
SAK 8 - VALGKOMITEENS INNSTILLING
OM VALGKOMITEEN
Valgkomiteen ble valgt av årsmøtet til MDG Bergen i februar 2022. Komiteen har
bestått av
Monica Sandtorv, Katrine Nødtvedt og Kjell Magne Fagerbakke. Mona Høgli har
vært varamedlem, men trakk seg fra vervet som varamedlem i november 2022 og
har siden da ikke deltatt i valgkomiteens arbeid.

VALGKOMITEENS ARBEID
Valgkomiteen startet arbeidet sitt 1. september.
Det ble opprettet søknadsskjema som ble sendt ut av styret i Bergen MDG til alle
medlemmer via epost første uken i oktober. I skjemaet kunne medlemmer foreslå
seg selv eller andre som kandidater. Fristen for å sende inn forslag til kandidater ble
satt til 27 oktober.
Etter fristen for innspill var løpt ut, begynte komiteen å ta kontakt med kandidatene,
og avholdt intervjuer med alle kandidater. Valgkomiteen avholdt til sammen 12
intervjuer og 6 møter.
Valgkomiteens innstilling ble ferdigstilt 5 januar 2023 og oversendt til styret i MDG
Bergen.

OM INNSTILLINGEN
Valgkomiteen har lagt vekt på både kontinuitet og rekruttering av nye medlemmer
til styret. Valgkomiteen har valgt å prioritere personer med tid, kapasitet og
motivasjon til å arbeide med styrearbeid. I sitt arbeid med innstillingen har
valgkomiteen også vektlagt å sette sammen et mangfoldig styre med god
representasjon av ulike kjønn og aldre. Det har vært flere mannlige enn kvinnelige
kandidater, og noe utfordrende å oppnå full kjønnsbalanse. Valgkomiteen har også
tilstrebet å levere en innstilling på et styre der medlemmene utfyller hverandre med
tanke på kunnskap, erfaring og bakgrunn.

Valgkomiteen er takknemlig for mange gode innspill til kandidater til det nye styret.
Det har vært flere gode kandidater enn det har vært plasser i styret, og komiteen
har måttet gjøre vanskelige prioriteringer i arbeidet med innstillingen.

Valgkomiteen mener vi har satt sammen et godt lag som kan føre oss trygt videre
på veien mot å gjøre Bergen til en bedre og grønnere by.

1



VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRE I 2023:
Leder: Eline Aresdatter Haakestad
Nestleder Else Kathrine Nesmoen
Kasserer Jon Fartein Lygre Hoel
Medlem: Robert B. Skaar
Medlem: Matilda Svedberg
Medlem: Fredrik Behrens
Medlem: Øystein Bønes

1.vara: Hassan Bile Mohamed
2.vara: Mona Høgli
3.vara: Snorre Lunde

LEDER: ELINE ARESDATTER HAAKESTAD
Eline (f. 1994) er fra Lofoten og har bodd i
Bergen siden 2014. Hun er utdannet
samfunnsgeograf og har vært aktiv i Grønne
Studenter, Grønn Ungdom og Miljøpartiet De
Grønne siden hun begynte å studere. Hun har
blant annet tidligere vært leder for Grønne
Studenter Bergen, styremedlem i Bergen MDG
og var talsperson for Bergen MDG i 2017.
Eline har også erfaring som tidligere politisk
rådgiver for Thor Haakon Bakke, og to
vikarperioder som byråd for klima, miljø og
byutvikling og byråd for kultur, mangfold og
likestilling. På fritiden liker Eline å buldre og
klatre og har nylig begynt på kurs for å prøve å lære seg å crawle.

NESTLEDER: ELSE KATHRINE NESMOEN
Else Kathrine (f. 1969) bor på Landås med samboer
og en datter. Hun ble med i MDG i 2018 for å prøve
å bidra til et raskere grønt skifte. Hun har sittet i
styret siden 2019, det meste av tiden som nestleder.
Else Kathrine er utdannet statsviter og jobber som
avdelingsleder i Direktoratet for høyere utdanning
og kompetanse, hun har i tillegg mye erfaring fra
andre frivillige organisasjoner som Raftostiftelsen.
Else Kathrine er opptatt av å få med flere frivillige i
det grønne laget.
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ØKONOMIANSVARLIG: JON FARTEIN LYGRE HOEL
Jon (f. 1995) bor på Slettebakken, er utdannet
byplanlegger og jobber i Plan- og bygningsetaten i
Bergen kommune. Han har jobbet aktivt med en
miljøvernarbeid siden videregående og meldte seg inn
i MDG i 2012. Han har hatt flere verv både i MDG,
Grønn Ungdom, Grønne Studenter og vært vara i
kommunestyret i Ås. Han har nylig gått av som leder av
Kontrollkomiteen i Grønn Ungdom. Gjennom flere
aktive år har han opparbeidet seg en solid erfaring med
alt fra å jobbe med vedtekter og økonomi til å gå på
dørbank. Jon har god kompetanse på areal og
transport. Valgkomiteen mener at Jon bidrar med bred
verdifull erfaring og kompetanse og at han vil være en god kasserer.

STYREMEDLEM: ROBERT B. SKAAR
Robert (f. 1970) er gift med to barn på 16 og 18 år, og
bor i Fyllingsdalen. Robert er ambulansearbeider av
yrke og har siden 2017 vært tillitsvalgt i Helse Bergen
på fulltid. Han har sittet i styret i et år og vil gjerne
fortsette med å bidra der, noe valgkomiteen er glad
for.
“Det har vært et lærerikt år og jeg gleder meg til å få
oppleve en valgkamp fra start til seier.”

STYREMEDLEM: MATILDA SVEDBERG
Matilda (f. 2006) går på Bergen Katedralskole etter å
ha gått på Ny-Krohnborg skole i 10 år. På fritiden
seiler hun når hun ikke driver med politikk.

Matilda satt i skoledebatter i hele fylket og var aktiv i
bakkevalgkampen i Bergen i 2021. Siden det har hun
brukt mye tid på diverse verv i partiet, mest i GU. Hun
har blant annet vært landsstyrerepresentant for Grønn
Ungdom Vestland, hvor hun nå er nestleder. Hun har
imponert med sin utrettelige innsats i valgkamp og
aksjoner og valgkomiteen mener hun vil ha mye å
bidra med inn i det nye styret.
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STYREMEDLEM: FREDRIK BEHRENS
Fredrik (f. 1951) har bodd i Bergen siden 1995, er gift
og har en voksen datter. Han er utdannet
skipsingeniør fra NTH og ble pensjonist i august
2021. Som daglig leder av ulike industriselskaper
gjennom 30 år har hans politiske erfaring og politiske
virke vært innen næringspolitikk, energipolitikk,
forsvar og miljø både lokalt og nasjonalt. Han meldte
seg inn i MDG i 2014 fordi MDG setter hensynet til
klima og miljø øverst på den politiske agendaen og
representerer en viktig utfordrer til etablerte
maktstrukturer.  Fredrik var medlem av
nominasjonskommiteen som innstilte kandidatene på
kommunevalglista for 2023, og vil bli et godt bidrag
til nye styret.

STYREMEDLEM: ØYSTEIN BØNES
Øystein (f. 1977) er Bergen MDG sin mest rutinerte
kommunepolitiker. Han har vært gruppeleder i
perioden der MDG var en del av byrådet og har hatt
mange andre viktige verv og oppgaver. Blant annet har
han sittet mange år i lokallagsstyret, der han har tatt et
særlig ansvar for medlemsoppfølging. Øystein har også
mye erfaring fra arbeid med både planlegging og
gjennomføring av bakkevalgkamp.

“2023 er et flott år til å videreutvikle Bergen MDG til et
godt og rekordstort partilag. Min ambisjon er at styret
bidrar til tidenes valgkamp og bidrar til å bygge opp
organisatorisk kompetanse hos flere personer.”

1. VARAMEDLEM: HASSAN BILE MOHAMED
Hassan (f. 1989) bor i Fyllingsdalen. Han er
masterstudent innen ledelse, og jobber som lærer
på Knarvik ungdomsskule. Han er svært
samfunnsengasjert og leder organisasjonen
Somalisk råd Vestland som han selv tok initiativ til å
starte. Han er spesielt opptatt av å ta vare på
ungdom.
Hassan er glad og er motivert for å være innstilt som
varamedlem av styret i Bergen MDG. Målet hans er
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å jobbe for en inkluderende politikk i Bergen og Vestland hvor alle blir godt ivaretatt
uansett bakgrunn. Valgkomiteen mener Hassan vil bidra med viktige og unike
perspektiver og erfaringer inn i styret.

2. VARAMEDLEM: MONA HØGLI
Mona Høgli f.1955 har i den siste lokalvalg perioden
vært fast representant i bystyret og på fylkestinget. Hun
har vært nestleder for bystyregruppen i perioden der
MDG var en del av byrådet og har hatt andre viktige
verv.og oppgaver, blant annet som leder av
nominasjonskomiteen til kommunevalglisten for 2023.
Hun har tidligere også vært medlem av lokallagsstyret.
Valgkomiteen mener Mona vil bidra med verdifull
erfaring og kompetanse til styret.

3. VARAMEDLEM: SNORRE LUNDE
Snorre Lunde (f.1994) er fra Blomsterdalen og bor i dag
i sentrum. Han har tidligere jobbet ni år i BKK (i dag
Eviny) som både montør og formann. For tiden er han
ansatt i Bane Nor. Fra BKK har han erfaring som
tillitsvalgt og verneombud. Han har også vært frivillig
og hatt verv på Det Akademiske Kvarter. Valgkomiteen
mener Snorre vil bidra til styret med friske krefter og
viktige perspektiver.
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