Kandidatpresentasjon
Stortingsvalget 2021 - Nordland

Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Introduksjon
Vedlagt følger en alfabetisk oversikt over kandidater til Nordland
stortingsvalgdistrikt.
Kandidatene i oversikten stiller enten til gjenvalg eller er foreslått. Alle
kandidatene har bekreftet at de ønsker å stille til valg.
Nominasjonskomiteen vil til nominasjonsmøtet den 7. november 2020, på
Scandic havet i Bodø, legge frem en endelig innstilling på hvorpå
nominasjonsmøtet vedtar den endelige listen.
Kandidatoversikten vil gjøres offentlig på Nordland Høyres websider, den vil
også være grunnlag for informasjon om kandidatene til kommuneforeningenes
prøvenominasjoner og uravstemning i september.
Alle kandidatene er innforstått med at informasjonen vil bli offentligjort. Der
det ikke foreligger noe informasjon på kandidaten har det sammenheng med
manglende tilbakemelding fra kandidaten innen oppgitt frist.

Nordland Høyre, Sandgata 5a, Bodø
1

Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
KANDIDATPRESENTASJON
Etternavn
Abrahamsen
Arntzen
Ebbesen
Finstad
Furnes
Hammersgård
Hjortdahl
Holst
Iversen
Jensen
Johansen
Kvensjø
Kristiansen
Krüger
Langvatn
Larsen
Lerhe
Martinsen
Måsøy
Nilsen
Nordgård
Paulsen
Præsteng
Remman
Rosenmeyer
Solheim
Storlie
Thorheim
Utland
Vestnes
Wessel-Olsen
Wold
Øren

Fornavn
Matz
Lena
Margunn
Jonny
Nicole Natalie V
Alexander
Trine Sivertsen
Eivind
Vidar
Jardar
Malin Lynghaug
Marianne Dobak
Susan Berg
Johann Martin
Odd
Andrea
Thomas Abildgaard
Sondre
Jone
Beate Bø
Christine Klippenvåg
Lars Filip
Marte
Trine
Paul
Petter
Isabella Emilie p
Bård Ludvig
Kristian Gonzales
Lars
Roar
Geir Wilhelm
Markus Johansen

Kommune
Andøy
Hadsel
Brønnøy
Vestvågøy
Bodø
Meløy
Dønna
Vågan
Vefsn
Evenes
Vefsn
Narvik
Værøy
Nordland unge høyre
Vefsn
Brønnøy
Alstadhaug
Hemnes
Brønnøy
Sortland
Bodø
Hamarøy
Hemnes
Narvik
Narvik
Øksnes
Nordland unge høyre
Bodø
Rana
Bodø
Sortland
Sortland
Hemnes

Født
1983
1976
1962
1966
2001
1987
1982
1970
1960
1957
1990
1980
1960
1998
1963
1999
1982
1995
2000
1965
1977
1979
1973
1980
1960
1986
2001
1976
1992
1969
1977
1964
2000

Nordland Høyre, Sandgata 5a, Bodø
2

Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Matz Abrahamsen (1983) – Andøy
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Flott oppvokst på Andenes. Har tatt utdannelsen min ved Handelshøyskolen BI i Bergen,
Trondheim og Oslo, IT-Ledelse. Hadde før det et innholdsrikt år i førstegangstjenesten ved
Kystvakten. Skaffet meg noe jobberfaring i Oslo for jeg og min samboer flyttet tilbake til
Andøy. Bor nå sør i Andøy (Åse) med min samboer og to barn på 8 og 12 år. Har mange
varierte fritidsaktiviteter som f.eks snekring, jakt og sykling. Har yrkeserfaring fra
bankvesenet(finans) med plassering av penger for formuende kunder. Har hatt ansvaret for
dette området i Vesterålen i 12 år. Sitter i min 2. periode i kommunestyret og
formannskapet i tillegg til andre tilhørende verv. Er engasjert som leder i en idrettsklubb i 6
år.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Vesterålen er på mange måter Nordland i miniformat. Jeg har vært privilegert gjennom mitt
yrke å bli veldig godt kjent i denne fantastiske regionen. Engasjementet for at det fortsatt
skal være stor vekst og verdiskapning langs kysten og i områder som har forutsetninger for
dette brenner jeg veldig for. Det er en forutsetning for at vi i Nordland skal kunne være
attraktiv for ny arbeidskraft som vi absolutt trenger i årene som kommer. Min drivkraft for å
nettopp sette fokus på disse områdene gjør at jeg ønsker å være kandidat til stortingsvalget i
2021. Jeg har over tid bygget et solid nettverk og har stor arbeidskapasitet. Jeg er klar for å
ta med min erfaring, kunnskap og engasjement for å bidra!
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Lena Arntzen (1976) – Hadsel

Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Jeg er 43 år gammel, bosatt i Hadsel sammen med Tommy. Er mamma til Isabell (24) og mormor til
Skolestarteren Emilia (6). Jeg har en bachelor i vernepleie med videreutdanning i helseledelse og
jobber som rådgiver i Nordlandssykehusets samhandlingsavdeling, som ivaretar det strategiske
samhandlingsarbeidet mellom kommunene i Nordlandssykehusets opptaksområde, og sykehuset. En
jobb jeg trives veldig godt i. I tillegg er jeg 20% frikjøpt som varaordfører i Hadsel kommune, som
styres av Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Det er viktig at vi som bor i Nord Norge, og Nordland, er gode formidlere når Nordlands behov skal
redegjøres for. Hverdagen i nord er preget av lange avstander og spredt bosetting. Derfra kommer
mitt engasjement for samferdsel og gode løsninger. Gode veier, operative velfungerende flyplasser
og et velkoordinert samferdselstilbud er grunnleggende for å kunne bo og drive næring i distriktene,
og dette er områder jeg er fryktelig opptatt av. Nordland er et mekka for verdiskapning og
gründervirksomhet, og jeg er som de fleste andre politikere opptatt av å sikre best mulig
rammevilkår for næringslivet i nord. Jeg er også veldig opptatt av barn og barns rettigheter. I en
perfekt verden skal alle ha like muligheter, men vi vet at slik er det ikke. Tidlig innsats er derfor en
viktig faktor for meg, som jeg tror vi i større grad må legge konkrete strategier for i kommuner/fylker.
Jeg stiller meg til disposisjon til stortingsvalget fordi jeg mener jeg kan bidra positivt for Nordland
Høyre, og fordi jeg har tid til det. Min ambisjon er ikke å være øverst på lista.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Margunn Ebbesen (1962) – Brønnøy
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Fiskerdatter fra Toft i Brønnøy. Har utdannelse fra Høgskolen i Nord Trøndelag- bachleor i økonomi
og ledelse. Jobbet på sosialkontor, filialsjef i bank, leder for servicekontoret i Brønnøy kommune.
Aktiv i frivillig arbeid som håndballtrener, håndballdommer, leder i håndballklubb og Høyrelag lokalt.
Har hatt verv i lokalpolitikken siden 1990 som kommunestyremedlem, formannskapsmedlem og
fungerende varaordfører i perioder. Vært 2. nestleder i Nordland Høyre, satt på fylkestinget fra 2007
og til jeg ble valgt inn på Stortinget i 2013. Første perioden satt jeg i justiskomiteen og medlem i
stortingets arktiske delegasjon. Denne perioden er jeg fraksjonsleder for Høyres næringsfraksjon og
dermed høyres næringspolitiske talsperson. Jeg er også nestleder i Stortingets arktiske delegasjon.
Jeg var en periode landbrukspolitisk talsperson, og da ledet jeg Høyres landbruksnettverk. Jeg har
hatt mange ulike funksjoner i Høyres stortingsgruppe som medlem av gruppestyret, oppnevnt til
ulike adhoc utvalg for ulike utredninger. Jeg har brukt mye tid disse årene på å reise og besøke
kommuner og bedrifter i Nordland. Dette har gitt meg utrolig god kunnskap og innsikt som har vært
viktig i vervet som stortingspolitiker. Ikke tvil om at Nordland er et Norge i miniatyr. Vi har alt fra
mineraler, havressurser, kraft, olje, landbruk, reiseliv, og handel.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
For det første er det en ære å representere Nordland på Stortinget i Norges nasjonalforsamling. Det å
ha mye kunnskap om og fra Nordland har vært viktig for å stå i de ulike debattene vi har hatt i Høyres
stortingsgruppe om ulike saker, enten det har vært kommunereform, nærpolitireform eller
domstolstruktur. Jeg mener det er en fordel å ha kunnskap om de ulike debattene som har vært de
årene Høyre nå har sittet i regjering, hvor jeg har måttet balansere utspillene i forhold til at vi sitter i
regjering med andre parti, og en ikke alltid har kunnet fronte sakene ute utfra fra hva Høyre mener,
men hva regjeringen mener. Dette er en krevende balansegang. Jeg har tatt debattene og
diskusjonene internt i fraksjon og gruppen, og når diskusjonene er gjort og regjeringen har
konkludert så må en støtte opp om regjeringen. Samtidig har jeg nå kunnskap om alle lovnadene som
er kommet fra våre motstandere spesielt sp og ap i Nordland. Så jeg er klar til å stå i krigen hvis vi
mot formodning skulle tape valget. Men aller mest - jeg er motivert til å stå på og vise at Høyre i
regjering er det beste for Nordland.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Jonny Finstad (1966) – Vestvågøy
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Gift, 6 barn og bosatt på Leknes. Bakgrunn som håndtverker/Glassmester og selvstendig
næringsdrivende med ulike bedrifter og butikker. Kommunestyrerepr i Vestvågøy fra 1999-2017.
Formannskap 2007-17. Ordfører 2007-15. Regionrådsleder Lofoten 2011-2015. Fylkesleder Nordland
2013-17. Medlem Høyres sentralstyre 2013-17. Medlem Høyres kommunalutvalg 2009-15. Vara
Nordland fylkesting 2011-15. Vara stortinget 2013-17. Stortingsrepresentant 2017-. En rekke styre og
lederverv i privat, offentlig og frivillig sektor.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Ønsker å fortsette som stortingsrepresentant for Nordland Høyre fordi jeg brenner for lokal
samfunnsutvikling, bosetting og økt attraktivitet for neste generasjon Nordlendinger. Mulighetene er
enorme og ressursene som kan realiseres er mange. Opplever at min "folkelige" bakgrunn og erfaring
er utfyllende i stortingsgruppa og at mine synspunkter blir hørt internt. Kjenner de lokale sakene og
persongalleriet godt etter mange år i Nordlandspolitikken- inkludert stridssakene, og forstår de ulike
regionale interessene. Det gjør det enklere å balansere og jobbe strategisk på sentralt nivå for
gjennomslag. Første del av stortingsperiode erfarer jeg går med til å lære seg systemet, bygge
relasjoner og legge grunnlag for langsiktig jobbing med viktige saker for fylket og landet. Samferdsel
som er mitt fag og komitefelt på stortinget er særdeles viktig for vårt fylke. Nasjonal transportplan
jobber jeg mye med nå og har innsikt og tråden i mange lokale prosjekter jeg ønsker å bidra til å
fullføre. Bør nevnes at kona ble alvorlig kreftsyk for1 1/2 år siden, deretter i risikosone for Corona.
Det ga begrensinger for reising og min politiske aktivitet til fordel for småguttan og familien. Nå er
hun ferdigbehandlet, nylig erklært frisk- og jeg klar for ny innsats og utfordringer for Nordland Høyre.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Nicole Natalie V. Furnes (2001) – Bodø
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Mitt navn er Nicole Natalie V. Furnes og jeg er 18 år. Jeg er oppvokst i Bodø, men har russisk opphav.
Til høsten begynner jeg med nordområdestudier på Nord universitet. Bortsett fra politikk er jeg glad i
å lese bøker og være sammen med venner. Dessuten er jeg glad i folk, både Høyre-folk og de som
enda ikke er det.
Jeg har alltid hatt et ønske om å bidra - det var det som gjorde at jeg først engasjerte meg. For meg
handler det i stor grad om å ta til orde for dem som enten ikke kan eller vil.
Jeg har vært leder for Bodø ungdomsråd i tre år. Samtidig jeg en rekke andre verv som jeg vier min
tid til – jeg er bl.a. medlem av arbeidsutvalget til Ungt Kulturforum og arrangementansvarlig for Ung
boksirkel på Stormen bibliotek.
Med denne bakgrunnen er det ikke overraskende at barn og unges oppvekstvilkår, er en av mine
fremste interesseområder. Ellers er helse og omsorg, idrett, miljø og byutvikling, saker som opptar
meg. Som medlem i Unge Høyre, har jeg vært leder av lokallaget i Bodø, og medlem av
arbeidsutvalget til NUH. I tillegg er jeg vara i bystyregruppa til Bodø Høyre.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Jeg har lyst til å jobbe for Nordland Høyre, og bidra til økt oppslutning blant unge, blant annet ved å
skape økt begeistring for vår miljøpolitikk og en tydelig liberalkonservativ profil.
Jeg vil være med å løfte frem de sakene som betyr noe i hverdagen for folk flest. Saker hvor vi kan
vise Høyres helhetlige politikk. Saker knyttet til helse og omsorg, skole og næringsliv.

Sist, men ikke minst, vil jeg være med og skape økt begeistring for vår miljøpolitikk. Jeg mener vi må
vise fellesskapet at det som er bra for miljøet er bra for folk flest. Vi må snakke mer om Ny by ny
flyplass og internasjonalt klimasamarbeid. Om hvordan vi skal få klimavennlige løsninger til å lønne
seg for næringslivet. Vi må snakke om vår visjon, hvor vi skal, og de mange mulighetene som ligger i
overgangen til et lavutslippssamfunn.

Jeg mener jeg kan få Høyres saker på dagsorden i et offentlig rom der medielogikken råder, og på
den måten nå ut til flere velgere. Jeg går aldri tom for ideer eller motivasjon. Hvis partiet og velgerne
vil det slik, stiller jeg opp med alt jeg har.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Alexander Hammersgård (1987) – Meløy
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Har 10 års erfaring ifra olje- og gassektoren som sivilingeniør innen drift og vedlikehold, både
hjemme i Norge og i utlandet. I dag arbeider jeg i en industribedrift i Nordland. Jeg engasjeres og
snakker varmt om viktigheten av at industrien og næringslivet skal ha stabile og gode rammevilkår.
Dette blir spesielt viktig fremover når landet kommer over koronakrisen.

Småbarnsfar til 2 barn på henholdsvis 1 og 3 år. Bor og lever sammen med samboer i Glomfjord.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Norge trenger nye investeringer for å «bygge landet» etter koronakrisen. Nordland har gode
forutsetninger for å ta en regional og tverr-nasjonal rolle i dette arbeidet. Her ligger infrastruktur og
kompetanse allerede klart for ny aktivitet. En viktig forutsetning for å få til dette er at det settes høyt
opp på dagsorden på nasjonalt plan. Gode rammevilkår for privat industri og åpenhet for ny aktivitet
vil bidra til å sikre neste generasjon en like god velferd som vi har i dag.

Norge skal ut av oljealderen og må på et tidspunkt i nær framtid finne ny aktivitet. Vi i Nordland kan
finne inspirasjon i Sverige og Finland, men også se på de industristrukturen som allerede er på plass
her i Nordland. En «glemt» mulighet er å øke leteaktiviteten etter verdifulle mineraler i fjellene våre.
NGU er kronisk underfinansiert på dette punktet.

Leteaktivitet etter mineraler gjøres i liten grad, i små skala og i stor grad med privat risikokapital.
Rammevilkårene for å starte mineralutvinning er svært krevende.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Trine Sivertsen Hjortdahl (1982) – Dønna
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Har alltid vært høyrekvinne, og meldte meg inn i Høyre i 2004. Er inne i min andre periode som
kommunepolitiker, første periode i opposisjon og denne som varaordfører. Dette vervet kombinerer
jeg med å være kontaktlærer på ungdomsskolen på Dønna.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Det er alt for få kvinner i politikken, og som folkevalg kvinne i lokalpolitikken ønske jeg å bidra til
Nordland Høyre. Å legge tilrette for bosteds- og næringsutvikling er viktig! Vi må stå sammen for å
skape verdier og vekst i fylket vårt. Vi skal henge med og sammen, da er en god infrastruktur en viktig
nøkkel for utvikling i vårt nydelige, varierte og mangfoldige fylke. Nordland i mitt hjerte <3 Og skal vi
henge
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Eivind Holst (1970) – Vågan
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Gift med lærer Linda og har to dyktige, arbeidsomme, kreative og flotte døtre på 17 og 22 år. Jeg er
født i Bodø. Oppvokst i en sporty lærer familie i Svolvær i Lofoten med en storebror. Gikk på
videregående skole i Svolvær og i Oregon - USA. Deretter 2 årig etatsutdanning i Luftforsvaret, og
Siviløkonom studiet ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Jobbet for Toro - Rieber & Søn i Bergen i
10 år som produktsjef, kjedesalgssjef, og markedsdirektør. Jobbet deretter 3 år som daglig leder i
Nordic Last & buss med ansvar for salg og service av Volvo lastebiler og busser nord for Saltfjellet.
Startet så egen konsulentvirksomhet I 2010, som jeg drev frem til jeg ble valgt til ordfører i Vågan i
oktober 2011. Jeg fikk gjenvalg i 2015 og fortsatte som ordfører frem til 2019, da vi tapte flertallet,
på tross av at Vågan Høyre oppnådde 29,4% av stemmene, og er største parti. Jeg ble den andre
ordfører fra Høyre i Vågan Kommune siden 1945. Arbeider i dag i mitt eget konsulentselskap Holst
Consult Lofoten AS. Jeg er styreleder i Destinasjon Lofoten AS, Thule Borealis Eiendom AS, og
gruppeleder for opposisjonen i Vågan Kommune.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Jeg ønsker å bidra til at Nordland i stortingsvalget 2021 har klare Høyrestemmer fra sine mange byer,
og hvor mer av veksten må komme fra, dersom Nordland skal ha sjanse til å holde tritt med
utviklingen i Norge. Aktivt arbeide for gode rammevilkår for næringslivet i hele Nordland. Nordland
er et viktig sjømat- og industrifylke som har veldig spredt bosetting, og med reiseavstander innad i
vårt fylke, som er så store at reiseveien til Oslo ofte er kortere enn mellom de ulike byene i Nordland.
Jeg har praktisk arbeidserfaring som leder innen næringslivet der verdiene skapes, og politisk erfaring
som Ordfører i en kommune hvor verdiskapningen forvaltes og legges til rette for. Jeg ønsker at det
fortsatt satses på samferdsel i Nordland. At fiskeri og havbruksnæringene våre har gode vilkår, og
utviklingen ikke blir stoppet med nye belastende avgifter. Jeg vil arbeide for at Nordland sine store
naturressurser kan skape verdier og arbeidsplasser, i Nordland, på en bærekraftig måte. Jeg har 3
vellykkede valgkamper i Vågan med meg, og vil gjerne bidra i stortingsvalgkampen! Jeg ønsker å
bidra til at Nordland Høyre får flere stortingsrepresentanter ved valget 2021, og til 4 nye år med et
Høyrestyrt Norge!

Nordland Høyre, Sandgata 5a, Bodø
10

Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Vidar Iversen (1960) – Vefsn
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Jeg er utdannet bilmekaniker med fagbrev og har studert økonomi og ledelse ved
høyskole/universitet. Har jobbet som bilmekaniker, verksmester, biltester NAF og inspektør SVV.
Har vært daglig leder og har og har hatt div styreverv deriblant styreleder flere steder.
Politisk har jeg vært vara til kommunestyret og fylkesting fra Rana, har vært leder av Rana høyre og
er nå leder i Vefsn Høyre. I Rana satt jeg fast i Helse og omsorg og i styret for Rana kommunale
Boligstiftelse. Sitter i denne periode i Fagråd for Landbruk, Utmark og Motorferdsel i utmark samt
landbruksstyret i Vefsn. Sitter i Vefsn kommunale boligstiftelse og Bygdeboknemnda. Er også leder i
Elsfjord menighetsråd og sitter i styret i Vefsn kirkelig fellesråd.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Ettersom jeg har bodd flere steder Helgeland og har evne til å se helheten for hva som gagner fylket
som helhet vet jeg at det er viktig å kunne jobbe for hele fylket. Jeg har vært tro mot Høyre og
Høyres politikk hele livet og det inspirerer med fortsatt å kjempe for Høyres politikk.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Jardar Jensen (1957) – Evenes
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Pensjonert yrkesoffiser i Sjøforsvaret, nå selvstendig næringsdrivende (konsulent, eiendomsutvikler,
campingplass mm) Gift, to barn.
Politisk erfaring: Ordfører i Evenes 10 år, Statssekretær i KMD 2 år.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Jeg ønsker å bidra til at Nordland Høyre gjør et godt valg. Vil også bidra, gjennom min
politiske/yrkesmessige erfaring og nettverk, til å videreutvikle Nordland og N-Norge.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Malin Lynghaug Johansen (1990) – Vefsn
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Marianne Dobak Kvensjø (1980) – Narvik
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Jeg er 40 år, gift, og har to barn. En gutt på 15 år og ei jente på 12 år. Bor i Narvik. Oppvokst i Oslo,
men bodd over halve livet i Nord-Norge. Har en master i statsvitenskap fra universitet i Tromsø. Jeg
jobber i dag som enhetsleder for areal- og samfunnsutvikling i Narvik kommune, og før dette har jeg
jobbet som kommuneplanlegger, prosjektleder og som rådgiver hos NAV.
Jeg har alltid vært samfunnsengasjert, og mitt politiske engasjement startet da jeg studerte. Jeg har i
to år vært frikjøpt studentpolitiker som nestleder- og velferdsansvarlig i Norsk studentunion Tromsø,
og som arbeidende styreleder i Studentsamskipnaden i Tromsø. Jeg har vært lokallagsleder i Narvik
Høyre og sittet i styret i Narvik Høyre i flere år. Jeg har også vært kvinnepolitisk ansvarlig i
arbeidsutvalget i Nordland Høyre i fire år (2011-2014). I dag er jeg i min tredje periode på
fylkestinget, hvor jeg er leder av kontrollutvalget. Jeg har også sittet i komite for kultur, miljø og
folkehelse og samferdselskomiteen. I tillegg har jeg og har hatt en rekke styreverv fra offentlig-,
privat- og frivilligsektor.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Nordland er et fylke med alle muligheter! Jeg ønsker å være med å bidra til og legge til rette for at
folk har lyst å bo, jobbe og skape i hele Nordland.
Samtidig som Nordland er preget av optimisme ser man på flere statistikker at flere piler peker i
negativ retning. Vi må jobbe for å gjøre Nordland attraktiv slik at flere ønsker å bosette seg, satse og
skape i Nordland. Vi trenger arbeidsplasser og folk i hele Nordland! Vi må hindre fraflytting gjennom
å kunne gi gode og mer tilpassede utdannings- og kompetansetilbud, også desentraliserte tilbud. Vi
må sikre at flere unge blir eller kommer tilbake til Nordland etter endt utdanning andre steder. Da
må vi ha et variert næringsliv med bruk for ulik kompetanse. Vi må gi gode rammebetingelser til
næringslivet gjennom blant annet god samferdsel- og infrastruktur og gode samfunnsstrukturer. Vi
må legge til rette for sikre god samfunnsutvikling gjennom innovasjon, bærekraft, og bolyst.
Jeg ønsker å bidra til å fremsnakke Nordland. Jeg tror at jeg med min faglige bakgrunn, politiske
erfaring, nettverk og gode kjennskap til hele Nordland vil kunne være med på å løfte frem de gode
høyresakene lokalt i Nordland slik at vårt fylke skal bli enda bedre å bo i.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Susan Berg Kristiansen (1960) – Værøy
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Jeg er født og oppvokst på Værøy, og har bodd på Værøy hele livet, bortsett fra da jeg gikk 3 år på
videregående skole. Utdanning etter den tid har jeg tatt desentralisert. Jeg er utdannet adjunkt, og
har mange års erfaring som lærer. I tillegg har jeg jobbet i administrasjonen i fiskeribedrift. Jeg elsker
plassen, folkene og naturen her på Værøy, og er levende opptatt av at slike øysamfunn som det
Værøy er, skal bestå. Her skapes enorme verdier, som resten av landet og verden forøvrig drar nytte
av. Jeg har alltid vært opptatt av politikk og i 1992 stilte jeg til valg, og ble valgt inn i kommunestyre
for første gang. Jeg er nå inne i min første periode som ordfører. Et spennende verv, ikke en kjedelig
dag! Mange ting å ta tak i, men med hardt og målrettet arbeid, ja da vil man greie å bygge et levende
lokalsamfunn som er i pakt med framtiden.

Jeg er gift med en værøyværing, sammen har vi tre barn og syv barnebarn.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Vi har i dag en trygg og stabil ledelse med dagens regjering. Dette vil jeg være med å videreføre. Jeg
ønsker å bidra til at Høyre får belyst og praktisert distriktspolitikken som partiet står for, på en enda
bedre måte. Høyre er klar på at arbeidsplasser er grunnlaget for ethvert lokalsamfunnet, og har som
politikk å legge til rette for flere arbeidsplasser i distriktene. Dette gjør man ved gode
rammebetingelser for grundere og innovatører, et godt skattesystem som stimulerer til arbeid og
innsats. Jeg ønsker å bidra til å legge til rette for at også små samfunn, med store
avstandsutfordringer - der verdier skapes - istand til å sikre likeverdige tjenestetilbud for sine
innbyggere. Jeg ønsker å se på mulighetene for hvordan disse kommunene skal greie å levere i en
situasjon hvor krav, forventninger og myndighetspålegg øker kontinuerlig, samtidig som inntektene
reduseres. For at kommunene skal kunne ivareta sine oppgaver og sikre innbyggerne et godt
tjenestetilbud, er det nødvendig med en robust, forutsigbar og god kommuneøkonomi.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Johann Martin Krüger (1998) – Nordland unge høyre
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Studerer jus ved UiT, starter på fjerde avdeling til høsten. Har vært medlem av Unge Høyre siden
2012, og har hatt en rekke verv i organisasjonen, sist som fylkesleder i Nordland Unge Høyre. Dette
vervet ga meg enormt mange erfaringer med politisk arbeid, drive valgkamp, utvikle politikk og
mediearbeid.

Utenfor partipolitikken har jeg i en rekke år vært tillitsvalgt på forskjellige utdanningsnivå. Jeg har de
to siste årene vært nestleder i Kontroll- og organisasjonskomitéen ved UiTs studentparlament, og er
per i dag studentrepresentant for UiTs klagenemd.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Jeg har siden jeg flyttet til Tromsø i 2017 blitt spurt utallige ganger hvorfor jeg ikke melder flytting til
Tromsø for å forsøke meg på lokalpolitikken her. Det har for min del aldri vært et alternativ. De som
kjenner meg kan bekrefte, at jeg har et brennende engasjement for Nordland. Jeg mener at
Nordland, fylket med 25 % av Norges kystlinje, har et enormt potensiale som bør utnyttes. Det har
jeg lyst å være med å jobbe for.

Jeg ønsker også å være en tydelig stemme for ungdom i nord. Det finnes mange gode
utdanningstilbud i nord, men de er det dessverre langt mellom. Nord-norske skoler skårer jevnt
over dårlig i forhold til resten av landet, noe jeg mener bør fokuseres mer på. Jeg ønsker å være
kandidat for Nordland Høyre, for å bidra til bedre fremtidsutsikter i nord.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Odd Langvatn (1963) – Vefsn
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Jeg er 57 år gammel, gift, 5 barn, 3 barnebarn. Jeg har jobbet i ledende stillinger innen Luftfart i SAS,
Thai Airways og Widerøe de siste 34 år, og som Adm Dir i Widerøe Internet AS siden 2000. Forsvaret
er også viktig for meg, og siden jeg gikk Befalsskolen for Feltartilleriet i 1983, har jeg vært aktivt
tilknyttet Forsvaret og Heimevernet i alle år siden dette, og er i dag Liaisonoffiser i HV 14 sin
distriktsstab. Jeg er opptatt av et bærekraftig næringsliv, over hele landet, hvor digitalisering bør
være vår tids store mulighet for desentralisering av oppgaver.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Jeg har siden ungdomsårene vært politisk interessert og aktiv i Høyre. Jeg er inne i min fjerde
kommunestyreperiode i Vefsn, og har med min lange næringslivsbakgrunn i lederjobber og politiske
erfaring et godt utgangspunkt for å kunne bidra positivt for Nordland og Høyre

Nordland Høyre, Sandgata 5a, Bodø
17

Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Andrea Larsen (1999) – Brønnøy
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Jeg er en samfunnsengasjert, sunn ung dame fra Brønnøysund. Studerer politikk og internasjonal
business ved universitetet i Liverpool. Mine hjertesaker er skole- og utdanningspolitikk,
næringsutvikling og jeg brenner for internasjonal politikk. Fremtiden krever økt samarbeid over
landegrensene, digitaliseringen muliggjør det og dette må skje uten at det går på bekostning av den
norske kulturarven.

Jeg har vært medlem av Høyre siden 2015. Jeg er tidligere leder av Brønnøy unge høyre, tidligere
medlem av arbeidsutvalget i Nordland Unge Høyre, og er i dag vara til kommunestyret i Brønnøy.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Jeg vil være med å påvirke det norske samfunnet ut fra ungdommens perspektiv. Jeg ønsker å være
en stemme for Nord-Norge slik at det nord-norske samfunnet får nyte godt av verdiskapningen i
Nord-Norge og å videreutvikle denne.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Thomas Abildgaard Lehre (1982) – Alstadhaug
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Jobber til daglig som administrerende direktør, og daglig leder i en leverandør til fiskeri og
havbruksnæringen. Jeg har studert administrasjon og ledelse på Bi og Business management med
spesialisering på high performance leadership. Jeg innehar flere styreverv i ulike selskaper og sitter
blant annet som styreleder i havbruksnettverk Helgeland. Jeg er veldig aktiv i næringslivet på
Helgeland og trives best med mye å gjøre. Jeg sitter i dag som 2.nestleder i Nordland høyre i min
andre periode. Jeg sitter også som leder i Alstahaug Høyre hvor jeg har bekledd flere ulike verv opp
igjennom årene. Jeg er familiefar og har samboer og en sønn på 2 år. Jeg er veldig glad i naturen og
trives på fjellet og på sjøen.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Jeg er veldig opptatt av næringsliv og det å skape arbeidsplasser. Jeg mener det å legge til rette for
gründere og entreprenører som ønsker å skape noe er ytterst viktig for å skape flere bedrifter. En
riktig skattepolitikk for næringsdrivende, men også for privatpersonen er vel så viktig. Jeg er
motstander av formuesskatten, og mener den bør avvikles da den er skadelig for vekst I privat
næringsliv. Jeg er opptatt av miljø og aktivt bidra til å bevare og legge tilrette for bærekraftige og
fremtidsrettede løsninger som tar vare på planeten vår. Jeg er også opptatt av at vi har et helhetlig
forsvar som skal passe på land vårt i fremtiden. Jeg brenner for at Hele Nordland skal være en av de
beste regionene å bo og leve i, og jeg er overbevist om at vi bor i den delen av landet som har størst
potensiale Og muligheter på alle plan i fremtiden, derfor ønsker jeg å stille til valg for Nordland og
Høyre på Stortinget.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Sondre Martinsen (1995) – Hemnes
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Jone Måsøy (2000) – Brønnøy
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Jeg har erfaring fra en rekke partipolitiske uavhengige råd. Jeg har sittet som fast representant for
Søndre Nordland i Ungdommens Fylkesråd i Nordland, Barents Regional Youth Council og vært med i
oppstartsfasen av Arctic Youth Network. Jeg er også leder av det Fagpolitiske rådet i
studentorganisasjonen Valkyrien.
Av partipolitisk erfaring har jeg vært Leder for Brønnøy Unge Høyre, vært Arbeidsutvalgsmedlem i
Nordland Unge Høyre og er nå kommunestyrerepresentant for Brønnøy Høyre. Nå tar jeg en
utdanning på Sjøkrigsskolen i Bergen. Bacheloren jeg tar er en Bachelor i Ledelse: Marineingeniør
Våpensystemer, Elektronikk og Data. Jeg har vokst opp i den fantastiske byen Brønnøysund, og har
flyttet til Bergen etter videregående for å få tatt en høyere utdanning. Jeg har alltid vært en person
som har vist interesse for mange ting. Jeg liker å treffe nye mennesker, samt ser jeg verdien av
forskjellig bakgrunn og inngangsverdier. Det vil jeg si er den viktigste erfaringen jeg har gjort meg opp
gjennom årene, og den har hjulpet meg å se flere perspektiver. Unge Høyre og Høyre ble partiene for
som stemte for meg, og jeg identifiserer meg selv godt med deres liberalkonservative verdenssyn.
Akkurat nå er hovedinteressen innenfor politikk Forsvars- og Sikkerhetspolitikk.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Jeg ønsker å være med på laget for å gjøre en forskjell. For å representere Nordland, det fylke vi alle
er så glade i. For å takle utfordringer som fraflytting og opprettholding av verdiskapning. For å
opplyse og å dele viktigheten av å ha et sterkt forsvar. For å representere Nordland og ikke minst
Brønnøysund i Norges øverste politiske organ. Om ikke min politiske erfaring er den lengste, så
mener jeg den er bred. Og det å ha med seg et bredt erfaringsgrunnlag inn i et Storting ser jeg på
som svært gunstig. Jeg tror jeg har mye å bidra med, mye som Høyre kan ta nytte av. Jeg har nok
også mye å lære, men jeg har alltid vært en læringsvillig person, så utfordringene det måtte bringe
ser jeg på med håpefulle øyne. Det er hvorfor jeg ønsker å bli en kandidat til Stortingsvalget 2021 for
mitt kjære Nordland.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Beate Bø Nilsen (1965) – Sortland
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Kommer opprinnelig fra Strandland i Andøy, har bodd i Bodø i mange år og har bodd i Sigerfjord i
Sortland siden 2000. Politisk har jeg vært fylkesråd for plan og økonomi, sittet i fylkestinget i 21 år, er
gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe, komiteleder for Plan og økonomi, vært nestleder i
Nordland Høyre, vara til sentralstyret i Nordland Høyre, sittet i formannskapet i Sortland og i
kommunestyret i Andøy og Sortland. Av utdanning har jeg en Master of Science in Marketing. Har
jobbet som informasjons- og markedssjef i LNS. Styreverv har jeg sittet som styreleder i Arena
Mineralklynge Nord, Syreleder i J. M. Nilsen fiskeindustri, Kringkastingsrådet, Styremedlem i NHO
Nordland, Love Petto, representantskap i Norges Bank, representantskap i Sparebank 1 Nord Norge,
representantskapet i Barentssekretariatet m.m. I det private er jeg gift med Reinert, mamma til
Michal og Mathias og farmor til Evander og Lotte.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Jeg er engasjert i politikken for jeg ønsker å forandre til det bedre for Nordland og Norge. Har I dag et
sterkt engasjement i lokal- og regionalpolitikken. Er en type politiker som er lydhør og ønsker å
ivareta Nordlands interesser. Samtidig har jeg hatt et sterkt fokus på å være en god representant for
innbyggerne slik at de har tillit til meg. Mener jeg har sterk erfaring gjennom jobber i det private
næringsliv, samt i det offentlige. Gjennom politikken og i ulike verv har jeg opparbeidet meg bred
erfaring og nettverk. Ideologien til Høyre ligger i ryggmargen og politikken jobber man daglig med.

Regjeringens nordområdemelding legges som kjent frem allerede til høsten. Her har Nordland Høyre
virkelig muligheten til å peke på rammevilkårene for at folk i vår landsdel skal kunne skape mer for
seg og samfunnet, for at den økonomiske veksten i nord fortsetter, og at vi endelig bryter trenden
med befolkningsnedgang til oppgang.

Dersom vi bedre evner å se Nordland i nordområdepolitikk, altså i et nasjonalt såvel som nordlig
internasjonalt perspektiv, så er det ingen grense for hvor langt vi kan nå. Derfor trenger Nordland
Høyre dyktige kandidater som ivaretar dette.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Christine Klippenvåg Nordgård (1977) – Bodø
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Bachelor i internasjonal handel med fordypning i tysk.

Har erfaring fra å jobbe som guide, produktkonsulent, markedskonsulent,
prosjektmedarbeider, prosjektleder, styresekretær, styremedlem, medlemsansvarlig, nestleder,
likeperson og bystyrerepresentant.
Jeg kan: Prosjektledelse
Organisasjonsutvikling Kommunikasjon

Jeg har gode kommunikasjonsegenskaper og stor gjennomføringsevne både på personlige, faglige og
samfunnsmessige arenaer.

For tiden jobber jeg som rådgiver i samfunnspolitisk avdeling i PBL (Private Barnehagers
Landsforbund) Mitt ansvarsområde strekker seg fra politikk til plast- og giftfrie barnehager til
opprettelse og drift av lokallag.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?

Mitt samfunnsengasjement startet allerede i ungdomstiden med politisk arbeid og
styreverv i Bodø Unge Høyre. Etter noe mindre aktiv deltakelse under studier i utlandet, etablering
og familieliv har de siste årene igjen gitt meg mulighet til å bidra i styreverv i Bodø Høyre og frivillig
arbeid. Gjennom flere år har jeg vært delegat på Nordland Høyres årsmøter og i 2019 var jeg medlem
av Nordland Høyres nominasjonskomité. Fra høsten 2019 har jeg vært gruppenestleder i bystyret for
Bodø Høyre. Det har vært lærerikt, krevende og gøy! Og har gitt meg kunnskap om og lært meg mye
om politiske prosesser. Årene i en stor interesse -og arbeidsgiverorganisasjon i stadig utvikling,
politikk og frivillig arbeid, gjør at jeg har tilegnet meg kompetanse innenfor saksutredning og
saksbehandling samt god kjennskap til offentlig forvaltning og politiske prosesser. Jeg er en
strukturert og samfunnsengasjert koordinator med gode kommunikasjonsegenskaper og
gjennomføringsevne både på personlige, faglige og samfunnsmessige arenaer. Jeg er ydmyk over å
ha blitt foreslått og kunne gjerne tenke meg til å stille som stortingskandidat for Nordland Høyre.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Lars Filip Paulsen (1979) – Hamarøy
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Jeg er 41 år, fra Drag i Hamarøy. Ugift og har en sønn på 12 år.

ARBEIDSERFARING: Har veldig allsidig arbeidserfaring. Har jobbet innen servicebransjen, barnehage,
skole, språk- og kultursenter, og har siden 2015 jobbet sentralt i kommuneadministrasjon. Ofte i
spørsmål om samiske saker, men har også tidligere vært enhetsleder for Kultur, næring og utvikling i
gamle Tysfjord. Nå er jeg samisk rådgiver i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune

UTDANNING: Er for tiden under utdanning til Bachelor i lulesamisk språk

POLITISK ERFARING FOR HØYRE:
Medlem siden 2011
Sekretær i Tysfjord Høyre (2011 - 2018)
Leder av Hamarøy høyre (feb 2018-feb 2019)
AU medlem i Nordland Høyre (2017 - )
Som sametingsrepresentant sitter jeg med observatørstatus i Høyres sentralstyre (2013 - )
Fast kommunestyrerepresentant i Hamarøy (2019 - )

POLITISK ERFARING PÅ SAMETINGET: Fast sametingsrepresentant og parlamentarisk leder
for partiet Høyre siden 2013 –
Rådsmedlem og visepresident (des 2016 - til etter valg 2017)

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Jeg har alltid vært engasjert i samfunnslivet rundt meg. Enten i form av å ta styreverv eller det å ta
rollen som fotballtrener for aldersbestemte og a-lag. Jeg har egentlig alltid hatt et brennende ønske
om å utvikle eller bevare de nære ting og tilbud.

Som politiker er jeg løsningsorientert og fokusere sjelden på problemene. Jeg liker ikke å sutre men
ser heller etter mulighetene. Jeg vet at det å bruke nettverk og det å søke samarbeid er løsningen på
små og store problemer, samt at jeg mener flere bør- og skal ta regien selv på problemene og
utfordringene. I altfor stor grad skyves dette over på andre aktører.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Jeg har særlig engasjert meg i kommune- og regionreformen og de samarbeidsmulighetene jeg ser
disse reformene gir for både kommuner og fylkeskommuner.

Jeg mener at min bakgrunn og erfaring både som lokalpolitiker og sametingspolitiker, samt min
erfaring og kjennskap med offentlig forvaltning, vil være med å bidra på en positiv måte for Nordland
Høyre. Jeg har et relativt bredt nettverk i Høyre og generelt i nord, og dette tror jeg er viktig i

utviklingen av Nordland og nordområdene.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland

Marte Præsteng (1973) – Hemnes
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland

Trine Remman (1980) – Narvik
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Jeg heter Trine Remman og er 40 år. Kommer fra Narvik. Har samboer og ei datter på 17 år. Jeg er
utdannet næringsmiddelingeniør og jobber i Mattilsynet. Kom inn i politikken i 2013. Sitter idag i
kommunestyret i Narvik kommune, er leder av Narvik Høyre og er 1.nestleder i Nordland Høyre.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Det er ikke tilfeldig at Høyre ble mitt parti! For meg er det enkeltmenneske som skaper samfunnet,
ikke samfunnet som skaper enkeltmenneske. Og det er viktig for meg. Jeg ønsker å være med på å
legge til rette for skaperglede og vekst i Nordland. Det kan være vekst i næringslivet, vekst av
tilflyttere og ikke minst vekst av ungdommer som kommer hjem igjen etter endt utdannelse.
Pågangsmotet er stort og den gode utviklingen som er i landet nå gir energi til å bidra.

Jeg vil jobbe for å vise hele Norge at det er i Nord det skjer, det er her fremtiden ligger.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Paul Rosenmeyer (1960) – Narvik
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Jeg er 59 år, gift to voksne barn. Gruppeleder Narvik Høyre på 3 periode. Arbeider som frikjøpt
heltidspolitiker, og leder av Hovedutvalg for Pan og Utvikling. Har vært lokalpolitiker i Narvik siden
1999, og to perioder i fylkestinget. Har tidligere arbeidet i Forsvaret i 23 år. 3 års studie i
statsvitenskap ved Uit Harstad og Nord universitet.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Ønsker å bidra til fortsatt borgerlig styring av landet. Dette er den beste garantien for en politikk som
sikrer enkeltindividets rettigheter, en politikk for å sikre beslutninger som tas av lokalpolitikere som
best vet hvor skoen trykker. Jeg ønsker å arbeide for gode rammevilkår for næringslivet, og bidra til å
sikre at verdiene som skapes i Nordland kommer lokalsamfunnene som legger tilrette for denne
utviklingen tilgode.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Petter Solheim (1986) – Øksnes
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Jeg er svær politisk interessert i lokal laget e æ talsperson i mobbing jeg jobber på Øksnes vekst der
syr æ tørkebur t fiskeran og plukke opp søppel på Myre.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Æ har alltid ønska mæ en plass endte kommunestyret fylkestinget eller Stortinget æ like veldig godt å
se på spørretimen å ellers når æ har tid så ser æ gjerne avstemminger å slikt
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Isabella Emilie P Storlie
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?

Nordland Høyre, Sandgata 5a, Bodø
30

Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Bård Ludvig Thorheim (1976) – Bodø
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Jeg er en familiefar på 43 år som er født og oppvokst i Bodø.

Jeg var tidlig politisk aktiv som nestleder i NKSF, dagens Høyre-studentene.

Deltagelse i utenlandsoperasjoner for Forsvaret og arbeid i Etterretnignstjenesten, gjorde at jeg fikk
et lengre opphold fra politikk.

I 2005 ble jeg tatt opp som aspirant i Utenrikstjenesten, har vært stasjonert i Washington og Sri
Lanka, og innehatt lederstillinger i UD.

2016-2019 var jeg politisk rådgiver for utenriksministrene Brende og Eriksen Søreide. Da fikk jeg blant
annet jobbe med noe som jeg brenner sterkt for: Nordområdepolitikk og hvordan vi kan utnytte
mulighetene i vår nordlige landsdel.

For tiden er jeg tilknyttet Nordområdesenteret ved Nord Universitet. Jeg er innstilt til sentralstyret i
Høyre og er leder av det nylig nedsatte Høyres internasjonale utvalg.

Av utdanning har jeg mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har gått Forsvarets skole
for etterretnings- og sikkerhetstjeneste.

Vi er en familie på seks og jeg er en familiekjær person som liker friluftsliv på fritiden.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Jeg kjenner en sterk motivasjon for å jobbe sammen med de flotte politikerne vi har i Høyres
lokalforeninger. Jeg håper å være en spydspiss for at vi sammen vinner valget i 2021.

Jeg ønsker å skape forståelse i hele landet for at Nord-Norge ikke er en utkant - men sentrum for
Norges fremtidige verdiskaping. Da er det også i nord det må satses mest; for å ta ut hele potensialet
på en bærekraftig måte.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
I mitt Høyre har vi tro på nordlendingene og en vekst-politikk, fremfor venstresidens
næringsfiendtlige politikk.

Lokale seire, gjennomslag, og å bli hørt, krever stortingsrepresentanter som fyller rollen helt. Med
sterkt engasjement for alle fylkets regioner, og erfaring fra politikk på nasjonalt plan, har jeg gode
forutsetninger for å tale Nordlands sak.

Jeg er opptatt av samferdsel, næringspolitikk og forsvarssaken. Som far til fire er også familiepolitikk
og utdanning hjertesaker. Og at vi hjelper de som faller utenfor til en ny start.

Slekta mi kommer fra et lite sted i Gildeskål kommune. Jeg mener at vi trenger bygdeverdiene, en
sterkere distriktspolitikk, og å støtte alle hjemmepatriotene som står på for en bedre fremtid for
bygda si, tettstedet eller byen sin.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Kristian Gonzales Utland (1992) – Rana
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Jeg er en 28 år gammel mann fra Mo I Rana, som er utdannet Musikkdesigner. Yrkesmessig har jeg
erfaring fra kokkeyrket, industrien, bygg og anleggsbransjen og salg og kundeservice. Jobber nå som
forsikringsrådgiver hos Eika Forsikring Helgeland. Det har jeg gjort siden september 2019.

Som 2 åring ble jeg adoptert til Norge og Mo I Rana fra Ecuador.

Jeg begynte min karriere i Rana Høyre, høsten 2015/2016 og før det var jeg en liten tur innom
Trondheim FpU.

Drev også med elevrådsarbeid på barne og ungdomsskolen, da jeg alltid har likt og engasjere meg.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Fordi at jeg vil kjempe for saker som jeg brenner for og være med på å bygge og utvikle samfunnet og
landet vårt ikke minst. Jeg har, siden jeg var ganske ung vært ganske interessert i politikk og det å få
gjøre en forskjell i samfunnet og få sin stemme hørt i saker man brenner for. Og ikke minst viktigst av
alt, det å gjøre en samfunnsnyttig og betydningsfull innsats for landet vårt og samfunnet vårt. Og
forhåpentligvis sette positive spor/avtrykk etter meg.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Lars Vestnes (1969) – Bodø
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.
Gift med 2 barn på 24 og 15 år.
Utdannet revisor. Har hatt lederstillinger i flere bedrifter i Bodø og Nordland siden 1997. Bla.
Widerøe, iTet, Nikita, Manpower og Løvold. Sist 10 år som daglig leder i TOOLS Løvold. Kjenner
derfor næringslivet i hele Nordland godt. Samfunnsengasjert gjennom hele livet fra jeg ble leder
innenfor idretten på Lødingen allerede som 15 åring.
Politisk aktiv siden 2015 i bystyret i Bodø og var partiets 1. Kandidat ved valget i 2019.

Opptatt av at hele Nordland må samarbeide for å utvikles. All vekst og ny infrastruktur er positivt for
hele regionen. Vi trenger kraftsenter som leder an i utviklingen i hele fylket, men vi har ressurser
sprett utover og derfor muligheter til å styrke også de mindre lokalsamfunnene. Nord må ta større
plass nasjonalt og det gjør vi bare samlet. Ekstra opptatt av at Andøya spacesenter realiseres, E6 og
Hålogalandsveien bygges og at vi legger til rette for vekst innenfor havbruk, industri og turisme.
Samferdsel er avgjørende. Båt- og fly tilbudet må styrkes. Utdanning på videregående og
universitetsnivå må styrkes med bredde og kvalitet.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
Jeg setter pris på den tillit man vises ved å bli foreslått. Dette i seg selv er grunnlag for å stille seg til
disposisjon for partiet. Vi har mange sterke kandidater som jeg har stor respekt for og jeg har derfor
ingen absolutte forventninger til hvordan partiet plasserer meg i nominasjon. Når det er sagt så
mener jeg at jeg har gode forutsetninger for å bli en god talsperson for hele fylket. Jeg har de siste 2
årene jobbet mye mot storting og departement og begynner å få en forståelse for hvordan vårt
demokrati fungerer.
Jeg har god kunnskap om hvordan næring og offentlig virksomhet må spille sammen for å lykkes. Jeg
har erfaring som forhandler og ikke minst formidler gjennom salg, ledelse og opplæring. Takk for
tilliten.
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Roar Wessel- Olsen (1977) – Sortland
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Geir Wilhelm Wold (1964) – Sortland
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
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Kandidater stortingslisten 2021 – Nordland
Markus Johansen Øren (2000) – Hemnes
Bakgrunn, Erfaring og utdanning.

Hvorfor vil du være kandidat til stortingsvalget 2021 for Nordland høyre?
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