
 

 
 

Valgkomiteens innstilling til 
Grønn Ungdoms arbeidsutvalg 
for 2013-2014  
 

Hvem er vi? 
Valgkomiteen har denne gang bestått av fire medlemmer, her kort presentert med 
utgangspunkt i informasjonen gitt om oss når vi ble innstilt til komiteen. 
 
Knut Qvigstad 
Knut har vært leder i Grønn Ungdom og er i dag sentralstyremedlem i MDG. Han er 
en av de sentralstyremedlemmene som arbeidsutvalget har hatt mest kontakt med, 
og siden han arbeider nesten daglig på partikontoret har han hatt rikelig anledning til 
å observere arbeidet i året som har gått. 
 
Torkil Vederhus 
Torkil er kasserer i Nordre Aker MDG, men har hatt sine fleste verv i 
studentpolitikken. Han har vært medlem av arbeidsutvalget til Studentparlamentet 
ved Universitetet i Oslo, valgkomite for Velferdstinget i Oslo og Akershus, og er nå 
styremedlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 
  
Marie Loe Halvorsen 
Marie er leder av Ås MDG, og er aktiv i Norsk Klimanettverk. Hun sitter i 
klimautvalget til Grønn Ungdom og i kontrollkomiteen til MDG. 
 
Camilla Holm 
Camilla er ikke medlem av MDG, men har mye erfaring fra organisasjoner og 
politikk. Camilla har vært leder av fadderordningen ved UiO, og har sittet i 
ansettelsesutvalget til fadderordningen. Hun har hatt forskjellige tillitsverv ved 
humanistisk fakultet og i Norsk Studentorganisasjon. 
 
Vi ble valgt av det tredje landsstyremøtet i Grønn Ungdom i 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Valgkomiteens rolle 
Vårt mandat vises til i vedtektene §§ 8.2 og 8.3: 
8.2 Valgkomiteen skal innstille på kandidater til alle verv som skal velges av 
landsmøtet. Valgkomiteen skal innstille  på om det skal velges leder eller 
talspersoner og hvor mange styremedlemmer det skal velges. 
8.3 Valgkomiteen skal tilstrebe lik kjønnsfordeling og at forskjellige strømninger i 
organisasjonen er representert. 

Prosessen 
Vårt arbeid har siden november 2012 omfattet intervju av alle sittende arbeidsutvalg-
medlemmer, angående om de ønsker å stille til AU igjen, om deres synspunkter, 
meninger om det nye AU og om hvordan det sittende AU har fungert. Vi utarbeidet 
en intervjumal på forhånd slik at alle skulle få de samme spørsmålene og bli 
behandlet likt.  
 
Vi inviterte videre alle som ønsket å snakke med oss til å kontakte oss for å gi sine 
synspunkter om det sittende arbeidsutvalget og om neste arbeidsutvalg. I tillegg 
sendte vi ut invitasjon per e-post til alle medlemmer i GU om muligheten for å stille 
til valg, med informasjon om hva dette innebærer og med oppfordring om å kontakte 
oss. Videre ba vi også sittende arbeidsutvalg om tips til kandidater, og om andre i GU 
forøvrig hadde tips til kandidater vi burde kontakte. Vi bruke også sosiale medier, og 
annonserte valget av nytt arbeidsutvalg på Grønn Ungdom sin Facebook-side.  
 
Vi kontaktet alle vi fikk tips om, og de som meldte sin interesse ble kalt inn til 
intervju. Alle kandidatintervjuer fulgte den samme spørsmålsmalen.  
 
Videre valgte vi også å annonsere valget på Universitetet i Oslo og Universitetet i Ås 
med plakater og ved å spre ordet på andre måter. Slik kunne vi nå ut til folk vi ellers 
ikke ville nådd ut til.  
 
På landsstyremøtet i februar var vi også tilstede for å snakke med alle 
representantene fra fylkeslagene for å kartlegge deres oppfatning av det nåværende 
arbeidsutvalget og videre om de hadde noen tanker om det kommende 
arbeidsutvalget.  
 
Vi måtte utsette offentliggjøring av innstillingen vår med nesten to uker siden det 
viste seg vanskelig å nå målet om lik kjønnsfordeling i vedtektenes punkt 8.3. Vår 
største utfordring var mangel på jenter, og vi måtte gå en omgang ekstra for å finne 
kandidater. 
 
Vi har også etterstrebet at hele valgkomiteen skal være tilstede ved alle intervjuene, 
men siden vi er fire personer med fire fulle kalendere skulle dette vise seg vanskelig i 
praksis. Noen ganger har en av oss måtte få et referat i ettertid. Men vi har prøvd så 
langt det har latt seg gå, og stolt på hverandres vurderinger.  
 
Til sist har det også vært et ønske om geografisk spredning, som vi har forsøkt å 
etterkomme så langt det har latt seg gjøre. Vi har tolket ønsket som et ønske om 
personens opphavssted og tilknytning til dette. Siden det 
er umulig å dekke reisekostnader for 
arbeidsutvalgsmedlemmer som ikke har sin base i 
området rundt Oslo, har vi valgt kandidater fra dette 
området. Arbeidsutvalget jobber mye sammen og har ofte 
møter. Å skape en team-følelse av å sitte sammen i 



 

arbeidsutvalget handler nettopp mye om å fysisk være sammen, ha møter person til 
person og å kunne enklere samarbeide og treffes ofte. Og det er da viktig at 
medlemmene kan kunne drive med dette. Vi oppfordrer likevel til kreative løsninger 
på hvordan dette bedre kan løses for fremtiden, slik at bosetning ikke er en 
økonomisk hindring, men noe som er enkelt å komme rundt. 
 
Valgkomiteen er meget fornøyd med resultatet og står enstemmig bak kandidatene vi 
her innstiller til arbeidsutvalget i Grønn Ungdom 2013-2014.  

Bakgrunn for innstillingene 
Når vi har intervjuet kandidater til arbeidsutvalget har vi stilt spørsmål med 
bakgrunn i ulike faktorer vi har ment har vært viktige for sammensetningen av 
arbeidsutvalget, i tett samsvar med de ønsker uttrykt av sittende arbeidsutvalg og 
andre som vi har intervjuet som har hatt tanker om hvordan det nye arbeidsutvalget 
burde være. Disse er satt i tilfeldig rekkefølge under. hovedfaktorer som har vært 
avgjørende har for oss vært:  
 
1. Valgåret 2013 
2013 er et stort valgår og en del av arbeidet Grønn Ungdom må drive vil være knyttet 
til det å drive valgkamp. Da er det nødvendig å ha folk med erfaring med dette, og 
også mer generelt en politisk erfaring 
 
2. Samarbeid 
Det er viktig å ha et velfungerende arbeidsutvalg - og det består først og fremst av folk 
som kan jobbe og fungere sammen. Vi har sett på viktigheten av å prøve å sette 
sammen et team vi tror kan fungere bra 
 
3. Representasjon av forskjellige strømninger 
Gjennom våre intervjuer har vi også avdekket hva de ulike kandidatene er opptatt av 
og brenner for, på denne måten kan vi si at denne sammensetningen vi nå innstiller 
på oppfyller dette kravet, hvor forskjellige strømninger, som for eksempel både klima 
og landbruk blir tatt vare på.  
 
4. Organisatorisk og/eller politisk erfaring 
Begge egenskaper er viktig å ha i et ungdomsparti, men der en mangler det ene kan 
en annen veie opp. Sammensetningen av de kandidatene vi velger å innstille på gir 
både organisatorisk og politisk bredde. 
 
5. “Nytt blod” 
Vi har også sett på viktigheten av “nytt blod” i arbeidsutvalget og det å kunne få inn 
noen “helt utenifra”. Dette skaper ofte positive ringvirkninger og hindrer et 
ungdomsparti å gro inn i seg selv.  
 
Til sist er det viktig å si at vi i henhold til vedtektene har valgt å innstille på at Grønn 
Ungdom skal ha to talspersoner, og ikke en leder med to nestledere. Dette etter 
innspill fra sittende arbeidsutvalg og de aktuelle kandidatene. Dette er en innstilling 
også valgkomiteen mener passer best, siden de to vi har innstilt på vil kunne fungere 
bra som sparringspartnere, og utfyller hverandre i stor grad som personer.  
 
 
 
 
 
 



 

Innstillinger med kort beskrivelse av kandidatene 
 
Talspersoner: 
Ingrid Ophaug Dahl (gjenvalg - nytt verv), Hordaland 
Ingrid er 21, kommer fra Os og står nå som 2. kandidat på stortingslista til 
Miljøpartiet De Grønne i Hordaland. Ingrid har gjennom sitt arbeid i arbeidsutvalget 
det siste året vist at hun er klar for rollen som talsperson. Vi vil vektlegge hennes 
brede støtte fra det sittende arbeidsutvalget, og i tillegg nevne at hun er en jente med 
“bein i nesa”, som man gjerne trenger i et verv som talsperson. Ingrid har allerede 
begynt å markere seg som skribent og blogger på flere arenaer og er et helt naturlig 
valg i rollen som talsperson.  
 
Hallvard Surlien (gjenvalg), Buskerud 
Hallvard er 23 og kommer fra Kongsberg. Han har vært talsperson for Grønn 
Ungdom i året som har gått og valgkomiteen mener han har skjøttet vervet på en 
utmerket måte. Gjennom sitt arbeid i året som har gått har han vist at han er et 
arbeidsjern som skaper resultater for Grønn Ungdom. Organisasjonens økte 
synlighet i media er et viktig eksempel på dette. Derfor faller det oss naturlig å 
innstille han som talsperson i et år til, slik at han kan videreføre sitt flotte arbeid.  
 
Vi ber også om at man tar hensyn til å se Ingrid og Hallvard som et team, hvor 
valgkomiteen helt klart mener at disse utfyller hverandre, og ber alle om å vurdere 
talspersoninnstillingene som en team-innstilling, for å sikre et best mulig resultat.  
 
Generalsekretær:  
Anders Danielsen (gjenvalg - nytt verv), Akershus 
Anders er snart 24 og fra Nannestad, og studerer for øyeblikket på UiO. Vi velger å 
innstille på Anders basert på anbefalinger fra valgkomitéintervjuer og en tro på at 
man som generalsekretær ikke minst trenger et engasjement for arbeidet, som sikkert 
til tider kan bli tungt organisatorisk. Anders har mye energi og naturlig autorativ, 
som den kommende lærer han er, og derfor kan kunne inntre i denne stillingen uten 
store problemer.  
 
Økonomiansvarlig (dersom skal velges)*:  
Sara Blichner (gjenvalg), Akershus 
Sara er 23, kommer fra Ås men studerer på UiO. Sara er et sterkt bidrag i det sittende 
arbeidsutvalget som gjør at mange ikke vil se henne slutte. I tillegg sitter hun på den 
kunnskapen som nok er essensiell for en økonomiansvarlig i et ungdomsparti. Selv 
om hun fra høsten av kommer til å dra utenlands velger vi allikevel å innstille på 
henne, og håper at når den tid kommer for supplering å kunne bistå i støtte med 
kandidater vi mener kan være aktuelle for å erstatte henne. 
 
Internasjonal kontakt:  
Kristian Normand (gjenvalg), Akershus 
Kristian er 25 og fra Jessheim. Kristian har også som de andre overstående en 
bakgrunn for arbeidsutvalget til Grønn Ungdom over flere år, og har da opparbeidet 
seg mye kunnskap for det vervet han nå innehar. Da det er valgår ser vi det som 
ekstra fruktbart at han fortsetter i dette vervet, da kontakter med andre utenfor 
Norge er noe å verdsette i en slik valgperiode.  
 
Ordinære arbeidsutvalgsmedlemmer: 
Andrea Søgnen Tveit (ny), Akershus 
Andrea kommer helt utenifra og har ikke vært medlem av 
MDG eller GU før, men har drevet med miljørelatert 
arbeid innenfor blant annet Freddy - resirkulering for 



 

rettferd, i tillegg til å ha et sterkt engasjement for miljø. Hun har en 
organisasjonsbakgrunn fra sin utdanning på NISS innenfor Prosjektledelse: Kultur, 
som har resultert i drift av konsertserien “Søndagsskolen” på Deichmanske Bibliotek. 
Studerer for øyeblikket nå på UiO, og jobber på Popsenteret. Vi håper og tror hun vil 
være den friske brisen i arbeidsutvalgets velfungerende vindmølle.  
 
Hanne Johansen (ny), Østfold 
Hanne Johansen er 23 år og fra Fredrikstad og sitter for øyeblikket i MDG sin 
fokusgruppe for dyrevern, og er ellers meget engasjert i dyrevern og dyrs rettigheter. 
Hun er, i likhet med Andrea, også en slik frisk bris vi tror vil komme godt med, og har 
i tillegg blitt anbefalt av personer vi har stor tillit til.   
 
John Slinning Jannesson (gjenvalg), Sverige 
John ble supplert inn i arbeidsutvalget i høst, og kommer fra Sverige, hvor han har 
sittet to år i styret til Grön Ungdom Gøteborg, et av de største lokallagene i Sverige, 
og har hatt erfaring med å drive valgkamp. På bakgrunn av dette ser vi han som en 
flott ressursperson for valgåret 2013 like mye som at han burde innstilles for det 
arbeidet han har gjort til nå i arbeidsutvalget, som fler har vært meget fornøyd med. 
 
Pål Thygesen (gjenvalg - nytt verv), Vest-Agder 
Pål er snart 25 og fra Kristiansand, han har sittet som Generalsekretær for Grønn 
Ungdom, men ønsket å fortsette som vanlig medlem, noe han har bred støtte for fra 
resten av utvalget, og fra oss. I sin tid i Grønn Ungdom har han satt sine spor og gjort 
mange store forbedringer som har vært merket. Han er en ressursperson som Grønn 
Ungdom sitt arbeidsutvalg virkelig har nytte av å ha med, og vi har full tro på at han 
vil gjøre det like bra fremover. 
 
Sabina Syed (ny), Sverige 
Sabina er i likhet med John også erfaring fra Sverige, hvor hun har engasjert seg på 
alle nivåer; Miljöpartiet, Grön Ungdom og Gröna Studenter. Hun har tidligere vært 
samankallende (koordinator) for Grön Ungdom i Gøteborg, samt koordinator for 
Miljöpartiets kongressgruppe fra samme by. Hun har erfaring valgkamparbeid i 
Miljöpartet og vi ønsker derfor å innstille henne som en ressursperson i det 
kommende arbeidsutvalget, ikke minst med tanke på den kommende valgkampen.  
 
Øyvind Aukrust (ny), Hedmark 
Øyvind har tidligere sittet i arbeidsutvalget hvor han har mye erfaring fra 
organisatorisk arbeid, og har en bakgrunn fra Natur og Ungdom, som ansatt 
prosjektleder og medlem av Jordbruksutvalget. Han har vært redaktør for en 
artikkelsamling om jordbrukspolitikk og vært med på å starte opp Alliansen Ny 
Landbrukspolitikk. Da Øyvind har uttrykt et ønske om å jobbe mer med politikk, 
samtidig som hans erfaring vil komme det nye arbeidsutvalget til gode.  
 
 
*Hvis vervet som økonomiansvarlig faller bort, velger vi likevel å innstille Sara som 
vanlig medlem av arbeidsutvalget. 
  


