
       17. oktober 2020 

 

Miljøpartiet De Grønne Innlandet  
Nominasjonskomiteens innstilling til stortingslisten 2021  

(Valgkrets Oppland) 

 

Nominasjonskomiteen har med dette gleden av å presentere en stortingsliste som 

vi mener representerer Oppland valgkrets og partiet på en god måte. Lista består 

av 12 navn, hvorav 7 kvinner og 5 menn. Kandidatenes alder spenner fra 60 til 

24 år. I tillegg til at vi satt sammen en liste med 12 dyktige kandidater, har vi 

forsøkt å oppfylle kriterier fra retningslinjene for nominasjonsprosesser. I tillegg 

til kandidatenes personlige egenskaper og erfaringer har vi blant annet vektlagt 

engasjement i tillegg til spredning i alder, kjønn, bostedskommune og bakgrunn. 

 

For de øverste kandidatene er det lagt vekt på at de utfyller hverandre, har gode 

samarbeidsevner, evne til å motivere og støtte hverandre samt utvikle og 

formidle partiets politikk.  

Kandidatene har fått mulighet til å skrive en kort presentasjon av seg selv (se 

lenger ned), og de har signert Miljøpartiet De Grønne sin kandidaterklæring 

(vedlagt). Ta gjerne kontakt med kandidatene hvis dere ønsker å vite mer om 

dem. Høringsperioden var 17.august til 15.september. 

 

 

Nominasjonskomiteen har innstilt følgende kandidater i valgkrets Oppland 

 

1.   Karina Ødegård   1971, Lunner 

2.   Christoffer Tallerås    1996, Lillehammer/Grønn Ungdom 

3.   Jon André Børselien Danielsen 1984, Gjøvik 

4.   Veslemøy Linde   1969, Vestre Toten 

5.   Marius Sunde     1980, Lillehammer 

6.   Grete Antona Nilsen    1961, Østre Toten 

7.   Jomar Rønning-Volle  1971, Søndre Land 

8.   Monica Rønning,   1975, Lillehammer 

9.   Ole-Jakob Christensen  1960, Vestre Slidre  

10. Tone Fjeldstad Holden   1959, Gjøvik 

11. Barbro Bekken   1984, Sel 

12. Ingebjørg Øveraasen   1983, Ringebu 

 

  

https://www.facebook.com/jonada


Om nominasjonskomiteen og vårt arbeid 

 

Nominasjonskomiteen ble valgt på̊ fylkeslagets årsmøte, avholdt i februar 2020 i 

Brumunddal. Komiteen har jobbet noe delt (på grunn av to valgkretser), men 

hatt et godt samarbeid.  

 

Utgangspunktet for utvelgelsen av kandidatene er det lagt vekt på engasjement 

og omdømme, evne til å utvikle og formulere partiets politikk, gode 

samarbeidsevner, lagforståelse og evne til å motivere og støtte hverandre.  

 

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 

 

- Emil Dalsheim (GU/Hedmark) 

- Gjermund Gjestvang (Hedmark) 

- Terje Olav Lie Amundsen (Hedmark) 

- Rikke Torgersen (Hedmark) 

- Anne Sofie Syse Kolstrøm (GU/Oppland) 

- Guro Veum (Oppland) 

- Kristine Liodden (Oppland) 

- Torbjørn Dahl (Oppland) 

 

Spørsmål til listen for valgkrets Oppland kan rettes til: 

Guro Veum, guro.veum@yahoo.no  

Kristine Liodden, kristine.liodden@gmail.com  

Torbjørn Dahl, tordahl@online.no   

mailto:guro.veum@yahoo.no
mailto:kristine.liodden@gmail.com
mailto:tordahl@online.no


Kort presentasjon av kandidatene 

  

Karina Ødegård, 1971, Lunner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrke/Utdanning:  

Hun har hovedfag realfag fra 

Universitet i Oslo og jobber 

til daglig som avdelingsleder 

i et selskap med hovedkontor 

i Mo i Rana og 12 

distriktskontorer, der hun 

også er fagekspert innen 

lukt, utslippsmålinger og 

luftforurensning.

 

 

 

Politisk erfaring:  

Karina meldte seg inn i partiet i 2013 og brukte noen år før hun ble aktiv i 2017. 

Karina ble kommunestyrerepresentant for MDG i Lunner etter valget i 2019 og 

fast representant i kommunens utvalg for plan og utvikling. Hun var 

landsstyrerepresentant og leder for MDG i Oppland frem til sammenslåingen 

med Hedmark. Sitter i dag i fylkesstyret for Viken MDG, der hun er nestleder. I 

forbindelse med programprosessen var hun leder for et temautvalg for 

distriktspolitikk. 

 

Kampsaker:  

Karina har bred erfaring  

med industrien gjennom en lang yrkeskarriere i industriell tjenesteytende sektor. 

Et reelt grønt skifte krever at vi får industri og arbeidsliv til å spille på lag med 

natur og miljø, og her kan hun bidra med erfaring og kunnskap. Opplands og 

Innlandets ulike regioner har hver for seg unike styrker og utfordringer. Karina 

vil jobbe for å forene en god distriktspolitikk med en næringspolitikk, som tar 

hensyn til natur og miljø. 

 

Annen erfaring/bakgrunn:  

Karina vokste opp i utkanten av Oslo og flyttet til Lunner og Hadeland i godt 

voksen alder. Uten barn og samboer kan hun tillate seg hektiske dager, selv når 

hun lever langsomt. 

  



Christoffer Tallerås, 1996, Lillehammer/Grønn Ungdom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrke/Utdanning:  

Organisasjons- og politisk  

rådgjevar for MDG Innlandet, tillegg til  

å drive med illustrasjon eller kunst. 

 

Politisk erfaring:  

I mitt første møte med stortingsval på 

videregåande skule i 2013 var det klima som 

engasjerte meg. Det engasjerte meg så stort at eg 

meldte meg som styremedlem i ungdomspartiet 

sitt fylklag og lokallagstyret til MDG 

Lillehammer like etter.  

 

 

Så langt har eg vore gjennom fire valkamper kor eg har gått frå å være tilskuer 

til stå i stand, til valkampansvarleg og videre til å sittja å debatere i skuleval. Eg 

hadde i gong fleire skulestreikar. Med hjelp, samla den største så mykje som 

over 500 ungdommar til å gå i tog gjennom Lillehammer sentrum.  

I dag sitt eg i sentralstyret i Grøn Ungdom i tillegg til at eg jobbar som 

organisasjons- og politiskrådgjevar for MDG Innlandet og fylkestingsgruppa. 

 

Kampsaker:  

Å stanse klimakrisa er det viktigste vi kan gjere. Det vill forhindre krig, flukt,  

massutryddelse av arter og så mykje meir. Eg har trua på teknologiske løysingar 

og med eit samla engasjement så skal vi ikkje berre stanse klimakrisa, men 

starte eit nytt og betre samfunn.  

 

Når det ikkje handlar om å redde kloden og å redde naturreservat har eg ein 

spesiell interesse for digitale rettar, personvern og overvaking.  

 

Det er også viktig for meg med ein liberal og omsorgsfull rus-politikk i tillegg å 

bygge eit distrikts noreg som er meir sjølvforsynt og som satsningsområde for 

nye grøne industriar. Eg er sjukt ogga på å dra på skule debattar, dra på dørbank 

og sove på rare plassar under valkampen med dei beste folka! 

 

 

  



Jon André Børselien Danielsen , 1984, Gjøvik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrke/Utdanning: 

Miljøarbeider innen tilrettelagte tjenester i 

kommunen og politisk rådgiver/konsulent for 

MDG Innlandets fylkestingsgruppe. Tidligere 

jobbet som bl.a. frilansjournalist. Bachelor i 

media og kommunikasjon. 

 

Politisk erfaring:  

Medlem i MDG fra 2013. Sekretær Oppland 

MDG (2015-2016), leder Vestre Toten MDG 

(2016-2018), sekretær Gjøvik MDG (2020-), 

rådgiver for fylkestingsgruppa Oppland MDG 

(2015-2019), Innlandet MDG (2019-), vara 

komité for samferdsel og trafikksikkerhet i 

Oppland fylke (2015-2019) og vara hovedutvalg 

for utdanning Innlandet fylke (2020-

Kampsaker:  

Psykisk helse: Vi alle har en psykisk helse og mange av oss opplever psykiske 

problemer i en periode eller hele livet, korona-pandemien gjør at enda flere enn 

før sliter psykisk. Her tror jeg grønn politikk har gode løsninger med fokus på 

hele mennesker og et fokus på forebygging.  

Grønn næringsutvikling: Jeg er opptatt av innovasjon og hvordan det offentlige 

kan stimulere bedrifter til å utvikle gode, framtidsretta løsninger på dagens og 

morgendagensutfordringer.  

Klimabelønning/Karbonavgift til fordeling (KAF): Er det ett virkemiddel som 

kan påvirke folk til mer miljøvennlige valg, så er det dette! Avgifter er aldri 

populært, men jeg tror denne kan bli det. Oppskriften er enkel: Innfør gradvis 

høyere avgifter på miljøskadelige produkter (som f.eks. bensin/diesel, flyreiser), 

ta pengene og putt de i en pott, fordel de likt til alle borgere. Slik vil det lønne 

seg mer og mer å velge miljøvennlig. 

 

Medieerfaring:  

Jeg har vært 3 ganger i avisa som "hovedperson" (HA, OA og Gjøviks blad), 

skrevet mange leserinnlegg og pressemeldinger. Jeg er kanskje ikke en person 

som stortrives i rampelyset, men er det noe jeg virkelig brenner for så er jeg ikke 

redd for å fronte saken. Som en kuriositet kan jeg nevne at jeg etter å ha vært 

medlem i MDG to uker, satt jeg plutselig i en skoledebatt sammen med bl.a. to 

stortingsrepresentanter, noe som resulterte i et dobbeltsidig oppslag i HA med 

tittelen "Debutant ble debattens helt" (føler sjøl at overskriften var litt 

overdrevet). 

https://www.facebook.com/jonada


Veslemøy Linde, 1969, Vestre Toten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrke/Utdanning:  

Spesialisttannlege/ sykehustannlege   

 

Politisk erfaring:  

Medlem av Unge Høyre i ungdomsår,  

MDG de siste par år,  

styremedlem/webansvarlig i NAF,  

tillitsvalgt i fylkeskommunen,  

nestleder i Hageselskapet Oppland. 

 

Kampsaker:  

Jeg er opptatt av helsepolitikk, lokalmiljø,  

fornybare energikilder og nedpakking av  

karbon!  

 

Medieerfaring:  

Ivrig skribent i lokalaviser og redaktør og nå redaksjonsmedlem i menighetsblad  

 

Annet:  

Opptatt av å formidle grønne verdier på tvers av aldersgrupper og startet Barnas 

Hagelag i sitt lokalmiljø. Brenner for å skape trygge rammer for barn og 

ungdom som styremedlem i Natteravnene. 

 

 

  



Marius Sunde, 1980, Lillehammer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrke/Utdanning: 

Tidligere har jeg jobbet som kjøkkenleder på 

Egon Lillehammer.  

Jeg tar for tiden utdanning innen BIM,  

(bygnings informasjons modell)  

på Fagskolen Gjøvik. 

 

Politisk erfaring:  

Leder MDG Lillehammer siden 2015,  

folkevalgt Lillehammer 2019-23 

 

 

 

 

Kampsaker:  

Jeg er interessert i ny teknologi, men til hjelp for, ikke på bekostning av naturen.  

Jeg er interessert i Smultring-økonomien: Vi må holde alle innenfor, sosial 

sikkerhet i bunnen og et tak for vekst slik at vi ikke overforbruker planetens 

ressurser. Jeg mener alle er klare for å bidra mer og at denne viljen 

undervurderes av dagens styrende politikere.  

 

Jeg mener vi må gjøre det samme som vi gjorde når vi begynte med olja; tenke 

nytt, innovere og tørre å satse på fremtidens energiøkonomi. Økonomisk reform 

med planetens tålegrense som tak og sosial sikkerhet som fundament.  

Beredskap, energipolitikk og naturvern. Rusreform. Internasjonal solidaritet.  

 

Hvis jeg kommer på stortinget, vil jeg jobbe for rettferdighet for mennesker og 

natur. 

 

 

  



Grete Antona Nilsen, 1961, Østre Toten
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrke/Utdanning:  

Jeg er utdannet Gestaltterapeut og jobber på 

Sykehuset Reinsvoll som miljøarbeider.  

 

Politisk erfaring:  

Jeg har vært aktiv i MDG siden 2010: 

Styremedlem i MDG Oppland fra 2011, leder i 

2013. 2 kandidat på Stortingslista i 2013. 

Styremedlem i MDG Ås i 2014-2016. Vara i 

utvalg for Helse og omsorg, leder av MDG Østre 

Toten fra 2018. Valgt inn i kommunestyret i 2019, 

med plass i SAM-utvalget. Styremedlem i MDG 

Oppland i 2018-2020. 

 

Kampsaker:  

MDG bygger på tre solidariteter: solidaritet for andre mennesker, solidaritet for 

dyr og natur og solidaritet for kommende generasjoner. Disse tre punktene 

ligger til grunn i alle de sakene jeg ønsker å fremme ved neste års Stortingsvalg. 

 

Jeg ønsker først og fremst å avvikle helseforetaksmodellen og demokratisere 

helsevesenet. Jeg vil verne om de lokalsykehusene vi har, også Reinsvoll og 

Granheim. Nærheten til akuttsykehusene gir trygghet, om du er fødende kvinne, 

ung eller gammel, om det er somatikk, rus eller psykisk helse. Helsevesenet må 

styres i åpenhet, vi må forsikre oss om at valg som tas er faglig forankret og 

legge til rette for gode arbeidsvilkår for de mange ansatte. I sum kan vi bedre 

enn å kutte ned på antall sengeplasser, avvikle avdelinger og true med å stenge 

hele velfungerende sykehus! Naturen er selve livsgrunnlaget vårt, og vi har et 

stort ansvar for å forvalte ressursene på en måte som ikke forringer den. Som 

politiker vil jeg verne om urørt natur, det biologiske mangfoldet, myra, 

gammelskogen og drikkevannet vårt. Sist, men ikke minst, brenner jeg for sosial 

utjevning. Jeg spør om en garantert grunninntekt/borgerlønn kan 

implementeres i dagens velferdsmodell? Alle har rett til å få dekket sine basale 

behov, mat, tak over hodet og helsehjelp.  

 

Annen erfaring:  

Arrangert Grønn Festival Toten to sesonger. En av initiativtakerne til stiftelsen 

av Borgerlønn BIEN Norge i 2012. Sittet som styremedlem i NFP, Norsk 

Forening for Psykoterapeuter, 2016, valgt inn for NIP, Norsk Institutt for 

Psykosyntese.  

  



Jomar Rønning-Volle, 1971, Søndre Land 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrke/Utdanning: 

Radiojournalistikk, ellers standard 

artium. Har jobbet innen mange felt i 

sin karriere, kan som eksempel nevne 

at Jomar oversatte Tom & Jerry- 

tegnefilmer for TV fra 1993-95, og at 

han fra ’95 til ’98 kjørte gaffeltruck 

og lempet rørdeler på en VVS-bedrift 

på Tåsen i Oslo. Jomars påfølgende 

jobb var teamleder på MMI’s 

telefonintervjuavdeling i Oslo. Han 

har med andre ord vært litt «potet» i 

sin yrkeskarriere. 

 

Politisk Erfaring: 

Jomar meldte seg inn i partiet i 2010 og ble etter kort tid fylkesleder for 

Telemark. I 2013 flyttet han til Søndre Land og restartet lokallaget der med god 

hjelp fra lokale krefter. Jomar ble kommunestyrerepresentant for MDG i Søndre 

Land etter valget i 2015 og fast representant i kommunens Helse/Sosial/Velferd-

komite, hvor han fikk til mye i MDG’s ånd. Var frem til 2019 representant i 

fylkesstyret i MDG. Er per i dag medlem av MDG’s nasjonale valgkomite på 

åndre året. 

 

Kampsaker: 

Det er i distriktene at miljøkampen er viktigst. At det sendes grønnsaker med båt 

fra et annet kontinent til lokalbutikken når de samme grønnsakene kunne blitt 

dyrket noen meter derifra er rett og slett galskap. Vi trenger levende bygder og 

det må lønne seg å drive småbruk. Kortreist mat er det beste for miljøet, 

kortreiste jobber er det beste for mennesker. Vi kan ikke alle bo i storbyer, det er 

på landet maten vi spiser produseres. 

 
 

 

  



Monica Rønning, 1975, Lillehammer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrke/Utdanning:  

Høgskolelektor,  

utdanning: mastergrad i miljøpsykologi 

 

Politisk erfaring: 

Folkevalgt i Lillehammer 

 

Kampsaker:  

Fremtidsrettet samfunnsutvikling,  

biologisk mangfold og at det skal bli  

enklere å gjøre bærekraftige valg. 

 

Erfaring:  

Lillehammer kommunestyre,  

representant i UPS og Formannskapet.  

Flere år i styret til Naturvernforbundet  

i Lillehammer 

 

 

Ole-Jacob Christensen  (1960)  Vestre Slidre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrke/Utdanning:  

Småbruker. Mellomfag sosiologi, semesteremne 

idéhistorie, master i franske områdestudier fra 

UIO. 

 

Politisk erfaring:  

Styremedlem i vestre Slidre MDG fra 2012, vara 

til kommunestyret siden 2015, styremedlem i 

Norsk bonde- og småbrukarlag på lokal- og fylkes 

og nasjonalt nivå gjennom mange år og 

styremedlem i Oikos Økologisk Norge. 

 

Kampsaker:  

Bekjemping av sult og fattigdom i verden, økonomisk utjevning og et 

økonomisk system som ikke bygger på vekst, økt norsk matproduksjon og flere 

gårdsbruk i drift, kollektivtransport. 

 

Medieerfaring:  

Skriver mye i aviser. 



Tone Fjeldstad Holden, 1959, Gjøvik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrke/Utdanning:  

Utdannet pedagog 

 

Politisk erfaring:  

Tillitsvalgt som talsperson i Gjøvik 

MDG og nestleder i fylkesstyret 

MDG 

 

 

 

 

Kampsaker:  

Å bidra til at vi tar på alvor gjennom våre handlinger at mennesket er en del av 

naturen, og vi ser sammenhengen mellom å ta vare på klima og miljø, og å ta 

vare på livskvaliteten hos oss mennesker. 

 

Annen erfaring:  

Vært skoleleder (rektor) i en årrekke. 

 

 

 

Barbro Bekken, 1983, Sel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrke/Utdanning:  

Scenograf, dukkemaker. Studerte visuell 

kunst ved Universität der Künste Berlin.  

Er også utdannet møbelsnekker. 

 

Politisk erfaring:  

Kommunestyremedlem i Sel siden 2019.  

Medstifter, styremedlem Bekken  

Teaterverksted siden 2019. 

Stands og leserinnlegg. 

 

Kampsaker:  

En bred utprøving av universell basisinntekt. 

Sterkere vern av jord, myr og villmark. 

Bærekraftig matproduksjon basert på lokale 

ressurser.



Ingebjørg Øveraasen, 1983, Ringebu 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrke/Utdanning:  

Utdannet arkitekt, arbeider som 

kulturminnerådgiver og daglig leder i 

eget firma. 

 

Politisk erfaring:  

Aktivt medlem i MDG siden 2009, har hatt 

mange ulike verv både lokalt og sentralt.  

Førstekandidat for Hedmark ved 

Stortingsvalget i 2013.  

Valgt inn i kommunestyret i Ringebu 2019." 

 

Kampsaker: 

Spesielt opptatt av jordvern og  

beskyttelse av sårbare naturområder.  

Vi må ha en faglig basert, forsvarlig  

arealforvaltning, og et bærekraftig  

landbruk basert på lokale ressurser. 

 

 

 


