Nominasjonskomiteen innstiller til prøvenominasjon følgende kandidater til
Oslo MDGs valgliste 2015, i nummerert rekkefølge:
1. Lan Marie Nguyen Berg, f 1987, Gamle Oslo (Kværnerbyen)
2. Harald Nissen, f. 1963, Gamle Oslo (Vålerenga)
3. Beate Folkestad Habhab, f. 1961, St.Hanshaugen (Adamstuen)
4. Shoaib Sultan, f. 1973, Søndre Nordstrand (Bjørndal)
5. Marion Godager, f. 1979, Østensjø (Godlia)
6. Pål Thygesen, f. 1988, St.Hanshaugen (Alexander Kiellands plass)
7. Marie Loe Halvorsen, f. 1987, Gamle Oslo (Sørenga)
8. Jon Julius Sandal, f. 1969, Grorud (Ammerud)
9. Hanna Marcussen, f. 1977, Gamle Oslo (Sørenga)
10. Eivind Trædal, f. 1985, Grunerløkka (Olaf Ryes plass)
Innledning
Siden vi startet arbeidet i mai 2014, har nominasjonskomiteen hatt seks interne møter og
avholdt 67 intervjuer med tillitsvalgte, folkevalgte og andre medlemmer i Oslo MDG samt
noen eksterne. Komiteen har mottatt noen innspill per mail eller via skjema på nett, men
mesteparten av innspillene er kommet i intervjuene vi har hatt med medlemmer,
tillitsvalgte og aktuelle kandidater. Komiteen er takknemlig for mange gode innspill, og
hyggelige og konstruktive intervjuer. Det er på bakgrunn av det felles bidraget, sammen
med et grundig arbeid i komiteen, at vi kan legge fram en liste som komiteen står svært
samlet bak og er stolte over.
I arbeidet med topp 10 ble det tidlig klart at Oslo MDG har mange nye medlemmer som
vil kunne bli gode lokalpolitikere for De Grønne. Nominasjonskomiteen har diskutert og
vurdert en mengde gode kandidater som likevel ikke er blitt innstilt på topp 10. Vi håper
mange av disse vil ønske å stå høyt på listene i bydelen hvor de bor, slik at vi får enda
flere gode, grønne representanter i bydelspolitikken i årene som kommer.
Følgende kriterier for kandidatene ligger til grunn for innstillingen:
 Har politisk erfaring, god politisk forståelse eller betydelig faglig erfaring
 Viser engasjement og vilje til å være synlig
 Er motiverende og en lagspiller med gode samarbeidsevner
 Er kreativ, arbeidssom og dedikert
 Viser spesiell Interesse for Oslo-politikk
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Vi har i tillegg vektlagt følgende hensyn:
 Ønsket om annenhver kvinne og mann
 Et sterkt ønske fra mange om å ha en kvinne på topp
 Kunnskap om De Grønnes kjernesaker
 Kombinasjon av politisk erfaring og nye talenter, både i toppen og på listen for
øvrig.
 Kombinasjon av sektorkompetanse og «breddepolitikere»
 Bredde i politisk syn og bakgrunn
 Team og sammensetning for å tilrettelegge for god dynamikk og faglig samspill i
det videre arbeidet i bystyregruppa
 Geografisk spredning (men hvor aktuelt, har vi prioritert kandidaters egnethet,
team og politisk bredde)
Komiteen foreslår også at alle de 10 øverste navnene blir forhåndskumulert av
nominasjonsmøtet (stemmetillegg), for å sikre at vi får dedikerte varaer. Ti er det
maksimale antallet kandidater et parti kan forhåndskumulere. Dersom
nominasjonsmøtet er enige i dette, betyr det at velgerne får mye å si for hvem av de topp
10 som faktisk blir valgt inn i bystyret, siden dette vil avgjøres av antallet personstemmer.
Men én ting er sikkert: Jo sterke og mer samlet valgkamp vi får, desto flere flinke folk får
vi inn i bystyret.
Samtlige kandidater på topp 10 har bekreftet at de ønsker å gjøre en innsats for partiet
både fra en fast plass og fra en varaplassering. Ingen kandidater har satt betingelse om
stilling eller roller i en eventuell bystyregruppe.
Om prøvenominasjon
Den neste fasen nå er prøvenominasjon i bydelslagene. Det vil si at listen er foreløpig og
at komiteen gjør et lite forbehold om endringer i navn og plasseringer. Årsaken er at vi
ønsker å ha en sikkerhetsventil før den endelige innstillingen avgis i slutten av oktober, i
fall det er tungtveiende argumenter eller sentrale navn som vi har oversett. Vi har også et
mål om at medlemmene skal ha diskutert og blitt godt kjent med listen før
nominasjonsmøtet, og oppleve prosessen som mest mulig åpen.
Vi ber derfor alle bydelslagene om å ha et møte mellom 26. september og 10. oktober for
å diskutere listen i sitt lag, og komme med evt tilbakemeldinger til oss innen fredag 10.
oktober. Komiteen vil imidlertid kun gjøre endringer på listen, dersom vi vurderer
innspillene som tungtveiende, eller på annen måte avgjørende for en god
nominasjonsprosess. Lokallagslederne har fått mer informasjon om denne prosessen. En
kan også selv lese mer på mdg.no/nominasjon (siden blir oppdatert jevnlig).
De videre milepælene for nominasjonsprosessen:







26. sep: Åpent nominasjonstreff m/presentasjoner og evt media
26. sep-6.okt: Lokallagene holder medlemsmøter og diskuterer listen
10. okt: Frist for lokallag til å gi tilbakemelding og evt. melde inn andre kandidater
15. okt: NY frist for forslag til øvrige kandidater (under topp 10)
Uke 44: Endelig innstilling for hele listen offentliggjøres
Uke 48: Nominasjonsmøte
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Lan er et stort politisk talent, en
målrettet miljøforkjemper og en erfaren
og tillitsvekkende formidler av grønn
politikk. Lan har en kombinasjon av
kunnskap og faglig troverdighet på De
Grønnes kjerneområder, et engasjement
og et kommunikasjonsteft som gjør
henne til en solid og svært spennende
førstekandidat til bystyret.
Nominasjonskomiteen er stolte av å
kunne foreslå Lan til førsteplassen.
Lan har master fra Senter for utvikling
og miljø ved UiO, og jobber i dag ved CICERO Senter for klimaforskning med både
kommunikasjon og faglig utredning. Hun har lenge hatt et sterkt internasjonalt
engasjement, med spesiell vekt på klimarettferdighet, og har blitt stadig mer opptatt av
hva vi kan gjøre for miljøet lokalt og i hverdagen. Lan har selv tatt initiativ til en rekke
frivillige prosjekter, og har hatt verv blant annet som leder for Spires klimautvalg og som
Spires delegasjonsleder ved klimaforhandlingene i Cancoon.

I tillegg til den faglige styrken innen miljø og klima, er Lan en dyktig muntlig og skriftlig
formidler. Lan jobber i dag med kommunikasjon for Cicero, har tidligere jobbet som
journalist og hun har vært informasjonsansvarlig for Mela-festivalen siden 2011. Hun har
tatt initiativ til foredragsturneer om klimaendringer, drevet formidling til unge fra
klimaforhandlingene i Cancoon og vært en aktiv skribent i studietiden. Mange husker
kanskje integreringsdebatten i kjølvannet av Lans kronikk «Ikke norsk nok» i januar
2013. Lan har også vært med i flere bloggprosjekter, blant annet som skribent i
bloggkollektivet Grønne Jenter, som motiverer til klima- og miljøtiltak i hverdagen. Hun
har erfaring med radio og TV, som vil komme godt med i valgkampen.
Lan er relativt ny i De Grønne, men har vært kjent for nominasjonskomiteene siden 2010
og har fulgt oss nøye fra utsiden mens hun har jobbet faglig med klimaspørsmål.
Nominasjonskomiteen har særlig merket seg hvordan hun knytter bypolitikk og lokale
utfordringer til globale klimaspørsmål, og mener dette er et fokus og en debatt som Oslopolitikken trenger. Lan fremstår som svært motivert og dedikert til en innsats for en
bærekraftig, inkluderende og miljøvennlig by, både i valgkampen og i en ny rolle som
politiker for De Grønne.
Lan har også de personlige kvalitetene som nominasjonskomiteen har sett etter i en
førstekandidat. Hun utstråler tillit og oppriktig engasjement for grønn, politisk endring,
hun er inkluderende, strukturert og målrettet. Vi er sikre på at Lan vil være både tøff og
kunnskapsorientert i debatter, og samtidig framstå oppriktig og ydmyk når det trengs.
Hennes utålmodighet og globale blikk på lokalpolitikken vil sørge for at MDG har fokus
også på de store visjonene som kan skille oss ut i bystyret. Komiteen er overbevist om at
Lan vil være en motiverende spiss for en samlet og sterk valgkamp for en stor, grønn
gruppe i Oslo bystyre.
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Harald er en veteran i lokalpolitikken, en
dedikert miljø- og kulturpolitiker og en
viktig stemme for et levende og skapende
sivilsamfunn. Han er leder i Oslo MDG
siden 2013 og har sittet som partiets
bystyrerepresentant i Oslo siden De
Grønne kom inn i bystyret i 2011.
Harald har svært lang fartstid i De
Grønne og var nasjonal talsperson i
perioden 2011-2014, sammen med
Hanna Marcussen. Allerede i 1991 ble
han vara til bystyret i Trondheim for De
Grønne, og fra 2003 til 2011 hadde han fast plass og var med på å utforme det rødgrønne budsjettet for Trondheim. Han har vært leder for Kultur-, idrett- og
friluftslivskomiteen, samt varamedlem til formannskapet.
I Oslo bystyre sitter Harald i byutviklingskomiteen. Herfra har han og rådgiverne bidratt
til en rekke forslag som har befestet De Grønne som et annerledes parti med fokus på
miljø, offentlige rom og tilrettelegging for frivillighet og engasjement.
Harald er et «politisk dyr» som står støtt i de grønne grunnverdiene. Han er en
utholdende, upretensiøs og humørfylt lokalpolitiker som balanserer en
kompromissorientert og brobyggende arbeidsform med kreativitet og uredde forslag
«utenfor boksen». En av Haralds største styrker som lokalpolitiker er evnen til å knytte
nettverk, både med organiserte og uorganiserte stemmer i samfunnet.
Harald har et bredt engasjement og mange interesser, særlig innen historie og kultur.
Blant annet har han bakgrunn som performanceartist, bandmedlem og lokalaktivist for
den økologiske bydelen Svartlamon i Trondheim. Han har et doktorgradsprosjekt på
gang i middelalderhistorie ved NTNU, som er lagt på is inntil videre for å kunne
prioritere politikken. Han er i dag styremedlem i organisasjonen Musikk og Ungdom.
Nominasjonskomiteeen ser stor verdi i å ha Harald høyt på listen, for å sørge for
kontinuitet og erfaringsoverføring både i valgkampen og til de nye, grønne folkevalgte.
Haralds engasjement og kunnskap på kulturfeltet vil også være til stor nytte i
valgkampen. Harald har bred tillit i Oslo MDG, og mange har ønsket ham høyt oppe på
listen for gjenvalg i 2015

Beate er en dyktig og kreativ bærekraftekspert med et sterkt engasjement for en grønnere
og mer inkluderende hovedstad. Hun har jobbet tett med næringsliv og myndigheter i
mange konkrete utviklingsprosjekter innen bygg, areal, byplanlegging og miljø, blant
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annet som prosjektdirektør i Statsbyggs Fornebu-prosjekt og som konsulent i Sweco. I
dag er hun seniorrådgiver i Asplan Viak med fokus på bærekraftig byutvikling.

Beate ble med i De Grønne under valgkampen i 2013. Hun
sitter i styret i St.Hanshaugen lokallag og har bidratt til
bystyregruppas byutviklingsarbeid. Hun har tidligere vært
styremedlem i Oslo Arbeidersamfunn (2003-2005) og
styremedlem i prosjektstyret for utbygging av Infrastruktur
på Fornebu (2001-2005). Beate er født og oppvokst i Oslo,
har tre barn som har gått i Oslo-skolen, og kjenner
hovedstaden og de lokale tjenestene inn og ut.
Beate har inngående kunnskap om hva som motiviverer
utbyggere til å bygge miljøvennlig og hvordan myndighetene
kan tilrettelegge for helhetlig byplanlegging.
Nominasjonskomiteen tror hennes brede kunnskap og
erfaring kan bidra til å sette De Grønne tydelig på kartet i
miljøvennlige strategier for byen.
Beate er kunnskapsorientert og nysgjerrig. Hun er utdannet sivilingeniør, men har også
studert filosofi, idéhistorie, samfunnsøkonomi og har nylig tatt master i Teknologi,
innovasjon og kunnskap ved UiO. I tillegg til engasjementet for det fysiske miljøet, er hun
brennende opptatt av mangfold og integrering, trygg oppvekst, kultur og næringspolitikk.

Beate omtales som en humørfylt, motiverende og initiativrik lagspiller som ikke er redd
for å ta ledelse der det trengs. Hun er effektiv, solid og inkluderende, og slik skaper hun
trygghet og handlekraft rundt seg. Etter at Beate engasjerte seg i De Grønne har hun
funnet stedet hvor hun kan bruke hele sitt engasjement for en bærekraftig by i koplingen
mellom det fysiske og sosiale rommet.
Beate har erfaring med TV og radio, og vil være en stødig og uredd representant for lokal,
grønn politikk i debatter og pressen.

Shoaib er en miljøaktivist, antiekstremist og aktiv
samfunnsdebattant med et stort hjerte for hovedstaden.
Han ble medlem i De Grønne i 2008, og har siden da vært
vara til internasjonalt kontakt i De Grønne, vara til styret i
Oslo MDG, leder i Søndre Nordstrand MDG og er i dag
også styremedlem i lokallaget. Siden 2011 har Shoaib vært
vara til bystyret i Oslo. Han jobber til daglig som rådgiver
med ansvar for kartlegging av høyreekstreme miljøer hos
Antirasistisk Senter.
Shoaib har alltid vært politisk engasjert, og har blant
annet jobbet med klimaflyktninger som styremedlem i
Global Migrants for Climate Action. Han er en aktiv
samfunnsdebattant med fast spalte over mange år i
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Klassekampen og tidligere også i Aftenposten. Han har raske fingre på Facebook og
Twitter, og har et svært bredt nettverk utenfor De Grønne. Han er andregenerasjons
innvandrer og troende muslim som liker å feire 17. mai i bunad, gå på ski og fiske. Shoaib
er også engasjert i pelsdyrsaken og andre dyrevelferdsspørsmål.
Shoaib er et navn som mange kjenner og har stor tillit til. Han fikk blant annet stor
debatt rundt seg da han i 2013 ble innsatt som leder for 17. mai-komiteen i Oslo. Han er
med andre ord godt vant med både TV, radio og avisoppslag om navnet sitt, og har vist å
kunne stå i krevende mediestormer uten å knekke. Dette kommer godt med når Shoaib
skal i ilden for å forsvare det han brenner mest for lokalt: en grønnere og varmere by der
man bruker penger på å minske forskjellene, ruste opp kollektivtilbudet og etablere et
etterlengtet sammenhengende sykkelnett.
Shoaib har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Colorado State University i Colorado,
USA, og en MBA (Master of Business Administration) med fagområdene finans og
ledelse fra samme universitet. Han er gift og tvillingpappa til en gutt og ei jente på 6 år.
Shoaib er også tidligere generalsekretær i Islamsk Råd Norge.
Nominasjonskomiteen kjenner Shoaib som en varm, positiv og samlende person, og en
politiker som lytter og tenker strategisk. Shoaibs navn er blitt spilt inn til komiteen av
mange medlemmer, og svært mange ønsket ham som ordførerkandidat.
Nominasjonskomiteen innstiller derfor på Shoaib Sultan som ordførerkandidat.

Marion er en kunnskapsrik og handlekraftig ildsjel med
bred organisasjonserfaring, politisk teft og et rikt
engasjement som smitter. Nominasjonskomiteen anser
Marion som et politisk talent som vil gjøre seg bemerket i
De Grønne i mange år framover.
Marion ble medlem i De Grønne i 2013 og har i løpet av
kort tid blitt leder for Østensjø MDG, medlem i
programkomiteen i Oslo MDG og medlem av
internasjonalt utvalg nasjonalt, i tillegg til at hun bidrar
som fagperson til faggruppa for utenriks- og
forsvarsspørsmål nasjonalt i partiet. Marion har også
markert seg med gode innlegg fra talerstolen både på
årsmøtet til Oslo MDG og på landsmøtet i 2014. I tillegg
til vervene i De Grønne, sitter hun i kontrollkomiteen i
Studentenes og Akademikernes Internasjonale
Hjelpefond (SAIH).

Marion kommer opprinnelig fra Ringsaker i Hedmark, men har studert og jobbet i Oslo
siden 2002. For tiden jobber hun som prosjektkoordinator i internasjonal seksjon i
Politidirektoratet, der hun følger opp program- og prosjektsamarbeid over EØS-midlene.
Marion har en britisk mastergrad i diplomati og hovedfagsemner i statsvitenskap, og
bred bakgrunn fra organisasjonslivet. Hun har jobbet som rådgiver på beredskaps- og
utenlandsavdelingen til Norges Røde Kors og som internasjonal rådgiver i Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).
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I tillegg til internasjonale spørsmål, miljø og klima, er Marion blant annet opptatt av
oppvekstpolitikk. Hun er selv mor til en gutt på sju år, har studert pedagogikk og vært
styreleder i en privat barnehage i Oslo.
Marion er målrettet, fleksibel, kunnskapsorientert og har stor arbeidskapasitet. Hun er
svært motivert til en innsats for De Grønne i lokalpolitikken, og nominasjonskomiteen
tror hun vil være en stor ressurs i bystyregruppen på mange politikkområder.

Pål Thygesen er ungdomskandidat fra Grønn Ungdom og
allerede en dreven lokalpolitiker. Han har vært
deltidsansatt som politisk rådgiver i bystyregruppa siden
januar 2013 og studerer ellers jus ved Universitetet i Oslo.
Pål har hatt en rekke sentrale verv, både i og utenfor partiet.
Han sitter i styret i Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU) og var sentralstyremedlem i
Elevorganisasjonen i perioden 08/09. Fra 2012 til 2014 var
Pål medlem av arbeidsutvalget i Grønn Ungdom, først som
generalsekretær og deretter som vanlig medlem. Pål spilte
en sentral rolle i å etablere Grønn Ungdom som en
riksdekkende organisasjon, og gjorde også en uvurderlig
innsats som frivilligkoordinator for Oslo MDG i
valgkampen i 2013. Det siste året har Pål hatt noen spredte
oppgaver for stortingsgruppen. Han sto blant annet for det
faglige bakgrunnsarbeidet da stortingsgruppen behandlet
forslagene om å grunnlovsfeste menneskerettighetene.
Pål kommer opprinnelig fra Kristiansand, men bor nå på St. Hanshaugen i Oslo.
Nominasjonskomiteen ønsker Pål på lista fordi han er en av våre mest talentfulle og
dedikerte ungdomskandidater, han er uvanlig strukturert og målrettet, og har god
kjennskap til både De Grønne og Grønn Ungdom. Han har allerede rukket å bli en dreven
organisatorisk ressurs og er i tillegg en sterk taler og debattant.
Komiteen tror Pål kommer til å være en viktig brikke både for å vinne valget og for
hverdagen som kommer etterpå.

Marie er en utholdende tillitsvalgt, en gryende politiker og en fagperson innen klima og
energi. Hun er utdannet sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi fra Universitetet i
Ås, og har i studietiden jobbet for blant annet GRID-Arendal og Nordisk Energiforskning.
Hun har også jobbet med praktisk realfagsundervisning for både lærere, barn og
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ungdom. Marie er oppvokst i Arendal, men bor nå i Oslo og jobber som energirådgiver i
NSB.

Marie har bred erfaring fra politisk arbeid både på lokalt og nasjonalt nivå. Som
andrekandidat for Akershus MDG ved stortingsvalget i 2013 spilte hun en viktig rolle i
valgkampen, både som profilert toppkandidat i media og debatter, og som sentral i
organiseringen av valgkampen. Hun har også erfaring fra lokalpolitisk arbeid gjennom
sitt verv som lokallagsleder i Miljøpartiet De grønne i Ås fra 2010 til 2012. Lokallaget fikk
én representant i Ås kommunestyre ved lokalvalget i 2011.
Marie har vært medlem i De Grønne siden 2010 og har
sittet i partiets sentralstyre siden 2013. Her leder hun
faggruppen for klima og energi. Hun har også tidligere
vært ansatt i partiets nasjonale sekretariat som
organisasjonssekretær, med ansvar for å forbedre rutiner i
organisasjonen, herunder den nasjonale evalueringer av
valgkampen i 2013. Hun har dessuten innehatt en rekke
andre frivillige posisjoner og verv, både i De Grønne og
andre organisasjoner eller nettverk.
Marie er en viljesterk klima – og miljøaktivist som jobber
strukturert og målrettet for å skape resultater. Komiteen
vurderer henne som et politisk talent som kan løfte partiet
i valgkampen og skape gjennomslag for grønn politikk hvis
hun blir valgt inn i bystyret.

Jon Julius er født og oppvokst på Island, men har vært i Norge i 20 år og bor i dag på
Ammerud på Grorud. Der representerer han De grønne i Grorud bydelsutvalg, etter han
meldte overgang fra Venstre i 2013. Jon Julius jobber som pedagogisk leder i barnehage.
Han er utdannet førskolelærer, er tidligere vokalist i flere pønkrockband og har to gutter
på hhv 9 og 12 år.
Jon Julius er en nettverksbygger med sterkt, lokalt
engasjement. Han har de siste årene vært en synlig
lokalpolitiker og aktiv samfunnsdebattant i Groruddalen.
Hans politiske engasjement favner bredt og
nominasjonskomiteen er sikker på at Jon Julius vil kunne
styrke De Grønnes profil i flere spørsmål som er svært
viktige i bystyrepolitikken. Hans engasjement for å utvikle
lokaldemokratiet i Oslo, for bedre kvalitet i barnehagene
og for oppvekstpolitikk og kulturpolitikk er blant viktige
grunner til at nominasjonskomiteen har innstilt ham som
8. kandidat.
Jon Julius har solid erfaring fra valgkamparbeid og
mediehåndtering. I 2011 var han Venstres førstekandidat
til bydelsutvalget i Bydel Grorud, og spilte en viktig rolle
da Venstre gjorde et svært godt valg i bydelen og ble
representert i bydelsutvalget.
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Jon Julius er en dedikert, uredd, tillitsvekkende og inspirerende lokalpolitiker som er
god til å øyne politiske muligheter. Nå er han klar for å ta steget til bypolitikken for nye
utfordringer. Nominasjonskomiteen er stolte over å kunne innstille Jon Julius på åttende
plass på bystyrelisten.

Hanna har siden sin inntreden i partiet
2007 brukt all sin tid og energi på å bygge
organisasjonen og utvikle politikken.
Hannas målrettethet, arbeidskapasitet,
viljestyrke og utholdenhet er imponerende.
Som nasjonal talskvinne i 6 år har hun
bygget et enormt nettverk blant våre
kjernevelgere. Hun har blitt godt kjent i
media og bygget opp en solid politisk
erfaring. Hun har kunnskap og erfaring
innen partiets kjernesaker og er spesielt
dyktig på klima og digitale rettigheter.

De som har jobbet tett med Hanna forteller at hennes glød og innsatsvilje er motiverende
og energigivende. Hun har gjennomføringsevne og er klok i det politiske håndverket,
med evne til å kombinere et overordnet politisk perspektiv med konkrete lokalpolitiske
forslag. Hanna har allerede erfaring fra arbeidet i Oslo bystyre og har god erfaring med å
bygge strukturer rundt team.
Nominasjonskomiteen tror at hun med denne erfaringen kan bidra til at den nye
bystyregruppa raskt og effektivt kan komme i gang med et målrettet arbeid. Hannas
tilstedeværelse vil sikre fokus på våre kjernesaker samt gi trygghet til de andre
medlemmene på politikken og mediehåndtering. Hennes kjennskap til partiet vil også
være nyttig for å avdekke saker som trenger god forankring.
Nominasjonskomiteen ønsket Hanna på tredjeplass, men med nye jern i ilden har Hanna
sagt at hun ikke ønsker denne plasseringer. Som resten av topp 10 står også Hanna
likevel på forhåndskumulert plass, og hun er motivert til å gjøre en solid innsats dersom
velgerne ønsker henne inn i bystyret.

Eivind er en uredd og strategisk miljøaktivist, en utholdende organisasjonsmann og en
forfriskende offentlig stemme. Eivind har markert seg som selvstendig, visjonær og
kunnskapsrik i miljødebatten. Han har også vært en synlig figur i en rekke andre
spørsmål, blant annet asyl og innvandringspolitikk. Som profilert samfunnsdebattant har
han solid erfaring med rampelyset, og han er et kommunikasjonstalent av de virkelig
sjeldne. Eivind sitter i programkomiteen til Oslo MDG.
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Eivind er oppvokst på Sandøya utenfor Tvedestrand,
men bor nå i Oslo, hvor han jobber som
kommunikasjonsrådgiver i Naturvernforbundet. Han
har studert statsvitenskap og tatt en mastergrad ved
Senter for Utvikling og Miljø, med masteroppgave om
viktigheten av å gjøre klimaendringer lokale og
forståelige for folk. Nettopp engasjementet for
demokratisk klimakamp har vært den røde tråden i det
meste av det Eivind har drevet med. Han har lang
fartstid fra organisasjonsarbeid og politisk arbeid i
miljøbevegelsen, blant annet fra ti år i Natur og
Ungdom. Her var han blant annet lokallagsleder og
medlem av landsstyret i NU, samt redaktør for
miljømagasinet Putsj, og ga ut «Aktivistens håndbok».
Eivind har også fungert som debattredaktør i
Klassekampen, og arbeider som humortekstforfatter og
foredragsholder. Han er dessuten nemndsmedlem i
Utlendingsnemnda.
Nominasjonskomiteen mener Eivind kan bli en svært viktig ressurs hvis han får en rolle i
Oslo bystyre, enten som varamedlem eller på fast plass. Han har egenskaper, nettverk og
erfaring som vil gi partiet økt gjennomslagskraft både i media og i praktisk politikk.
Nominasjonskomiteen har også blitt imponert over Eivinds strategiske hode og hans
sterke engasjement for De Grønnes kjernesaker og overordnede, politiske
samfunnsprosjekt. Vi er derfor svært glade for å kunne innstille Eivind som kandidat på
sisteplassen blant de forhåndskumulerte.
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