
Valgkomitéens innstilling til årsmøtet i Hordaland SV 2015 

Navn Verv Lokallag Innstilling
Steinar Nørstebø Leder Bergen Gjenvalg
Marianne Sæhle Organisatorisk 

nestleder
Bergen Gjenvalg

Kjartan Haugsnes Politisk nestleder Vaksdal Gjenvalg
Roar Sletteland Kasserer Bergen Gjenvalg
Einar Horvei Kommunalpolitisk 

leder
Voss Gjenvalg

Bente Owren Kvinnepolitisk leder Bergen Ny
Hege Bjørnør Faglig leder Os Ny
Jarle Brattespe Miljøpolitisk leder Bergen Ny
Symphorien Pombe Styremedlem Sund Gjenvalg
Ragnhild Hedemann Styremedlem Bergen Gjenvalg
Karin Bell Trældal Styremedlem Stord Ny
Hege Lægreid 
Røssland

Styremedlem Kvinnherad Ny

Peder Jøsendal 1. vara Lindås Gjenvalg
Mona Larsen 2. vara Askøy Gjenvalg
Reber Roald Iversen 3. vara Bergen Ny
Tone Boska 4. vara Fjell Gjenvalg
Joe Aseerwatham 5. vara Bergen Gjenvalg
Guro Ljone 6. vara Ulvik Gjenvalg

Landsstyret
Steinar Nørstebø Fast repr. Gjenvalg
Marianne Sæhle 1. vara Gjenvalg
Kjartan Haugsnes 2. vara Gjenvalg
Hege Bjørnør 3. vara Ny

Revisorer
Asbjørn Bjørnset, Bergen (gjenvalg) og Mette Holmefjord Olsen, Fusa (ny)
Varaer: 
Silje Guleng, Askøy og Åge Chr. Jacobsen, Bergen (begge gjenvalg)

Innstillingen er enstemmig. 

Valgkomiteen har bestått av: 
Mari Bjordal (SU), Ole Helge Gundersen (Bergen), Torunn Ljone (Ulvik), Vigdis Vestvik (Os) og 
Tina Åsgård (Bergen)



Presentasjon av de nye kandidatene

Bente Owren er innstilt som ny kvinnepolitisk leder. Bente er 52 år og bor i Bergen, men er 
opprinnelig fra Porsanger i Finnmark. Hun er for tiden frikjøpt organisasjonstillitsvalgt i FO og 
deltidsstudent i sexologi. Bente er utdannet vernepleier med 20 års arbeidserfaring, 
hovedsakelig fra tjenestene til utviklingshemmede og sykehjem. Hun har også 
videreutdanning i familieterapi. Bente er med i kvinnepolitisk utvalg i FO Hordaland, og har 
flere års erfaring med 8. marsarbeid. Hun har hatt verv i Kvinnefronten og har jobbet som 
frivillig for Krisesenteret i Tromsø i flere år. Bente er først og fremt opptatt av kvinnepolitikk 
generelt, 6-timersdag, flyktningpolitikk, asylbarnsaken og marginaliserte grupper i 
samfunnet. Internasjonalt solidaritetsarbeid og Palestina står også hennes hjerte nær.  

Jarle Brattespe er innstilt som ny miljøpolitisk leder. Jarle er 29 år og bor i Bergen 
(Danmarksplass), men er opprinnelig fra Espe i Ullensvang, og har også bodd på Voss. Han er 
molekylærbiolog og tillitsvalgt på fagsiden i Tekna. Jarle har erfaring fra diverse verv i Bergen 
SV, herunder som frivillig medarbeider for bystyregruppens arbeid med miljø og byutvikling. 
Han er med i miljøpolitisk nettverk i Hordaland SV, og er nestleder i styret i Bildeleringen.  
Jarle er mest interessert i miljøpolitikk, herunder klima, byluft, byutvikling og samferdsel. I 
tillegg er han opptatt av spørsmål om rettferdighet og fordeling. 

Hege Bjørnør er innstilt som ny faglig leder og 3. vara til landsstyret. Hege er 44 år, bor i Os 
kommune og er opprinnelig fra Nesodden. Hege jobber som hjelpepleier på Luranetunet bo 
& service-senter, og har også et grunnfag i historie. Hege er nestleder i Os SV, plasstillitsvalgt 
på Luranetunet og har vært leder av Fagforbundet Os siden 2011. Hege er opptatt av kamp 
mot konkurranseutsetting og privatisering, for 6 timers arbeidsdag og mot sosial dumping. 

Karin Bell Trældal er innstilt som nytt styremedlem. Karin er 48 år og bor på Stord, levde sine
første år i Oslo, men bodde deretter 17 år i Odda. Karin er operasjonssykepleier og 30 % 
hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Stord sjukehus. Hennes politiske 
hovedinteresser er innenfor arbeidsliv, likestilling, diskriminering, helsepolitikk og 
innvandring.  

Hege Lægreid Røssland er innstilt som nytt styremedlem. Hege er 55 år og bor på Husnes i 
Kvinnherad kommune. Hun er sykepleier med master i helseledelse og jobber som leder av 
Folgefonn Distriktspsykiatriske senter i Helse Fonna. Hege er nestleder i Kvinnherad SV og 
kommunestyrerepresentant. Politisk er Hege mest opptatt av lokalpolitikk, natur- og 
miljøvern og velferdspolitikk. 

Reber Roald Iversen er innstilt som 3. vara til fylkesstyret. Reber er 23 år, bor i Bergen, men 
er opprinnelig fra Stavanger. Reber har en bachelor i økonomisk geografi, men studerer for 
tiden filosofi før han skal i gang med master i geografi til høsten. Reber leder Studentutvalget
og er fakultetsstyrerepresentant på SV-fakultetet ved UiB. Han er også leder av Norsk 
Folkehjelp Solidaritetsungdom i Bergen og sitter i styret i Norsk Folkehjelp i Bergen, i tillegg til
å være i styret i Kurdistan Student Union i Norge. Reber er opptatt av lokaldemokrati, bistand 
og utviklingspolitikk, ansvarlig og grønn byplanlegging, etnisk likestilling, asylpolitikk og 
integrering. 


