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høring på kandidater til topp 15
Oslo, 10. september 2018

Nominasjonskomiteen i Miljøpartiet De Grønne Oslo har gleden av å presentere en liste med
21 kandidater som vi mener representerer fylkeslaget og partiet på en utmerket måte, og som
bør vurderes til en plass blant de 15 øverste på valglista for Oslo MDG til fylkesvalget 2019.
Denne lista skal ut på høring til alle bydelslag og ulike grønne organer i Oslo MDG (GU, GS,
GK, Grønne Glitrende). Nominasjonskomiteen ønsker en tilbakemelding på rangering av
kandidatene, utenom på de to øverste plassene hvor komiteen allerede har gjort en
bestemmelse.
Det er bred tilslutning og stor stolthet i partiet over hva Oslo MDG gjør i byråd i dag, et
engasjerende og ikke minst viktig arbeid for en grønnere by med plass til alle. Dette arbeidet
ønsker vi videreført i neste periode. Våre to utrettelig byråder er partiets spydspisser, og de har
vist stor gjennomføringsevne, noe vi ser daglig i Oslos gater. Lan Marie Berg og Hanna
Marcussen har stor tillit i partiet. Dette kom også tydelig frem i medlemsavstemningen vi
gjennomførte i mai.

Innstilling på toppkandidater
10. september 2018

Nominasjonskomiteen i Oslo MDG
har enstemmig gått inn for å innstille
Lan Marie Berg som førstekandidat og
Hanna Marcussen som andrekandidat
til valglisten i 2019.

Nominasjonskomiteen ønsker at høringsorganene skal gi en tilbakemelding på hvem dere
mener vil kunne utgjøre et bra team sammen med Lan og Hanna på Rådhuset. Vi har foreslått
plassering på de øvrige 19 kandidatene ved å indikere områder mellom 3-5 og 6-15 hvor vi har
vurdert ulike konstellasjoner av gruppesammensetning.

Kandidater til 3-5. plass

Nominasjonskomiteen vurderer disse åtte kandidatene som svært egnede til å stå blant de fem
øverste plassene. Det betyr ikke at disse utgjør “topp åtte” 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 til
slutt.
Adam Tumidajewicz
Einar Wilhelmsen
Lars Viko Gaupset
Miriam Einangshaug
Rauand Ismail
Sabina Syed
Sirin Hellvin Stav
Viktor Gjengaar

Kandidater til 6-15. plass

Nominasjonskomiteen mener disse ni kandidatene alle vil kunne spille en viktig rolle i valgkampen, og gjøre en god jobb som bystyrerepresentanter eller varaer til bystyret.
Almaz Asfaha
Arne Olav Haabeth
Daniel Rees
Einy Langmoen
Eivind Trædal
Lillian Bredal Eriksen
Rasmus Reinvang
Shoaib Sultan
Sigrid Z. Heiberg

Kandidater 11-15. Plass

Nominasjonskomiteen mener disse kandidatene vil kunne spille en viktig rolle valgkampen, og
gjøre en god jobb som varaer til bystyret. De har begge uttrykt at de ikke ønsker en forhåndskumulert plassering.
Anette Nistad
Vibeke Nenseth
Høringsbesvarelsene må ikke etterfølge disse plasseringene. Instruks på hvordan høringen skal
gjøres er sendt de ulike bydelslag og organer.

Nominasjonskomiteen etterstreber en inkluderende og grundig prosess.

Vi har tatt kontakt med alle foreslåtte kandidater, og i underkant av 80 personer har stilt seg til
rådighet for å stå på lista, men ikke alle disse ønsker nødvendigvis en topplassering. Mer enn
40 personer har blitt dybdeintervjuet for mulig plass blant topp 15, i tillegg har nominsajsonskomiteen intervjuet flere sentrale personer som ikke stiller til valg. I utvelgelsen av kandidater
har vi lagt til grunn et sett med kriterier beskrevet nedenfor.

Kriterier for Oslo-lista 2019

Sammensetningen av fylkeslista må reflektere et mangfold av kandidater med ulik bakgrunn og
erfaring. Lista må ha god spredning, for eksempel når det gjelder kjønn, alder og bosted.
Lista bør ha kandidater med ulike kulturelle bakgrunner og som representerer flere deler av
Oslo. Det bør spesielt etterstrebes å få flere kandidater med lokal forankring og legitimitet på
politikk som gjelder utfordringene bydelene i utkanten møter. Alle kandidatene på lista må ha
ambisjon og kapasitet til å bidra mye under valgkampen i 2019.
En representant for Grønn Ungdom skal stå høyt på lista.

Kriterier for kandidater på prioritert plass
•
•
•
•
•
•

Politisk oversikt, erfaring og kompetanse på realpolitikk
Høy integritet og troverdighet
Kan skape entusiasme / Gode kommunikasjonsevner
Gode samarbeidsevner
Ledelseskompetanse
Kunne sette seg inn i mange saker raskt / høy arbeidskapasitet og villig
til å prioritere tid

Medlemmer av nominasjonskomiteen:
Wenche Aas (leder)
Morten Skjæveland (nestleder)
Nora Heyerdahl (Grønn Ungdom),
Erik Arentz-Hansen
Ingrid Randisdatter Fjellberg
Jørund Hansen
Børge A. Roum
Guri Barka Martins (vara)
Elsa-Britt Enger (vara)

lan Marie
berg
Alder: 32
Bydel: Gamle Oslo
Yrke: byråd for miljø og samderdsel
Verv i De Grønne: medlem av sentralstyret

Innstilling: 1. plass
Lan Marie Berg bor i Gamle Oslo. Hun var førstekandidat for Oslo MDG ved lokalvalget i 2015 og var
med å forhandle fram byrådsplattformen på
Østmarksetra etter valget. Siden har hun vært byråd for
miljø og samferdsel og stått i spissen for den grønne
samferdsel og miljøpolitikken i byen.
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 med klimaforskning og hun har vært med å arrangere en av Oslos
største kulturfestivaler.
Som byråd er Lan sine hjertesaker at det alltid skal være
enklest å velge miljøvennlig, å sørge for at kollektivtransporten i byen blir bedre og mer skreddersydd, at
Oslo blir en ekte sykkelby, at klimagassutslippene går
ned og at lufta blir trygg å puste i.

Oslo har som mål å slutte med klimagassutslipp innen
2030. Det er mye som må gjøres for å få det til. Blant
annet vil Lan sørge for gode lademuligheter i hele byen
og hun vil jobbe for at det skal bli like enkelt å reise kollektivt i ytre by som i indre by. Folk og næringsliv i Oslo
ønsker å være miljøvennlige. Miljøpartiet de grønne skal
sørge for en forutsigbar politikk, som sikrer at det alltid
lønner seg å velge grønt.
En grønn by er en bedre by å bo i. Lan vil sikre alle barn
i Oslo trygge skoleveier. Hun vil ta vare på byens grønne
lunger, og at vi skal slutte å forurense Oslofjorden med
plast.
Siden 2015 har vi gjennomført politikken vår raskere
enn det mange trodde var mulig og vi har vist at vi er
garantisten for at Oslo vil fortsette å være en grønn
ledestjerne i verdensklasse.
Lan er topp motivert for fire nye år for Miljøpartiet de
grønne i Oslo og til å drive tidenes grønne valgkamp!

nominasjonskomiteens vurdering
Lan er partiets fremste stjerne. Vi vurderer henne som en positiv, stødig og kunnskapsrik
politiker med stor arbeidskapasitet. Lan er god på talerstolen, i debatter og er veldig synlig i
media. Hun har også vist imponerende styrke og evne til å håndtere kritikk. I tillegg har Lan stor
støtte i partiet og hun fikk klart flest stemmer på medlemsundersøkelsen i mai i år. Vi ønsker å
videreføre Lans topplassering på bystyrelista og innstiller henne på førsteplass.
Innstilling: 1. plass

hanna e.
marcussen
Alder: 41
Bydel: Gamle Oslo
Yrke: Byråd for byutvikling

Innstilling: 2. plass
Hanna Marcussen er 41 år, enslig og bosatt i Gamle
Oslo. Hun er utdannet arkeolog, imidlertid tok
engasjementet for MDG henne i en annen retning. Nå
har Hanna over ti års ledererfaring, blant annet var hun
nasjonal talskvinne for MDG i seks år. For tiden er hun
byråd for byutvikling.
Hanna har forholdsvis god oversikt over de fleste
områder av MDGs politikk, samtidig er det byutvikling,
miljø og samferdsel hun brenner mest for i Oslopolitikken. Og det er disse områdene hun har mest
erfaring og kompetanse på.
Hanna synes MDG skal fortsette å løfte kjernesakene
innen miljø, samferdsel og byutvikling i valgkampen.
MDG har bidratt til at Oslo endelig er på vei mot å bli
en nullutslippsby, det skal man være stolte av. Og MDG
bør vise hvordan man vil fortsette denne utviklingen
med full styrke.

Samtidig mener Hanna at vi bør vise større bredde, bl.a.
ved å løfte sosial boligpolitikk høyere opp på
agendaen i Oslo. MDG er opptatt av sosial rettferdighet
og å beholde mangfoldet i byen vår. Samtidig er MDG
også opptatt av nytenking. Nye boformer kan bidra både
til mer miljøvennlige boliger, bedre bomiljøer og ikke
minst til å motvirke ensomhet.
Hanna tror det aller viktigste for at vi skal vinne valget er at det må være gøy å drive valgkamp for MDG.
MDG må oppfordre til kreativitet og humor. Samtidig
er det viktig at MDG klarer å kommunisere en god
visjon for hvordan den grønne byen ser ut. Ikke minst
må MDG få ut alle suksesshistoriene om hva man har
klart å få til på vegne av dem som stemte på oss ved
forrige valg.

nominasjonskomiteens vurdering
Hanna har markert seg som en solid og kunnskapsrik byråd. Hun har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Hanna har også lang erfaring fra- og inngående kjennskap til vårt parti og miljøbevegelsen
generelt. Hanna har bred støtte i partiet, noe som blant annet kom til syne i vår medlemsundersøkelse. Vi
vurderer Hanna som en naturlig toppolitiker og innstiller henne derfor til andreplass på lista.
Innstilling: 2. plass.

adam
tumidajewicz
Alder: 32
Bydel: Frogner
Yrke: Organisasjonsrådgiver i Dysleksi Norge
Verv i De Grønne: BU-representant, nestieder
i Frogner MDG

Plassering: 3-5
Adam har master i retorikk fra Københavns Universitet
og bor nå med sin samboer i en leiebolig ved Skøyen.
Han har vært med i partiet siden 2005 og er nå
nestleder i Frogner MDG og en av to MDG-folk i et
bydelsutvalg hvor 8 av 15 er Høyre-folk, så han har fått
mye erfaring med å samarbeide og være i opposisjon.
Han jobber som organisasjonsrådgiver i Dysleksi Norge,
hvor hans oppgaver er juridisk rådgivning, politisk
påvirkning og rollen som generalsekretær for ungdomsorganisasjonen. Adam har bakgrunn fra forsikring og
som humorist. I tillegg har han 7 år i MDG sin
kontrollkomité og erfaring fra mange verv på alle nivåer
i partiet.
Han bryr seg om dyrevern, samferdsel og forbruksreduksjon men brenner aller mest for en god skole.

Dette er et fagfelt han jobber med hver dag, og synes
er noe som angår alle. Osloskolen har et handlingsrom
hvor vi kan gjennomføre god grønn politikk, slik som
valgfag i 5. klasse, friere timeplaner, programmeringskurs og bedre spesialundervisning.
Adam har sett mange valgkamper og mener MDG er
best når vi er annerledes. Vi må vise at vi har en unik
posisjon og en egen, bedre måte å se verden på. Vi sitter
i posisjon og leverer fremtidsretta, smartere og mer
ansvarlig enn andre. MDG er best når vi viser fram
denne radikale politikken vår og hva vi får til, vi er best
når opposisjonen fremstår som reaksjonære. Vi tar vare
på kultur og mangfold, vi er både makta og litt motmakt. Dette vil han være med på å vise frem.

nominasjonskomiteens vurdering
Vi vurderer Adam som en dyktig, morsom og modig kandidat med store retoriske ferdigheter. Han har
lang historie i partiet og i organisasjonslivet og har viktig kompetanse på helse og skole. Adam er uredd
i debatter, han er en tydelig stemme for svakere grupper i samfunnet og er svært engasjerende.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 3-5

almaz
asfaha
Alder: 28
Bydel: Sagene
Yrke: Jobber med medlemsrekruttering i
Norske Kvinners Sanitetsforening
Verv i De Grønne: Valgkomiteen til Oslo
MDG, vara til styret og medlem av valg- og
nominasjonskomiteen i St. Hanshaugen MDG

Plassering: 6-15
Almaz Asfaha ble medlem i MDG 2015 og jobbet
frivillig i kommunikasjonsteamet under valgkampen
i 2015 og 2017. Hun satt to år i styret på St. Hanshaugen og representerte lokallaget i helse- og sosialkomiteen i bydelen. I dag sitter hun i valgkomiteen til
Oslo-styret, er vara i styret på Sagene, samt valg- og
nominasjonskomiteen i bydel St. Hanshaugen.
Almaz har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra UiO, og jobber fulltid med medlemsrekruttering i Norske Kvinners Sanitetsforening. I tillegg
har hun organisasjonserfaring fra blant annet SAIH,
LNU og Frivillighet Norge. I studietiden jobbet Almaz
syv år på sykehjem og sånn ble hun opptatt av helsepolitikk. I tillegg har hun stor engasjement og kompetanse
på likestilling, integrering og skolepolitikk.

I denne valgkampen vil Almaz jobbe med skolepolitikk
og barnefattigdom. Vi skal vise hva grønn skolepolitikk
er. Ikke heldagsskole, men leksefriskole med vekt på den
frie leken i småskolen. Og barnefattigdom, fordi fattigdom er et alvorlig samfunnsproblem, og at Oslo skal bli
en rausere, varmer og mer inkluderende by med oss.
For å vinne valget må vise hva vi har fått til, og at vi
har holdt valgløftene fra 2015. Videre er det nødvendig
å vise bredde, og være tydelig på hva grønn helse- og
skolepolitikk er, og hvordan MDG skiller oss seg fra
de andre partiene. Vi må også lytte til folk, ta deres
bekymringer på alvor, og vise at politikken vår kan være
løsningen på deres utfordringer.

nominasjonskomiteens vurdering
Vi vurderer Almaz som en spennende, dyktig og engasjert kandidat. Hun har relevant erfaring fra politikk
og organisasjonsliv. Almaz har kunnskap og interesse for fagfelt som supplerer de andre kandidatene
godt, eksempelvis skole, helse, integrering og likestilling.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 6-15

ANETTE
NISTAD
Alder: 33
Bydel: Günerløkka
Yrke: Jobber på alarmsentral for heiser
Verv i De Grønne: Styremedlem og leder av
programkomiteen til Grünerløkka MDG, vara
til styret i Oslo MDG, nestleder i GK

Plassering: 11-15
Anette har vore med i partiet sidan 2014. Sidan då har
ho vore med på å drive lokalvalgkampen i Trondheim,
ho har vore lokallagsleiar i Trondheim, og ho har vore
politikar i Mangfoldsrådet. Erfaringa hennar derifrå, tok
ho med seg til Oslo i år då ho flytta til Hasle i romjula,
og har sidan då engasjert seg i programkomiteen i
Grûnerløkka og i Oslo MDG. Elles arbeider ho for tida
på ein alarmsentral medan ho søkjer jobb.
Ho er utdanna med mastergrad i statsvitskap og skreiv
master om mangfold og inkludering. Dette er eitt av
dei tema ho er mest opptatt av og som ho har mest
kompetanse på. Dette har ho òg vist i partiet, der ho har
arbeidd med likestilling og feminisme i Grønt kvinnenettverk i tre år og hvor ho no er nestleiar.
Ho ynskjer å løfte temaer som inkludering og
feminisme og ynskjer å synliggjøre dagens gode arbeid

på desse områda: å gjere byen vår til ein tryggare,
varmare og meir inkluderande plass for alle som eit
døme på feministisk politikk. Ho vil jobbe særskild for
at alle i Oslo kjenner til MDG sitt arbeid for likestilling
og inkludering.
Grunnen til at ho har lagt sjela si i MDG, er fordi det
er den einaste politiske ideologien som er realistisk.
Ho veit at MDG kjem til å få meir og meir rett, og ho
brenner for det grøne prosjektet. Ho er overtydd om at
MDG vinner valget på å framleis vere ein radikal
stemme for naturen og mangfoldet, men òg ved å vise
sigrane våre. MDG vinner valget på å ha dei beste
frivillige, dei villaste ideane, dei beste politikarane og
den mest mangfoldige, engasjerande og grøne
politikken.

nominasjonskomiteens vurdering
Vi vurderer Anette som en god kandidat med ledererfaring fra Trondheim MDG som kan ha en overføringsverdi til Oslo MDG. Anette har viktig kompetanse på likestilling og integrering.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 11-15 (ønsker ikke forhåndskumulert plass)

Arne Olav
Haabeth
Alder: 43
Bydel: Frogner
Yrke: Jobber med handel av fornybar energi
Verv i De Grønne: Leder i Frogner MDG, vara
til styret i Oslo MDG

Plassering: 6-15
Arne Haabeth er 43 år gammel, mann, og bor i Bydel
Frogner. Arne har samboer, og stedatter, og har bla
jobbet med aksje- og fondsforvaltning (5 år i London
og 4 år i Brussel), markedet for utslippstillatelser og
CO2-kvoter, og per i dag med handel av fornybar
energi. Arne fullførte en MBA ved siden av jobb i 2018.
Arne har vært vegetarianer siden 1988.
I 2017 var Arne nestleder i Miljøpartiet De Grønne
Bydel Frogner, og han er i år leder for lokallaget. Han er
også vara i Oslo-styret i 2018. Saksfelter Arne har mest
kompetanse på er: næringsliv, energi, klima, miljø- og
naturvern.
En av sakene Arne er spesielt opptatt av er arbeidet med
å få til en «Markalov» for selve Oslofjorden, for å verne
dette ganske unike området og sikre tilgang for

rekreasjon for alle som bor i nærheten.
Han er også opptatt av hvilken rolle partiet skal ta med
tanke på kommunalt eierskap – i Oslos tilfelle for eksempel hvordan vi best forvalter den betydelige mengden kraftproduksjon Oslo eier.
Arne er forøvrig en ivrig tilhenger av programkomiteens
forslag om satse på plantebasert kosthold i kommunale
kantiner og institusjoner.
I valgkampen er Arne opptatt av at vi skal vise frem det
vi har fått til, og at vi får vist frem at vår politikk er god
for alle i Oslo – på tvers av sosiale og geografiske skiller.
Han tror også vi bør fokusere på hvor handlekraftige vi
har vært i byråd.

nominasjonskomiteens vurdering
Vi vurderer at Arne er en dyktig og spennende kandidat. Han er relativt ny i partiet, men har fått til mye
på kort tid. Han har lang studie- og arbeidsbakgrunn innen finans, energi- og CO2-markedet og etisk
forvaltning. Arne kan tiltrekke nye velgergrupper.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 6 - 15

daniel
rees
Alder: 36
Bydel: St. Hanshaugen
Yrke: Byrådssekretær for miljø og samferdsel

Plassering: 6-15
Daniel er 36 år, er halvt walisisk, kommer opprinnelig
fra Verdal, og er i ferd med å flytte fra Gamle Oslo til St.
Hanshaugen sammen med sin samboer. Han har studert
statsvitenskap, og har jobbet i TNS Gallup som rådgiver,
som frilansjournalist, og med å holde politikerne i ørene
på www.holderdeord.no.
Før stortingsvalget i 2017 satt han i MDGs nasjonale programkomité, og frem til 2015 som rådgiver for
Rasmus Hansson på Stortinget. Siden 21. oktober 2015

har han vært byrådssekretær for Lan Marie Berg, hvor
han har jobbet med klima, samferdsel, friluftsliv og
naturvern.
Daniel har lyst til å være med og bidra videre for det
grønne prosjektet i Oslo, og mener den klare koblingen
mellom å gjøre hverdagslivet i byen bedre, og redde
kloden fra farlige klimaendringer, er nøkkelen til å vinne
valget i 2019.

nominasjonskomiteens vurdering
Vi vurderer Daniel som en av partiets sentrale strateger. Han har innehatt viktige roller både i stortingsgruppa, i programkomité, i arbeidet med byrådserklæringen og som rådgiver for Lan. Han har vist stor
arbeidskapasitet og gjennomføringskraft.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 6 - 15 (Daniel ønsker selv ikke plassering på topp 4)

einar
wilhelmsen
Alder: 44
Bydel: Østensjø
Yrke: Jobber med klimaløsninger i ZERO
Verv i De Grønne: Leder for Oslo MDG

Plassering: 3-5
Einar er 44 år og bor på Bøler. Gift, og har to barn som
er på vei inn i tenåra. Utdannet som statsviter. Einar
lærte politikk og organisasjon i Natur og Ungdom, og
ble kjent med næringslivet gjennom sju år i et miljørådgivingsfirma. Han har også jobbet i Norges
forskningsråd. Nå jobber han med klimaløsninger i
miljøstiftelsen ZERO.
Einar er leder i Oslo MDG. Han ble valgt inn som vår
første grønne representant i Bydelsutvalget i Østensjø i
2015, hvor MDG laget en flertallsallianse med AP og
SV, og har fått mange grønne gjennomslag. Han leder
bydels-komiteen for trafikksaker, byutvikling og kultur.
I 2017 vikarierte han som byrådssekretær, både hos
Finansbyråden og hos Miljø og samferdselsbyråden.

Einar er opptatt av klimapolitikk, og at det skal være
enkelt, trygt og praktisk å komme seg fram til fots eller
på sykkel. Han har også jobbet mye med biologisk
mangfold. Han er god til å lage praktisk politikk, altså å
omgjøre visjoner, mål og ønsker til tiltak som kan vedtas
og gjennomføres. Han har også mye medieerfaring.
Einar bor i «ytre by», der de fleste i Oslo bor. Her er
avstandene større enn i sentrum, det mangler
møteplasser, og mange flere kjører bil i hverdagen. En
viktig sak for Einar er å vise at vår politikk gir bedre
nærmiljøer, tryggere skoleveier, mindre støy og bedre
plass til mennesker også utenfor sentrum.

nominasjonskomiteens vurdering
Einar har solid forankring i det grønne prosjektet gjennom mangeårig arbeid for en bedre klimapolitikk.
Han har gjort et godt arbeid i vikariater som byrådssekretær. Han er leder i Oslo MDG. Einar har ledererfaring og vi vurderer han som en mulig gruppeleder i bystyregruppa.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 3 - 5

einy
langmoen
Alder: 61
Bydel: Nordstrand
Yrke: Musiker og lærer i kulturskolen
Verv i De Grønne: BU-representant og talsperson i Norstrand MDG, styremedlem Oslo

Plassering: 6-15
Einy Langmoen er bydelspolitiker og talsperson i bydel
Nordstrand. Der har hun vært profilert i kampen for
å bevare Ekebergsletta. Hun har også vært en aktiv
pådriver for å stanse byggingen av asfaltverk på Sjursøya,
gjenåpne trikkeholdeplassen på Jomfrubråten og sørge
for at EKT besøksgård har økonomi til fortsatt drift.
Hun har sammen med BU-representant for Søndre
Nordstrand lagt fram forslag om Hauketo Naturpark,
og står sammen med Holtet-aksjonen for å bevare et
grøntområde sentralt på Holtet.
Einy har vært med i lokallagsstyret siden 2013 og er
også medlem av fylkesstyret. Det er viktig for henne å
snakke med folk, og hun har vært mye synlig på stand.
Hun er frilansmusiker, og har lang erfaring som
selvstendig næringsdrivende. De siste årene har hun i

tillegg arbeidet som kulturskolelærer. Mestedelen av
yrkeslivet har hun vært tillitsvalgt.
Barn og unge er en hjertesak for henne. Det bør være
lovpålagt med tilbud om fritidsklubber, mener Einy.
Hun er også opptatt av integrering, og hvor viktig det er
at vi lykkes med dette for å ta vare på det velfungerende
samfunnet vi tross alt har.
Den beste forutsetningen for å vinne valget er at våre
politikere klarer å kommunisere at vi er et troverdig og
styringsdyktig parti til de forskjelligste slags
velgere, også de som i utgangspunktet mener at politikk
er forbeholdt spesielt interesserte. MDG har den
viktigste saken, og også styringskompetanse. Hvis
velgerne ser og tror på det, vil MDG gjøre et godt valg.

nominasjonskomiteens vurdering
Einy har et brennende engasjement for en rekke lokale saker som berører byen vår, spesielt med fokus
på bevaring av grønne lunger, rekreasjon og møtesteder. Einy jobber som utøvende musiker og er sterkt
engasjert i kulturspørsmål.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 6 - 15

eivind
trædal
Alder: 33
Bydel: Gamle Oslo
Yrke: Frikjøpt politiker
Verv i De Grønne: Bystyreremedlem (byutviklingskomiteen), styret i Gamle Oslo

Plassering: 6-15
Eivind Trædal er 33 år gammel og bor i Gamle Oslo.
Han har vært aktiv i miljøbevegelsen siden han var 14,
blant annet i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.
Han har også deltatt aktivt i offentlig debatt som
skribent og forfatter. Trædal har en tverrfarlig
mastergrad fra Senter for utvikling og miljø.
I Miljøpartiet De Grønne har Trædal sittet i programkomiteen i Oslo, vært vara i sentralstyret, og fast
møtende bystyrerepresentant siden 2015. Han har sittet
i Helse- og sosialkomiteen og nå Byutviklingskomiteen.
Trædal sitter også i styret i Gamle Oslo MDG. Han har
særlig kompetanse på klima, samferdsel, lokal helse- og
eldrepolitikk og byutvikling.
I Oslo må vi løfte hvordan den grønne omstilling
reduserer urettferdige forskjeller i byen vår, og gjøre

den bedre å bo i hele livet, fra barndom til alderdom.
Ved å gjøre gatene og nabolagene mer miljøvennlige og
menneskevennlige, gjør vi hverdagen tryggere og lettere
for de mest sårbare gruppene – barna, de med nedsatt
funksjonsevne og de eldre.
For å vinne valget må vi ha den samme kreativiteten
og energien vi hadde i 2015. Vi har sørget for radikalt
taktskifte i kampen for ren luft, lavere klimautslipp,
nye sykkelveier og bedre kollektivtilbud. Vi har vist hva
«tenk globalt, handle lokalt» betyr i praksis, og erstattet
bortforklaringer med handlekraft. Oslos velgere må
forstå at det er vi som garanterer at byen fremdeles skal
være et grønt fyrtårn i Norge og i verden, som klarer å
redusere både forurensing og forskjeller.

nominasjonskomiteens vurdering
Vår vurdering er at Eivind er en dyktig og svært synlig politiker med stor arbeidskapasitet. Han har stort
engasjement og mye kunnskap innen klima og miljø og antirasisme. Eivind har markert seg som en
tydelig stemme i norsk offentlighet på vegne av partiet og miljøbevegelsen. Han er tidvis spissformulert,
noe som vekker ulike reaksjoner både innad i partiet og eksternt.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 6 - 15

lars viko
gaupset
Alder: 34
Bydel: Sagene
Yrke: Partisekretær

Plassering: 3-5

Lars Viko Gaupset brenner for å gjøre Oslo til en
grønnere by med plass til mennesker fremfor biler, og er
særlig opptatt av skole-, oppvekst og kulturpolitikk.
Interessen for politikk har Lars hatt siden han var 12
år. Da klarte han å snike seg inn på tv-duellen mellom
Torbjørn Jagland og Carl I. Hagen, og tegnet karikaturer av politikere på fritida. Etter å ha luktet på Venstre
og forvillet seg inn i SV en kort periode, fant han sitt
hjem i MDG. Han har vært aktiv i partiet siden 2011,
og jobbet som partisekretær de siste fire årene.
Lars bor på Sagene sammen med kona Kristin og
sønnen Nils på et halvt år. Som småbarnsfar med en
krevende jobb har han fått erfare hvordan en må
planlegge for å få hverdagen til å gå opp. En av hjertesakene til Lars er å få til et forsøk med kortere arbeids-

tid i Oslo.
Før han ble partisekretær har Lars jobbet og vært aktiv
i flere frivillige organisasjoner, som Nei til Atomvåpen,
Changemaker og Norsk Organisasjon for Asylsøkere
(NOAS). Det har gitt ham en forståelse for de utfordringene ideelle aktører møter i hverdagen, og han er
opptatt av å gi de mer forutsigbare rammevilkår.
For å vinne valget mener Lars vi løfte fram de konkrete
resultatene vi oppnår i byråd. Men det holder ikke bare
å vise til antall kilometer sykkelvei. De Grønne må tilby
velgerne en visjon om hva slags by vi ønsker oss som
folk kan se for seg. Det handler om rein luft, grønne
lunger og en by der ingen faller utenfor.

nominasjonskomiteens vurdering
Lars har lang og relevant erfaring fra politikk og organisasjonsliv, inkludert erfaring med mediehåndtering og krisekommunikasjon. Lars har kunnskap og interesse for fagfelt som supplerer våre andre
toppkandidater godt, eksempelvis oppvekst, helse og kultur. Lars har gode lederegenskaper og kan
egne seg til å bli gruppeleder for MDG i bystyret.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 3 - 5

lillian bredal
eriksen
Alder: 48
Bydel: Søndre Nordstrand
Yrke: Politisk rådgiver for bystyregruppen
Verv i De Grønne: BU-representant

Plassering: 6-15
Lillian Bredal Eriksen er 48 år, bor i Søndre Nordstrand
med samboer og to barn. Hun er oppvokst på Ekeberg,
er utdannet samfunnsgeograf og har masterkurs i
kommunikasjon.
Siden 2012 har Lillian arbeidet for bystyregruppa i Oslo
som politisk rådgiver.
Tidligere har hun jobbet for blant annet De nasjonale
forskningsetiske komiteer (fiskeri/oppdrett), UNESCO
(Verdenskomiteen i etikk), ForUM for Utvikling og
Miljø (matsikkerhet, biologisk mangfold) UiO (kommunikasjon) og NAV (prosjektleder, fagansvarlig).
Hun ledet menneskerettighetsorganisasjonen FIAN i 4
år, Naturverngruppa ved UiO i 2 år (grønnere kantiner/
oljefritt universitet), og har vært aktivt med i miljøbevegelsen siden 1990 (EYFA).

Lillian har hatt ulike verv i MDG. Etter 2015 som
bydelsrepresentant i Søndre Nordstrand, hvor hun har
fått gjennomslag for 9 av 12 forslag. Hun har sittet i
lokallaget i 8 år (4 år som leder), satt i forrige programkomite, bidro til byrådserklæringen, sittet i nominasjonskomité og valgkomité i Oslo.
Lillian har god kjennskap til bystyrets arbeid. Hun har
spesielt kompetanse på byutvikling, arbeids- og sosialfeltet, natur og miljø, men kjenner også godt til skole/
utdanning og kultur.
En sak hun mener må løftes er omlegging til bærekraftige nærmiljøer, hvor sosial bærekraft, deltakelse, deling
og gode utearealer/biologisk mangfold står i fokus.
For å vinne valget må vi overbevise om at MDG sin
klima- og miljøpolitikk gjør livet i Oslo bedre for alle
uavhengig av bosted, alder, inntekt eller bakgrunn.

nominasjonskomiteens vurdering
Lillian er en kandidat med nyttig og lang erfaring fra sitt arbeid på Rådhuset for MDG. Lillian har vist et
vedvarende engasjement for bærekraftig utvikling gjennom sine verv og sitt yrkesaktive liv. Lillian har
også et brennende engasjement for sitt lokalmiljø på Søndre Nordstrand og er en kandidat som kan
fremme politikk for ytre bydeler.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 6 - 15

miriam
einangshaug
Alder: 24
Bydel: Gamle Oslo
Yrke: Studerer kriseberedskap og samfunnssikkerhet
Verv i De Grønne: Vara til fylkesstyret, styremedlem Gamle Oslo

Plassering: 3-5
Miriam er 24 år, opprinnelig fra Frosta, bor på
Grønland og er sisteårsstudent ved bachelorprogrammet
Beredskap og krisehåndtering. Hun er vara i fylkesstyret,
styremedlem i Gamle Oslo MDG og jobber i tillegg
nok frivillig på sosiale medier for Oslo MDG til at hun
har fått en fast plass på Rådhuset.
Miriam har bakgrunn fra barne- og ungdomsskolen
hvor hun har jobbet med barn med utfordringer. Dette
vekket hennes interesse og engasjement og bygget
hennes kompetanse på skole- og oppvekstpolitikk.
Kriseberedskap og samfunnssikkerhet er saksfelt hun
brenner for, og gjennom studiene har hun fått faglig
innsikt og interesse for viktigheten av forebygging og
inkludering.

Miriam er opptatt av inkludering og fellesskap, og
mener det er en forutsetning for gode liv og mindre
ulikheter. Hun mener MDG bør være i front på å bygge
broer mellom mennesker, og bryte ned ulikhetene som
skiller dem.
For å vinne valget i 2019 er det særlig tre ting Miriam
mener MDG bør fokusere på: Jobbe for å bygge en enda
sterkere organisasjon, synliggjøre den politikken MDG
har gjennomført og fortsette å sette ambisiøse mål for å
minske utslippene. Målet er å gjøre Oslo til en god og
trygg by som er inkluderende for alle!

nominasjonskomiteens vurdering
Vi vurderer Miriam som en spennende ung og ny stemme i partiet, med svært gode kommunikasjonsevner. Hun har vist stort engasjement og arbeidsvilje. Etter at hun meldte seg inn i 2017 ble Miriam raskt en
sentral frivillig på sosiale medier for Oslo MDG og jobber i dag som frivillig på Rådhuset. Hun har viktig
kompetanse på skole og oppvekstpolitikk og på kriseberedskap og samfunnssikkerhet.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 3 - 5

rasmus
reinvang
Alder: 48
Bydel: Grünerløkka
Yrke: Byrådssekretær for byutvikling
Verv i De Grønne: BU-representant

Plassering: 6-15
Rasmus Reinvang er 48 år, oppvokst på Nesodden og
bor på Hasle med to barn annenhver uke. Han har
magistergraden fra universitet i Oslo, med en
fagbakgrunn som spenner fra kulturstudier til
statsvitenskap og samfunnsgeografi.
Rasmus jobber som byrådssekretær for byutvikling i byrådet i Oslo for byråd Hanna E. Marcussen. Hans rolle
er å sikre gjennomslag overfor byråkratiet og de andre
partiene på Rådhuset i hverdagen. Rasmus er
stedfortreder for byråden når det er nødvendig.
Rasmus var frem til 2015 partner i konsulentfirmaet
Vista Analyse, hvor han blant annet jobbet med grønn
byutvikling, miljøbistand og evalueringer av miljøprogrammer og tiltak. Han har tidligere jobbet i en
årrekke som rådgiver og programleder for miljøorgani-

sasjonen WWF, og har også undervist på Universitet i
Gdansk og Københavns Universitet.
Rasmus ble medlem i MDG i 2011 og har hatt en rekke
roller og verv i partiet, særlig som bydelspolitiker i bydel
Grünerløkka. Han var lokallagsleder på Grünerløkka i
2015, hvor MDG gjorde et av sine beste valg. Rasmus er
i dag folkevalgt for MDG i Grünerløkka bydelsutvalg.
Miljøsatsingen til dagens byråd har gjort Oslo til
Europas miljøhovedstad i 2019. Den satsingen må
videreføres; mennesker skal prioriteres foran biler i
byen, nærmiljøet skal være grønt, trygt og sunt, og det
skal være lett å leve miljøvennlig for barnefamilier og
folk flest. MDGs styrke er kunnskap, idealisme og godt
humør: Med det vinner MDG valget i 2019

nominasjonskomiteens vurdering
Rasmus har grønn ideologi i hjerterota med lang og viktig erfaring fra Rådhuset, fra rollen som lokallagsleder på Grünerløkka og fra jobb i blant annet WWF. Rasmus har stått i mange krevende saker. Han har
vært involvert i forhandlinger og jobbet for lokal forankring av byutviklingsspørsmål, og han har stått
stødig i dette.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 6 - 15

rauand
ismail
Alder: 19
Bydel: Frogner
Yrke: Studerer bachelor i filosofi
Verv: Sentralstyret i GU, Oslo GUs valgte
ungdomskandidat

Plassering: 3-5
Rauand Ismail er 19 år gammel, og sitter i sentralstyret
til Grønn Ungdom. Han studerer filosofi ved
Universitetet i Oslo og bor i bydel Frogner. Han har hatt
ulike verv i Grønn Ungdom i tre år. Oslo Grønn
Ungdom har valgt Rauand som sin ungdomskandidat.

Han vil jobbe for at ungdommer har flere parker å sitte
i og busser, trikker, baner og bysykler å reise med. Å
styrke kollektivtransporten er ikke bare god klimapolitikk og viktig for luftkvaliteten, det gjør også byen
mer inkluderende og sosial for alle.

I bystyret vil Rauand jobbe for en Osloskole som ikke
bare skaper de klokeste elevene, men også forebygger
forskjellene mellom de har som mist og de har mest.
Hvilke muligheter unge får senere i livet handler ikke
bare om foreldrenes lommebok, det handler også om
hvordan vi skaper en skole som gir alle unge like
muligheter i livet.

På knappe tre år har vi tidoblet tempoet i sykkelveiutbyggingen, sørget for at bussen og trikken går oftere
og skapt en by hvor folk og byliv prioriteres over biler.
Vi må fortelle velgerne at De Grønne trengs for å skape
en grønnere og rausere by, også i 2019.

nominasjonskomiteens vurdering
Vi vurderer Rauand som en ung og spennende kandidat med god kompetanse på organisasjon, kulturpolitikk, skolepolitikk og integrering. Han er dyktig retorisk, en tydelig stemme og god på debatt. Han
sitter i sentralstyret i Grønn Ungdom og har hatt ulike verv i Grønn Ungdom i 3 år. Oslo Grønn Ungdom
har valgt Rauand som sin foretrukne ungdomskandidat og nominasjonskomiteen mener han har det
som kreves for å stå på en av de øverste plassene på lista.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 3 - 5

sabina
syed
Alder: 27
Bydel: Grorud
Yrke: Miljø- og avfallskonsulent
Verv i De Grønne: Leder Grorud MDG,
nestleder i kontrollkomiteen (nasjonalt)

Plassering: 3-5
Sabina Syed er 27 år gammel, bor med samboer på
Kalbakken i Grorud og jobber som miljø- og
avfallsrådgiver hos Multiconsult.
Hennes engasjement i den grønne bevegelsen startet
med at hun ble medlem i Miljöpartiet (MP) i Sverige
2009. Dette skjedde parallelt med at hun begynte
universitetsstudier i miljøvitenskap og samfunnsøkonomi. Hun har vært aktiv i MP, og etter hvert
MDG, siden den gang.
I 2013 flyttet Sabina til Norge, og ble valgt inn i
Arbeidsutvalget til Grønn Ungdom, hvor hun fungerte
som valgkampkoordinator i Stortingsvalget 2013. I dag
er hun lokallagsleder i Grorud MDG, og nestleder i
Kontrollkomiteen for MDG nasjonalt.
Hennes akademiske bakgrunn og til sammen med 5 års
erfaring som miljø- og avfallsrådgiver, gjør at hennes

kompetanseområder stort sett dreier seg om miljø og
samfunnsøkonomi. Eksempler er miljøstyring, avfall,
klimaregnskap, policyevalueringer, utredninger o.l. Hun
er vant med å jobbe tverrfaglig, og å raskt sette seg inn i
nye ting, noe som hun tror vil være en fordel i bystyret.
At Miljøpartiet De Grønne prioriterer klima og miljø
har de fleste fått med seg, og muligvis også at vi tenker
på kommende generasjoner. Ikke like mange vet at de
tre solidaritetsprinsippene som vår politikk er basert på,
også inkluderer solidaritet med andre mennesker.
Mange tror at det kun er venstreorienterte partier som
bryr seg om dette, og det ønsker Sabina å gjøre noe med.
På spørsmål om hvordan vi skal vinne valget i 2019
svarer Sabina: For å «vinne» valget 2019 må vi sørge for at
alle grønne innbyggere uten norsk statsborgerskap, men med
stemmerettighet i kommunevalget (slik som meg!) husker å
stemme!

nominasjonskomiteens vurdering
Sabina har lang fartstid fra De Grønne i både Sverige og Norge. Hun har hatt viktige politiske og
organisatoriske verv fra tidlig alder og mestret disse godt. Hun har i flere år hatt organisatoriske
oppgaver, men ønsker nå en mer synlig politisk rolle. Hun innehar spisskompetanse og arbeidserfaring
innen miljø- og samfunnsøkonomi, miljøstyring, avfall og klimastyring. Hun er lokallagsleder i Grorud
MDG, en viktig bydel for MDG å markere seg i.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 3 - 5

shoaib
sultan
Alder: 44
Bydel: Søndre Nordstrand
Yrke: Jobber på Antirasistisk Senter
Verv i De Grønne: Bystyrerepresentant
(finanskomiteen), styret i Søndre Nordstrand

Plassering: 6-15
Shoaib Sultan er 44 år gammel, bor på Bjørndal (Søndre Nordstrand) med kone og tvillinger på 10 år. Han
jobber til daglig på Antirasistisk Senter og sitter som
bystyrerepresentant for MDG i Oslo. Han er styremedlem i Søndre Nordstrand MDG, et lokallag han var
med å stifte.
Shoaib er også nestleder i styringsgruppen for
Fairtrade-kommunen Oslo hvor han sitter som utskremt
representant for bystyret.
Shoaib er et organisasjonsmenneske og er/har vært aktiv
i organisasjoner som jobber med klimaspørsmål, fredspolitikk og integrering i lang tid.
Shoaib har alltid vært interessert i politikk, men det var
da han fikk barn at han følte han måtte tre aktivt inn i

politikken. Fordi tanken på hva slags verden og samfunn
vi overlater til våre barn ble for overveldende. Han sitter
i finanskomiteen, og synes det har vært en spennende
erfaring. Hans øvrige arbeidserfaring er imidlertid mer
knyttet til organisasjonslivet og kulturfeltet.
De grønne har fått sakseierskap og mange gode
resultater på samferdselsfeltet, men bør i større grad
favne kampen mot forskjells-Oslo, noe Shoaib gjerne vil
jobbe med.
Tenke globalt – handle lokalt, ordene stammer fra den
store FN miljøkonferansen i Rio i 1992, men det
summerer for Shoaib greit opp hans personlige (og
MDGs) filosofi. Det å få dette frem og fremstå som
garantisten for at Oslo skal fortsette å være en
grønnere, varmere og mer inkluderende by fremover er
det vi trenger for å vinne valget, mener han.

nominasjonskomiteens vurdering
Shoaib Sultan har lang fartstid fra organisasjonslivet og innehar mange verv. Han er en synlig grønn
stemme i offentligheten og er god på å få medieoppslag. Shoaib er en brobygger mellom ulike
trosretninger og har kompetanse innen antirasisme, freds- og kulturpolitikk og integrering.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 6 - 15

sigrid z.
heiberg
Alder: 30
Bydel: St. Hanshaugen
Yrke: Jobber for Områdeløftene Tøyen og
Grønland
Verv i De Grønne: Nestleder i fylkesstyret,

Plassering: 6-15
Sigrid bor i Bydel St.Hanshaugen, har akkurat fylt 30
år, og er nygift og nyforelska. Hun har tidligere jobbet
flere år i internasjonale nedrustningskampanjer, gjennom ICAN og Campaign to Stop Killer Robots. Hun er
utdannet samfunnsgeograf og jobber for tiden i Områdeløftene Tøyen og Grønland, og elsker det. I tillegg har
hun en plan om å snart skrive ferdig masteren i Globale
Studier.
Sigrid har tidligere hatt engasjement som kommunikasjonsrådgiver i De Grønne, lokalt i Oslo og nasjonalt, og
er i dag nestleder i Oslo MDG.
Sigrid er oppvokst på gård, og er opptatt av å endre
måten vi produserer, handler med og konsumerer mat.
Hun har jobbet med demokrati og medvirkningsspørsmål, og er opptatt av at makta skal ligge hos folk flest.

Sigrid brenner for rettferdighet, og for dem som som
har minst i samfunnet, både globalt, nasjonalt og lokalt.
Hun mener at Oslo allerede er verdens beste hovedstad,
og at med De Grønne i byråd er byen vår i ferd med å
bli enda mye bedre – og et miljøfyrtårn til internasjonal
inspirasjon. Samtidig er hun bekymret over de økende
økonomiske forskjellene, og mener det er uakseptabelt
at barn i Oslo vokser opp i fattigdom og utenforskap.
Derfor er hun opptatt av at De Grønne skal jobbe enda
hardere for å utjevne forskjeller, og sikre at utviklingen i
byen kommer alle til gode, særlig dem som trenger det
mest. En grønn by er en varmere, mer rettferdig og mer
inkluderende by.

nominasjonskomiteens vurdering
Sigrid har på kort tid fått en sentral posisjon og blitt en tydelig profil internt i MDG. Med engasjement
og entusiasme har hun ikke vært redd for å ta ordet eller ta på seg oppgaver. Hun har med seg verdifull
erfaring og nettverk fra tidligere arbeid i organisasjoner som står nært partiets hjerte.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 6 - 15

sirin hellvin
stav
Alder: 30
Bydel: Sagene
Yrke: Politisk rådgiver for bystyregruppa
Verv i De Grønne: BU-representant, vara til
miljø- og samferdselskomiteen i bystyret

Plassering: 3-5
Sirin Hellvin Stav jobber som politisk rådgiver i
bystyregruppa til Oslo MDG, er vara i samferdsels- og
miljøkomitéen i Oslo bystyre og lokalpolitiker i bydel
Sagene. Hun er 30 år, oppvokst på Kjelsås og bor nå på
Torshov.
Sirin har bakgrunn innen byplanlegging og brenner for
en byutvikling som setter mennesker, og særlig barna, i
sentrum. Fordi en god by for barna er en god by for alle.
Hun er opptatt av at hvordan vi fordeler plassen i byen
og ivaretar ulike grupper i det offentlige rom også er et
spørsmål om sosial rettferdighet, inkludering og
likestilling.
Derfor vil hun fortsette arbeidet med å sikre trygg
ferdsel for alle, flere gode, grønne byrom med mer plass
og tilrettelegging for mennesker i alle aldre, syklister,

dyreliv, kulturliv og lokalt næringsliv over hele byen.
Dette sikrer bedre og tryggere fremkommelighet for
flere og triveligere og mer levende nabolag. Grønne
lokalsamfunn er veien til både økt livskvalitet, en
sunnere og mer menneskevennlige storby og global
bærekraft.
For å vinne valget må Oslo MDG klare å vise fram alle
de store gjennomslagene partiet har oppnådd, ruste
medlemmene til å fronte partiets politikk og lage et
knallgodt program til bruk i valgkampen. Det siste
prøver Sirin å bidra til i progragramkomitéen. Målet må
være at alle skal føle på at man er en del av vår tids
viktigste sosiale bevegelse, og at vi fortsetter å være
minst like freshe, kreative og banebrytende som da vi
vant valget i 2015. Ikke minst må vi sikre at det er
skikkelig gøy å være engasjert i De Grønne!

nominasjonskomiteens vurdering
Sirin er en tydelig stemme for MDG. Hun er positiv og har stor arbeidskapasitet. Sirin er ikke redd for å
hoppe inn i debatter på kort varsel og har markert seg i media. Hun har en sentral plass i bystyregruppa
som politisk rådgiver, og har samlet stor kompetanse på våre kjerneområder innen i samferdsel og
grønn byutvikling. Hun har vist gjennomføringsevne og tilegnet seg godt politisk håndverk både på
Rådhuset og i bydelspolitikken.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 3 - 5

Vibeke
Nenseth
Alder: 62
Bydel: Vestre Aker
Yrke: Forsker ved TØI
Verv i De Grønne: Medlem av programkomiteen Oslo MDG, medlem av bydelskomité for byutvikling, miljø og samferdsel

Plassering: 11-15
Vibeke er snart 62 år og selverklært mater familias i en
storfamilie med egne og bonusbarn og barnebarn. Hun
er sosiolog fra Universitetet i Oslo med matematikk
og nordisk som støttefag. Som nyutdannet jobbet hun
først 4 år i Finansdepartementet og har siden 1991 vært
forsker: på Norsk institutt for by- og regionforskning,
og siden 2006 på Transportøkonomisk institutt.
Hun meldte seg inn i Miljøpartiet De Grønne – lettere
oppstemt - dagen etter lokalvalget 2015. Med sin
bakgrunn som miljø-, by- og transportforsker ble hun
raskt tilbudt MDGs plass i bydelsutvalgets komité for
byutvikling, miljø- og samferdsel i Vestre Aker. Hun
sitter i år også i programkomiteen til Oslo MDG.
Vibeke har særlig kompetanse på bærekraftig byutvikling, gode byliv, grønn mobilitet, aktiv mobilitet og

innovative transportløsninger, og virkemidler i miljøpolitikken.
Vibeke vil løfte Oslo som den unike blå-grønne storbyen med et fantastisk frilufts- og kulturliv, hvor vi kan
leve kortreist og lettvint og høre til ulike fellesskap.
Storbyen Oslo er sammensatt av en rekke landsbyer –
gode lokalsamfunn vi bor og lever i.
For å vinne valge sier Vibeke: Vi må få med de mange
natur- og friluftsengasjerte, gjerne verdikonservative eller
nøkterne post-materialister som ikke setter særlig pris verken
på markedsliberalisering, kommersialisering, kulturforflatning eller lønnsøkningskrav. Og – mange unge
frihetlige gründere som er opptatt av grønt og sosialt
entreprenørskap i nye nettverk. I de vestre bydelene har vi
mange latente velgere blant disse

nominasjonskomiteens vurdering
Vibeke er viktig stemme fra Oslo Vest med solid fagkompetanse på samferdsel. Hun er et positivt bidrag
til vår politikkutforming gjennom deltakelse i programkomiteen i Oslo MDG. Vibeke kan bidra til å utvide
MDGs kjernevelgergruppe og bidra til å synliggjøre viktig grønn politikk innen naturvern og friluftsliv.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 11 - 15 (Vibeke ønsker ikke forhåndskumulert plass)

viktor
gjengaar
Alder: 38
Bydel: Gamle Oslo
Yrke: Tilrettelegger for kunst i offentlige rom
Verv i De Grønne: Nestleder for BU

Plassering: 3-5
Viktor er 38 år og bor i Gamlebyen med samboer og
deres to år gamle datter. Til daglig jobber han med å
tilrettelegge for kunst i det offentlige rom. Fra 2007 og
fram til i fjor jobbet han for Storebrand med pensjonsregnskap som fagfelt. Etter et åtte år langt opphold i
Frankrike flyttet han hjem til Oslo og møtte Helene
Gallis. Derfra ble aktivistengasjementet kombinert med
lokalpolitikk.
Viktor ble politisk aktiv våren 2013 og kjempet for å
få inn Une inn på stortinget. Deretter ble det arbeid i
lokallagsstyret, hvorav et avsluttende år som nestleder
og møtende vara i Oslostyret, før valget skulle by på nye
oppgaver. For de tre siste årene har Viktor fokusert på
sin rolle som folkevalgt og nestleder i bydelsutvalget
i Gamle Oslo hvor han også har fått oppleve å være
fungerende BU-leder i en periode. I den siste tiden har

han også fungert som gruppeleder. Viktor har alltid
stilt seg til disposisjon for partiet. Han har stått nest
øverst på bydelsliste og nest nederst på Stortingsliste.
Den siste tiden har han ledet et utvalg som har spilt inn
boligpolitiske forslag til programkomitéen i Oslo. Som
lokalpolitiker har han spesielt jobbet med å skape sosialt
bærekraftige lokalsamfunn.
Viktor har med sin utdanning og arbeidserfaring
kompetanse på finans, idrett, kunst og kultur og
frivillighet. Om han skulle valgt ut én sak å løfte i Oslo
så ville det vært fotgjengernes sak. Viktor leker ofte med
tanken på å stifte Fotgjengernes Landsforbund men
idéen har lenge blitt hengende i den dårlige byluften.
For å vinne valget må partiet fortsette å levere politikk
fram til valgdagen. Vi må vise fram hva vi har fått til og
vi må fortsette med å være blide og være oss selv.

nominasjonskomiteens vurdering
Viktor er en vaskeekte Oslogutt og en synlig person på kulturfeltet i byen vår med særlig fokus på
gatekunst. Han har vist stort engasjement for oppvekstsvilkår for unge mennesker på Oslo øst. Viktor
fremmer viktigheten av god sosial boligutvikling. Han har et bredt kompetansefelt innen alt fra finans til
idrett, kunst og frivillighet. Viktor er en svært omgjengelig person med et bredt nettverk bestående av
Oslo-borgere med ulik bakgrunn og alder.
Foreslått plassering på bystyrelisten: 3 - 5

