. Vi 
mener Truls vil knytte Oslo-benken opp mot det nasjonale prosjektet, og bruke sin plassering 
til å bli en tydelig stemme for partiet. Nominasjonskomiteen mener Truls vil være en godt egnet 
kandidat til 7.plassen, og vil kunne bidra godt inn i en stortingsgruppe. 
 
 
 
 
 
 
 



8. Hanna Elise Marcussen, 1977, byråd for byutvikling 

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 oppleve den vidunderlig 
mangfoldige nature 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 ledererfaring 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 opposisjons- og 
posisjonspolitiker vil være nyttig inn i stortingsteamet både i valgkampen og i 
stortingsperioden. 
 
 
 
 

NOMINASJONSKOMITEENS Vurdering 

Hanna er en av MDGs mest erfarne politikere. Hun har opparbeidet seg solid politisk og 
organisatorisk erfaring, både som tidligere nasjonal talsperson i partiet i den lange fasen med 
vekst og utvikling som har gjort partiet til det det er i dag – og nå som byråd for byutvikling i 
Oslo. Vi mener det er viktig at hun, med sin unike innsikt, får muligheten til å være et bindeledd 
mellom Rådhuset og Stortinget, samtidig som hun blir tildelt en rolle som gjør at hun kan 
fortsette å politisk styre Oslo. Nominasjonskomiteen ønsker Hanna – med hennes erfaring, 
kompetanse og langvarige engasjement for miljø og for partiet – høyt på lista. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Brynjar Arnfinnsson, 1989, forsker 
 
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. Han har markert seg som lokalpolitiker i 
Alna. Nominasjonskomiteen ser mye politisk potensiale i ham. Brynjar er inkluderende og 
dialogisk, med bakgrunn fra Forsvarets Forskningsinstitutt. Brynjar er en tydelig stemme på 
lokal klima- og miljøpolitikk i Groruddalen, og vi mener at han har har tatt på seg en viktig 
rolle og har viktige perspektiver som gjør ham godt egnet til en høy plass på stortingslista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Sirin Hellvin Stav, 1988, gruppeleder for bystyregruppa 

Jeg er født og oppvokst i Oslo, og bor nå på Torshov. 
Etter valget i fjor var jeg med å 
forhandle fram byrådsplattformen på Mangelsgården 
og i dag er jeg parlamentarisk leder for De Grønne i 
Oslo bystyre og leder samferdsels- 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 barnevennlige byer er trygge og helsefremmende byer. Fordi mat som er snill 
med dyra og planeten, også er bra for oss. Fordi grønn bærekraft 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. Kvalitet over kvantitet. Det nære over det fjerne. Tinget 
trenger flere representanter på Oslobenken som står opp for Oslo og storbyenes utfordringer. 
Vi skal gjøre det enkelt å velge miljøvennlig og gi lokalpolitikere flere verktøy i den grønne 
omstillingen. 

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

NOMINASJONSKOMITEENS Vurdering 

Sirin er bosatt på Sagene. Hun har markert seg i flere grønne debatter i løpet av årene slik som 
mat-, dyrevelferd- og byutviklingspolitikk. Hun har politisk erfaring både fra lokalpolitikken 
på Sagene i forrige periode og nå som gruppeleder for bystyregruppa på Rådhuset og er en tungt 
forankret og en godt likt politiker i Oslo. Hun vil bidra til å knytte Rådhuset sammen med 
Stortinget og Oslo-benken. Sirin vil dermed kunne spille en viktig rolle i 
kunnskapsoverføringen og det politiske håndverket som skal foregå på Stortinget. 
 
 
 
 
 
 



TIDSLINJE FOR PROSESSEN 
o Nominasjonskomiteen velges på årsmøte for Oslo MDG, Årvoll gård 2. - 3. mars 2019. 

 
o Nominasjonskomiteen konstitueres i Oslo, 28. mai 2019. 

 
o 2. desember 2019 blir Helena Bugge supplert inn i nominasjonskomiteen av 

representantskapsmøtet i Oslo MDG som Oslo Grønn Ungdoms representant. 
 

o Vår 2020 møter komiteen sentrale personer i stortingsgruppa og i partiet nasjonalt, 
samt sentrale personer med verv og roller på rådhuset for å hente innspill på prosess 
og kriterier. 
 

o Januar - Mars 2020 besøker nominasjonskomiteen de fleste bydelslagenes årsmøter 
hvor vi informerer om prosessen og samler inn innledende innspill på kriterier til lista.  
 

o 19. mai 2020 vedtar komiteen kriteriene for lista. 
 

o I perioden 1. mai – 10. juli 2020, mottok nominasjonskomiteen innspill på 54 navn og 
kriterier som bør vektlegges. Innspillsrunden var åpen for alle medlemmer. Alle 
innspilte kandidater ble kontaktet. 
 

o 22. juni 2020 vedtar nominasjonskomiteen en intensjon om å innstille Lan Marie 
Nguyen Berg som førstekandidat. 
 

o 22. juni 2020 informeres komiteen om at Rasmus Hansson stiller ultimatum om 
andreplassen 
 

o Av de 54 navnene som ble spilt inn, ønsker 38 å bli intervjuet, og av dem sier 35 i 
første omgang ja til å stå på lista. 
 

o På komitemøtet 22. september 2020 beslutter komiteen enstemmig å endelig innstille 
Lan Marie Nguyen Berg som førstekandidat. Det besluttes at en høring skal inneholde 
forslag om to andrekandidater, samt 15 kandidater (og hvilke) for 3. – 10.plass.  
 

o 24. september 2020 offentliggjøres høringen. 
 

o 4. oktober 2020 stiller Hulda Holtvedt ultimatum om andreplassen. 
 

o I løpet av perioden 25. september – 15. oktober 2020, gjennomfører komiteen 
høringsmøter med medlemmer, alle bydelslag og sideorganisasjoner. Det avgis totalt 
131 stemmer i høringen. 
 

o 26. oktober 2020 sendes endelig innstilling ut til alle medlemmer i Oslo Miljøpartiet 
De Grønne. 


