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Sak 9/21 Valg 
 

Valgkomiteens innstilling til fylkesstyre i Oslo SV 
 

Arbeidet i valgkomiteen 

Valgkomitéen har bestått av Erlend Tynning Larsen (leder), Kristin Benestad, Lars B. 

Kristofersen, Sulaksana Sivapatham, Eivind Digranes, Ebba Boye og Jack Schønberg (SU). 

I SVs vedtekter står det at man i alle valg av tillitspersoner skal tilstrebe likevekt mellom menn 

og kvinner. Vi var i år i en situasjon der alle som stod på valg ønsket gjenvalg. Når vi samtidig 

ønsket en fornying inn i fylkesstyret, så vi varaplassene som den muligheten vi hadde. Etter 

intervjuer av mange svært dyktige kandidater satt vi igjen med tre kvinner vi mener på hver 

sin måte vil bidra sterkt med å bygge organisasjonen videre. Dette gjør at vi får en overvekt 

av kvinner med 60/40% i det nye fylkesstyret. Vi så likevel den kompetansen de tre 

kandidatene innehar som så tung og viktig for Oslo SV at vi valgte å prioritere dette foran 

kjønnsbalanse. 

For å unngå å komme i en situasjon der vi må velge både ny leder og nestleder i et valgår, 

innstiller vi nestleder kun for ett år slik at begge nestledere er på valg i 2022. 

 

Innstilling 

Leder (2 år): Sunniva Holmås Eidsvoll (37) innstilles på en ny periode som leder av Oslo 

SV. Kommer opprinnelig fra Moelv, men bodd flere år på Grünerløkka. Gruppeleder for SV i 

bystyret i dag, og leder av Oslo SV siden 2017.  Er storfraksjonsleder for Byutviklingsutvalget. 

Har erfaring fra bydelsutvalget i Grünerløkka og som miljøpolitisk leder i SV. Aktiv i 

bloggkollektivet Maddam, og tidligere arbeidserfaring fra Statskraft. 

Nestleder (1 år): Carl Morten Amundsen (60) har vært i fylkesstyret siden 2015. Han har 

ledet programkomiteen og jobber til daglig som sjefdramaturg ved Det Norske Teatret i Oslo. 

Carl Morten har tidligere ledet og sitter nå som medlem i SVs kulturpolitiske nettverk. Han er 

spesielt opptatt av utenriks- og kulturpolitikk. Valgkomiteen mener dagens arbeidsutvalg 

fungerer godt og ønsker at AU også framover skal nyte godt av Sunnivas og Carl Mortens 

erfaring og kompetanse. 

Styremedlem (2 år): Karin Harnæs (33) er sivilingeniør og jobber for tiden som konsulent hos 

en entreprenør. Hun er oppvokst på og bor i dag på Majorstuen og har vært leder av Frogner 

SV i 2 år og etter det nestleder og kasserer samme sted. Karin satt i Oslo SV sin 

programkomité i 2018 og sitter i SVs kvinnepolitiske utvalg. Hun er spesielt opptatt av 

feminisme, utenrikspolitikk og byplanlegging.  

Styremedlem (2 år): Kristian Takvam Kindt (34) jobber som byrådssekretær for Inga Marte 

Thorkildsen. Han har tidligere vært politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe med ansvar for 
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utenrikspolitikk, kulturpolitikk, samferdselspolitikk og som taleskriver for partilederen. Han har 

studert arabisk og sosiologi og tidligere jobbet som rådgiver i IMDI og forsker ved Fafo, i 

tillegg til å ha ledet Arabiske filmdager, og vært redaktør tidsskriftet for Midtøstenstudier. 

Kristian har jobbet med, og er interessert i, et bredt spekter av politikkfelt. 

Vararepresentantene velges for ett år av gangen: 

1. Varamedlem (1 år): Attia Mirza Mehmood (45) er utdannet sosiolog og jobber som leder 

for SIMOF, samt freelancer som rådgiver i minoritetsspørsmål. Vara til bystyret, og vara til BU 

i Alna. Er også nesteleder i Oslo kommunale FAU. Har sittet i forberedende valgkampgruppe. 

Er spesielt opptatt av gode oppvekstvilkår for barn og unge, likestillings- og 

diskrimineringsspørsmål. 

2. Varamedlem (1 år): Stine Solvoll Navarsete (31) jobber som prosjektmedarbeider i 

Amnesty International Norge og har en mastergrad i menneskerettigheter. Hun er nå i sin 

andre periode som bydelspolitiker i Gamle Oslo som representant i Byutviklingskomiteen, og 

har nettopp gått av som lokallagsleder i Gamle Oslo etter 3 år. Stine er spesielt opptatt av 

organisasjonsarbeid og har særlig politisk interesse for byutvikling og bedre vilkår for barn og 

unge. 

3. Varamedlem (1 år): Camilla Huggins Aase (40) jobber til vanlig som politisk rådgiver i 

Norges Handikapforbund, men har for tiden permisjon for å være fulltids tillitsvalgt i NTL 

Sentralforvaltningen. Sitter i styret i Gamle Oslo SV, og er leder for SVs Funkisnettverk. Har 

tidligere sittet i Hordaland Fylkesstyre, og har blant annet vært med på å stifte studentlaget i 

Bergen, Høyden SV. Camilla har særlig interesse for likestillings- og diskrimineringsspørsmål. 

Styret vil etter innstilingen se slik ut. Kandidater på valg er markert rosa. 

Verv Navn Bydel Valgt Periode Alder 

Leder Sunniva Holmås Eidsvoll Grünerløkka 2017 2 37 

Nestleder Carl Morten Amundsen Grünerløkka 2015 1 60 

Nestleder Hanne Lyssand Nordre Aker 2009 1 58 

Medlem Kristian Takvam Kindt Gamle Oslo 2019 2 34 

Medlem Gunnell Sandanger Alna 2018 1 45 

Medlem Assad Nasir Alna 2020 1 36 

Medlem Karianne Hansen Heien Grünerløkka 2018 1 39 

Medlem Alejandro Decap Grorud 2020 1 34 

Medlem Karin Harnæs  Frogner 2019 2 33 

Medlem Steinar Heldal Gamle Oslo 2020 1 38 

Medlem Margrethe Gustavsen Vestre Aker 2018 1 35 

Medlem Victor Moe Hegerberg Oslo SU 2020 1 20 

1. vara Attia Mirza Mehmood Alna  2018 1 45 

2. vara Stine Solvoll Navarsete Gamle Oslo 2019 1 31 

3. vara Camilla Huggins Aase Gamle Oslo 2020 1 40 

 
 



 

post@sv.no | sv.no 3 

 

Valkomitéens innstilling til Oslo SVs 
Landsstyrerepresentanter 
 

Landsstyremedlem (2 år): Sunniva Eidsvoll. Se presentasjon over. 

Landsstyremedlem (2 år): Arvinn Gadgil (41) vokste opp i Tromsø og India, men har bodd i 

Gamle Oslo i 16 år. Han jobber til daglig som fagdirektør for utviklingspolitikk i 

Utenriksdepartementet. Han har vært direktør i Flyktninghjelpen, statssekretær i 

Utenriksdepartementet og politisk rådgiver i Miljøverndepartementet. I SV har han bl.a. sittet 

som direktevalgt medlem av landsstyret fra 2015 og som medlem av 

arbeidsprogramkomiteen. Han har også sittet i Fylkesstyret til Oslo SV fra 2015-2019. 

1. vara (2 år): Kristian Takvam Kindt. Se presentasjon over. 

2. vara (2 år): Marianne Borgen (69) er Ordfører i Oslo, leder av Forretningsutvalget og 

valgstyret og medlem av Helse og sosial-utvalget. Har også vært vara til Stortinget. Hun har 

30 års erfaring i arbeid med barns rettigheter og barns oppvekst, ikke minst fra jobben som 

leder av Redd Barnas Norgesprogram. Men har også internasjonal erfaring og bistandsfaglig 

kompetanse. Er utdannet sosiolog med sosial politikk og medisinsk sosiologi som 

spesialområde. 

3. vara (2 år): Steinar Heldal (38) sitter i fylkesstyret, er i sin andre periode som 

bydelspolitiker i Gamle Oslo og har bl. a ledet Byutviklingskomiteen, vært bystyrerepresentant 

i Lillesand og vært studentpolitiker i Bergen/ved UiB. Han er statsviter, og jobber som 

forskningsadministrativ leder for Klinikk for kirurgi og transplantasjon ved Oslo 

universitetssykehus (OUS). Steinar er spesielt opptatt av bydelspolitikk, byutvikling, forskning 

og høyere utdanning, og helse- og eldrepolitikk. 

4. vara (1 år): Hanne Lyssand (58) er i dag nestleder i Oslo SV og har vært medlem av 

fylkesstyret siden 2009. Hanne har permisjon fra jobber som systemtekniker i 

Verdipapirsentralen for å være byrådssekretær for Omar Samy Gamal. Hun har vært medlem 

i SU/SV siden hun var 16 år, og har blant annet vært lokallagsleder og BU-representant for 

Nordre Aker SV. 

 

Verv Navn 

Landsstyrerepresentant Sunniva Holmås Eidsvoll 

Landsstyrerepresentant Arvinn Gadgil 

1. vara Kristian Takvam Kindt 

2. vara Marianne Borgen 

3. vara Steinar Heldal 

4. vara Hanne Lyssand 

 

Fylkesstyrets innstilling til revisor 
Fylkesstyret innstiller på at Roar Svensbakken, BDO AS velges til revisor.  


