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5.3 – Valg av valgkomité  1 

Prosess 2 
Den forberedende valgkomiteen har bestått av Peter Struthers, Maia Hollender, Christine 3 
Evjen og Ivar Arnesen.  4 
 5 
Den forberedende valgkomiteen har gjennomført en grundig prosess, og alle medlemmene i 6 
Grønn Ungdom har blitt kontaktet og fått muligheten til å stille. Det var mange kvalifiserte 7 
kandidater, og alle kandidatene har vært gjennom et grundig intervju hvor to fra komiteen har 8 
deltatt på hvert intervju. I innstillingen har kriteriet om rolleforståelse vært absolutt, og 9 
motivasjon, kapasitet og mangfold har også blitt vektlagt tungt. Vi har også hatt fokus på å finne 10 
kandidater som har god refleksjonsevne og god kjennskap til organisasjonen, spesielt i 11 
ledervervet. For ledervervet har også organisatoriske evner vært vektlagt tungt. 12 
 13 
Landsstyret har vedtatt å innstille på den forberedende valgkomiteens forslag til valgkomité. 14 
 15 
Helhet 16 
Vi er trygge på at den innstilte valgkomiteen vil gjøre en solid jobb. De innstilte har stor 17 
geografisk spredning og mangfold i utdanning, jobb, etnisitet og politisk erfaring. Tre av de 18 
innstilte har sittet i den foregående valgkomiteen, som er svært bra for kontinuitet og 19 
kompetanseoverføring. Den forberedende valgkomiteen ønsker å understreke at den innstilte 20 
vagkomiteen burde hatt flere unge kandidater og større kjønnsmangfold. 21 
 22 
Benking  23 
Det er mulig å benke på verv i valgkomiteen. Hvis du ønsker å fremme et benkeforslag 24 
kontakter du Vilhelm Bjørgul, fylkessekretær og benkeansvarlig på vilhelm@gronnungdom.no 25 
for å informere om dette. Det er også god skikk å si i fra til den man benker på før du går ut med 26 
det offentlig.  27 
 28 
 29 

Landsstyrets innstilling til valgkomité 30 

 31 
Leder: Miriam Akkouche 32 
Medlem: Svein Ola Størseth 33 
Medlem: Saida Tufa 34 
Medlem: Halvard Oland Håvardsen 35 
Medlem: Eline Aresdatter Haakestad 36 
1. vara: Oda Sofie Lieng Pettersen 37 
2. vara: Astrid Margrethe Rime 38 
 39 
 40 
Miriam Akkouche - leder (ny) 41 
Født i 1995, fra Alta, bosatt i Bergen 42 
 43 
Miriam har vært med i partiet i mange år og har bred erfaring blant annet som 44 
folkevalgt i kommunestyret i Alta og senere i bystyret i Bergen, som tillitsvalgt i diverse 45 
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fylkes- og lokallag i både Grønn Ungdom og MDG, og det siste året som medlem i 46 
sentralstyret hvor hun har hatt tunge oppgaver som leder av MDGLM-delegasjonen og 47 
leder av politisk utvalg for distrikt og industri. I Bergen studerer Miriam 48 
sammenliknende politikk på UiB. Miriam er svært strukturert og som leder er hun 49 
opptatt av at alle perspektiver skal frem, og hun er spesielt opptatt av å jobbe for 50 
mangfold i sentrale organer. 51 
 52 
Svein Ola Størseth - ordinært medlem (ny) 53 
Født i 1996, fra Nordre Follo, bosatt i Trondheim 54 
 55 
Svein Ola har vært aktiv i diverse verv i Trondheim de siste årene, blant annet som 56 
nestleder i GU Trøndelag og leder i Trondheim Grønne Studenter. Han studerer bygg 57 
og miljøteknikk og skal flytte til Østlandet når han blir ferdig med masteren sin neste 58 
halvår. Svein Ola er god til å bygge organisasjon og liker å motivere andre medlemmer 59 
til å ta verv og bli mer aktive.  60 
 61 
Saida Tufa - ordinært medlem (ny) 62 
Født i 1999, fra Oslo, bosatt i Oslo 63 
 64 
Saida har vært ansatt som fylkessekretær i Grønn Ungdom fra 2019-2021, og har bred 65 
erfaring fra andre ungdomsorganisasjoner før den tid, blant annet i Operasjon 66 
Dagsverk og Elevorganisasjonen. I Oslo studerer Saida samfunnsgeografi. På grunn av 67 
hennes erfaring som fylkessekretær kjenner hun organisasjonen godt, og hun er 68 
motivert til å jobbe for å kartlegge ressurspersonene over hele landet. 69 
 70 
Halvard Oland Håvardsen - ordinært medlem (gjenvalg) 71 
Født 2001, fra Tinn Austbygd i Vestfold og Telemark, bosatt i Agder 72 
 73 
Halvard har vært medlem i flere år og hadde verv i fylkesstyret i Vestfold og Telemark, i 74 
tillegg til at han har erfaring fra Ungdomsråd i Telemark. Det siste året har han vært i 75 
forsvaret, og fra januar skal han ta et halvt år med fri før han skal studere igjen til 76 
høsten. 77 
Halvard tar gjenvalg i valgkomiteen og gjorde et solid arbeid der det året som var, hvor 78 
han var spesielt opptatt av å jobbe for mangfold. 79 
 80 
Eline Aresdatter Haakestad - ordinært medlem (gjenvalg) 81 
Født 1994, fra Lofoten, bosatt i Bergen 82 
 83 
Eline er sittende byråd for kultur og likestilling i Bergen, har vært byrådssekretær i to 84 
år og har vært talsperson i Bergen MDG og leder i Grønne Studenter. Eline tar gjenvalg 85 
i valgkomiteen, og kan bidra med mye kompetanse fra valgkomiteen det året som har 86 
vært, og erfaring fra MDG. Hun er spesielt opptatt av å finne kandidater med høy 87 
motivasjon. 88 
 89 
Oda Sofie Lieng Pettersen - første vara (gjenvalg, nytt verv) 90 
Født 1999, fra Agder, bosatt i Oslo 91 
 92 
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Oda har vært med i Grønn Ungdom i mange år, blant annet som nestleder og 93 
fylkesleder i Agder GU, hvor hun også var 1. kandidat på MDGs stortingsliste i 2021. Nå 94 
jobber hun i stortingsgruppa til MDG, og etter jul skal hun fortsette studiene i 95 
internasjonale studier. Oda tar gjenvalg i valgkomiteen og bidrar til 96 
kompetanseoverføring og kontinuitet, og er motivert til å sørge for at Grønn Ungdom 97 
er i trygge hender som vil utvikle organisasjonen videre. 98 
 99 
Astrid Margrethe Rime - andre vara (ny) 100 
Født i 2004, fra Hønefoss, bosatt i Hønefoss 101 
 102 
Astrid er relativt fersk i Grønn Ungdom, og har vært aktiv siden i sommer, blant annet 103 
ved å delta på stands i valgkampen. Hun ønsker å bidra mer, og er motivert for å finne 104 
engasjerte kandidater som representerer medlemmene i Grønn Ungdom på en god 105 
måte. Hun går Medier og kommunikasjon på videregående, er åpen og imøtekommende 106 
med andre og har god tid til valgkomitéarbeidet. 107 
 108 


