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KORT OM TOPPKANDIDATENE 

Nominasjonskomiteen har i sitt arbeide lagt vekt på å sette sammen en stortingsliste 

bestående av et team hvor kandidatene har ulik kompetanse. De vil utfylle hverandre, 

både gjennom aktivering av ulike nettverk og ved at de når frem med vårt politiske 

budskap til ulike grupperinger i befolkningen.  

Da vi startet arbeidet, var det naturlig å tenke en av talspersonene på topp. Harald 

Nissen ønsket å stille som toppkandidat i Sør-Trøndelag, slik at han ikke var aktuell. 

Flertallet av innkomne forslag inneholdt ikke Hanna Marcussen på topp. I tillegg var 

det mange forslag fra medlemmene om at vi også burde søke utenfor ”egne kretser”. 

Det har vi gjort, og basert på en helhetlig vurdering har vi valgt å nominere Rasmus 

Hansson på 1. plass. Vi ønsket oss sterkt Hanna på 2. plass, men hun har dessverre 

takket nei til denne plassen. Det beklager vi.  

 

 
1. KANDIDAT: Rasmus J.M. Hansson (f. 1954) 

Rasmus Hansson er utdannet biolog fra NTNU og har en mastergrad i Business 
Administration og Graduate Diploma i International Politics fra La Trobe University i 
Melbourne. 
Han var generalsekretær i WWF Norge fra 2000 – 2012. I denne perioden vokste 
medlemsmassen fra 2000  til 15 000, og fra å være en organisasjon med relativt lite 
oppmerksomhet utviklet WWF Norge seg til en synlig og betydelig samfunnsaktør. 
Hansson har også hatt andre verv i WWF, nasjonal og internasjonalt. 
 
Rasmus er nå leder for CIENS – forskningssenter for miljø og samfunn. Han har 
tidligere vært førstekonsulent i Miljøverndepartementet, direktør for miljøforvaltning 
ved Norsk Polarinstitutt og direktør for NORADs miljøvernprogram.  
 
Han har vært en synlig aktør i samfunnsdebatten omkring miljø og biologisk 
mangfold, og har hatt en rekke artikler og intervjuer i TV, aviser og magasiner.  
 
 
KANDIDAT 2: Une Aina Bastholm (f 1986)  

Une Aina Bastholm er sentralstyremedlem i MDG og styremedlem i Minding Animals 
Norge. Til daglig jobber Une i Naturvernforbundet som kampanje- og 
kommunikasjonsrådgiver. Hun har tidligere erfaring som politisk rådgiver i 
Dyrevernalliansen, hvor hun hadde ansvar for myndighetskontakt og politisk strategi, 
særlig ut mot landbrukspolitikken. Une har vært talsperson for Trondheim Fairtrade-
kommune, og er en av gründerne bak ”Etikken” i Trondheim (en ideelt drevet butikk 
og nettbutikk med miljø-, menneske- og dyrevennlige varer). 
 
Hun er utdannet statsviter fra UiO og University of Potsdam (Tyskland), og er master i 
internasjonal politikk (politisk økologi) fra Aberystwyth University (Wales). 
Masteroppgave: ”Security and the Problem of Environmental Harm”. 
 
Une ble først politisk aktiv da hun var 14 år, og har siden hatt en rekke styre- og 
tillitsverv: Framtiden i Våre Hender, Miljøpartiet De Grønne, PRESS - Redd Barna 
Ungdom og AUF (5 år). I 2011 koordinerte hun mye av valgkampen for Trondheim 
MDG. 
 



 
 
Une har erfaring fra å jobbe tett opp mot komiteene i Stortinget, og har et bredt 
politisk nettverk på tvers av partier og aldre. Hun er særlig kjent i 
miljøorganisasjonene og dyrevernmiljøet. 
 

KANDIDAT 3: Lars Gaupset (født 1984)  

Lars Gaupset er sentralstyremedlem med ansvar for kommunikasjon og 
media. Han har lang karriere i partiet, og var bl.a talsperson for GU 
i 2002-2003. Han er også styremedlem i Sagene MDG, og sitter som vara 
til kultur- og nærmiljøkomitéen i Sagene bydelsutvalg.  
 
Han har utdanning innen statsvitenskap og internasjonale relasjoner, og har en 
mastergrad i fred og konfliktstudier. Jobber til daglig som daglig leder av Nei til 
Atomvåpen, og har arbeidserfaring fra NOAS, Landinfo, FNs høykommissær for 
flyktninger og Utviklingsfondet. Har hatt flere styreverv, bl. a i Nei til Atomvåpen og i 
Changemaker. 
 
Har opp gjennom årene hatt et stort antall leserinnlegg og kronikker på trykk, både 
for Miljøpartiet De Grønne og i andre sammenhenger. 
 

 
KANDIDAT 4: Camilla Williams (f. 1973)  

Camilla er MDGs Talsperson for lokallaget på Nordstrand. Hun er en av drivkreftene i 
Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen og er en aktiv debattant i media. 
Camilla studerer rettsvitenskap på UiO (3 året) og utdannelse i psykologi fra Arizona 
State University og som samtalecoach i psykosyntese.  
 
Hun er meddommer i Borgarting Lagmannsrett, og har god kunnskap om samfunnets 
juridiske strukturer. Hun har erfaring som barnehageleder og mange års erfaring fra 
salgsledelse i Norge og USA, og har en ”selgerpersonlighet”. I arbeidet som coach er 
hun opptatt av kommunikasjon og dialog og har vist styrke i arbeidet som motivator 
gjennom å skape engasjement blandt mennesker rundt seg.  
 
 
KANDIDAT 5: Hallvard Surlien (f. 1989)  

Hallvard har bakgrunn fra arbeid med miljø og klimautfordringer som koordinator for 
klimautvalget i Spire og fra Natur og Ungdom. Han har der vært leder for studentlaget 
ved UiO, og som representant for dem har han fulgt de internasjonale 
klimaforhandlingen i FN. Han har også erfaring fra politisk lobbyvirksomhet gjennom 
dette arbeidet. 
  
Hallvard har vært medlem i partiet siden 2011 og har politisk erfaring som Nasjonal 
talsperson i Grønn Ungdom (GU) og sitter i sentralstyret og landsstyret i MDG i kraft 
av å være GUs talsperson. Hallvard har vært aktiv bidragsyter i  arbeidet med MDGs 
klimaplan, MDGs alternative statsbudsjett og i arbeidsprogramprosessen i Grønn 
Ungdom. I en periode jobbet Hallvard frivillig i Grønn Ungdom (høsten 2011 – vår 
2012) med særlig fokus på landbrukspolitikk og landbruksmeldingen.  
 
Han har vært en aktiv politiker med mange gode debattinnlegg som skaper god 
synlighet i mediebildet. Han har lang organisasjonserfaring for sin unge alder, og er 
en viktig nettverksbygger i MDG, hvor han involverer mennesker rundt seg.  
 
 



KANDIDAT 6: Helene Gallis (f. 1977) 

Helene Gallis (f. 1977) har en solid bakgrunn fra både kommunikasjon, miljø og 
utviklingsarbeid, og sitter i byutviklingskomiteen i Bydel Gamle Oslo.  Helene er en av 
drivkreftene bak «MAJOBO – mat og jord, der du bor» der hun er 
kommunikasjonsansvarlig for satsingen for økologisk dyrking i bymiljø.  Hun er aktiv i 
mange grasrotinitiativer som jobber for miljø og møteplasser i byrommet.    
 
Hun har internasjonal arbeidserfaring fra ulike organisasjoner som FNs 
Utviklingsprogram (UNDP Oslo Governance Centre), FNs Miljøprogram 
(UNEP/Wuppertal Institute Centre for Sustainable Consumption and Production i 
Tyskland og UNEP/Regional Activity Center for Cleaner Production i Spania) og 
Worldwatch Institute i USA.   Fokuset for miljøarbeidet har hovedsaklig vært på 
forbruk og miljøorientert entreprenørskap. 
 
Helene har masterstudier innen Bærekraftig Utvikling ved Technical University of 
Catalonia i Barcelona. Hun har Bachelor i Kommunikasjon fra studier i Norge, Mexico, 
Australia og Ecuador. Gjennom kommunikasjonsstudiene oppnådd hun utmerkelsen 
«Outstanding Academic Achievement»,  og hun har i tillegg studert Politisk 
Kommunikasjon ved BI.   
 
Helene har vist en unike kompetanse der hun kobler kommunikasjon og 
miljøkompetanse, hun er en nettverksbygger som skaper deltakelse og engasjement. 
 
 
KANDIDAT 7: Thomas Hylland Eriksen (f. 1962)  

Thomas Hylland Eriksen er en internasjonalt kjent professor i sosialantropologi ved 
Universitetet i Oslo. Thomas er også en svært produktiv forfatter og 
samfunnsdebattant som har mottatt utmerkelsen «Prisen for god 
forskningsformidling» for sitt arbeid med å forenkle og kommunisere komplekse 
sammenhenger i vårt moderne samfunn. Han har vært medlem at Miljøpartiet i 
mange år men har hittil ikke engasjert seg aktivt i partipolitikken, noe som nå endres 
gjennom deltakelsen på Stortingslisten for MDG i Oslo.  
 
Han har i samarbeid med Dag O. Hessen skrevet boken «På stedet løp» (2012) som 
omhandler sammenhengene mellom  kultur, samfunn og biologi, der årsakene til 
«fremskritt» og til at fremskrittet ikke nødvendigvis bringer oss fremover - 
problematiseres.  
 
 
KANDIDAT 8: Andrew Kroglund (f 1959) 

Andrew Kroglund jobber til daglig som informasjon- og politikkansvarlig i 
Utviklingsfondet. Han er styreleder i ForUM for Miljø og Utvikling; miljø- utviklings- og 
fredsorganisasjonenes politiske tankesmie, og har tidligere ledet bl.a. Regnskogfondet 
og Blekkulfs Miljødetektiver/Miljøagentene, og har vært seniorrådgiver i WWF Norge,. 
 
Han er særlig kjent for sitt engasjement for miljø- og utvikling og kampen for fedres 
rettigheter. Han har vært skribent i mange år med faste spalter i radio og trykte 
media, og er en etterspurt foredragsholder.  
 
Andrew har hatt en rekke styre- og tillitsverv i organisasjoner innen miljø, solidaritet 
og utvikling, blant annet i Framtiden i våre hender, Norges Naturvernforbund og 
Syklistenes Landsforening.  



 
 
 
KANDIDAT 9: Maiken Mc Cormick (f 1976) 

Maiken er kreativ leder og partner i Splint AS hvor hun jobber med lederutvikling, 
kulturbygging, konflikthåndtering, kommunikasjon og samhandling for ledere og 
medarbeidere i offentlige etater og private bedrifter. Hun har hovedfag i 
Samfunnsgeografi og mellomfag i Statsvitenskap.  
 
Maiken har for MDG bl.a. ledet standskolering, en organsisasjonsutviklingsprosess i 
fylkeslaget og var den en halvdelen av tospannet som ledet årsmøtet i Oslo i 2012. 
 
Hun er en av initativtakerne til "MAJOBO" prosjektet (mat og jord, der du bor) som 
har støtte fra Miljøverndepartementets "Framtidens byer" prosjekt. Hun har grunnkurs 
i Permakultur og brenner for å skape flere grønne og sosiale møteplasser.  
 
Hun er også del av Kompass&Co, et team av sosialentreprenører som tilbyr ungdom 
som står utenfor skole eller arbeid mestringsarenaer. Sesongen 2012 har hun 
prosjektledet pilotene MAJOBOs takhage på ALNA Senter og parsellen i 
Telthusbakken. Prosjektene ble gjennomført i et samarbeid mellom MAJOBO og 
Kompass&Co.  
 
Maikens store nettverk innenfor ulike bransjer og organisasjoner, benytte hun aktivt 
for å bygge broer mellom ulike perspektiver, skape nye synergier og innovasjon.  
 
 
KANDIDAT 10: Knut Falk Qvigstad (født 1988) 

Knut er medlem av Sentralstyret (siden 2012) og medlem av 
Prinsipprogramkomiteen. Han har tidligere vært leder av Grønn Ungdom i perioden 
2010-2012, og nestleder 2009-2010. 
 
Til daglig har jobber Knut deltid i Miljøpartiet De Grønne i Stavanger som 
organisasjonssekretær i lokallaget og som politisk rådgiver for MDG i Stavanger 
bystyre.  
Knut har en Bachelor i Statsvitenskap og er en aktiv skribent. Han har tidligere vært 
både samfunnsredaktør og fast skribent i Samfunnsviter´n. 
 
Knuts hjertesaker er grønn økonomi og klima, og han er en dyktig debattant, - og 
trives i debattrollen, enten det er valgdebatter eller landsmøtedebatter. 
 
Knut kjenner partiet svært godt, både i Oslo og i resten av landet, og er en brobygger 
mellom mennesker og organisasjonsledd. 
 

 
 
 


