Nominasjonsinnstilling til Oslo Arbeiderpartis liste til stortingsvalget i
2021, Høybråten Arbeidersamfunn
Prosess/bakgrunnsinformasjon:
Tone Tellevik Dahl via Linn Junker Nygaard (innspill Oslo Ap):
Følgende kandidater som stod på stortingsvalglisten i 2017 har stilt seg til rådighet for
renominasjon:
Jonas Gahr Støre
Siri G. Staalesen
Espen Barth Eide
Zaineb Al Samarai
Fredrik Mellem
Agnes N. Viljugrein
Julie Lødrup
Vegard G. Wennesland
Fawzi Warsame
Usman Mushtaq
Nasir Ahmed
Stovner/Vestli Arbeiderpartilags innstilling:
1. Jonas Gahr Støre - enstemmig.
2. Siri G. Staalesen, 5 stemmer/ Kamzy Gunaratnam, 3 stemmer.
3. Frode Jacobsen - enstemmig
4. Siri G. Staalesen, 3 stemmer/ Zaineb Al Samarai, 3 stemmer/ Kamzy Gunaratnam, 2 stemmer
5. Arne Larsen, 5 stemmer/Espen Barth Eide, 3 stemmer
6. Zaineb Al Samarai, 5 stemmer/ Kamzy Gunaratnam, 3 stemmer
7. Arne Larsen, 3 stemmer/ Farukh Qureshi, 3 stemmer/ Usman Mushtaq, 2 stemmer.
Anette (kommentar):
Flere trekker frem Siri G. Staalesen fremfor Kamzy Gunaratnam på plass nr 2, men jeg mener at
Kamzy bør være en klar kandidat nr. 2 for oss øverst i Groruddalen.
Laila (kommentar):
Siri Gåsemyr Stålelsen foreslås som nr. 2 på lista. Stortingsrepresentant første gang i
inneværende periode. Hun sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen. Som tidligere partisekretær
for Oslo, har hun godt kjennskap til hvilke utfordringer Oslo står overfor, ikke minst i Groruddalen.
Hun har god kontakt med Oslo-partiet. Hun har markert seg på en god måte i Dagsnytt 18 flere
ganger, i media for øvrig og vært aktiv på sosiale medier. Siri har i perioden engasjert seg aktivt i
boligpolitikken, et område som er særlig viktig med boligmarkedet i Oslo.
Kamzy Gunaratnam foreslås på 4. plass på lista. Kamzy gjør en god jobb som varaordfører i Oslo
og er en flott representant for Groruddalen. Med sin bakgrunn, er hun godt kjent med Oslos
utfordringer og særlig de utfordringer Groruddalen står overfor. Hun ble første gang valgt inn i
bystyret i 2007. Hun er tidligere vært leder av Oslo AUF og er innvalgt som vararepresentant til
Stortinget. Det som taler mot hennes kandidatur er at hun er viktig i kommunevalgkampen om to
år.
Espen Barth Eide foreslås på 5. plass på lista. Espen Barth Eide er inne i sin første periode på
Stortinget. Han sitter i Energi- og miljøkomiteen. Han har markert seg i sterkt i klimapolitikken, et
område han kjenner godt. Klima er et av de politikkområdene som partiet vil satse på i den
kommende stortingsperioden. Espen ble statssekretær i Forsvarsdepartementet allerede i 2005 og
i 2010 i Utenriksdepartementet. Han tok over som Forsvarsminister i 2010 og som utenriksminister

i 2012 til Stoltenberg regjeringen gikk av i oktober 2013. Med Espens lange fartstid og omfattende
politiske erfaring, bør en ikke kaste vrak på hans kvaliteter som politiker. Han bør få fornyet tillit.
Håvard Engebretsen foreslås på 7. alternativt 9. plass på lista. Håvard har lang erfaring som
tillitsvalgt først i Fellesforbundet 1998 og deretter i Fagforbundet der han nå er 1. nestleder
Fagforbundet 006 som er den 5. største fagforeningen i Oslo. De har medlemmer i både
kommunale og private bedrifter. Fra ung alder har han påtatt seg verv lokalt i klubben på sin
arbeidsplass og senere valgt inn som styremedlem i Rørleggernes fagforening i Oslo. Etter at ble
ansatt i Oslo kommune, har han vært medlem i Fagforbundet og er som nevnt 1. nestleder i
Fagforbundet 006. Han er nå opplæringsleder i Fagforbundet Oslo med ca. 40 000 medlemmer
Håvard er medlem av Faglig politisk utvalg i OAP som representant for Fagforbundet og Høybråten
Arbeidersamfunn. Han er vararepresentant til Oslo bystyre og også 3. vara til finanskomiteen.
Han har tidligere vært både styremedlem og kasserer i Høybråten Arbeidersamfunn fra 1996 –
2003 og igjen styremedlem fra 2018. Lokalt har Håvard vært fast medlem av bydelsutvalget først
på Furuset fra 1999 til 2003, og deretter fast plass og senere vara i Stovner bydel etter at
Høybråten ble en del av Stovner bydel. Han er medlem i Internasjonalt forum og Fagforbundet
arbeiderpartilag. Han har også vært medlem av AUF fra 1987 til 2007. Av skolering kan nevnes:
lederskolering i Fagforbundet, topplederskolering OAP. Håvard har gjennom hele sitt virke vært
trygt forankret i arbeiderbevegelsen gjennom sitt virke i fagbevegelsen og partiet og er derfor en
solid kandidat på 7. eller 9. plass.
I tillegg bør Akilina Wilmalarasan, født i 1996 vurderes å få en plass på lista. Hun er medlem av
bydelsutvalget på Stovner. Hun er inne i sin andre periode som medlem av Miljø- og
byutviklingskomiteen. Hun har markert seg godt i arbeidet i bydelsutvalget. En god representant for
Groruddalen. Hun er aktiv i ungdomsforeningen Tamilene i Oslo.
Håvard (kommentar):
Jeg tenker at Jonas Gahr Støre er en selvfølge på 1.-plass, videre støtter jeg Britt i at Siri G
Staalelsen bør inneha plass nummer 2. […] 4 plassen er Zaineb Al Samarai et navn, hun var 1.
vara i forrige periode. 5.-plassen vil Espen Barth Eide være naturlig hvis Frode sier ja hvis ikke så
er han aktuell på 3.-plassen.
6 plassen vill den Fagligpolitiske kandidaten være naturlig Farukh Qureshi til LO. 7.-plassen vil
Kamzy Gunaratnam være et bra navn fra Grorudalen.
Julie Lødrup er også ett navn å merke seg.
Brit (kommentar):
Foreslår at vi spiller inn Siri Gåsemyr Stålesen på 2. plass.
Hun sto på 4. plass forrige gang. Hun sitter i Kommunalkomiteen på Stortinget og har markert
partiet godt i disse tre årene både i media, blant annet Dagsnytt 18 og god Kontakt med Oslopartiet ellers. Spesielt på boligpolitikk.
Hun er tidligere partisekretær i OAP og var alltid tilstede og lett å snakke med.
Det har jeg god erfaring med blant annet som tidligere gruppeleder.
Ellers er Zaineb Al Samarai fra Holmlia som i dag er på 6.-plass og 1. vara til Stortinget flink. Hun
er godt kjent i idretten.
Kamzy Gunaratnam kjenner vi jo alle.
Disse tre damene er dyktige, men mener Siri bør settes opp på 2.-plassen. De to andre 4.- og 6.plass.
Enig i at både Jonas Bals og Usman Mushtaq er dyktige. Jonas Bals sto på 13.-plass sist, og
ønsker tydeligvis ikke renominasjon. Iallfall ikke på 13.-plass? Usman sto på 21.-plass.
3.-plassen er «ledig». Det har vært tradisjon i alle år at leder i OAP skal representere på Stortinget.
Jon-Inge (kommentar):
Jeg mener vi bør sette Kamzy Gunaratnam inn på 2. plass.

Videre bør vi se på hvem som har tilknytning til fagbevegelsen.
Vi må også se på hvor kandidatene står i forhold til Ja eller Nei til EU. Gjerne også hvem som er
for oppsigelse av EØS-avtalen.
Bjørn Edvard (kommentar):
Nasir Ahmed (bydel Bøler) har kontaktet oss med en separat henvendelse som er videresendt til
dere. Han ønsker støtte fra oss i nominasjonsprosessen. Det vet vi for øvrig at Kamzy Gunaratnam
også gjerne vil ha. Jonas Bals er foreslått høyt opp på lista. Usman Mushtaq har markert seg svært
positivt på mange områder, ikke minst som hyppig brukt varamedlem i MOK i forrige
bydelsutvalgsperiode.
Som kontekst, her er resultatet fra medlemsmøtet i Stovner/Vestli Arbeiderpartilag tirsdag 6/10:
Etter grundig debatt og voteringar på ein del plasser kom vi fram til følgjande forslag til
nominasjonskomiteen:
1. Jonas Gahr Støre
2. Siri Gåsemyr Staalesen
3. Frode Jakobsen
4. Kamzy Gunaratnam
5. Espen Barth Eide
6. Zaineb Al Samarai
7. Farukh Qureshi
I tillegg føreslår vi følgjande kandidatar på lista:
- Akilina Wimalarasan, Stovner - Vestli Arbeiderpartilag
- Arne Larsen, Høybråten Arbeidersamfunn
- Awais Aslam, Stovner - Vestli Arbeiderpartilag
- Håvard Engebregtsen, Høybråten Arbeidersamfunn
- Varin Hiwa, Stovner - Vestli Arbeiderpartilag/Stovner AUF
Votering
De 18 kandidatene vi stemte over til hver plass (de 7 øverste plassene på nominasjonslista) var:
Jonas Gahr Støre
Kamzy Gunaratnam
Frode Jacobsen
Siri Gåsemyr Staalesen
Espen Barth Eide
Zaineb Al Samarai
Jonas Bals
Agnes Viljugrein
Fredrik Mellem
Julie Lødrup
Vegard G. Wennesland
Fawzi Warsame
Usman Mushtaq
Nasir Ahmed
Farukh Qureshi
Håvard Engebretsen
Akilina Wilmarasan
Arne Larsen

Etter separat votering om de 7 øverste plassene på Oslo-lista, har et utvidet styre i
Høybråten Arbeidersamfunn kommet fram til følgende innstilling:
1. Jonas Gahr Støre 13/13
2. Kamzy Gunaratnam 8/13, Siri Gåsemyr Staalesen 5/13
3. Frode Jacobsen 8/12, Jonas Bals 2/12, Zaineb Al Samarai 1/12
4. Siri Gåsemyr Staalesen 5/12, Kamzy Gunaratnam 4/12, Zaineb Al Samarai 3/12
5. Espen Barth Eide, 5/12, Arne Larsen 4/12, Agnes Viljugrein 2/12, Frode Jacobsen 1/12
6. Zaineb Al Samarai 8/12, Kamzy Gunaratnam 1/12, Siri Gåsemyr Staalesen 1/12, Akilina
Wilmarasan 1/12, Farukh Qureshi 1/12
7. Håvard Engebretsen 9/11, Usman Mushtaq 1/11, Agnes Viljugrein 1/11
Renskrevet blir da lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jonas Gahr Støre
Kamzy Gunaratnam
Frode Jacobsen
Siri Gåsemyr Staalesen
Espen Barth Eide
Zaineb Al Samarai
Håvard Engebretsen

Vi gjennomførte en medlemsvotering om de tre plassene der det var «close race» (plass 2, 4 og 5,
se vedlegg). Det var få som deltok, og resultatet indikerte ikke noen nødvendighet av en
omprioritering av ovenstående liste.
Lokale navn som HAS ønsker å framheve spesielt:
Vi vil selvsagt gjøre litt ekstra oppmerksom på vår egen nestleder (i Høybråten Arbeidersamfunn)
Arne Larsen. Han manglet kun én stemme i voteringen på å tangere Espen Barth Eide på 5.
plassen. Det var dessuten ikke alle som fikk med seg at, med Jonas Gahr Støre på 1. plass som
utgangspunkt, måtte man votere kvinner på partallsplassene og menn på oddetallsplassene. Dette
kan ha hatt noe å si for voteringsresultatet i dette tilfellet.
Akilina Wilmarasan har gjort en veldig god innsats for Arbeiderpartiet i bydelsutvalget i Stovner
bydel gjennom mange år. Hun er også et navn vi mener det bør satses på.
Håvard Engebretsen har vært aktiv for partiet og arbeiderbevegelsen i en årrekke. Det står mye
om ham tidligere i dette dokumentet, så vi bare understreker at han også har vår fulle støtte.
Usman Mushtaq har vært en verdifull ressurs i Stovner Bydelsutvalg som vi mener fortjener å bli
nevnt i denne sammenhengen. En dyktig og engasjert lokalpolitiker i vår bydel.

Vedlegg:
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