VALG AV LISTE TIL ST. HANSHAUGEN BYDELSUTVALG
FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE
Nominasjonskomitéens arbeid
Nominasjonskomitéen ble valgt på årsmøtet til Miljøpartiet De Grønne St. Hanshaugen 8.
februar 2018, og har bestått av Isa Maline A. Isene (leder), Anna Serafima S. Kvam, Almaz
Asfaha, Tarjei Tvedten og Niklas Didrik Hellum. De to sistnevnte trakk seg i løpet av
perioden.
Nominasjonskomitéen har fulgt følgende prosess gjennom året:
Mar-apr

Apr-aug

Aug-nov

Konstituere
komitéen

Hente inn akutelle Intervjuer
kandidater

Utarbeide
kriterier

Frist for å sende
inn forslag til
kandidater er 31.
mai

Nov-des

Des-feb

Lande innstilling Utsending av
innstilling
Årsmøte/nominasjo
nsmøte 2019

Nominasjonskomitéen ba om innspill til navn på lista fra april. Selv om fristen for innspill i
utgangspunktet ble lagt til 31. mai, etterfulgtes innspill som også kom senere enn dette.
Følgende kriterier ble lagt til grunn for topp 5 på lista :
Sammensetningen av bydelslista bør reflektere et mangfold når det gjelder kjønn og alder,
utdanning og etnisitet. En representant for Grønn Ungdom skal stå høyt på lista.
I tillegg til kriteriene for sammensetning av lista, har vi følgende kriterier for topp 5:
● Politisk interesse
● Fordel med interesse for byutvikling
● Kan skape entusiasme og engasjement i valgkampen
● Tid til valgkamp
● Ha partilojalitet
● Samarbeidsevner både internt og eksternt
● Kunne stå inne for prinsipprogrammet til MDG og være medlem
● Bør se for seg å bo på St. Hanshaugen under hele perioden

Med bakgrunn i disse kriteriene, er komitéen stolte av å kunne presentere følgende liste:

01.

Ingrid Randisdatter Fjellberg

1988

02.

Mikkel Storm Glomstein

1980

03.

Vidar Isaksen

1964

04.

Beate Folkestad Habhab

1961

05.

Lage Nøst

1991

06.

Sigrid Zurbuchen Heiberg

1988

07.

Daniel Rees

1982

08.

Ragni Olsson

1993

09.

Beka Abiyos

1990

10.

Kaja Irgens

1972

11.

Christian Fredrik Wesenberg

1967

12.

Isa Maline Alstadius Isene

1992

13.

Trond Gunnar Rasmussen

1964

14.

Emily Nerland

2000

15.

Knut Ivar Bjørlykhaug

1987

16.

Tuva Grimsgaard

1987

17.

Stig Bjarne Dørmænen

1969

18.

Fredrik Nielsen

1984

19.

Martine Dysvik

1981

20.

Sindre Buchanan

1982

21.

Knut Schreiner

1974

Kandidatbeskrivelse topp 5
1. plass
Ingrid Randisdatter Fjellberg (1988)
Ingrid har tidligere vært bystyrerepresentant for De
Grønne i Bergen og nasjonal talsperson i Grønne
Studenter. I dag jobber hun som fylkessekretær for
Miljøpartiet De Grønne i Telemark, og gruppesekretær for
fylkestingsgruppen for Miljøpartiet De Grønne i Vestfold.
Ingrid har politisk erfaring, og nese for både organisasjon,
kommunikasjon og politiske prosesser. Nå bor hun på St.
Hanshaugen, og har ledet programprosessen i bydelen.
Komitéen er sikre på at arbeidet i bydelsutvalget blir svært
godt gjennomført med Ingrid ved roret!

2. plass
Mikkel Storm Glomstein (1980)
Mikkel er mest kjent som tidligere partisekretær
i Miljøpartiet De Grønne, men har også vært
nestleder i Oppvekst,- kultur- og
lokalsamfunnskomitéen på St. Hanshaugen det
siste året. Mikkel jobber som regissør, og ga i
2018 ut filmen Being More Like Bagsy. Mikkel
har bodd på St. Hanshaugen i mange år, og
kjenner både bydelen og partiet godt.

3. plass
Vidar Isaksen (1964)
Vidar sitter i styret til MDG St. Hanshaugen og i
referansegruppa for bilfritt byliv i Oslo. Han har
flerfaglig utdanning innen energi, miljø og teknologi.
Vidar har følgende motto: ansvar det tar man! - han
har som sådan alltid involvert seg i styrer og stell der
han bor. Vidar har bodd i bydelen siden 2005, og
representerer geografisk stabilitet, som
nominasjonskomitéen har vektlagt høyt.

4. plass
Beate Folkestad Habhab (1961)
Beate har sittet for De Grønne i bydelsutvalget denne
perioden, samtidig som hun har sittet i Oslo bystyre. Hun
har 30 år bak seg med arbeid innen planlegging- og
utbyggingsprosjekter. Hun har vært en viktig stemme for
byutvikling i Oslo generelt, og St. Hanshaugen spesielt.
Nominasjonskomitéen er veldig glade for at Beate ønsker å
stille på 4. plass i den kommende perioden, der hun kan
representere kontinuitet og bistå den politiske gruppa med
erfaring og kunnskap.

5. plass
Lage Nøst (1991)
Lage er tidligere nasjonal talsperson i Grønn
Ungdom, og var 1. kandidaten for Miljøpartiet De
Grønne i Møre og Romsdal ved forrige
stortingsvalg. Han har lang fartstid i partiet og
leder partipodcasten Grønnhetstyranniet, men er
også kjent for sine eksepsjonelle landsmøtetaler
og låten Annet enn miljø. Lage tar i dag
mastergrad i filosofi, hvor han skriver om
klimaetikk.

