Oslo-lista 2019
Nominasjonskomiteens innstilling
Oslo, 28. oktober 2018

Nominasjonskomiteen til Miljøpartiet De Grønne Oslo presenterer med dette vår innstilling til
partiets valgliste til bystyrevalget 2019.
Nominasjonskomiteen har gleden av å presentere en liste som vi mener representerer fylkeslaget og partiet på en utmerket måte og vil kunne videreføre det grønne prosjektet i hovedstaden.
Oslos grønneste parti er heldig i å besitte et stort antall kvalifiserte og motiverte personer, og vi
skulle gjerne hatt plass til flere på bystyreplass. For å komme frem til den endelig listen er komiteen
veldig takknemlig for mange gode innspill av fylkeslagets medlemmer og tillitsvalgte underveis.
Dette har vært uvurderlig for arbeidet i komiteen.
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1. Lan Marie Nguyen Berg (31)		
2. Hanna E. Marcussen (41) 		
3. Einar Wilhelmsen (44)		
4. Sirin Hellvin Stav (30)		
5. Rauand Anwar Ismail (19) 		
6. Sabina Syed (27) 			
7. Eivind Trædal (33)			
8. Lillian Bredal Eriksen (48)		
9. Viktor Rakov Gjengaar (38) 		
10. Arne Olav Haabeth (43) 		
11. Sigrid Z. Heiberg (30)		
12. Rasmus Reinvang (48)		
13. Einy Langmoen (61)			
14. Shoaib Sultan (45)			
15. Almaz Asfaha (29)			
16. Knut Frederik Horn (73)		
17. Vibeke Nenseth (62)		
18. Adam Tumidajewicz (33)		
19. Miriam Einangshaug (24)		
20. Finn Dyrkorn (52)			
21. Christine Evjen (18)			
22. Martin Hill Oppegaard (47)		
23. Anette Nistad (33)			
24. Tom Kristian Berger (34)		
25. Ragni Olsson (25)			
26. Daniel Rees (36)			
27. Marion Godager Tveter (39)		
28. Pål Thygesen (30)			
29. Julie Mørch (28)			
30. Sverre Colbjørnsen Olsen (32)
31. Christine Bjåen Sørensen (33)
32. Lars Thomte (46)			
33. Beate Folkestad Habhab (57)

Gamle Oslo
Gamle Oslo
Østensjø
Sagene
Frogner
Grorud
Gamle Oslo
S. Nordstrand
Gamle Oslo
Frogner
St. Hanshaugen
Grünerløkka
Nordstrand
S. Nordstrand
Sagene
Vestre Aker
Vestre Aker
Frogner
Gamle Oslo
Stovner
Nordre Aker
Ullern
Grünerløkka
Gamle Oslo
St. Hanshaugen
St. Hanshaugen
Østensjø
Grünerløkka
Grünerløkka
Alna
Bjerke
S. Nordstrand
St. Hanshaugen

34. Herman Søndenaa (28)		
Østensjø
35. Kristine Schøyen Berdal (33)
Østensjø
36. Hans A. Borgen (54)			
Nordstrand
37. Janne Schønheyder (70)		
Ullern
38. Leif Ingholm (37)			
Gamle Oslo
39. Raisa Markov (28)			
Grünerløkka
40. Lars Viko Gaupset (34)		
Sagene
41. Eva R. Karal (74)			
Vestre Aker
42. Beka Abiyos (28)			
St. Hanshaugen
43. Kari-Anne Isaksen (32)		
Gamle Oslo
44. Andrew P. Kroglund (59)		
Ullern
45. Aase Marie Olfsen (51)		
Nordre Aker
46. Andreas Børde (52)			
Gamle Oslo
47. Julie Ness (33)			
Østensjø
48. Anders Skyrud Danielsen (29)
Gamle Oslo
49. Gro Stenvik (52)			
Grünerløkka
50. Geir Storli Jensen (29)		
Grünerløkka
51. Isa Maline Alstadius Isene (26)
St. Hanshaugen
52. Tommas Tingbjør (41)		
Bjerke
53. Ida Aalen (33)			
Grünerløkka
54. Asbjørn Aas (38)			
Gamle Oslo
55. Ingvild Kessel (23)			
Frogner
56. Erik Pedersen (33)			
Grünerløkka
57. Marie Loe Halvorsen (31)		
Gamle Oslo
58. Christen Andreas O. Wroldsen (27) Grünerløkka
59. Kristin Antonsen Brenna (30)
Østensjø
60. Trond Wingård (50)			Østensjø
61. Siri Mittet (45)			
Sagene
62. Anna Serafima Kvam (23)		
Frogner
63. Lage Nøst (27)			
St. Hanshaugen
64. Hulda Holtvedt (19)			
Frogner
65. Harald Nissen (55)			
Gamle oslo

Fra side 5 kan du lese mer om de 10 kandidatene som er innstilt på forhåndskummulert plass (også kalt
stemmetillegg). Disse kandidatene vil være garantert en plass som vara eller fast representant i bystyret.

Litt om prosessen
Nominasjonskomitéen har etterstrebet en åpen og inkluderende prosess, og innspill fra partiets
medlemmer ligger til grunn for komiteens innstilling.
Siden vi startet arbeidet i april 2017, har nominasjonskomiteen hatt 19 interne møter og avholdt 46
ntervjuer av aktuelle kandidater for de femten øverste plassene, i tillegg har nominasjonskomiteen
intervjuet flere tillitsvalgte, folkevalgte og andre medlemmer i Oslo MDG som ikke stiller til valg, samt
noen personer utenfor partiet med relevant innsikt om kandidatene og prosess.
Høsten 2017 gjennomførte vi møter med de fleste av bydelslagene, fylkesstyret, samt Grønn Ungdom,
Grønne Studenter og De Grønne Glitrende, hvor vi fikk innspill på kriterier til lista og hvordan
samarbeidet med Rådhuset fungerer. Vi gjennomførte også en grundig evaluering av arbeidet på
Rådhuset de siste tre årene, hvor alle våre ansatte og folkevalgte på Rådhuset fikk evaluere seg selv og
hverandre.
Fra evalueringen av arbeidet på Rådhuset fikk vi klare tilbakemeldinger på nødvendigheten av sterk
kontakt mellom byrådene, bystyret, fylkeslag og bydelslag, samt viktigheten av å ha en gruppe som
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fungerer sammen, og at man må sørge for å ha en kandidat med gode lederegenskaper høyt oppe på
lista. Videre innspill på nødvendige personlige egenskaper og sammensetning av lista resulterte i et sett
med kriterier listet nedenfor. Denne har vi brukt aktivt i utvelgelsen av kandidater.
Nominasjonskomiteen fikk innspill på mer enn 100 navn, og alle aktuelle kandidater ble kontaktet, og
de som har stilt seg til disposisjon har svart på spørsmål om motivasjon, erfaring og kapasitet i et nettskjema. Liste over alle kandidatene ble sendt ut på høring og det ble gjennomført en rådgivende
medlemsavstemning hvor medlemmene ble bedt om å indikere hvilke tre personer de ønsket å se helt
på topp, og hvilke fem andre de ønsket å se høyt.
Medlemsavstemningen hadde relativt lav valgdeltagelse, 114 tellende stemmer (totalt 161 stemmer),
og vi har derfor valgt å ikke offentliggjøre resultatet i sin helhet da det nødvendigvis ikke er helt
representativt for medlemsmassen. Men det var tydelig at våre sittende byråder har tillit mange ønsket
Lan og Hanna på topp. 86% av medlemmene som deltok stemte på Lan og 68% på Hanna, og et flertall
av disse ønsket å se dem som to av sine tre toppkandidater. Denne tilliten og stoltheten over hva vi får til
i Oslo ble gjenspeilet i intervjuene og samtalene vi har hatt underveis med medlemmer og ressurspersoner. Av de neste på resultatlisten, for de kandidatene som ønsket en topplassering, ønsket mellom
39% og 30% av medlemmene Eivind, Einar og Sirin høyt på lista.
Etter å ha gjennomført intervjuene, valgte vi å innstille på Lan som førstekandidat og Hanna som
andrekandidat. Vi valgte deretter ut 19 kandidater for høring på topplista. Denne høringsrunden ble
utført i alle bydelslag, Oslo GU mfl. og disse ble bedt om å gjøre en rangering av kandidatene de ønsket
å se på topp sammen med Lan og Hanna. Vi ønsket også innspill på hvor mange kandidater som skal ha
stemmetillegg (forhåndskumulering).
Alle bydelslag og GU kom med innspill til nominasjonskomiteen i den siste høringsrunden. Vi ønsker
ikke å offentliggjøre resultatene fra denne høringen heller i sin helhet, bl.a. fordi noen bydelslag ikke
ønsket dette. Et stort flertall av innspillene viste at bydelslagene ønsker å se Sirin, Einar og Sabina på
topp 10.
Oslo Grønn Ungdom har hatt en egen prosess på å velge en ungdomskandidat de ønsker å se høyt på
lista og fylkesstyret ønsker enstemmig Rauand som deres kandidat.
Komiteens medlemmer har vært: 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)

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
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nominasjonskomiteens begrunnelse
For utvelgelsen av kandidater har vi lagt til grunn et sett med kriterier beskrevet over og listen vi legger
frem har en god forankring gjennom høringsrundene.
Listen består av 65 navn, hvorav 33 er kvinner og 32 er menn og alle bydeler er representert. Kandidatenes alder spenner fra 18 til 74 år, og gjennomsnittsalderen er 38 år. Alle kandidater som står på lista er
motivert for å gjøre en ekstra innsats under valgkampen i 2019.
Komiteen foreslår at alle de 10 øverste navnene får stemmetillegg (forhåndskumulering) for å sikre at
vi får dedikerte varaer. Dette var også det alternativet flest bydelslag spilte inn. For disse ti øverste
plassene har vi lagt vekt på at vi må ha flere kandidater som kan representere kontinuitet og har erfaring
fra Rådhuset, men også gi plass til nye kandidater med annen erfaringsbakgrunn. Av personlige egenskaper har vi lagt særlig vekt på gode samarbeidsevner, lagforståelse, høy arbeidskapasitet, evne til å
skape entusiasme og til å utvikle og formulere partiets politikk. Videre har vi lagt vekt på at kandidatene
har et brennende engasjement for oslopolitikk.
Nominasjonskomitéens mål er at listen 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 ha flere kandidater med flerkulturell bakgrunn,
og kandidater med ulike livserfaringer. Vi har etterstrebet en god geografisk spredning med kandidater
som har legitimitet, engasjement og kunnskap på de forskjellige utfordringene de ulike bydelene møter.
Vi har tenkt oss to utfall av valgresultatet hvor det ene er at vi får inn fem bystyrerepresentanter som i
dag, men havner i opposisjon. Da vil Lan og Hanna bringe inn mye politisk erfaring fra Rådhuset inn i
bystyregruppa, mens Sirin vil ha erfaring fra selve bystyrearbeidet og kunnskap om hvor skoen trykker
i bydelspolitikken. Dette er også erfaringer Einar har, men fra ytre by. Han vil også være et viktig bindeledd inn mot fylkesstyret som han kjenner godt. Den femte og viktige plassen mener vi Rauand vil kunne
fylle med god innsikt på kultur-, skole- og integreringspolitikk.
Det andre og mer lykkelig utfallet av valget, er at vi beholder makta i Oslo, og at Lan og Hanna kan
fortsette som byråder og dermed frigjør to plasser i bystyret. Da tenker vi at det er viktig å få inn Sabina
da hun har litt annet perspektiv og erfaring enn de andre kandidatene, både ved at hun bor i Groruddalen og kjenner denne delen av byen godt, og med sin erfaring med grønn politikk i Sverige. Videre
ønsker vi at Eivind skal få fornyet tillit som bystyrerepresentant. Han er en av våre mest synlige og erfarne politikere, og han er den eneste av topp ti som er bystyrerepresentant i dag, og denne erfaringen er
viktig å ha med videre.
Vi håper jo at valgresultatet gir oss minst èn plass til i bystyret, og da tenker vi at Lillian vil kunne bringe
inn gode perspektiver på bærekraftig nærmiljø spesielt i ytre by. Hun representerer også en sterk kontinuitet ved at hun har arbeidet på Rådhuset i to perioder. På de to neste plassene som sannsynligvis vil
være varaplasser, men kan også bli faste bystyreplasser etter opptelling av personstemmer, mener vi at
Viktor og Arne vil kunne gi bystyregruppa større bredde. Viktor med mye kunnskap på kultur, idrett, og
bærekraftige lokalsamfunn i indre by, og Arne bringer inn kompetanse på næringsliv og forvaltning.
I beskrivelse av de ulike kandidatene på topp ti som følger, har vi i mer detalj gjort rede for hvilke kvaliteter vi ser kandidatene bringer med seg inn i bystyregruppa.
Vi ønsker også å takke Harald Nissen som har vært sentral i oppbyggingen av Oslopartiet til der vi er i
dag. Han var vår første politiker på Rådhuset, han har gjort en solid innsats i to perioder og fått mange
viktige gjennomslag. Han hedres med den ærefulle plassen sist på lista.
Nominasjonskomiteens innstilling er enstemmig.
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kandidater med stemmetillegg
1. Lan marie berg
Lan 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 det grønne prosjektet i Oslo.
Hun var aktiv i miljøbevegelsen i flere år før hun ble med i De Grønne, med fokus
på internasjonal klimapolitikk, solidaritet og konkrete løsninger for klimatilpasning
i land i sør. Hun har jobbet med klimaforskning for CICERO og UiO, og hun har
vært med å arrangere en av Oslos største kulturfestivaler, Melafestivalen.

Alder: 32
Bydel: Gamle Oslo

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. 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.

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. Vi
ønsker å videreføre Lans topplassering på bystyrelista og innstiller henne på førsteplass.

2. Hanna MArcussen
Hanna er Oslos byråd for byutvikling og en av våre aller fremste politikere.
Hanna er ofte omtalt som selve nøkkelpersonen i årene da De Grønne gikk fra å være
bittesmå til å bli et stortingsparti. Hun ledet partiet fra 2008 til 2014, da hun nådde
den daværende øvre grensen for antall år en kan fungere som talsperson.
Hanna har god oversikt over de fleste områder av MDGs politikk. Samtidig er det
byutvikling, miljø og samferdsel hun brenner mest for i Oslo-politikken. Og det er
disse områdene hun har mest erfaring og kompetanse på.
Hun synes MDG skal fortsette å løfte kjernesakene innen miljø, samferdsel og
byutvikling i valgkampen. Vi har bidratt til at Oslo endelig er på vei mot å bli
en nullutslippsby. Det skal vi 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.

Nominasjonskomiteens vurdering

Alder: 41
Bydel: Gamle Oslo

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.
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3. einar wilhelmsen
Einar er leder i Oslo MDG, og bor på Bøler med kone og to barn. Han er 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. I
politikken har han også løftet saker om biologisk mangfold.
I 2015 ble Einar valgt inn i bydelsutvalget i Østensjø, hvor vi laget en flertallsallianse med AP og SV, og har fått mange grønne gjennomslag. Han leder bydelskomiteen for trafikksaker, byutvikling og kultur. I 2017 vikarierte han som byrådssekretær, både hos Finansbyråden og hos Miljø- og samferdselsbyråden.
Alder: 44
Bydel: Østensjø

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 verdifull erfaring fra bydelsutvalget i Østensjø og to vikariater som byrådssekretær.
Einar er en engasjerende leder som evner å skape god stemning og entusiasme blant medlemmene i
partiet. Når den nye bystyregruppen begynner på Rådhuset etter valget i 2019, kan Einar spille en viktig
rolle i arbeidet med å skape et velfungerende samarbeid i gruppen. Nominasjonskomiteen mener også
at Einars erfaring som leder av Oslo MDG vil kunne gjøre ham til et godt bindeledd mellom styret og
bystyregruppa.

4. sirin hellvin stav
Sirin jobber som politisk rådgiver i bystyregruppa til Oslo MDG, er vara i samferdsels- og miljøkomitéen i bystyret og lokalpolitiker i bydel Sagene. Hun er 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 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.

Alder: 30
Bydel: Sagene

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 i løpet av få år utviklet seg til å bli en av partiets dyktigste
debattanter, noe hun har vist bl.a. i Dagsnytt 18.
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.
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5. rauand ismail
Rauand studerer filosofi ved Universitetet i Oslo og sitter i sentralstyret til Grønn
Ungdom. og er Oslo Grønn Ungdoms ungdomskandidat. Han bor i bydel Frogner.
Han har hatt ulike verv i Grønn Ungdom de siste tre årene, og er i dag også frivillig
på Rådhuset, hvor han følger kulturkomiteen sammen med gruppeleder Harald
Nissen.
Rauand er en aktiv stemme i samfunnsdebatten og har bl.a. representert GU
i Dagsnytt 18. Han har en fast spalte i Tidsskriftet Minerva og har vært kunstkritiker for en rekke aviser.
Alder: 19
Bydel: Frogner

Utover kulturfeltet, vil Rauand 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.

Nominasjonskomiteens vurdering

Rauand er et ungt og spennende talent med svært god kompetanse på organisasjon, kulturpolitikk,
skolepolitikk og integrering. Han er dyktig retorisk, en tydelig stemme og god på debatt.
Oslo Grønn Ungdom har valgt Rauand som sin foretrukne ungdomskandidat etter en grundig nominasjonsprosess. Rauand beskrives som et arbeidsjern med stort pågangsmot og gjennomføringsevne, og
med utmerket politisk teft.
Nominasjonskomiteen mener Rauand har det som kreves av en bystyrepolitiker.

6. sabina syed
Sabina Syed er er opprinnelig fra Sverige, men bor i dag med samboer på
Kalbakken i Grorud og jobber som miljø- og avfallsrådgiver hos Multiconsult.
Sabina ble først med i Miljöpartiet (MP) i Sverige 2009, men flyttet til Norge i 2013
og fungerte som valgkampkoordinator for Grønn Ungdom i Stortingsvalget 2013.
I dag er hun lokallagsleder i Grorud MDG, og nestleder i Kontrollkomiteen for De
Grønne nasjonalt.
Sabina har særlig kompetanse på miljø og samfunnsøkonomi, fra studier og 5 år som
miljø- og avfallsrådgiver. Til daglig jobber hun med miljøstyring, sirkulærøkonomi,
klimaregnskap, policyevalueringer, utredninger og lignende. Hun er vant med å jobbe
tverrfaglig, og raskt å sette seg inn i nye ting, noe hun tror vil være en fordel i bystyret.
Sabina er spesielt opptatt av solidaritetsaspektet ved den grønne politikken, og
ønsker å løfte dette.

Alder: 27
Bydel: Grorud

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 hovedsakelig organisatoriske oppgaver, men ønsker nå en mer synlig politisk rolle, noe nominasjonskomiteen mener hun har
svært gode forutsetninger for.
Sabina innehar spisskompetanse og arbeidserfaring innen miljøstyring. Hun har også viktig personlig
erfaring som svenske i Norge og kvinne med minoritetsbakgrunn. I høringsrundene har Sabina blitt pekt
på som et stort politisk talent, og hun har bred støtte fra bydelslag også utover Groruddalen.
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7. eivind trædal
Eivind 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. Eivind har en tverrfarlig mastergrad fra Senter for utvikling og
miljø.
I Miljøpartiet De Grønne har Eivind sittet i programkomiteen i Oslo, vært vara i
sentralstyret, og fast møtende bystyrerepresentant siden 2015. Han har sittet i Helseog sosialkomiteen og nå Byutviklingskomiteen. Eivind sitter også i styret i Gamle
Oslo MDG.

Alder: 33
Bydel: Gamle Oslo

Han har særlig kompetanse på klima, samferdsel, lokal helse- og eldrepolitikk og
byutvikling. I Oslo vil Eivind løfte hvordan grønn omstilling reduserer urettferdige
forskjeller i byen vår, og gjør 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.

Nominasjonskomiteens vurdering
Eivind er en av våre dyktigste og, ikke minst, mest synlige politikere. Han har enorm arbeidskapasitet, et
stort engasjement og mye kunnskap innen klima, miljø og antirasisme. Eivind har markert seg som en
tydelig stemme i norsk offentlighet på vegne av partiet og miljøbevegelsen. Han viser gode analytiske
evner og en solid forståelse av det politiske landskapet.
Nominasjonskomiteen mener Eivind har gjort seg godt fortjent til videre tillit som bystyrerepresentant,
og vil bringe verdifull erfaring med seg inn i den kommende bystyreperioden.

8. lillian bredal eriksen
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, og
hun har vært folkevalgt i bydel Søndre Nordstrand siden 2015. Hun satt i den forrige
programkomiteen til Oslo MDG og bidro til byrådserklæringen.
Tidligere har hun jobbet med en rekke ulike miljøspørsmål for bl.a. De nasjonale
forskningsetiske komiteer, UNESCO, ForUM for utvikling og miljø, UiO og NAV.
Hun ledet menneskerettighetsorganisasjonen FIAN i 4 år, og har vært aktivt med i
miljøbevegelsen siden 1990.
En sak Lillian mener må løftes er omlegging til bærekraftige nærmiljøer, hvor sosial
bærekraft, deltakelse, deling, gode utearealer og biologisk mangfold står i fokus.

Alder: 48
Bydel: Søndre Nordstrand

Nominasjonskomiteens vurdering

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.
Lillian vil kunne bringe inn gode perspektiver på bærekraftig nærmiljø, spesielt i ytre by. Hun representerer også en sterk kontinuitet ved at hun har arbeidet på Rådhuset i to perioder
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9. viktor rakov gjengaar
Viktor 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.
Viktor ble politisk aktiv våren 2013 og kjempet for å få inn Une inn på stortinget.
Fra 2015 av har han representert MDG i bydelsutvalget i Gamle Oslo. Han er
nestleder i BU og har vært fungerende leder i en periode. Den siste tiden har han
ledet et utvalg som har spilt inn boligpolitiske forslag til programkomitéen i Oslo.

Alder: 38
Bydel: Gamle 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.

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, og viktig erfaring fra bydelsutvalget i Gamle Oslo.
Viktor er en svært omgjengelig person med et bredt nettverk bestående av osloborgere med ulik
bakgrunn og alder. Han har en form for bakkekontakt som gjerne er mangelvare i politikken.

10. arne olav haabeth
Arne bor på Majorstuen med samboer og stedatter. Han har bl.a jobbet med aksjeog 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. Han har vært vegetarianer siden 1988.
Arne er leder av Frogner MDG, og var nestleder i 2017. Han er også vara til
Oslo-styret i 2018. Han har størst kompetanse på 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 til 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.

Alder: 43
Bydel: Frogner

Nominasjonskomiteens vurdering
Arne er relativt ny i partiet, men har fått til mye på kort tid. Han har skapt mye aktivitet i bydelslaget i
Frogner og hatt god kontakt med Rådhuset. Han har blitt trukket frem av mange som et viktig tilskudd i
partiet.
Arne kan, med sin bakgrunn og personlighet, tiltrekke nye velgergrupper og bidra med ny kunnskap inn
i bystyregruppen. Nominasjonskomiteen mener Arne vil passe godt inn blant de resterende forhåndskummulerte kandidatene og bidra til at Miljøpartiet De Grønne får en solid gruppe på Rådhuset, som
kan dekke et bredt spekter av saksfelter og løfte det grønne prosjektet til nye høyder.
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