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Den forberedende komiteen har lagt vekt på en ledelse og et sentralstyre med ulik erfaring og 
kunnskap som utfyller hverandre godt. I denne innstillinga har vi tatt hensyn til geografi, 
kjønn, kunnskap og en balanse mellom erfaring og nye folk. 
 
Kirsti Bergstø er enstemmig innstilt som ny leder for SV av den forberedende valgkomiteen. 
Valgkomiteens medlemmer mener Bergstø har den politiske tyngden som skal til for å lykkes 
som leder, og står trygt i SVs politikk. 
 
Komiteen innstiller også enstemmig på at Torgeir Knag Fylkesnes skal fortsette som 
nestleder. Når det gjelder ny nestleder til å overta for Bergstø er komiteen delt. 
Et flertall på fire innstiller på Lars Haltbrekken som ny nestleder i SV, mens et mindretall på 
tre foreslår Marian Hussein som ny nestleder. 
 
Komiteen har bestått av: 
 
Leder: Pål Julius Skogholt (Troms og Finnmark)   
Medlem: Marthe Hammer (Vestland)   
Medlem: Steinar Heldal (Oslo)   
Medlem: Ottar Michelsen (Trøndelag)   
Medlem: Sanja Pasovic (Vestfold og Telemark)   
Medlem: Rannveig Andresen (Viken)   
Medlem: Anette Arneberg (SU) 

Sentralstyret:  
Arbeidsutvalget:  
Leder: Kirsti Bergstø, Akerhus 
Nestleder: Torgeir Knag Fylkesnes, Troms 
Nestleder: Delt innstilling: 

Et flertall på fire innstiller på Lars Haltbrekken, Trøndelag (Heldal, Arneberg, 
Michelsen og Pasovic) 
Et mindretall på tre innstiller på Marian Hussein, Oslo (Skogholt, Kvifte Andresen og 
Hammer) 

Partisekretær: Audun Herning, Akershus 
AU-medlem: Aila Kamaly, Oslo  
 
Øvrige sentralstyremedlemmer:  
Sentralstyremedlem og faglig leder: Astrid T. Kjelsnes, Trøndelag 
Sentralstyremedlem og kvinnepolitisk leder: Maria Bonita Igland, Oslo 
Sentralstyremedlem: Gina Barstad, Vestland 
Sentralstyremedlem: Ådne Naper, Telemark  
Sentralstyremedlem: Delt innstilling:  

Et flertall på fire innstiller på Eira Vilde Martinsen Garrido, Vestland (Heldal, Arneberg, 
Michelsen og Pasovic) 
Et mindretall på tre innstiller på Kerim Hestnes Nisancioglu, Vestland (Skogholt, Kvifte 
Andresen og Hammer) 
 

Varamedlemmer til sentralstyret: 
  
1. vara: Hilde Danielsen, Trøndelag  
2. vara: Amund Røhr Heggelund, Innlandet 
3. vara: Tonje Jondahl Alvestad, Agder  
4. vara: Sara Bell, Vestland 
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Direktevalgte landsstyrerepresentanter: 
Internasjonal leder: Gjermund Skaar, Akershus 
Vara: Martine Kopstad Floeng, Oslo 

Miljøpolitisk leder: Gunnell E.G Sandanger, Oslo 
Vara: Ingrid Opedal, Møre og Romsdal 

Inkluderingspolitisk leder: Camilla Ahamath, Vestland 
Vara: Aram Karim, Vestfold 

EU/EØS-politisk leder: Heming Olaussen, Vestfold 
Vara: Heidi Larsen, Østfold 



post@sv.no | sv.no 
SVs 25. ordinære landsmøte | 17.-19. mars 2023 3 

Vedlegg 1: Begrunnelser for dissenser på nestleder 
Begrunnelsen fra flertallet i komiteen (Ottar Michelsen, Sanja Pasovic, Anette Arneberg 
(SU), Steinar Heldal) for valget av Lars Haltbrekken er: 

Valgkomiteens flertall vektlegger at Lars har solid organisatorisk kompetanse og kapasitet, 
med både ledererfaring og erfaring med forhandlinger. Lars vil bidra med lederkraft, og vil 
utfylle ledelsen politisk og organisatorisk. Lars er opptatt av partibygging. Han er tilgjengelig 
for partiorganisasjonen, folk og media. Lars vil bidra til å styrke organisasjonen og utvikle 
politikk ved å fortsette å reise rundt i partiet og i landet. 

Lars ledet Naturvernforbundet fra 2005-2016. Han har et bredt nettverk i miljøbevegelsen, 
som er en svært viktig alliansepartner for partiet. Både som leder av Naturvernforbundet og 
som Stortingsrepresentant for SV har naturvern og klimakamp stått sentralt for Lars. Kampen 
for å kutte norske utslipp av klimagasser har vært viktig, blant annet gjennom en rekke 
konkrete forslag reist i Stortinget og arbeid mot nye olje- og gassutbygginger. I 
naturvernsaken har han jobbet for å ta vare på urørt natur og beskytte urfolks rettigheter, for 
eksempel i Fosen-saken. Han har lenge vært en viktig brobygger mellom naturvern- og 
klimahensyn. 

Energiforsyning, tilgang til fornybar energi, strøm og miljø er noen av de viktigste politiske 
sakene for tiden, og de vil være dette lang tid fremover. Lars formidler på en utmerket måte 
SVs politikk på disse områdene, og han har en dyptgående sakskompetanse innen disse 
feltene. Valgkomiteens flertall mener det vil styrke partiet om Lars med sin kompetanse på 
disse feltene blir en del av partiets ledertrio. 

Lars er en synlig politiker, som profilerer SV godt. Han er debattsterk, og han er god til å få 
saker presentert på en god måte i media. Han vil kunne fronte SVs politikk på en rekke 
områder, samtidig som han vil bidra til å styrke vår grønne profil. 

Lars brenner også for asyl- og flyktningpolitikk. Han engasjerte seg sterkt i Abassi-saken, 
hvor tre afghanske barn og deres mor skulle kastes ut av landet. Saken endte med at de fikk 
bli. I det siste har han engasjert seg særlig for mennesker i limbo.  

Begrunnelsen fra mindretallet (Pål Julius Skogholt, Marthe Hammer og Rannveig Kvifte 
Andresen) for valget av Marian Hussein er: 

Marian er Oslo-jenta fra Stovner. Marian er et resultat av solidaritet og antirasisme. Da hun 
var barn var det hennes familie som trengte solidaritet, fordi det var for farlig for familien å bli i 
hjemlandet Somalia. Kampen for solidaritet, for rettighetene, verdigheten og menneskeverdet 
til mennesker på flukt er ikke bare noe Marian er opptatt av, men har kjent på kroppen. 
Kampen for inkludering og mot rasisme vil derfor alltid være en helt grunnleggende kamp for 
Marian. 

Marian har gått sine grader i politikken. Som bydelspolitiker i Gamle Oslo fikk hun virkelig se 
hvilke alvorlige konsekvenser høyresidas angrep på velferdsstaten hadde. Marian har sittet i 
sentralstyret i SV, og ledet SV inkluderingspolitiske utvalg. Etter å ha vært vara i forrige 
periode, ble hun ved siste valg fast representant på stortinget, og med det historisk som 
første stortingsrepresentant med afrikansk bakgrunn. Som SV sin representant i helse- og 
omsorgskomiteen har hun vært politikkutvikler og talskvinne for en av SVs viktigste reformer, 
nemlig en ny tannhelsereform. 
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Marian er feministen i hijab. I Norge tror man gjerne kvinner med hijab ikke kan være 
feminister, men et hodeplagg forteller ikke hele historien om hvem man er. Marian er oppdratt 
av ei alenemor som i en ung alder endte opp som enke og syvbarnsmor i et fremmed land. 
For hennes mor var det viktig at Marian tok utdannelse og søkte kunnskap. Hennes mor har 
vokst opp i en kultur der kvinner måtte balansere sin rolle mellom patriarkalsk kultur og 
nyreligiøse menn. Norge ga hennes mor muligheten til å overstige mange hindringer, og 
Marian vil fortsette å gjøre det mulig for kvinner å ta egne valg og leve frie liv. Marian vil 
derfor kjempe for sterkere abortrettigheter, fødetilbud over hele landet, rett til hele og faste 
stillinger, og muligheten til å få livet til å gå opp, at kvinner ikke skal tape økonomisk når de 
blir mødre. 

Marian har fulgt sin mor sitt råd og utdannet seg til både helsesekretær og vernepleier, og har 
i sin yrkesaktive karriere jobbet både som miljøterapeut og veileder i NAV. Marian har også 
ledererfaring fra sin tid som teamleder og avdelingsleder i Unicare BAB. 

Marian er allerede en profil i norsk politikk gjennom sine mange medieoppslag og 
debattdeltakelser. Hun er en rollemodell og stemme for personer med minoritetsbakgrunn 
som Norge trenger flere av. Det er ikke opplagt at en som kommer som 10 åring fra Somalia 
til Norge, og som vokser opp på Stovner, både skal ende opp som vara til Stortinget, 
sentralstyremedlem og nå også som stortingsrepresentant. Men Marian har jobbet hardt og 
grundig, markert seg godt på veien og blitt stemt inn. Marian har trosset hets og sjikane, og 
turt å være synlig. 

Mindretallet mener SV trenger nye stemmer og nye profiler inn i toppledelsen, skal vi kunne 
breie ut partiet og nå nye velgergrupper. Marian vil med sin bakgrunn representere og 
supplere dagens ledelse med en helt annen erfaring, og det mener vi både SV og norsk 
politikk trenger. Derfor mener vi Marian er den beste kandidaten til å bli ny nestleder i SV.  
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Vedlegg 2: Presentasjon av kandidater 
Leder: Kirsti Bergstø, Akershus 
Kirsti Bergstø er 41 år gammel, fra Nesseby, og bor i dag i Nittedal. Hun er utdannet 
barnevernspedagog. Kirsti var leder i Sosialistisk Ungdom (SU) 2006–2008, etter å ha vært 
medlem av SU sitt sentralstyre siden 2002. Hun har vært nestleder i SV siden 2017. Hun 
sitter på Stortinget (arbeid og sosialkomiteen) for Akershus fra 2021- 2025, og satt også på 
Stortinget for Finnmark fra 2013-2017.  

Nestleder: Torgeir Knag Fylkesnes, Troms  
Torgeir Knag Fylkesnes er 47 år gammel og fra Tromsø. Han har hovedfag i filosofi, og bla 
vært kommunikasjonssjef i Teknologirådet, og vært ansatt i SV. Torgeir har vært nestleder i 
SV siden 2019. Han har sittet på Stortinget (kontroll og konstitusjonskomiteen og 
næringskomiteen) for Troms fylke siden 2013, og ble valgt inn for Troms valgkrets i 2021. 

Nestleder: Delt innstilling 

Lars Haltbrekken, Trøndelag 
Lars Haltbrekken er 51 år og fra Trondheim. Han har vært innvalgt på Stortinget siden 
2017 og sitter i Energi- og miljøkomiteen. Han var leder av Natur og Ungdom fra 1995-
1996, og Norges Naturvernforbund fra 2005 til 2016. 

Marian Hussein, Oslo  
Marian Hussein er 36 år og fra Somalia og Stovner. Hun har bakgrunn som 
vernepleier, og jobbet bla på NAV og i barnevernstjenesten. Marian ble valgt inn som 
stortingsrepresentant for Oslo ved stortingsvalget 2021 og sitter som medlem i Helse- 
og omsorgskomiteen.  

Partisekretær: Audun Herning, Akershus 
Audun Herning er 42 år gammel og fra Nesodden. Han har vært partisekretær i SV siden 
2017.  Herning har bakgrunn fra bla Norsk Folkehjelp, og som politisk rådgiver i 
Kunnskapsdepartementet. Han var leder i Sosialistisk Ungdom i perioden 2004–2006. 

AU-medlem: Aila Emilie Kamaly, Oslo 
Aila Emilie Kamaly er 27 år, kommer fra Gjøvik og bor i Oslo.  Hun har studert arabisk ved 
Universitet Oslo, og jobber som byrådssekretær for oppvekst og kunnskap for Oslo 
kommune. Aila har sittet i SUs sentralstyre fra 2015-2020, hvor hun også var generalsekretær 
2018-2020. Aila har tidligere vært leder i Oppland SU, og folkevalgt for SV i Gjøvik kommune.  

Sentralstyremedlem og faglig leder: Astrid T. Kjelsnes, Trøndelag 
Astrid Kjelsnes er 43 år, og bor i Trondheim.  Astrid har lang fartstid i både lokal- og fylkeslag, 
i tillegg til folkevalgerfaring på fylkesnivå. Astrid er hovedtillitsvalgt for SL i Trondheim 
kommune og leder politisk utvalg i LO i Trondheim. Hun har vært faglig leder i SV siden 2021. 

Sentralstyremedlem og kvinnepolitisk leder: Maria Bonita Igland, Oslo 
Maria Bonita Igland er 24 år, fra Bergen og bor i Oslo. Hun er tidligere feministisk leder i SU 
og nå medlem av kvinnepolitisk utvalg i SV. Maria har studert psykologi og jobber på Oslo 
Universitetssykehus. 

Sentralstyremedlem: Gina Barstad, Vestland 
Gina Barstad er 36 år og fra Bergen. Hun var 1. vara til Stortinget fra Hordaland 2009- 2021, 
og møtte fast for Audun Lysbakken fra 2009 til 2012.Hun har vært varamedlem 
til Bergen bystyre fra 2007 til 2009 og vært leder av Bergen SU.  



post@sv.no | sv.no 
SVs 25. ordinære landsmøte | 17.-19. mars 2023 6 

Sentralstyremedlem: Ådne Naper, Telemark 
Ådne Naper er 38 år, og er fra Skien. Han er fylkespolitiker for SV i Vestfold og Telemark, 
hvor han leder hovedutvalg for klima, areal og plan, og er gruppeleder for SV. Ådne sitter 
også i hovedstyret i KS for SV. 

Sentralstyremedlem: Delt innstilling 

Eira Vilde Martinsen Garrido, Vestland 
Eira Vilde Martinsen Garrido er 26 år, og varaordfører i Bergen. Hun har vært 
bystyrerepresentant i Bergen siden 2019, og vært engasjert i  
 studentpolitikken og i kvinnebevegelsen. Eira har tidligere jobbet med film og tv-
produksjon.  

Kerim Hestnes Nisancioglu, Vestland  
Kerim Hestnes Nisancioglu er 47 år, kommer fra Trondheim og bor i Bergen. Han er 
professor på Institutt for geovitenskap og jobber på Bjerknessenteret for 
klimaforskning. Kerim er medlem av fylkesstyret i Vestland SV, og var 
bystyrerepresentant for Bergen SV (2015-2019). 

1.vara: Hilde Danielsen, Trøndelag
Hilde Danielsen er 41 år og bor på Røros. Hun sitter i Røros kommunestyre, og er 1.
vararepresentant på Stortinget for Trøndelag. Hun er nestleder i samepolitisk utvalg i SV, og
sitter i flere styrer hos samiske interesseorganisasjoner. Hun jobber deltid i Nordsjøen.

2.vara: Amund Røhr Heggelund, Innlandet
Amund Røhr Heggelund er 29 år gammel og bor på Stange. Amund er politisk rådgiver i
Redd Barna.  Han er leder av Innlandet SVs landbrukspolitiske utvalg, og var 2. kandidat til
stortinget i 2021. Han sitter i kommunestyret i Stange.

3. vara: Tonje Jondahl Alvestad, Agder
Tonje Jondahl Alvestad er 34 år, kommer fra Nordland og bor i Kristiansand. Hun jobber som
vernepleier, og er i dag fungerende leder i Agder SV. Hun sitter i bystyret i Kristiansand, og
innstilt som 2. kandidat på Kristiansand SV si liste ved lokalvalget 2023.

4. vara: Sara Bell, Vestland
Sara Bell er 46 år, og bor i Bergen. Hun er tidligere leder av Fagforbundet Bergen, og i dag
regionssekretær hos Fagforbundet Vestland. Sara er 1. vararepresentant for Vestland SV til
Stortinget 2021-2025. Hun har tidligere arbeidet bla i Utekontakten i Bergen.

Internasjonal leder: Gjermund Skaar, Akershus 
Gjermund Skaar er 42 år og bor i Sandvika. Han er i dag kommunikasjonsrådgiver for Handel 
og kontor. Gjermund har hatt flere verv i SV, bla tidligere gruppeleder på fylkestinget (2015-
2019) og 5. vara for Akershus til Stortinget (2001-2005) Gjermund har ledet internasjonalt 
utvalg siden 2019.  

Vara til internasjonal leder: Martine Kopstad Floeng, Oslo 
Martine Kopstad Floeng er 32 år, bor i Oslo. Hun er tidligere leder av Attac Norge. Martine 
jobber som politisk rådgiver i Tekna. Martine har vært nestleder i Gamle Oslo SV, og er nå 
aktiv i St. Hanshaugen SV. Hun har også vært styremedlem i ForUM for utvikling og miljø, 
vært nestleder i Handelskampanjen og vært aktiv som både styremedlem og nestleder i 
Fellesutvalget for Palestina i mange år. 
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Miljøpolitisk leder: Gunnell E.G Sandanger, Oslo 
Gunnell sitter i fylkesstyret i Oslo SV og i SVs miljøpolitiske utvalg på tredje perioden, og er 
fungerende leder av utvalget i dag. Hun har bl.a. jobbet i Caritas, Framtiden i våre hender og 
Regnskogsfondet, nå jobber hun på CICERO senter for klimaforskning.  

Vara til miljøpolitisk leder: Ingrid Opedal, Møre & Romsdal 
Ingrid Opedal er 68 år og bor i Volda. Hun jobbet som vertskapsansvarleg på Aasen-tunet, 
frem til hun ble pensjonist i 2021. Ingrid er i dag miljøpolitisk kontakt i Møre og romsdal SV 
nå, og lokallagsleder for Volda SV.  

Inkluderingspolitisk leder: Camilla Ahamath, Vestland  
Camilla Ahamath er 41 år, og jobber som rådgiver på Universitetsmuseet i Bergen. Hun er 2. 
vara for Vestland SV (2021 – 2025) . Hun har vært bystyrerepresentant i Bergen siden 2019, 
og leder Inkluderingspolitisk utvalg i dag. Hun er tidligere journalist hos bla Utrop og NRK 
Vestland.   

Vara til inkluderingspolitisk leder: Aram Karim, Vestfold 
Aram Karim er 22 år og fra Tønsberg. Han studerer ledelse på Oslo Met, og er 1. vara til 
Stortinget for Vestfold SV (2021 – 2025) . Tidligere leder av Vestfold SU, og Tønsberg SV. 
Sitter idag i fylkesstyret i Vestfold SV.  

EU/EØS-politisk leder: Heming Olaussen, Vestfold & Telemark  
Heming Olaussen er 73 år og bor på Re. Han var fram til 2014 leder av Nei til EU. Han har 
også ledet EU/EØS- utvalget i SV i mange år. Olaussen har også hatt en rekke verv i SV, 
som han var med på å starte i 1975. 

Vara til EU/EØS-politisk leder: Heidi Larsen, Østfold 
Heidi Larsen er 65 år, er fra Trondheim og bor i Fredrikstad. Hun er nestleder i Viken SV og 
nestleder i Nei til EU. Heidi var tidligere daglig leder av Trondheim Handel og Kontor.  
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