Valgkomiteens arbeidsrapport og innstilling
Arbeidsform
Valgkomiteen ble valgt på årsmøtet i Bergen MDG 21. januar 2017, og har bestått av Jorunn Sørdal,
Aslaug Moi Frøysnes, Kyrre Sørensen, Jan Sortland og Sondre Båtstrand.
Valgkomiteen avholdt sitt første møte i juni, der en plan for fremdriften ble fastlagt. En felles
e-post for valgkomiteen ble opprettet, og skjema for å melde inn kandidater.
Det var noe usikkerhet rundt hva valgkomiteen faktisk skulle innstille på, men etter noen
runder med styret og kontrollkomiteen ble det klart at valgkomiteen kun fikk i oppgave å innstille på
nytt styre.
Etter stortingsvalget var overstått, gikk valgkomiteen over i aktivt arbeidsmodus. Nytt møte
ble avholdt, og kandidater ble meldt inn. Da fristen gikk ut 15. oktober, hadde vi mottatt 24
kandidater. Kandidater meldt inn etter fristen ble i utgangspunktet kun vurdert om de dekket inn
manglende representasjon. I praksis innebar dette at valgkomiteen fortsatte å se etter og ta imot
kvinnelige kandidater. Valgkomiteen ser med bekymring at det er langt vanskeligere å få kvinner enn
menn til å stille til styret, og vi anbefaler lokallaget å jobbe videre med likestilling i organisasjonen.
Kandidatene ble invitert til intervjuer. Disse ble gjennomført som korte intervjuer på rundt et
kvarter med hele eller nesten hele komiteen til stede. Det ble til sammen gjort 14 intervjuer over tre
dager.
Intervjuene handlet i stor grad om erfaring, kompetanse, motivasjon og visjoner, samt
spørsmål om syn på organisasjon og struktur.
Etter at alle intervjuene var gjennomført, har valgkomiteen hatt nye møter for å drøfte vår
innstilling.
Vi kan rapportere om et godt samarbeidsklima i valgkomiteen. Vi har hatt grundige og gode
diskusjoner, og har kommet frem til enighet. Faktisk har det ikke vært nødvendig med voteringer i
arbeidet, da komiteen har diskutert seg frem til løsninger alle stiller seg bak.
Valgkomiteen har mottatt en god del informasjon gjennom arbeidet vårt, og vil derfor
understreke at vi har behandlet all informasjon konfidensielt.

Viktige hensyn
Vedtektene for Bergen MDG slår fast at styret skal bestå av minst fem medlemmer og tre
nummererte varamedlemmer, mens både Grønne Studenter og Grønn Ungdom har møte- og
stemmerett med ett medlem hver. De siste medlemmene skal utpekes av de respektive
organisasjonene, og har derfor ikke vært del av valgkomiteens arbeid.
Vi har satt oss inn i retningslinjene for den nasjonale valgkomiteen, og merket oss hvordan
disse anbefaler vektlegging av mangfold: «Det er viktig å understreke at valgkomiteens innstilling skal
være et helhetlig forslag som baserer seg på i) kandidatenes personlige egnethet ii) Politisk bredde iii)
geografisk spredning og iv) aldersspredning. Geografisk spredning er et mål i seg selv, men det må
veies opp mot hensynet til i) og ii).»
Vi har lagt stor vekt på § 14.3 i de nasjonale vedtektene: «Alle utvalg og komiteer skal ha
minst 40 % av hvert kjønn.» Av § 3 a) i de lokale vedtektene fremgår det at «MDGB er en del av MDG
og er underlagt nasjonale vedtekter.» Kravet om kjønnsbalanse har blitt betraktet som et absolutt
krav.
Valgkomiteen har ønsket en god geografisk spredning på de innstilte kandidatene, og det
mener vi er godt oppfylt i vårt forslag. Vi har også ønsket en bedre fordeling aldersmessig, samtidig
som det aller viktigste har vært kandidatenes personlige egnethet. Styret skal arbeide godt sammen

og lede organisasjonen. Derfor har valgkomiteen vært opptatt av samarbeidsevner, så vel som
erfaring, bakgrunn og kapasitet.
Det er også viktig å ta hensyn til at mye arbeid det kommende året skal foregå utenfor styret,
og da i særdeleshet i programkomiteen og nominasjonskomiteen. Vi er fortsatt en ganske liten
organisasjon, og hensynet til at andre deler av organisasjonen enn styret skal ha nødvendige
ressurser, har blitt vektlagt. Vi har derfor konkludert med at vi ønsker oss et mindre styre enn det
som har sittet til nå. Forslaget er at vi velger et styre med fem faste medlemmer og tre
varamedlemmer.
Til slutt skal det ikke legges skjul på at valgkomiteen har vurdert mulighetene for å utvide
styret til sju faste medlemmer. Årsaken til at vi har gått bort fra det er todelt: For det første har det
vært vanskelig å opprettholde kjønnsbalansen med et større styre, og for det andre mener vi at det
er en fordel med et mindre og mer effektivt styre i året som kommer. Det er også et poeng at med
representanter fra GS og GU, vil styret ha sju medlemmer likevel.

Organisering
Gjeldende lokale vedtekter åpner for flere mulige modeller for organiseringen av styret. Det kan bli
valgt en leder eller talsperson(er), og det er også mulig å velge både leder og talsperson(er).
Vedtektene nevner også kasserer og sekretær, og at leder/talsperson(er) ikke kan inneha disse
vervene. I paragrafer om prokura- og signaturrett står leder og kasserer nevnt, uten at det går klart
frem hvem som vil dele rettene med kasserer om styret har talsperson(er) fremfor leder. Det som
imidlertid er klart, er at om årsmøtet velger både leder og talsperson(er), skal førstnevnte ha
organisatorisk ansvar, mens sistnevnte har politisk ansvar.
Med såpass åpne vedtekter, har valgkomiteen selv måttet vurdere hensiktsmessige modeller.
Vi har hatt gode diskusjoner, og har stilt spørsmål om leder- og talspersonmodell i intervjuene som er
gjennomført. Tilbakemeldingene har vært varierende, og har ikke dannet noe tydelig bilde. Vi har
imidlertid vektlagt ønsker fra kandidater vi innstiller til styret, og da særlig fra aktuelle
ledere/talspersoner.
Når valgkomiteen konkluderer som den gjør, skyldes det et ønske om en tydeligere
organisering og økt legitimitet til dem som skal utøve lederskap. Vi mener talsperson-modellen ikke
fungerer godt nok på lokalt plan, da ansvar ikke kan plasseres like lett og fordi det i praksis vil være
representantene i bystyret som fronter det meste av politikken utad og oppleves som mest relevante
av medier. Vi mener videre at det å utpeke en leder vil styrke dennes evne til å utføre sitt oppdrag.
De innstilte kandidatene er innforstått med og positive til at de blir leder og nestleder, ikke
talspersoner. Nestleder-posisjonen er ikke omtalt i vedtektene, men vi mener det er nødvendig med
en nestleder og oppfordrer til at denne rollen blir tatt inn i vedtektene.
Valgkomiteen vil imidlertid understreke at vi ikke tar et prinsipielt standpunkt i debatten om
partiet skal ha leder eller talspersoner. Vi har en rent praktisk tilnærming som kun gjelder dette
styret. Vi tar således ikke stilling til hvilke modeller som er ønskelige på nasjonalt plan, i fylket, i andre
lokallag eller i våre egne bydelslag.

Anbefaling
Vi vil anbefale valgkomiteen som etterfølger oss å starte tidlig med arbeidet. Vi avholdt vårt første
møte før sommerferien, og det ga oss god tid. Vi anbefaler videreføring av korte intervjuer med
aktuelle kandidater, og understreker viktigheten av at komiteen møtes fysisk for å diskutere arbeidet.
Kommunikasjon ansikt til ansikt har gjort vårt arbeid enklere enn om vi i større grad hadde
kommunisert via e-post eller telefon. Vi oppfordrer den nye valgkomiteen til å ta kjønnsbalanse og
likestilling på stort alvor, og vi ønsker dem hjertelig til lykke til med sitt arbeid.

Innstilling
Valgkomiteen er stolt av å presentere et forslag til styre som vi mener vil ta Bergen MDG mange steg
i riktig retning i et meget viktig år. Vi er glade for å kunne innstille på en handlekraftig og kompetent
leder, og et styre som har alle forutsetninger for godt samarbeid og gode resultater i året som
kommer.
Leder: Daniel Prestø-Økland, Fyllingsdalen
Nestleder: Janne Bruarøy, Årstad
Styremedlem: Fredrik Sundt Breien, Åsane
Styremedlem: Anna Milford, Årstad
Styremedlem: Tor Halle Rise, Bergenhus
Representant fra Grønne Studenter
Representant fra Grønn Ungdom
1.vara: Berit Lilleøkdal, Åsane
2.vara: Edward Svihus, Laksevåg
3.vara: Eline Aresdatter Haakestad, Bergenhus
På årsmøtet er det mulig å foreslå andre kandidater til vervene, såkalte benkekandidater. Om det blir
aktuelt, vil valgkomiteen oppfordre til at kandidaturet blir tilkjennegjort i god tid for valgkomiteen og
kandidatene det blir stilt motforslag på. På den måten kan alle få god tid til å forberede seg.

Presentasjon av kandidatene
Leder: Daniel Prestø-Økland (født 1983), Fyllingsdalen

Engasjert, ansvarlig og tror på en grønnere fremtid.
Daniel kommer fra Åsane og bor i Fyllingsdalen. Han er ikke gift og har ikke barn. Er utdannet
siviløkonom med spesialisering i strategi, ledelse og økonomistyring, og har også lederutdanning fra
Forsvaret. Daniel har vært økonomiansvarlig i styret i MDG Bergen i ett år. Har tidligere vært medlem
av Arbeiderpartiet, men miljøsaken gjorde at han heller meldte seg inn i MDG. Han er opptatt av
politisk helhet og ansvarlig bærekraft.

Nestleder: Janne Bruarøy (født 1975), Årstad

Janne har tidligere sittet 2 år i styret i MDG Hordaland og 2 år i styret i MDG Bergen. For tiden er hun
vararepresentant til fylkestinget i Hordaland. Hun jobber med arkitektur, spesielt eco-arkitektur og
ingeniørvirksomhet som fremmer dette.

Styremedlem: Fredrik Sundt Breien (født 1974), Åsane

Kreativ, engasjert, imøtekommende.
Fredrik er leder for Åsane bydelslag. Han har sittet i Bergen MDG styre tidligere, og er første vara til
Bystyret. Fredrik har lang ledererfaring fra egen bedrift, og innehatt flere styreverv. Han har sittet i
KUD Næringspolitiske Råd for Kulturnæringer fra 2015 til 2017. Fredrik arbeider med doktorarbeide
innenfor realfaglige læringsprinsipper. Fredriks motivasjon er barna. Han kunne ikke være passiv i
forhold til verden vi overleverer dem. Fredrik mener de viktigste grepene vi kan gjøre for en
bærekraftig verden er spredning av demokrati og rettferdighet verden rundt. Lokalt har han svært
god kjennskap til og engasjement i kultur- og næringsområdene.

Styremedlem: Anna Milford (født 1974), Årstad

Engasjert, effektiv, positiv
Anna er oppvokst i Fana, men bor nå i Årstad bydel. Er utdannet samfunnsøkonom med doktorgrad
fra NHH, jobber nå som forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), med spesialisering på
produksjon og forbruk av frukt og grønt, samt klimavennlig kosthold. Har vært aktiv i Natur og
Ungdom, SAIH, Framtiden i våre hender og Oikos-økologisk Norge. Anna har også nylig vært medlem
av Raftopris-komitéen. Ble medlem av MDG i 2009, og kom inn i Bystyregruppen i 2016. Hennes
hjertesaker er klimasaken, bevaring av biologisk mangfold og global matsikkerhet.

Styremedlem: Tor Halle Rise (født 1987), Bergenhus

Liberal, grønn og god!:)
Tor er østlending bosatt på Sydneshaugen (Bergenhus bydel). Utdannet statsviter og kokk, og med
stor interesse for både mat og politikk. Urbanist og interessert i byutvikling og hva som får oss til å
bruke byen vår. Tidligere analytiker i Holder de Ord, og journalist- og styreerfaring fra Student-TV i
både Trondheim og Oslo.

1.vara: Berit Lilleøkdal (født 1970), Åsane

Engasjert, saklig og rettferdig.
Berit har bodd i Åsane siden 2002. Opprinnelig trønder, men har i dag lengre fartstid på Vestlandet
enn i Trøndelag. Hun jobber som realfagslærer i ungdomsskolen, og har gjort det i ti år. Før det har
hun bakgrunn fra it-sektoren. Berit har tre år i styret til Landsforeningen for kvinner med
bekkenløsning, og to år i to forskjellige styrer i sameier der hun har bodd. Berit brenner for, eller mot,
er overbruk av plast, bruk-og-kast-samfunnet; hun bruker en del tid i klasserommet på å lære
elevene å skille på det de trenger og det de har lyst på. Hun er og opptatt av mat/kosmetikk uten
farlige tilsetningsstoffer eller giftstoffer.

2.vara: Edward Svihus (født 1990), Laksevåg

Ærlig, analytisk og åpen.
Edward bor på Laksevåg og har vokst opp i Stavanger. Han er på første året i lektor fremmedspråk
engelsk ved UiB, og jobber som sushikokk på TAKE ved siden. Edward er nylig valgt som en av to
talspersoner for Bergen Grønne Studenter og var studentrådspresident på Nansenskolen

folkehøyskole. Han har studert men ikke fullført filosofi ved UiO og siviløkonomi på NHH.
Hjertesakene hans er materialismens skade på miljøet og vår livskvalitet/psykologi, og global
oppvarming. Han er evig nysgjerrig og opptatt av naturvitenskap, politikk, filosofi og håndtverk.
3.vara: Eline Aresdatter Haakestad (født 1994), bosatt i Brasil og Bergenhus

Rolig, strukturert, men først og fremst engasjert.
Hun har tidligere erfaring fra Studentparlamentet ved UiB, som generalsekretær i Grønne Studenter
og som talsperson i MDG Bergen. Har en bachelor i Miljø- og ressursfag fra Universitetet i Bergen, og
skal på solidaritetsbrigade i Brasil våren 2018. Er spesielt opptatt av grønn og sosial byutvikling,
jordbruk og forbruk.

