
 

Nominasjonskomiteens innstilling til stortingsliste for 
valgkretsene Sogn og Fjordane og Hordaland 2021 
 
Nominasjonskomiteen til Vestland MDG. 
Innstilling til stortingslister, nominasjonsmøtet 07. november 2020. 
 
Om nominasjonskomiteen 
Nominasjonskomiteen ble valgt av årsmøtet til Vestland MDG i mars 2020. Komiteen har 
bestått av fem medlemmer og fire varamedlemmer. På årsmøtet ble følgende valgt til 
nominasjonskomiteen:  

- Håkon Nakkerud Opedal, leder. 
- Mariel Eikeset Koren, medlem. 
- Svein Martin Stenseth, medlem. 
- Klaus Issing Rasmussen, medlem. 
- Monica Sandtorv, medlem. 
- Else Kathrine Nesmoen, 1. vara. 
- Frøya Skjold Sjursæter, 2. vara. 
- Kjell Ove Førde, 3. vara. 
- Knut Førland, 4. vara. 

 
I juni valgte Kjell Ove Førde å trekke seg fra nominasjonskomiteen grunnet liten tid til dette 
arbeidet. Leder for fylkesstyret ble informert om dette. I august valgte Mariel Eikeset Koren å 
trekke seg fra nominasjonskomiteen. Leder for fylkesstyret ble informert om dette. 
 
Nominasjonskomiteens arbeid 
Nominasjonskomiteen begynte arbeidet i mars 2020. Det ble sendt ut innspillsskjema på 
e-post til medlemmene i fylkeslaget og nominasjonskomiteens arbeid og ønsker om innspill 
på kandidater ble annonsert i interne kanaler på sosiale medier for fylkeslaget. 
Nominasjonskomiteen ønsket innspill på kandidater som medlemmene i fylkeslaget mente 
ville være egnet til å stå på stortingslisten for 2021. Det ble også sendt en egen e-post til 
lokallag og folkevalgte ved flere anledninger i løpet av arbeidet. Her ble det gitt informasjon 
om prosessen og man etterspurte flere innspill på kandidater. Det ble også annonsert på 
interne kanaler på sosiale medier om hvordan prosessen lå ann, og medlemmer, tillitsvalgte 
og folkevalgte ble oppfordret til å ta kontakt med nominasjonskomiteen hvis de hadde 
innspill til prosessen generelt eller kandidater.  
 
Det har vært viktig for nominasjonskomiteen å inkludere lokallagene og de folkevalgte i 
prosessen, og har derfor jevnlig sendt ut informasjon om arbeidet som komiteen har gjort og 
veien videre. Nominasjonskomiteen utviklet i den første tiden en liste med kriterier som 
komiteen mente var viktig, og som skulle gjenspeile stortingslistenes helhet. Disse kriteriene 
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ble sendt ut på høring til lokallagene, og det ble gjort en del endringer etter at høringsfristen 
var ferdig.  
 
Etter at kriteriene var satt begynte komiteen arbeidet med å intervjue kandidater som ønsket 
å stå på topp 10 på Hordaland-listen og topp 5 på Sogn og Fjordane-listen. Det kom inn over 
70 innspill, og komiteen begynte å sortere kandidater inn i tre grupper: 1. til 4. plass, 5. til 10. 
plass og listepynt. Kandidater som sa de ønsket å stå som listepynt ble ikke intervjuet. I 
løpet av april og mai gjennomførte nominasjonskomiteen første runde med intervju.  
 
Første intervjurunde ble tatt med de kandidater som ønsket å stå øverst på listen. Etter at 
disse intervjuene var gjennomført satt komiteen seg ned og sorterte ut de kandidatene 
komiteen ønsket å ta med videre til andre intervjurunde. Komiteen satt da igjen med noe 
over 30 personer som ble tatt med videre. 2. intervjurunde ble gjennomført i juni og frem til 
midten av august. I slutten av august fullførte nominasjonskomiteen arbeidet med en 
uprioritert, alfabetisk liste med kandidater som komiteen sendte på høring til medlemmer og 
lokallag i Vestland MDG.  
 
Listene var i første omgang alfabetisk fordi vi i nominasjonskomiteen ønsket innspill fra 
medlemmer og lokallag før vi fastsatte hele listen. Nominasjonskomiteen ønsket en åpen og 
demokratisk prosess der medlemmer og lokallag ble invitert til å si sine meninger om 
sammensetningen på listen. De eneste personene som var kjent var toppkandidatene. Dette 
var for å ivareta toppkandidatenes mulighet til å forberede seg som kandidater, og for å gi 
god forberedelsestid til de kandidater som vurderte å benke seg til førsteplass. 
Nominasjonskomiteen ønsket å få innspill på listenes helhetlige sammensetning og hvilken 
rekkefølge man ønsket kandidatene. Ellers tok nominasjonskomiteen også imot andre 
innspill som medlemmer og lokallag mente nominasjonskomiteen burde ha med seg eller 
legge vekt på i det videre arbeidet. 
 
Det ble bestemt å ha en høringsfrist på 14 dager der medlemmer sammen i en gruppe på 
minimum 5 personer, tillitspersoner, folkevalgte for partiet og lokallag kunne komme med 
høringsinnspill på den alfabetiske listen. Høringsfristen ble satt til den 15. september. En uke 
etterpå hadde nominasjonskomiteen et møte der komiteen gikk gjennom høringssvarene fra 
medlemmer og lokallag. De endelige stortingslistene ble deretter fastlagt. 
 
Nominasjonskomiteens leder varslet fylkesleder den 21. september om at arbeidet var 
ferdig. De endelige forslagene til stortingslister fra nominasjonskomiteen ble sendt til 
fylkesstyret den 22. september 2020. Samtidig ble innstillingen sendt til medlemmer i 
fylkesorganisasjonen. Nominasjonskomiteen har ved dette gjennomført sitt arbeid og det er 
nå opp til fylkeslagets medlemmer å avgjøre de endelige stortingslistene på fylkeslagets 
nominasjonsmøte, den 07. november 2020. Det blir et nominasjonsmøte for hver valgkrets. 
Nominasjonskomiteen ønsker å takke alle som har vist sin interesse for å stå på 
stortingsliste, og det har vært et privilegium å få snakke med så mange dyktige, grønne og 
engasjerte mennesker. Det lover godt for et grønt parti på Vestlandet. 
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Innstilling til stortingsliste for valgkrets Sogn og Fjordane 
Innstillingen er i prioritert rekkefølge. 

1. Sigrid Z. Heiberg (32), Sogndal.  
2. Marius Langballe Dalin (53), Sunnfjord. 
3. Sigrid Moltumyr (19), Fjaler, ungdomskandidat. 
4. Odd Bovim (39), Kinn. 
5. Geir Arne Solheim (44), Kinn. 
6. Mariel Eikeset Koren (33), Gloppen. 
7. Gøran Johansen (44), Aurland. 
8. Lin Åm (45), Sogndal. 
9. Ståle Loftesnes (44), Sogndal. 
10. Helga Husevåg (59), Kinn. 

 
Innstilling til stortingsliste for valgkrets Hordaland. 
Innstillingen er i prioritert rekkefølge. 

1. Arild Hermstad (53), Bergen. 
2. Josefine Gjerde (21), Bergen, ungdomskandidat. 
3. Nils-Anders Nøttseter (40), Bjørnafjorden. 
4. Pauline Tomren (21), Osterøy. 
5. Natalia Golis (40), Kvam. 
6. Øystein Ormåsen (40), Voss. 
7. John Tønnessen (38), Stord. 
8. Katrine Berg Nødtvedt (30), Bergen. 
9. Øyunn Kåset (21), Bergen 
10. Maria Thomassen (27), Øygarden. 
11. Øystein Bønes (43), Bergen. 
12. Øyvind Strømmen (40), Samnanger. 
13. Janne Kjellevold Midtbø (48), Askøy. 
14. Miriam Akkouche (25), Bergen. 
15. Thor Haakon Bakke (32), Bergen. 
16. Christine Ødegaard (47), Bergen. 
17. Birger Berntsen (39), Vaksdal. 
18. Jostein Saghaug (54), Kvinnherad. 
19. Eline Haakestad (25), Bergen. 
20. Jens Petter Grini Pedersen (27), Bergen. 
21. Maya Riise (34), Alver. 
22. Thomas Remme (46), Askøy. 
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Presentasjon av kandidater på topp 4, Sogn og Fjordane. 
Under kommer en kort presentasjon av de kandidater nominasjonskomiteen ønsker øverst 
på stortingslisten fra Sogn og Fjordane. 
 
Førsteplass, Sigrid Z. Heiberg.  
Sigrid er født i 1988, og kommer fra Kaupanger i Sogndal Kommune. Hun er i dag 
fylkesleder i Oslo MDG og er folkevalgt i bystyret i Oslo. Hun er også utenrikspolitisk 
talsperson for MDG. Hun sier selv at hun er supermotivert for å drive tidenes valgkamp i det 
“finaste området i verda”. Det er oppveksten i Sogn og Fjordane som har skapt Sigrids 
klima- og miljøengasjement. Sigird er utdannet innen samfunnsgeografi og har erfaring fra 
flere ulike organisasjoner, og har blant annet vært nestleder i Attac, har drevet 
solidaritetsarbeid i Latin-Amerika og har jobbet flere år for å forby og avskaffe kjernevåpen 
gjennom ICAN og Nei til Atomvåpen. Hun trekker selv frem sitt enorme engasjement for å 
drive valgkamp for Vestland MDG, og arbeide med resten av organisasjonen for å arbeide 
frem en slagkraftig kampanje for partiet. Sigrid opplevelses som en positiv og kunnskapsrik 
person, hun er opptatt av å bygge organisasjon og være en lagspiller. 
 
Andreplass, Marius Langballe Dalin. 
Marius er født i 1966 og har 5 år bak seg som gruppeleiar for MDG i Førde. I 2014 var han 
med og stiftet lokallag i Førde. Etter kommunesamanslåing og nyval sitter han i 
formannskapet i Sunnfjord kommune. Marius hadde mesteparten av oppveksten i Oslo. Han 
har alltid vært opptatt av samfunnsspørsmål, men ikke vært politisk aktiv tidligere. Marius er 
sentrumsorientert politisk med engasjement for naturvern, global solidaritet, klima og 
biomangfold. Marius mener langsiktig politikk handler om å klare å prioritere miljø framfor 
kortsiktig politisk gevinst. Han er klar til å stå på for at MDG skal gjøre et brakvalg i 2021. 
Slik at MDG kan få inn en kandidat fra Sogn og Fjordane på tinget. Han har tidligere jobbet 
for natur- og miljøvern gjennom Naturvernforbundet lokalt og har hatt en rekke tillitsverv i 
frivillige organisasjoner, Yngre Legers Forening og studentorganisasjoner. Marius er 
utdannet lege ved NTNU og har spesialistutdanning i generell kirurgi og urologi. Han jobber 
som overlege ved kirurgisk avdeling i Førde. Marius er en kunnskapsrik og analytisk person 
med god evne til å få politiske gjennomslag. Han har bred naturfaglig kompetanse og han er 
toppmotivert for tidenes MDG-valgkamp i Sogn og Fjordane. 
 
Tredjeplass, Sigrid Aanestad Moltumyr. 
Sigrid er ungdomskandidat for Grønn Ungdom Vestland i Sogn og Fjordane. Sigrid er født i 
2001 og er fra Fjaler. I Fjaler er hun folkevalgt og den yngste folkevalgte for partiet. Hun har 
alltid hatt et stort hjerte for mennesker og miljø, og vokst opp på et økologisk småbruk. Tross 
ung alder har Sigrid mye erfaring fra partiet. Siden 2018 har hun engasjert seg i Grønn 
Ungdom og Miljøpartiet De Grønne, og brukt omtrent all tid på klima- og miljøkampen. I 
partiet har Sigrid hatt flere ulike verv og har bred organisatorisk erfaring. Hun har blant annet 
vært lokallagsleder i Sunnfjord i to år, vært landsstyrerepresentant, medlem i politisk utvalg 
for landbruk og dyrevelferd og vært fast medlem i det nasjonale ansettelsesutvalget. Hun har 
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skrevet et stort antall leserinnlegg, både i nasjonale og lokale aviser. Samtidig har Sigrid 
erfaring fra tv- og radio-opptreden og er dyktig til å formidle politiske budskap både i appeller 
og debatter. Sigrid har også erfaring fra valgkamp, særlig fra skolevalgkampen i 2019. Der 
var Sigrid med på alle skolebesøkene og deltok i ni debatter. Hun representerer en viktig 
velgergruppe for partiet. Sigrid er politisk dyktig, motivert og en trygg kandidat, med gode 
evner innen formidling av politiske budskap. 
 
Fjerdeplass, Odd Bovim. 
Odd er født i 1980 og er i dag nestleder i Vestland MDG. Han er folkevalgt i Kinn kommune. 
I Kinn kommune har han blant annet vært medlem av formannskapet og vært leder for plan- 
og samfunnsutvalget. Helt siden Odd var ung har han vært interessert i politikk, fordi han vet 
at det finnes oppgaver som er for store og viktige til at man kan løse dem alene. Odd mener 
at på miljø- og klimaområdet er konsekvensene av en manglende politikk såpass akutt, og 
konsekvensene så store, at et samarbeid med andre partier krever å få gjennomslag for den 
mest radikale miljø- og klimapolitikken som mulig. Odd vil derfor kjempe for at MDG gjør et 
godt valg og kommer i regjeringsposisjon etter valget i 2021. Han vil også synliggjøre at 
MDG er noe mer enn et byparti, og bidra til at MDG får en mer distriktsvennlig profil. Odd er 
en kunnskapsrik og politisk dyktig kandidat, og har vist stort engasjement for flere ulike saker 
på interne grupper på sosiale medier. Han har god erfaring fra politisk arbeid i både 
partivirksomhet og kommunestyre. 
 
Presentasjon av kandidater på topp 10, Hordaland. 
Under kommer en kort presentasjon av de kandidater nominasjonskomiteen ønsker øverst 
på stortingslisten fra Hordaland. 
 
Førsteplass, Arild Hermstad. 
Arild er født i 1966 og er i dag nestleder i MDG og har vært byrådsvikar for både Lan Marie 
N. Berg og Hanna Marcussen i Oslo. Arild er oppvokst i Åsane og har bodd 15 år på 
Danmarksplass i Bergen. Arild trekker frem at han er klar for valgkamp og vil kjempe for å 
forandre politikken og spilleregelene. De andre partiene vil ikke sette miljø og klima først og 
derfor trenger vi et sterkt og tydelig MDG med en stor gruppe på stortinget i 2021. Det er 
dette Arild vil oppnå i valgkampen 2021. Arild har kjempet for en en ny retning i klima- og 
miljøpolitikken store deler av livet sitt, både som leder for Framtiden i våre hender og som 
nasjonal talsperson for MDG. Han er samfunnsgeograf fra Universitet i Bergen og har 
studert økonomi på NHH. Han har som beskrevet lang erfaring fra organisasjonsarbeid, 
blant annet ved å ha vært leder for Framtiden i våre hender i 15 år, brigadekoordinator i 
Latin-Amerika og har vært ansatt i Raftostiftelsen. Arild trekker særlig frem sitt engasjement 
for å til en godt organisert valgkamp i 2021, få inn en dyktig stortingsgruppe og kjempe for 
gjennomslag for en radikal klima- og miljøpolitikk i Norge etter valget i 2021. Arild oppleves 
som en trygg og faglig sterk person, han har lang erfaring med å fronte en radikal miljø- og 
klimapolitikk, både som talsperson for MDG og som tidligere leder for Framtiden i våre 
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hender. Han har lang erfaring med å fronte MDG og MDGs politikk godt både nasjonalt og 
lokalt. 
 
Andreplass, Josefine Gjerde. 
Josefine er ungdomskandidat for Grønn Ungdom Vestland i Hordaland. Josefine er født i 
1999 og har er avtroppende fylkesleder for Grønn Ungdom Vestland. Hun er en person som 
har vist et enormt engasjement for klima- og miljøkampen, både i media og i sine verv i 
partiet. Josefine har også vist at hun kan håndtere media på en god måte. Både gjennom 
oppslag i media, debattinnlegg og med sin erfaring som kommunikasjonsrådgiver. I dag 
jobber Josefine som rådgiver for byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt i 
Bergen. Hun har tidligere vært fylkesleder i Aust-Agder og Vestland Grønn Ungdom, og har 
sittet i Grønn Ungdoms landsstyre i flere år. Hun har en bred erfaring fra valgkamp. I 
valgkampen i 2017 var hun ungdomskandidat i Aust-Agder og i valgkampen 2019 var hun 
ansatt som kommunikasjonsrådgiver for Miljøpartiet De Grønne i Vestland og Bergen. 
Josefine er en kandidat med høy kunnskap om håndtering av tradisjonelle medier og sosiale 
medier, samtidig som hun viser høy innsikt i det politiske arbeidet og i organisering av 
valgkamp. 
 
Tredjeplass, Nils-Anders Nøttseter. 
Nils-Anders er født i 1980 og startet sin politiske karriere som gruppeleder for MDG i Os fra 
2015. I Os markerte Nils-Anders seg som den tydeligste stemmen mot Terje Søviknes og 
hans FrP-styrte kommune. I kampen mot FrP i Os var det viktig for Nils-Anders å kjempe for 
åpenhet og dokumentasjon av lokaldemokratiets dårlige kår. Dette førte frem og var trolig 
medvirkende til en ny politisk koalisjon i Os / Bjørnafjorden etter 20 år med FrP-styre. I 
kommunevalget 2019 bidro gruppeleder Nils-Anders til at MDG økte oppslutningen til 9,1%, 
og økte antallet aktive politikere til fire. De siste ti årene har fokuset til Nils-Anders vært å 
arbeide for at MDG skal øke sin oppslutning, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Han trekker 
frem at politisk arbeid både er frustrerende og givende, men at MDGs politiske prosjekt er for 
viktig til at man kan stanse. Grønn politikk må kjempes frem både lokalt og nasjonalt mener 
Nils-Anders. Nils-Anders er en person som har svært høy arbeidskapasitet, han kan 
håndtere store mengder med sakspapirer og har vist at han er tøff både i media og i 
debatter. Samtidig har Nils-Anders vist at han kan kjempe for god og grønn politikk på tvers 
av et politisk spekter. 
 
Fjerdeplass, Pauline Tomren. 
Pauline er født i 1999 og sitter i dag i Grønt Kvinnenettverks hovedstyre, hun er 
styremedlem i Osterøy MDG og er vara for MDG på fylkestinget i Vestland. Pauline trekker 
frem at det har vært likestilling, naturvern og et ønske om å skape et mer inkluderende 
samfunn er sakene som har engasjert henne inn i MDG. Hun har vært medlem i MDG siden 
2014 og har hatt flere ulike verv i både Grønn Ungdom og De Grønne. Hun har erfaring som 
lokallagsleder og styremedlem i Osterøy og er tidligere leder av Grønn Ungdom Vestland. I 
dag holder hun på med en utdannelse til sosionom. På fylkestinget jobber Pauline særlig 
med utdanningspolitikk. Pauline er en person med høyt engasjement, hun skriver svært 

6 



 
gode innlegg og har hatt flere oppslag i både lokale og regionale aviser. Samtidig trekker 
Pauline frem sitt klare engasjement og sin motivasjon for å drive valgkamp for MDG i 2021. 
Hun er en person med bred politisk erfaring og politisk teft. 
 
Femteplass, Natalia Golis. 
Natalia er født i 1980 og er i dag fylkesvaraordfører for Vestland. Natalia er også 
gruppeleder for MDG Vestland sin fylkestingsgruppe og er medlem av fylkesutvalget. Hun er 
også kommunestyrerepresentant i Kvam. Natalia trekker frem at det har vært kampen for 
klima- og miljø som var viktig for at hun engasjerte seg. Samtidig ønsker Natalia å bidra til 
mangfold i politikken. MDG Vestland på Stortinget bør være en tydelig stemme for 
matproduksjon, verdiskaping og omstilling til ny teknologi mener Natalia. Hun trekker frem at 
man trenger kandidater som forstår nyansene mellom næringslivet og politikken. Natalia har 
lang erfaring fra partiarbeid, og har deltatt aktivt i flere av de siste valgkampene. Hun har 
tidligere også vært fylkesleder for Vestland MDG og landsstyrerepresentant. Natalia har 
gjennom jobben som fylkesvaraordfører blitt en viktig og tydelig stemme for MDG Vestland, 
og kan vise til flere oppslag i medier og debattinnlegg. Hun trekker frem at jobben som 
fylkesvaraordfører er viktig for henne. Natalia oppleves som en person som er svært trygg i 
å snakke med folk, både i velgermøter direkte og i debatter. Hun er svært hyggelig, 
utadvendt og dyktig til å formidle politiske budskap muntlig. Samtidig har Natalia lang 
erfaring fra partivirksomhet og har bred politisk erfaring. 
 
Sjetteplass, Øystein Ormåsen. 
Øystein er født i 1980 og har vokst opp i Langesund. Men har bodd omtrent halve livet på 
Vestlandet. I 1999 flyttet han til Bergen for å studere i 1999, og har en bachelorgrad i IT fra 
RMIT i Melbourne, Australia. Øystein har jobber i syv år som lærer på videregående skole 
der han underviste i IKT, matematikk og økonomi. Øystein har alltid vært glad i friluftsliv og 
har lang fartstid som DNT-turleder og instruktør på klatrekurs, brekurs og skredkurs. Han har 
vært på fjellturer i Alpene, på Grønland og i Nepal, noe som har bidratt til hans økende 
engasjement for klima- og miljøsaken. I tillegg til å være aktiv i MDG har Øystein hatt 
styreverv i BSI friluft og DNT fjellsport i flere perioder og kan vise til et stort engasjement i 
politisk arbeid og organisasjonsvirksomhet. I 2014 flyttet han og familien til Voss, der han er 
gründer og daglig leder for selskapet Wild Voss AS, som tilbyr kurs og opplevelser i naturen 
rundt Voss. Øystein har vært lokallagsleder for MDG Voss fra 2016 til 2020 og er nå første 
vara til heradsstyret på Voss. Øystein er en kunnskapsrik, trygg og arbeidsom person. 
Samtidig har han mye erfaring fra organisasjonsarbeid og politisk virksomhet fra partiet. 
 
Syvendeplass, John Tønnessen. 
John er født i 1982 og er i dag folkevalgt for MDG på Stord og sitter i utvalget for oppvekst 
og kultur. Han har tidligere vært økonomiansvarlig i lokallaget på Stord, og er i dag nestleder 
i lokallaget. John har utdanning innen pedagogikk og historie fra Universitet i Bergen. John 
trekker frem at miljø og klima enda ikke er blitt tatt på alvor, og man derfor trenger et tydelig 
MDG som kan kjempe for et tydelig politisk budskap og kjempe mot tåkelegging av 
politikken. John er språklærer og mener det er viktig at politikere snakker tydelig og 
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forståelig. John er svært dyktig til å formidle ulike politisk budskap. Han er språklærer og har 
god kunnskap i hvordan tekster bør utvikles, samtidig er John en muntlig sterk og utadvent 
person. John har også god erfaring fra organisasjonsvirksomhet, partiarbeid og har erfaring 
som folkevalgt for MDG. 
 
Åttendeplass, Katrine Berg Nødtvedt.  
Katrine er født i 1990, og oppvokst og bosatt i Bergen. Hun har vært aktiv i partiet siden 
2017, blant annet som medlem og nestleder av styret i Bergen MDG. I 2019-valgkampen var 
hun nominert som 8. kandidat på kommunevalglisten, og bidro aktivt på dørbank, stand, i 
debatter og i sosiale medier. Fra høsten 2019 har hun vært byråd for kultur, mangfold og 
likestilling i Bergen. Katrine er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og før hun ble 
byråd var hun doktorgradsstipendiat i forbrukerpsykologi ved Norges Handelshøyskole. Hun 
har erfaring fra ulike ungdoms- og studentorganisasjoner, og har blant annet vært leder av 
den landsdekkende ungdomsorganisasjonen RE:ACT. I 2021-valgkampen ønsker Katrine å 
bidra til at partiet gjør sitt beste valg noensinne. Internasjonal solidaritet er i kjernen av 
hennes engasjement, og hun mener MDG må fortsette å trekke de store linjene mellom det 
globale og det lokale. I tillegg trekker hun frem viktigheten av å formidle hvordan grønn 
politikk for utviklingen av byer og bygder henger sammen med god livskvalitet og 
meningsfulle opplevelser og relasjoner, for eksempel gjennom et levende og inkluderende 
kunst- og kulturliv. Katrine har også et sterkt ønske om å skape en inkluderende valgkamp 
for alle involverte, og vil bidra med godt humør og omsorg inn i arbeidet. 
 
Niendeplass, Øyunn Kåset. 
Øyunn er født i 1999 og har vært medlem av Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne 
siden høsten 2014. Fra 2015 ble Øyunn aktiv i Grønn Ungdom Hordaland. Hun var leder for 
fylkeslaget Grønn Ungdom Hordaland i tre år. Øyunn var også ungdomskandidat for MDG 
Hordaland ved stortingsvalget i 2017, og har mye erfaring fra debatter, samtaler med velgere 
og å skape medieoppmerksomhet. Hun deltok i 2017 i over 40 skoledebatter, og i 2019 hjalp 
hun til med valgkampen for Grønn Ungdom i både Hordaland og Sogn og Fjordane. Hun 
arbeider i dag for bystyregruppen til MDG i Bergen. Øyunn trekker frem at de viktigste 
avgjørelsene for framtiden vår må skje de fem neste årene. Derfor vil hun bruke 
engasjementet og erfaringen hun har fra valgkamp og politikk i Grønn Ungdom Hordaland 
og Bergen MDG for å bidra til en grønn valgseier. Øyunn er en person med mye erfaring fra 
partiarbeid og valgkamp. Hun jobber daglig med å hjelpe bystyrerepresentanter i Bergen 
med å utforme politiske budskap både i innlegg til bystyret i Bergen og skrive debattinnlegg. 
Her har Øyunn vist seg å være en enorm ressurs for partiet. 
 
Tiendeplass, Maria Thomassen.  
Maria er født i 1993 og er i dag styremedlem i Øygarden MDG, samtidig er hun nestleder i 
fylkeslaget Vestland MDG. Hun trekker selv frem at det alltid har vært viktig for henne å 
utvikle samfunnet i en mye mer miljø- og klimavennlig retning. Hun tenker daglig på hvordan 
man kan gjøre samfunnet bedre. Maria er ambisiøs og trekker frem en stor progresjon i økt 
kunnskap og erfaring de siste årene. Dette har hun opparbeidet seg gjennom å ha vært aktiv 
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i partiets organisasjon og deltatt aktivt de siste valgkampene. I 2019 ble hun folkevalgt for 
MDG i Øygarden, og sitter der som gruppeleder for MDGs kommunestyregruppe. Hun har 
jobb i NAV og er utdannet innen økonomi og sosiologi. Maria kan også vise til flere oppslag i 
media og debattinnlegg både i lokale og regionale medier, og trekker selv frem høy 
kunnskap i sosiale medier. Samtidig er Maria en svært utadvendt person og er sterk i 
muntlig samtale. Hun er en person med mye politisk erfaring og vil med sitt gode humør, 
arbeidsinnsats og engasjement bidra til en god valgkamp for MDG i 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominasjonskomiteen til Vestland MDG. 
22. september 2020. 
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