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   17. oktober 2020 

 

Nominasjonskomiteens innstilling til stortingslisten 2021 

Miljøpartiet de Grønne Innlandet, valgkrets Hedmark. 

Dette er en liste vi i nominasjonskomiteen mener representerer Hedmark valgkrets og 

bredden i partiet på en god måte. I tillegg til kandidatene sine personlige egenskaper 

og erfaringer har vi blant annet vektlagt spredning i bostedskommune, alder, kjønn, 

omdømme og bakgrunn. For de øverste kandidatene er det lagt vekt på at de utfyller 

hverandre. De har gode samarbeidsevner, evne til å motivere og støtte hverandre, 

samt utvikle og formidle partiets politikk. Kandidatene har fått muligheten til å skrive en 

presentasjon av seg selv, dette finner du lenger ned. 

 

Innstillingen 

1. Marion Godager Tveter   1979  Oslo  
2. Sindre Sørhus    1980  Tynset  
3. Suhur Lorch-Falch  1974   Eidskog  
4. Malin Kristiansen   1994  Ringsaker / Grønn ungdom 
5. Camilla Tysland Lillehagen  1989  Ringsaker 
6. Katrine Aalstad    1976  Hamar  
7. Jon Lurås     1961   Løten  
8. Thomas Eriksen    1977   Ringsaker  
9. Kjetil Vangløkken   1969  Hamar 
10. Runhild Dammen   1973  Tynset  
11. Thomas August Solberg 2001  Elverum / Grønn ungdom 
12. Sonja Vatn    1976  Løten  
13. Hege Sjølie    1969   Stange 

Benking 

Per i dag er nominasjonskomiteen kjent med at følgende vil benke: Malin, Suhur, 

Katrine og Jon ønsker å benke mot Marion på førsteplassen. Thomas E ønsker å 

benke på andreplassen.  
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Om nominasjonskomiteen og vårt arbeid 

Nominasjonskomiteen ble valgt på̊ Miljøpartiet De Grønne Innlandet sitt årsmøte, 
avholdt i februar 2020. Komiteen har jobbet noe delt (på grunn av to valgkretser), men 
hatt et godt samarbeid.  
 
Vi startet vårt arbeid med å oppfordre medlemmer og lokallag til å sende oss sine 
innspill, i etterkant av det kontaktet vi aktuelle kandidater som vi mente ville bidra til at 
vi innfridde retningslinjene for nominasjonsprosessen. Det første utkastet til liste ble så 
sendt ut til de kandidatene vi hadde satt opp, slik at de kunne godkjenne plasseringen 
vi hadde gitt dem. Neste steg i prosessen var å sende listen ut på høring til alle 
medlemmer, lokallag og fylkeslag. Vi har fått mange gode forslag og innspill i denne 
prosessen. Det har på grunn av det og endrede ambisjoner hos kandidatene vært noen 
endringer underveis. Nominasjonskomiteens innstilling ble sendt ut til alle medlemmer 
30. september, men endringer kan skje helt fram til valget er gjennomført på 
nominasjonsmøtet 31. oktober da alle kandidater står fritt til å trekke seg eller endre 
sine ambisjoner. I tillegg står alle medlemmer fritt til å benke.  
 
Alle medlemmer i nominasjonskomiteen har signert en taushetserklæring, og alle 
kandidatene har signert en kandidaterklæring. Kandidaterklæring og retningslinjer ble 
vedlagt høringsutkastet når det ble sendt ut i august.  
 

Nominasjonskomiteen i Miljøpartiet de Grønne Innlandet har bestått av  

Guro Veum (Oppland)  

Kristine Liodden (Oppland)  

Torbjørn Dahl (Oppland) 

Gjermund Gjestvang (Hedmark)  

Terje Olav Lie Amundsen (Hedmark)  

Rikke Torgersen (Hedmark) 

Anne Sofie Syse Kolstrøm (Grønn Ungdom)  

Emil Dalsheim (Grønn Ungdom) 

 

Spørsmål angående innstillingen for valgkrets Hedmark kan rettes til 

Gjermund Gjestvang, gjermundgjestvang@hotmail.com,  

Terje Olav Lie Amundsen, teram@hedmark.org  

Rikke Torgersen, rikketorg@gmail.com 
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Presentasjon av kandidatene 

 

 

Marion Godager Tveter, 1979, Ringsaker / Oslo 

 

Har jobbet som politisk rådgiver for De Grønne 

på Stortinget. Har sittet i sentralstyret, 

internasjonalt utvalg, i Oslo bystyre, var med på 

å etablere Østensjø MDG og var lokallagsleder 

der, har ledet forsvarspolitisk utvalg og sitter nå 

i programkomiteen for nytt stortingsprogram.  

 

Jeg er spesielt opptatt av politikkfeltene 

landbruk, utenriks, skole og oppvekst, justis og 

kultur, men har jobbet bredt med mange ulike 

områder, inkludert samferdsel, kontroll og 

konstitusjon og helse.  

 

Har studert statsvitenskap, har en MA in 

Diplomatic Studies fra Storbritannia og er nå 

programsjef i 

menneskerettighetsorganisasjonen Den norske Helsingforskomité. Tidligere har jeg 

blant annet jobbet med internasjonalt samarbeid i Politidirektoratet, Redd Barna og 

Røde Kors.  

 

Er mor til en tenåring, har vokst opp på et småbruk i Furnesåsen i Ringsaker, og 

tilbrakte somrene i barndommen i Rendalen og Engerdal. Bor og jobber i Oslo og har 

en deltidsbolig i Ringsaker der jeg ofte er. Svarer gjerne på spørsmål fra lokallagene.  

 

Hvorfor velge meg til førstekandidat? 

Jeg stiller som førstekandidat i Hedmark fordi jeg har lyst til å være ei tydelig stemme 

for Hedmark i ei stor grønn gruppe og sørge for at Hedmark blir godt ivaretatt i det 

grønne skiftet. Jeg kan Stortinget, har bredt nettverk der og vet hva som må til for å 

oppnå resultater. Som person er jeg omgjengelig, uredd, grundig, positiv og en 

lagspiller. Det meste av mitt voksne liv har jeg brukt til å representere og forhandle på 

vegne av ulike organisasjoner, inkludert De Grønne på Stortinget. 
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Sindre Sørhus, 1980, Tynset 

Bosatt på Tynset. Gift, og har to barn (4 og 7 år). Oppvokst på et leirsted oppunder 

fjellet i Tynset kommune. Etter videregående ventet folkehøyskole, 

førstegangstjeneste, en kontigent i Kosovo og studier i Trondheim, Bergen og Oslo. I 

Bergen studerte jeg utviklingsstudier og etter utveksling i Ecuador skrev jeg 

bacheloroppgave om oljens påvirkning på Ecuadors økonomi. Studiene har favnet 

bredt. Alt fra Europastudier til religion, språk, meteorologi, pedagogikk, regional 

utvikling, matematikk og miljøforvaltning. I Oslo tok jeg en master i samfunnsgeografi 

der jeg skrev om bedrifters samfunnsansvar blant internasjonale oljeselskaper i Sør-

Sudan.  

 

Jeg har vært reiseekspert i Kilroy Travels, frivillighetskoordinator i Røde Kors og som 

lærer i både Oslo og på Tynset. I tillegg har jeg reist ganske mye, besteget fjell, skrevet 

bok og holdt motivasjonsforedrag. Har en del kunnskap om skolepolitikk, rovdyrpolitikk, 

økonomi og oljepolitikk og er grundig når jeg setter meg inn i nye fagfelt. 

Arbeidskapasiteten er høy, strukturen så som så.   

 

Var første gang politisk aktiv under EU-avstemninga i 1994. På nei-siden. Var en kort 

periode på 90-tallet passiv i KrFU, den gang miljø og internasjonal solidaritet var de 

viktigste sakene. Fikk ny politisk gjenvåkning 15 år senere. Leste de fleste 

partiprogram fra perm til perm og meldte meg inn i MDG før stortingsvalget i 2013. 

Startet lokallag på Tynset og ble valgt inn i kommunestyret i 2015. Er nå i min andre 

periode. Satt i fylkesstyret for Hedmark fra 2015 til 2019. Valgt inn på fylkestinget i 

Innlandet i 2019.   

 

Jeg er med i MDG fordi jeg mener vi trenger en reell systemendring. Ny teknologi kan 

(!) være bra, men er ikke nok. Det var først og fremst vekstkritikken og den 

medmenneskelige politikken som trakk meg til MDG. Jeg brenner for en human asyl- 

og flyktningpolitikk, en seriøs klimapolitikk og en radikal naturpolitikk. Jeg mener vi skal 

tørre å løfte fram de alternative løsningene. Borgerlønn, kortere arbeidstid, KAF osv. 

Er muligens noe konservativ når det kommer til bioteknologi.  
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Suhur Lorch-Falch, 1974, Eidskog 

 

Jeg er en kvinne i 40 årene som opprinnelig 

er fra Somalia. I 1997 kom jeg til Norge som 

enslig flyktning, lille meg i nytt land. Nå 23 

år senere bor jeg i Eidskog med mannen 

min, og våre 3 barn. 

 

Etter jeg kom til Norge så startet jeg å jobbe 

med frivillige organisasjoner. Jeg har blant 

annet 

vært prosjektleder for en landbruks 

høgskole i Afrika gjennom norsk folkehjelp. 

Jeg har sittet 8 år i flerkulturelt råd i 

Hedmark fylkeskommune. Den dag i dag er 

jeg tillitsvalgt i framfylkingen, og sitter som 

fylkestingsrepresentant i nye Innlandet. 

Sitter også i samferdselsutvalget Innlandet. 

Jeg ble valgt inn for MDG Innlandet i 2019. 

Kjerneverdier som betyr mye for meg er 

likeverd, solidaritet og miljø. 

 

 

Hvorfor velge meg som førstekandidat? 

Etter en lengre tid med usikkerhet har jeg bestemt meg for at jeg ønsker å stille på 1. 

plass for MDG Innlandet til Stortinget. 

Jeg har vært usikker pga om min hudfarge og afrikanske bakgrunn holder til å bli tatt 

med i diskusjonen om en slik ærefylt mulighet. 

Etter at datteren min og familien ga meg full støtte og ikke gi opp grunnet min bakgrunn, 

har jeg derfor kommet til beslutning om å gå for 1. plassen.  

 

Jeg er sikker på at med min bakgrunn, og erfaring fra ulike frivillige organisasjoner 

gjennom siste 15 år. Slik som 8 år i flerkulturell råd Hedmark. 8 år i sentralstyret i 

Framfylkingen. 15 år i Framfylkingen Eidskog.10 år i Norsk Folkehjelp region. 

 

Skulle dere ønske mer info, ta gjerne kontakt. 
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Malin Kristiansen, 1994, Ringsaker / Grønn Ungdom 

 

Jeg bor i Moelv sammen med min samboer og en 

bonussønn på fire år. Jeg er utdannet sosionom 

og jobber innen arbeids- og 

velferdsforvaltningen, og har tidligere erfaring 

innen kommunal helsetjeneste og psykisk 

helsevern.  

 

Som person jeg er over snittet opptatt av hvordan 

jeg som enkeltperson kan bidra med å redusere 

mitt klimafotavtrykk. Jeg er opptatt av å være 

opplyst om det som skjer rundt meg, både lokalt, 

nasjonalt og globalt. Min rettferdighetssans er 

sterk, både da det kommer til medmennesker, 

men også dyrevelferd.  

 

Jeg brenner for å skape dialog rundt temaer og 

kan i utgangspunktet diskutere hva som helst, 

men foretrekker temaer som dyrevelferd, artsmangfold, naturvern, jordvern, folkehelse 

og psykisk helse med mer.  

 

Med min bakgrunn innen helse- og sosialsektoren ser jeg viktigheten av en 

velfungerende velferdsstat som tar vare på de som ikke mestrer dette på egenhånd. 

Jeg er også over snittet opptatt av #femforhvalen og plukker søppel hvor hen jeg er. 

Alle monner drar og jeg mener at jo mer hvermannsen bidrar med og setter fokus på, 

jo mer må samfunnet og samfunnskreftene lytte. Jeg opplever en fin trend blant unge 

med fokus på økologisk mat, mindre kjøttkonsum, men vi har fremdeles en veg å gå 

da det kommer til forbruk. Klesmiddelindustrien er gigantisk og her må ting endres, 

både da det kommer til forbrukerne, men også måten klesindustrien får fortsette å 

forurense naturen. Som person er jeg lærevillig og evner å lytte. Jeg er ikke redd for å 

si min mening om temaer og er ikke redd for å ta en diskusjon. Per tid har jeg ikke så 

mye erfaring innen politisk arbeid og ser frem til å lære masse i tiden fremover. Jeg 

tror og håper at mitt navn er et navn å legge merke til. 

 

Hvorfor velge meg som førstekandidat? 

Miljøpartiet de grønne trenger unge velgere. Det er ikke å stikke under en stol at de 

unge er en viktig målgruppe for oss. Jeg mener derfor at det å ha en Grønn Ungdom 

høyt opp på lista er uhyre viktig i valget som kommer. Det å faktisk kunne kjenne seg 

igjen i den som står og snakker politikk, er viktig for velgerne. Jeg kommer til å delta 

på skoledebatter og vil derfor være et fjes unge velgere kan forholde seg til. Og med 

tanke på at jeg er 26 år og medlem i Grønn Ungdom et par år til, ønsker jeg derfor å 

benke på førsteplassen på stortingslista for MDG Hedmark for stortingsvalget 2021. 

 



7 
 

Camilla Tysland Lillehagen, 1989, Ringsaker 

 

Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og 

miljøbevisst og på grunnlag av dette 

engasjementet, valgte jeg masterprogrammet 

MSc in International Environmental Studies på 

NMBU.  

 

Graden inkluderer politiske, økonomiske, sosiale 

og biologiske perspektiver som har lært meg å 

analysere og forstå ulike sosiale- og 

naturrelaterte utfordringer i et helhetlig 

perspektiv. Det tverrfaglige fokuset gjør det 

enklere å formidle kompliserte problemstillinger 

på en lettforståelig måte som er viktig da man 

som politiker jobber med påvirkning gjennom 

formidling av sammensatte 

samfunnsutfordringer.  

 

Jeg har et brennende engasjement for natur og miljø og jeg ønsker å bevege verden 

inn i en mer bærekraftig retning. Slagordet "Mennesker og miljø" er dekkende for hva 

som engasjerer meg. Både gjennom masterprogrammet, jobben min hos EAT, og nå 

som ansatt hos Framtiden i våre hender er fokuset rettet på samspillet mellom 

mennesker og miljø.    

 

Kjernesaker som jeg synes er spesielt engasjerende er naturvern, solidaritet, tiltak mot 

utslipp med mer. Mer klassiske politikkområder som engasjerer meg er f.eks. Grønn 

næringsutvikling, bærekraftig reiseliv, matpolitikk, oppvekst og helse, for å nevne noe. 

Alt i alt, er jeg bevisst på at rollen som politisk leder eller representant skal gjenspeile 

gjeldende konsensus fra egen partigruppe.      

 

Som nylig tilbakeflyttet hedmarking bor jeg midlertidig på gården til foreldrene mine 

hvor jeg bidrar med praktisk gårdsarbeid, samtidig som jeg jobber for Framtiden i våre 

hender med lokale tiltak for å bidra til grønn utvikling på Innlandet.     

 

Jeg har gjennom hele studietiden påtatt med ulike verv innenfor en rekke 

organisasjoner. Som student hadde jeg flere ulike verv og jobbet som frivillige i alt fra 

bedriftsportalen til psykologistudenter til Changemaker og Natur og Ungdom. Mitt mest 

tidkrevende verv var i Eventstyret til UKA-11 i Trondheim. Jeg har også engasjert meg 

i internasjonale organisasjoner som UVIKIUTA og hatt sommerjobb for Leger uten 

grenser.  
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Katrine Aalstad, 1976, Hamar 

 

Gift med Amund og mor til 3. Jobber som gründer, 

økologisk gårdbruker og prosjektutvikler i Beias 

Gruppen AS. Utdannet Msc Agricultural Business 

fra UMB/Univ. Di Siena/ University of Edinburgh.  

Jeg definerer meg selv som dyp grønn. Naturvern 

må komme først. Jeg mener system og 

incentivendring er viktigere enn enkelt saker. Det vil 

si at jeg ikke tror at grønnvekst er veien å gå, men 

at vi må legge til rette for at innbyggere, kommuner 

og bedrifter velger en bærekraftig utvikling fremfor 

at de skal vokse.  

 

Jeg er opptatt av den åpne debatten, og at 

demokratiet skal være levende. Utbygging av 

vindmøller, 5G, Ipader i skolen etc. skal komme som initiativer fra folkevalgte etter 

åpne debatter hvor innbyggerne deltar og kan si hva de mener gjennom valg og 

medvirkning.        

Jeg tror at de store løsningene ligger i det små. Jeg tror at vi tar ansvar for 

konsekvensene av vårt forbruk om de vedgår oss mer direkte. Lokalt eierskap av 

bedrifter gjør det lettere å holde bedriftene ansvarlige for hvordan de behandler både 

omgivelsene og ansatte.  

Jeg mener at store internasjonale avtaler og organisasjoner har mye bra for seg, men 

at de avtalene og institusjonene vi har i dag først og fremst er satt opp til å tjene de 

internasjonale konsernene på̊ bekostning av nasjonalstaten, små̊ bedrifter og 

innbyggerne. Jeg tror at ekte demokrati, også̊ innebærer en demokratisk økonomi, der 

ingen kan kjøpe seg fordeler, ingen er for store til å gå konkurs, kan unngå̊ skatt eller 

kan tjene seg rike på̊ bekostning av menneskeverd og klodens bæreevne.  

 

Hvorfor velge meg til førstekandidat? 

Jeg stiller som førstelistekandidat for å gi Hedmark MDG en tilgjengelig og synlig 

kandidat på Stortinget, som er tydelig på grønne, fremtidsrettede løsninger for distrikts 

Norge. Jeg ønsker å være en Stortingsrepresentant som tør å ta standpunkt og tør å 

stå for de endringene vi trenger. 
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Jon Lurås, 1961, Løten 

 

Jeg er gift og bor i Løten sammen med Kari. 

Jeg jobber nå i IT-bedriften TietoEVRY i 

Brumunddal. Tidligere har jeg hatt eget 

datafirma og vært med å bygge opp firmaet 

Hippopotamus som var med å dro i gang salget 

av resirkulert papir i Norge. 

 

Jeg har bakgrunn fra miljøbevegelsen og bl.a. 

vært aktivist i Natur og Ungdom og sivilarbeider 

hos Norges Naturvernforbund. 

Har vært medlem av MDG siden 2013 og i 2015 

blei jeg folkevalgt i Løten. I 2019 blei jeg 

gjenvalgt som folkevalgt. 

 

Jeg er nå fylkesleder i MDG Innlandet og 

medlem av landsstyret til MDG. Jeg er også 

leder av MDG Løten. Sammen med tidligere leder i MDG Oppland, Karina Ødegård 

har jeg siden høsten 2018 drevet det digitale møteforumet Grønn Torsdag. 

 

Mine viktigste politiske saker er: 

* Matproduksjon, jordvern og som følge av dette arealbruk 

* Klima 

* Artskunnskap og naturvern 

* Forbruksgalskapen 

* Retten til å kunne reparere 

* Folkehelse 

* Samferdsel og behovet for bil på bygda 

 

Hvorfor velge meg til førstekandidat? 

Jeg har stor arbeidskapasitet, er initiativrik og uredd, kjenner mange. Jeg har god 

kunnskap om hele Hedmark og kjenner godt alle MDGs lokallag i hele valgkretsen og 

vil ta med meg innspill fra alle. Jeg vil være en god representant for Hedmark. Jeg bor 

på bygda, brenner for bygda og vil være med å markere at MDG er et parti også for 

bygda. 
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Thomas Eriksen, 1977, Ringsaker 

 

Oppvokst i Ringsaker, Moelv. Utdannet 

kokk, energioperatør og teknisk Ingeniør 

med fordypning i elkraft. Bodd og jobbet 4 

år til sammen i London, Bermuda, Sveits 

og Irland. Sett miljøfordeler og ulemper 

med å bo i en metropol og ser klima 

utfordringer med masse turisme og 

skatteparadis. Får inspirasjon fra naturen 

og positive menneske. Har jobbet med 

vannkraft, vindkraft og solceller, støtter 

ikke vindkraft på land pga tap av natur og 

artsmangfold.   

 

MDG er det partiet som fikk meg til å bli det jeg ikke trodde på, endel av det politiske 

systemet. Ser at det nytter med grønn poltikk for mennesker og dyr. 2014 medlem 

Ringsaker MDG, 2015-2023 folkevalgt i Ringsaker kommune, formannskapet, plan og 

landbruks utvalget. 2016-2017 styremedlem i Hedmark MDG. Ringsaker kommunes 

representant 2019-2023 i Mangfold og inkluderingsrådet, Villreinnemnda Rondane og 

Sølnkletten, Lyntogforum Gudbrandsdalen og Mjøsa. Innlandet MDG, styremedlem i 

Kunstbanken Hamar. Er i dag daglig leder på Moelv Frivilligsentral og koordinerer 60 

frivillige og 60 Natteravner i måneden. Mine områder i politikken jeg brenner for er 

folkehelse, matproduksjon, transport og kraftproduksjon. 

 

Hvorfor velge meg på andre plassen? 

Vil bringe de internasjonale klima og miljø utforingene på banen til flere ordførere og 

kommuner i Innlandet og Norge igjennom samarbeid med Mayors for Peace og Bike 

for Peace, i kampen mot atomvåpen. 

 

Vil bli en tydelig stemme på Stortinget i internasjonal solidaritet og fred, men med hjerte 

i Hedmark vil jeg mer en gjerne jobbe hardt for at Innlandet skal bli ledene i det grønne 

skifte i Norge. Vår treindustri og landbruk i fylket, kan legges til rette for å oppnå 

dette. Ja til fortetting i byer, men mulighet for levde bygder. Mindre hytter, mindre veg, 

mer lokal mat og insekter i maten, mer kjærlighet til hverandre og kloden, bedre 

dyrevelferd, nei til vindmøller i uberørt natur og på tide med en ny rusreformen, der har 

du meg :-)  

 

Vil med stor ære ta på meg oppgaven med å representerer Innlandet som en av topp 

kandidatene til Miljøpartiet De Grønne ved Stortingsvalget 2021. 
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Kjetil Vangløkken, 1965, Hamar 

 

Jeg bor på Hamar med kone og to barn. 

Arbeider nå som barneskolelærer etter et år i 

vervet som lokallagsleder i 

Utdanningsforbundet Hamar. Har på grunn av 

vervet hatt en liten pause fra partipolitikken, 

men ønsker nå å bidra for MDG igjen. 

 

Jeg har vært medlem av MDG helt siden 2010 

og har vært sentral i oppbyggingen av partiet i 

Hedmark. Har vært i styret til Hamar MDG, og 

som vararepresentant har jeg vært med på 

flere kommunestyremøter.  

 

I fire år jeg vært i styret for Dovre-Rondane 

nasjonalparkstyre, og det har vært svært 

givende og lærerikt å sitte der som MDG-

representant (og medlem av Naturvernforbundet) for Hamar kommune. Som 

nestleder/ styremedlem i flere år i MDG Hedmark har jeg deltatt på landsstyremøter 

og landsmøter, og kjenner partiet godt.  

 

Hvorfor ble det MDG på meg? Tre stikkord: Fredspolitikken, borgerlønn og økt 

livskvalitet (ikke økt vekst). Når så MDG i tillegg hadde (og har) den beste klima- og 

miljøpolitikken, så var valget klart. 

 

Jeg har i alle år vært opptatt av at partiet må få vist fram hele bredden i sin politikk. 

Fokuset har etter mitt syn vært for ensidig på klima og miljø. Spesielt i stortingsvalgene 

så er det av avgjørende betydning at vi må få bedre fram vår politikk på sentrale 

områder som skole, helse og næringspolitikk.   

 

MDG blir ikke et stort folkeparti med 10-15% oppslutning uten at vi lykkes med 

det. Landbrukspolitikken og i innvandringsdebatten har partiet lykkes bedre på å få 

fram vår politikk, og på området miljø og klima er vi best! 

 

Hva skal vi leve av etter oljen? Da må vi ta i bruk hele landet vårt, utnytte våre 

naturressurser; skogen (bioøkonomi), havet og landbruket. Og det må skje på en 

bærekraftig måte. Norge må ta en mer aktiv rolle i det grønne skiftet internasjonalt. Vi 

har både kapitalen og kompetansen til å gjøre det. Jeg har et stort engasjement for, 

og ønsker å bidra til utvikling av, og fokus på fredspolitikken i MDG. Det norske 

forsvaret bidrar med sitt NATO-medlemskap til ufred og setter fart i opprustningen. Det 

fører også til store klima- og miljøødeleggelser til ufattelige kostnader. 
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Runhild Dammen, 1973, Tynset 

 

Jobbstatus: Naturformidler og utstillingsdesigner, 

Besøkssenter våtmark Ørland. 

Sivilstatus: Enslig forsørger, mor til Elina, 11 år. 

Oppvekst: Fra gårdsdrift med sau, og gartneri. 

Noen ord om hva som har farget hvem jeg er:  

Jeg kan ikke skryte av noen lang politisk karriere. 

Høsten 2019 ble jeg valgt inn som 1. vara i Tynset 

kommunestyre, men har så langt vært mest aktiv i 

Trafikksikkerhetsutvalget. Derimot har jeg vært 

mere aktiv i kulissene. I 2019 var jeg valgkamp-

koordinator for Innlandet MDG og 

redaktør/journalist for valgkampavisen vår.  

 

Min yrkesmessige bakgrunn er heller bred enn 

spisset, men av den grunn føler jeg også at jeg 

står rimelig stødig. Jeg er utdannet grafisk 

designer fra USA, og art director fra Westerdal reklameskole. Etter en del år i 

reklamebransjen begynte jeg å stille spørsmål med hvorfor jeg brukte kunnskapen min 

til å øke salget av «ting man ofte greier seg fint uten». Da satte jeg meg på skolebenken 

igjen ved Universitetet på Ås og leste meg opp på området økologi.  

Siden har jeg kombinert disse to fagretningene. Først som kommunikasjonsrådgiver 

for BIOFORSK, hvor fokuset var stort på jord, miljø, avrenning til vassdrag og sårbare 

arter.  Senere som prosjektleder og utstillingsdesigner/innholdsleverandør for 

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold/ Besøkssenter våtmark Oslo, og 

Besøkssenter våtmark Ørland, hvor jeg nå jobber.   

 

Mine kjernesaker er arealpolitikk, biologisk mangfold og skolepolitikk/psykisk helse. 

Det var barns rett til å slippe overtidsarbeid (leksefri fritid) som åpnet veien for meg inn 

i lokal-politikken, men det er tap av leveområder som engasjerer meg mest i 

hverdagen.  
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Thomas August Solberg, 2001, Elverum / Grønn ungdom 

 

Jeg er en engasjert 19 åring fra Elverum Kommune i 

Hedmark, som helt siden barneskolen har hatt stor 

interesse for klima og miljø. Dette har utviklet seg til en 

stor interesse for politikk, samt et glødende 

engasjement for å aktivt delta i det norske politiske 

arbeidet. Et felt hvor jeg mener ungdom og unge 

voksne er alt for lite representert. 

 

I 2019 stilte jeg til valg i lokalvalget, og er nå en av 

MDGs to faste representanter i Elverum 

kommunestyre, hvor jeg også er representert i 

utdanningskomiteen, og tilhørende driftsstyrer. Her har 

jeg lært mye om både politiske prosesser, men også 

eget politisk engasjement. 

 

Jeg ønsker å stille som kandidat til stortingsvalget, fordi jeg ønsker at klimasaken skal 

tas på alvor, med tiltak som faktisk betyr noe. MDGs vekst i valgene har vist at folket 

ønsker en forandring, en forandring som sikrer en grønn og beboelig fremtid. Unge 

over hele verden demonstrerer ukentlig for at de skal bli hørt, og som stortingskandidat 

ønsker jeg å løfte disse stemmene enda høyere. Stortinget slik det er nå sitter fast i 

den grå fortiden, men vi må flytte fokuset fremover til et samfunn der det er plass til 

alle, og hvor unge generasjoner slipper å være redde for hva fremtiden vil bringe. Vi 

trenger rett og slett et større fokus på livskvalitet, og det fokuset vil jeg være med å 

sette på dagsorden som grønn stortingskandidat fra Hedmark.  

 

Noen av mine kampsaker er: 

-Klima 

-Livskvalitet 

-Fornybar energi 

-Unges rettigheter 

-Digitale rettigheter 

-Grønt næringsliv 

-Internasjonalt fredsarbeid 
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Sonja Vatn, 1976, Løten 

 

Jeg er oppvokst på Løten, der jeg fortsatt 

bor med mann og tre barn. Etter 

videregående studerte jeg medisin i Oslo, 

og hadde turnustjeneste i Sandnessjøen 

og Mo i Rana.  

 

Jeg har alltid vært opptatt av barn og unge, 

og som lege var det naturlig for meg å 

spesialisere meg til barne- og 

ungdomspsykiater. De siste årene har jeg 

jobbet hovedsakelig med psykose hos 

barn og ungdom, på enhet for tidlig 

intervensjon ved psykose (TIPS). Siden 2019 har jeg vært assisterende fylkeslege i 

Innlandet fylke. Forebyggende helsearbeid/folkehelse og at en god barndom gir gode 

voksenliv er temaer som engasjerer meg.  

 

Som person er jeg glad i diskusjoner, både privat og på jobb. Jeg synes det er veldig 

givende og spennende å høre andres tanker og innspill på ulike temaer. Jeg trives 

derfor godt med å jobbe i team, og er åpen og nysgjerrig. 

 

MDG sin politiske forankring i at hensynet til våre medmennesker og hensynet til 

miljøet er to sider av samme sak (for mennesker og miljø), gir for meg veldig mening. 

Ingen andre partier har dette som grunnlag for sin politikk, og det er derfor MDG er 

partiet «mitt». Saker som opptar meg spesielt er helsepolitiske spørsmål, barn og 

unges oppvekstvilkår, utjevning av sosiale forskjeller, dyrevern og tiltak mot global 

oppvarming. I tillegg har jeg et ønske om at MDG skal markere seg mer distriktspolitisk. 

Som et eksempel har MDG en fiskeripolitikk som alt for få kjenner til – og som jeg er 

sikker på ville fått applaus hos mange småfiskere langs kysten, hadde de bare kjent til 

den. 
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Hege Sjølie, 1969, Stange 

 

Jeg har tidligere sittet i fylkesstyret i Hedmark 

MDG, og er nå leder i lokallaget for Stange MDG. 

Jeg har også vært leder i Naturvernforbundet 

Hedmark. Utdannelsen min er biolog med 

hovedfag i botanikk. Etter studier jobbet jeg på 

prosjekter som «Levande stølar» samt andre 

prosjekter som studerte setring, beitedyr og 

biologisk mangfold og et engasjement i NVE om 

verneverdier i verna vassdrag. Nå jobber jeg 

som lærer på videregående skole. Naturlig nok 

har naturvern opptatt meg mest, men jeg er også 

opptatt av klimatiltak i landbruket og distriktene, 

og hvordan skape gode liv for folk som er natur- 

og klimavennlige. 

 

 


