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Kandidatpresentasjon – fylkestingsvalget 2023 

Nominasjon til Høyres valgliste i Østfold 

 

Dette heftet inneholder kandidatenes presentasjon av seg selv. Heftet kan brukes i forbindelse med den 
rådgivende uravstemningen blant Høyres medlemmer og kommuneforeningenes prøvenominasjonsmøter.  

Målet er at medlemmene og kommuneforeningene i Østfold skal bli bedre kjent med de som ønsker å bli 
listekandidat ved neste års fylkestingsvalg. 

Nominasjonskomiteen vil på bakgrunn av medlemmenes og foreningenes innspill, samt komiteens egne 
vurderinger, legge frem sitt forslag til valgliste. 

Nominasjonsmøtet for Høyres valgliste i Østfold avholdes 22.11.2022. 
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Tore Adolfsen 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Båtbygger 

Alder: 70 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Hvaler 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 11-20 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Samfunnsengasjert. 

Politiske interesseområder: 

Næring og helse. 

Politisk erfaring: 

Har politisk erfaring siden 1976. Har vært og er i formannskapet og kommunestyre, og vært i diverse 
politiske utvalg siden 1976. 

Utdannelse: 

Livets skole. 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Har drevet eget firma i 50 år, og er engasjert i menighetsarbeidet siden 1967. 
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Marcell Jens Bànfi 

Alder: 57 

Bostedskommune: Fredrikstad 

 

Har ikke sendt inn kandidatpresentasjon.  
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Magne Nord Berg 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Seniorkonsulent 

Alder: 41 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Indre Østfold 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Vet ikke/ikke viktig 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Ønsker å jobbe for bedre samferdsel  og kollektivtransport både i Østfold og mellom fylkene. Jeg håper å 
kunne bidra til et bærekraftig og inkluderende fylke. 

Politiske interesseområder: 

Samferdsel  
Utvikling  
Teknisk 

Politisk erfaring: 

Vara i Moss bystyre 2010-12 
Leder Hobøl Høyre 2019 

Utdannelse: 

Vg3 Teknisk Tegning 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Intet 
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Jørgen Bogen 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Assisterende Butikksjef 

Alder: 23 

Sivilstatus: Enslig 

Bostedskommune: Fredrikstad 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 6 - 10 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg er motivert for å brette opp ermene i valgkampen 2022-23 for å sikre at det blir et blått flertall i regionen 
vår. Jeg har et stort engasjement for samferdsel og videregående politikk som er et par av hovedoppgavene 
til fylket, noe jeg tror er en av fordelene mine som kandidat. Jeg tror at jeg er en aktuell fordi jeg er en god 
lagspiller, lojal ovenfor partiet og åpen for nye meninger og ideer. 
Jeg syntes det er trist at så få ungdommer engasjerer seg i politikk, jeg hiver meg derfor på for å være med på 
å snu trenden! 

Politiske interesseområder: 

- En skole som inkluderer alle og finner løsninger for at flere gjennomfører, en skole som tilpasser seg 
den enkelte elev. 
- Mer vedlikehold og utvikling av eksisterende Videregående skoler. 
- Jobbe for å bevare fylkets private VGS skoler for å ha et bredere utvalg av utdanninger  
- Mer satsing på digitale yrker og ferdigheter 
- Alle med nedsatt funksjonsevne skal bli inkludert i samfunnet 
- Arbeide for at fylket tiltrekker seg et mangfoldig næringsliv for å skape nye jobber, som igjen 
tiltrekker seg flere unge i etableringsfasen 
- Bedre kollektivtilbud for å gi flere unge utenfor bysentre flere alternativer for mer miljøvennlige 
transportløsninger 
- Utvikle eksisterende veinett i Østfold for å gjøre veiene i fylket tryggere 

Politisk erfaring: 

Har engasjert meg aktivt i politikk siden 2018, mitt politiske virke har foregått i Vestfold. Men jeg har før 
denne tid bodd 11 år i Råde Kommune og er godt kjent i Østfold. Omfanget er ganske bredt, så jeg har tatt 
meg kunstnerisk frihet til å liste opp et par verv som jeg har jobbet politisk med. 
- Kommunestyrerep. Færder kommune 2019- 
- Verv i forskjellige lokalforeninger til Unge Høyre og Høyre. 2018-2021 
- Nestleder i Høyres Studenter Østfold 2021- 

Utdannelse: 

Har byggteknikk fra Tomb videregående, studerer for tiden bachelor i International Kommunikasjon på 
Høgskolen i Østfold. 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Engasjerer meg aktivt innenfor veteranbil hobbyen og innehar et styreverv i landsforbundet av 
motorhistoriske kjøretøyklubber. 
Ved siden av studier ble jeg valgt studentrepresentant til høgskolestyret, ble gjenvalg i år og sitter til 
sommeren 2023. 
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Hilde Borger 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Adjunkt. Jobber som lærer i grunnskolen 

i Indre Østfold 

Alder: 63 

Sivilstatus: Ugift 

Bostedskommune: Indre Østfold 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg er samfunnsengasjert og synes det er interessant og spennende å være med å bidra til gode løsninger for 
innbyggerne når det gjelder spesielt skole og samferdsel på fylkesnivå. Jeg har lang fartstid i Høyre, både 
politisk og organisatorisk. Jeg mener Høyre har de beste løsningene og vil derfor være med på laget. Selv har 
jeg også vært fylkespolitiker fra 1999 - 2015 i Østfold. Har vært medlem av samferdselskomiteen, 
utdannings- og næringskomiteen, kontrollutvalget, styremedlem Østfold Energi, styremedlem Østfold 
Bompengeselskap, styremedlem Akershus og Østfold kommunerevisjon og BSSSC for å nevne noe. 

Politiske interesseområder: 

Skole og samferdsel. 
Helhetspolitiker. Liker å se sammenhenger og prioritere. 

Politisk erfaring: 

1995 - 2019: Kommunepolitiker i Hobøl. varaordfører fra 1995 - 1999 og 2007 - 2011. Sittet i formannskapet 
i alle 6 perioder. Hatt ulike styreverv i tillegg. Styremedlem i Indre Østfold revisjon, medlem av 
representantskapet i Indre Østfold, styremedlem på vegne av Moss, Våler og Hobøl i Østfold Energi. 
Formannskapets representant i Hobøl Kirkelige Fellesråd i en årrekke. 
1999 - 2015: Fylkespolitiker. Vært fast medlem av fylkestinget i 2 perioder og møtende 1. vara i 2 perioder. 
Medlem av utdannings- og næringskomite, samferdselskomiteen, kontrollutvalget m.m. Styremedlem Østfold 
Energi, styremedlem Akershus og Østfold fylkesrevisjon, Østfold Bompengeselskap m.m. 

Utdannelse: 

Adjunkt - allmennlærerutdanning 
Grunnfag i kroppsøving 
15 vekttall i statsvitenskap. 
Videreutdanning i spesial pedagogikk. 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Leder av Hobøl Høyre i en årrekke.  
Organisatorisk nestleder i Østfold Høyre. Medlem av AU i en årrekke. 
Nå: Leder av Indre Østfold Høyre. 
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Truls Breda 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Seniorrådgiver HR 

Alder: 63 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Halden 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Vet ikke/ikke viktig 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Utfordret av lokallaget om å stille meg til disposisjon slik at den endelige listen har god geografisk dekning. 
Har lang fartstid i politikken og mener jeg kan bidra også i fylket. 

Politiske interesseområder: 

Er i utgangspunktet en allrounder, men har vært særlig engasjert i skole og oppvekst de to siste periodene. 

Politisk erfaring: 

Folkevalgt siden 2011. Ledet havnestyret 2013-2015. Nestleder undervisning og oppvekst 2015-2019. 
Medlem undervisning, oppvekst, kultur siden 2019. Medlem administrasjonsutvalget. Kampanjeleder Halden 
2022- 

Utdannelse: 

Cand theol med videreutdanning fra høyskoler i HR og ledelse. 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Langvarig engasjement i KFUK-KFUM. 
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Gøril Eilertsen 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Ufør/frikjøp 

Alder: 62 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Sarpsborg 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Etter snart 12 år som folkevalgt i S.borg kommune, er jeg klar og nysgjerrig på ny utfordring. Mitt felt er 
oppvekst, med spesielt skole. Med min erfaring vil jeg kunne bidra som fylkespolitiker for Østfold fylke. 

Politiske interesseområder: 

Oppvekst og kultur. Spesielt skole. 

Politisk erfaring: 

3 perioder (2011-dd) 
Samfunnskomiteen 1.periode, vara til bystyret 
Kultur og oppvekst 2. og 3. periode  
Bystyret 2. og 3. periode  
Leder i Sarpsborg Høyre 2019 
Styremedlem i Olavsdagene, Sborg scene,  
SU i ulike skoler i kommunen, vært i  styre i Frivilligsentralen, Flerkulturelt råd 

Utdannelse: 

Interiørkonsulent, 1997 
Høyskole i Østfold, 90 studiepoeng, 30 grunnleggende ped., 30 studiepoeng Spes.ped., 30 studiepoeng Norsk 
1-5 kl. 2009-2012 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Jobbet i barneskole i kommunen fra 2009-2015.  
Leder i Ladie Circle, Sarpsborg, landssekretær i Ladie Circle Norge på slutten av 1990-tallet. 
Sekretær hos Veidekke og Skanska, interiørkonsulent hos Hødnebø møbler, interiørkonsulent hos Sigdal 
kjøkken, Fr.stad. 
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Christian Granli-Østmark 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Nestleder og sommelier 

Alder: 36 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Sarpsborg 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Nå som vi skal bygge opp «nye Østfold» er det viktig og ha et sterkt Høyre med hånden på rattet. Jeg ønsker å 
være en del av det laget som skal ha hånden på rattet. Jeg kjenner Østfold godt etter å ha bodd i Østfold hele 
livet. Kommer i fra Trøgstad/Indre Østfold, bor i Sarpsborg og jobber i Moss. Etter en pause fra politikk har 
jeg en bredde i yrkesbakgrunn og personlige erfaringer som gir motivasjon til å jobbe for Østfold-samfunnet. 

Politiske interesseområder: 

Jobbe for trygge, inkluderende og mangfoldige lokalsamfunn i by og bygder. Bekjempelse av utenforskap, 
barn og ungdoms oppvekstvilkår. Jeg er opptatt av god samferdsels- og kollektivpolitikk for å binde Østfold-
samfunnet sammen. 

Politisk erfaring: 

Erfaring som kommunestyremedlem, gruppeleder, varaordfører i Trøgstad. Var medlem av fellesnemnd for 
nye Indre Østfold kommune.  
Jeg har vært medlem av Høyre i 20 år, 10 av de årene var jeg nestleder i Trøgstad Høyre og fast medlem av 
fylkesstyret i Østfold Høyre. 

Utdannelse: 

Butikkfagarbeider og Diplom Sommelier. 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Jeg har store deler av mitt yrkesliv jobbet tett på forskjellige lokalsamfunn i Østfold som butikkfagarbeider i 
Askim, Mysen og Sarpsborg.  
I dag jobber jeg som nestleder i Vinmonopolet Moss, sommelier ved Vinstua Sarpsborg og vinekspert på NRK 
Østfold.  
Organisasjonsarbeid har jeg erfaring med fra lokalstyret i Trøgstad Høyre, elevorganisasjonen i Østfold og 
Skeiv Ungdom. 
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Thor Hals 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Gruppeleder Indre Østfold Høyre, og Key 

accountmanager Neumann Bygg 

Alder: 55 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Indre Østfold 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Det å bygge opp noe, er alltid noe jeg har likt å drive med. Nå skal vi bygge opp igjen et nytt Østfold fylke, og 
det blir spennende og kan til tider være krevende. For meg blir det viktig å få bygget en god fylkeskommune, 
som kan levere best mulig tjenester innenfor de rammer vi til enhver tid har. Tilrettelegge for gode 
videregående skoletilbud, og tilbud som fagskolen til etter og videreutdanning. Det trigger meg å få til bedre 
skoler.  
 
En fylkeskommune som ser hele fylket, og ser alle mulighetene vi har i hele fylket.  
Det å få være med på å gjøre Østfold mer attraktivt for private investeringer, og flere arbeidsplasser. Vi må 
også sikre gode bærekraftige løsninger for fremtiden, slik at Østfold er med å sikrer vår andel av 
klimatilpasninger. Østfold er et fantastisk fylke med en flott kyst, vannkanaler som Heldenkanalen, og flott 
natur i Indre. Dette må vi videreutvikle slik at vi også får vår del av turismen i Norge.  
 
Jeg har den oppfatning at Østfold trenger et godt Høyre-lag, som kan drive Høyrepolitikk i Østfold. Skal vi 
komme i posisjon til å klare dette må vi være tydelige og synlige i hele fylket. Jeg har erfaring fra å drive 
valgkamp, og vil være med å drive en aktiv valgkamp, for det blir en kamp for å få Høyre i posisjon, men det 
kan vi klare med hardt og godt strategisk arbeid. Dette arbeidet ønsker jeg å være med på! 

Politiske interesseområder: 

Jeg kom inn i politikken fra posisjonen som leder i Askim handelsstand, og med det har jeg hele tiden hatt en 
interesse for by- og stedsutvikling og næringsutvikling.  
 
Som ordfører jobbet vår gruppe mye med skole, og skoleeier rollen, og det å forbedre elevenes 
skoleresultater. Askim klatret i disse årene på nasjonale sammenligningsgrunnlag. Så skole er viktig å jobbe 
videre med. Det å senke terskelen til videreutdanning med Fagskoletilbud f.eks.  
I tillegg har jeg alltid vært interessert i kommuneøkonomi, og levere på dette. Derfor hadde vi heller ikke 
noen år med underskudd i min tid som Varaordfører eller Ordfører.  
 
Jeg har også en stor interesse for å tilrettelegge best mulig for frivillig arbeid. Her tenker jeg også på idretten 
og fremskaffe gode idrettsanlegg.  
 
Sist men ikke minst er det klima og folkehelsearbeid. 

Politisk erfaring: 

1999 - 2020 - Folkevalgt i Askim kommune 
2007 - 2011 - Varaordfører i Askim kommune 
2011 - 2020 - Ordfører i Askim kommune  
2017 - 2020 - Leder i Fellesnemnda som forberedte ny Indre Østfold Kommune  
2020 - til dags dato - Folkevalgt i Indre Østfold Kommune 
2020 - til dags dato - Gruppeleder Indre Østfold Høyre og opposisjonsleder 
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2015 - 2020 - Vara til Fylkestinget i Østfold 
2020 - til dags dato - vara til Fylkestinget i Viken 

Utdannelse: 

- Videregående skole 
- 1 år på High school New York 
- Befalskole (Stavern) 
- Selvstendig næringsdrivende 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Styreleder i 8 år i Rådhuset AS, som hadde ansvaret for å kjøpe det gamle sykehuset i Askim, som i dag er et 
fullverdig regionalt Helsehus.  
 
Har erfaring fra å sitte i diverse styrer, som f.eks. Askim handelsstand, Askimbyen AS o.l. 
  



KANDIDATPRESENTASJON FYLKESTINGSVALGET 2023 – ØSTFOLD 

            

 

 

Oppdatert pr 15.09.2022 15 

 

Thor Christian Hansteen 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Advokat 

Alder: 56 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Moss 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 6 - 10 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Viken var vårt førstevalg som fylke, men når man ikke får den man elsker får man elske den man får. Jeg 
brenner for at «Nye Østfold» skal bli et moderne fylke som det er godt å leve i, og jeg tror at den bakgrunn og 
erfaring som jeg har kan bidra til å realisere dette. 
 
Østfold må bli et fylke hvor det er attraktivt å etablere arbeidsplasser, og hvor arbeidstakere ønsker å være 
bosatt. Fylket må sammen med kommunene bidra til å få folk i arbeid. 
 
Utdanningstilbudet i videregående skole må være fremtidsrettet og bidra til at ungdom i Østfold skal 
oppleves som attraktive på arbeidsmarkedet.  
 
For å sikre at Østfold ivaretar sitt ansvar for utvikling og vedlikehold av fylkesveier må vi tørre å tenke nye 
tanker om hvordan finansiering av nye prosjekter kan foretas.  
 
Med sin sentrale beliggenhet mellom Oslo og Europa har Østfold et stort potensiale på mange områder. 
Østfold blir i stadig større grad en del av Oslo-regionen, og dette må vi sørge for at blir en styrke og fordel for 
hele fylket. Som kulturdestinasjon og turistdestinasjon har Østfold store muligheter, og fylket må støtte opp 
om dette. 
 
Nye Østfold vil starten ha økonomiske utfordringer, og jeg ønsker å bidra til å sikre en best mulig økonomi 
for fylket vårt. 

Politiske interesseområder: 

- samferdsel 
- kommune/fylkeskommune som tjenestetilbyder og arbeidsplass 
- næringsutvikling  
- kultur 

Politisk erfaring: 

Moss Høyre, styremedlem, 2010-2011, 2019- 
Bystyregruppen, Moss Høyre, gruppesekretær 2013-2019 
Bystyret Moss, vararepresentant, 2011-2015, 2015-2019 
Østfold Høyre, delegat årsmøter 
Østfold Høyre, medlem Lovutvalg 

Utdannelse: 

Studier fransk kultur og språk, Institut Catholique de Paris, 1987 
Bedriftsøkonom, BI, Oslo,1988 
Jurist, Universitetet i Oslo, 1997 
Advokatbevilling, 2003 
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Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Gjennom mer enn 25 år har jeg arbeidet i NHO Logistikk og Transport. Som advokat har jeg jobbet nært på et 
bredt spekter av bedrifter med tilknytning til logistikkbransjen, og har arbeidet med rådgivning for å sikre 
forsvarlige rammevilkår og ordnede arbeidsforhold. Jeg har deltatt og ledet forhandlinger og meklinger. 
Forhandlingserfaringen gir god forståelse av å se flere parters behov, og å finne løsninger som alle opplever 
som akseptable. Dette er nyttig ballast i det politiske arbeidet.  
 
Som oppnevnt medlem i det offentlige Treparts bransjeprogram for transport bidrar jeg i arbeidslivets 
trepartssamarbeid med å jobbe for seriøsitet og ordende forhold.  
 
I to forskjellige perioder har jeg deltatt i Opplæringsrådet  for transportfag, og har fått nyttig erfaring knyttet 
til videregående opplæring generelt, til behovet for at opplæringsplaner oppdateres og til at man klarer å 
sikre rekruttering.  
 
Som nestleder i styret for Galleri F15 AS, hvor Viken (Østfold) fylke er majoritetsaksjonær, har jeg fått god 
kunnskap om vilkår og utfordringer med å drive kulturvirksomhet i vår region. Dette arbeidet viste verdien 
av å kunne bruke min erfaring fra andre fagområder. 
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Knut Haugestad 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Selvstendig næringsdrivende 

Alder: 62 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Indre Østfold 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Vet ikke/ikke viktig 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg har 20 år som aktiv i Høyre, og deretter 25 år som rådmann/kommunedirektør. Jeg går av som 
kommunedirektør nå, og er dermed fri til å engasjere meg partipolitisk igjen. 

Politiske interesseområder: 

Jeg har et svært bredt samfunnsengasjement. 

Politisk erfaring: 

Jeg var bystyremedlem i Moss 1979-1983, og bystyremedlem i Elverum 1995-1997. Jeg var formann i Moss 
og omegn Unge Høyre i 1979, og satt i arbeidsutvalget i Østfold Unge Høyre. Jeg har vært aktiv i 
studentpolitikken i Oslo, og sittet i arbeidsutvalget i Norges konservative studentorganisasjon. I 1992-1994 
var jeg 1. viseformann i Hedmark Høyre og vara til Høyres sentralstyre. 

Utdannelse: 

Juridisk embetseksamen. 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Før jeg ble rådmann, har jeg vært juridisk saksbehandler i staten, kommuneplanlegger og næringskonsulent i 
en kommune, og senere helse- og sosialsjef i en kommune.  
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Harald K. Horne 

Nåværende stilling/yrke/tittel: «Lykkelig pensjonist» 

Alder: 72 

Sivilstatus: Pensjonist 

Bostedskommune: Hvaler 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Vårt demokrati krever representasjon og samfunnsengasjement fra oss alle. Gjennom et helt yrkesliv har jeg 
jobbet med samfunnsutvikling på fylkeskommunalt nivå.  
 
Som pensjonist har jeg tid, overskudd, erfaring og engasjement til å være med og videreutvikle et godt 
fungerende samfunn for alle. 

Politiske interesseområder: 

Jeg har et bredt interessefelt med hovedvekt på samferdsel, miljø, ungdom og kultur. 

Politisk erfaring: 

Jeg har politisk erfaring fra hele mitt yrkesfaglige liv, men jeg har ingen partipolitisk erfaring.  
Jeg ble medlem i Høyre i mars i år. 

Utdannelse: 

Juridisk embetseksamen (UiO) 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Jeg har mer enn 30 års erfaring fra fylkeskommunal administrasjon bl.a. som  
  • samferdselssjef, avdelingsleder for regional utvikling, økonomisjef og fylkesrådmann i Østfold 
  • fylkesrådmann i Akershus.  
  • hovedprosjektleder for etablering av Viken fylkeskommune 
 
Av annen relevant erfaring vil jeg vise til  
• 2 perioder som representant i Vegdirektoratets administrative styringsgruppe for Nasjonal Transportplan  
• flere styreverv bl. a. som styremedlem i en tidlig fase av Rygge sivile lufthavn og som styreleder i MiA 
(museene i Akershus) og i Østfoldmuseene. 
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Thomas Bæk Jahreie 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Spesialrådgiver styring og eierskap 

/Kommunedirektørens stab 

Alder: 58 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Fredrikstad 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 11-20 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg har siden ungdomstiden hatt et samfunnsengasjement, og vil bidra. 
En god, veldrevet og effektiv offentlig sektor som setter enkeltmennesket i sentrum er viktig. Dette vil gi 
Innbyggerne trygghet for en velferd som gir gode liv. Det er også med på å gi næringslivet gode, stabile 
rammevilkår. Skole og utdannelse, et konkurransedyktige næringsliv, satsing på et helsevesen for hele 
livsløpet, en god infrastruktur og ett sterkt forsvar er noen viktige saksområder for meg. Og for helheten må 
vi ha et godt internasjonalt forpliktende samarbeid med klima, sikkerhet og fred som fokus. 
 
Da jeg ledet et Kontrollutvalg ga det en god innsikt og mulighet til å påvirke ulike saksfelt positivt fra ett 
faglig ståsted, og balansere hensynet til fag/politikk/administrasjon. 

Politiske interesseområder: 

Helhetlig fokus på samfunnet. Det som opptar meg aller mest er at alle mennesker skal uansett utfordringer, 
eller funksjonsevne, skal få tilrettelagt for å kunne ha gode liv. Det betyr at skole, helsevesen og offentlig 
sektor må ha riktig kompetanse og ressurser. Og vi i samfunnet rundt er åpne for et større mangfold. 

Politisk erfaring: 

*Ledet Kontrollutvalg 
*Medlem bydelsutvalg  
*Varamedlem kommunestyre 

Utdannelse: 

*Master og Public Administration (NTNU Handelshøyskolen i Trondheim) 
*Bsc BI (Statsautorisert revisor) 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Hovedtillitsvalgt Akademikerforbundet (UNIO) 
Hovedstyremedlem Akademikerforbundet (UNIO) 
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Gretha Kant 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Pensjonist 

Alder: 77 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Moss 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Vet ikke/ikke viktig 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Har lang politisk erfaring. Vil være med å bygge nye Østfold, selv om jeg var for Viken og var sterkt imot 
oppsplittingen. 

Politiske interesseområder: 

Næring, samferdsel helse og sosial. 

Politisk erfaring: 

Ordfører, gruppeleder fylkesting,  varamedlem Stortinget, leder Havnestyret, Leder H&S Moss. 

Utdannelse: 

Bedriftrsøkonom. 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Fylkesleder Hageselskapet. Privat næringsliv, 
Selvstendig næringsdrivende. 
  



KANDIDATPRESENTASJON FYLKESTINGSVALGET 2023 – ØSTFOLD 

            

 

 

Oppdatert pr 15.09.2022 21 

 

Sandra Lexander 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Student 

Alder: 21 

Sivilstatus: Ugift 

Bostedskommune: Halden 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 11-20 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Hele mitt liv har fylkeskommunen vært styrt av Arbeiderpartiet, uavhengig av om navnet har vært Østfold 
eller Viken. Derfor er jeg veldig motivert til å bidra til at Høyre får fylkesordførerkjedet i nye Østfold 
fylkeskommune. Da trenger vi gode svar i de politiske spørsmålene, å få frem budskapet vårt på en tydelig og 
god måte, men vi trenger også en mangfoldig liste som folk kan relatere til. Jeg håper jeg kan bidra til at 
Høyre øker velgermassen blant unge, og bidrar gjerne med å få frem hvorfor Høyre er det beste alternativet. 

Politiske interesseområder: 

Jeg er interessert i skolepolitikk, og at skolepolitikken skal ta utgangspunkt i at alle elever er forskjellige og 
har ulike behov og interesser. Det tror jeg er spesielt viktig i Østfold, hvor det over tid har vært større frafall i 
videregående enn i resten av landet. Elevene skal møte en skole som motiverer og tilrettelegger, men som 
også stiller krav. Vi må også sørge for at skolebyggene legger til rette for gode læringsforhold. 
Jeg er også interessert i økonomi, da det er limet som binder all politikk sammen. Jeg er spesielt opptatt av 
bærekraftig økonomistyring, for at vi skal stå godt rustet i møte med de utfordringene vi står i og som vi vil 
møte på i fremtiden. Prognoser fra Viken fylkeskommune viser at Østfold kan gå i underskudd de neste 10 
årene, og vi bør derfor være ekstra varsomme med pengebruken de neste årene. 

Politisk erfaring: 

Jeg er fast medlem av kommunestyret i Halden og hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur for 
perioden 2019-2023. 
Jeg har hatt diverse verv i Unge Høyre, blant annet som fylkesleder i Østfold Unge Høyre (2019-2022.)  
Gjennom verv i Østfold Unge Høyre har jeg også vært en del av landsstyret i Unge Høyre (2019-2022), styret i 
Høyre i Østfold stortingsvalgdistrikt (2019-2020), politisk utvalg i Viken Høyre (2019-2021), fylkesstyret i 
Viken Høyre (2019-2022) og arbeidsutvalget i Viken Høyre (2021-2022). 

Utdannelse: 

Fullført: Studiespesialisering med Science, Greåker vgs. (2017-2020). 
I gang med: Bachelorgrad i Samfunnsøkonomi, med 40-gruppe (40 studiepoeng) i Kriminologi, ved 
Universitetet i Oslo (2020-2023). 
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Roar Lund 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Daglig leder og autorisert 

regnskapsfører 

Alder: 57 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Halden 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Det å arbeid fram et skolesystem som bidrar til at Østfold utdanner morgendagens fagarbeidere, ledere, 
forskere osv, er i seg selv en av drivkreftene. Tilsvarende at Østfold bruker sin beliggenhet og planverk 
sammen med kommunene for å skape best mulig konkurransekraft for både å tiltrekke oss flere bedrifter og 
skape flere bedrifter. Dette ønsker jeg å være en del av og jobbe med, spesielt i den tiden vi går inn i da Viken 
blir historie og Nye Østfold skal skapes. 

Politiske interesseområder: 

Er veldig opptatt av de fleste områder og spesielt interessert i opplæring, folkehelse, plan, miljø og næring. 

Politisk erfaring: 

Lokalpolitiker siden 2003, der jeg har hatt verv i de fleste utvalg, sittet i kommunestyret og inngått i 
gruppeledelsen. I forrige periode var jeg også fungerende gruppeleder i perioder. Sitter fortsatt i 
gruppestyret, og leder kontrollutvalget, men avslutter mitt lokalpolitiske engasjement i Halden ved å lede 
nominasjonskomitéen for Halden Høyre. Har sittet på fylkestinget i Østfold og Viken og inngår i dag i 
gruppestyret i Viken Høyre samtidig som jeg er fraksjonsleder næring. Foregående periode i Østfold, var jeg 
fraksjonsleder i opplæringskomitéen. 

Utdannelse: 

Diplomøkonom med vekt på organisasjon og ledelse samt mastermoduler og tilleggsutdanning. Er i tillegg 
autorisert regnskapsfører. 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Har og har hatt ulike verv i forskjellige bedrifter, idretten. Idretten kan kort nevnes: leder Comet Halden - 
ishockey, nestleder Halden Golfklubb, og Halden Tennisklubb, foruten Østfold idrettskrets. 
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Sarah Lunner 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Studentleder ved Høgskolen i 

Østfold 

Alder: 24 

Sivilstatus: Singel 

Bostedskommune: Sarpsborg 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 6 - 10 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg ønsker å stille som kandidat grunnet mitt engasjement, men også for å lære mer om fylket vårt. Jeg er 
nysgjerrig, og setter meg svært godt inn i saker. Jeg er også veldig motivert for å gjøre en god jobb for Høyre. 

Politiske interesseområder: 

Jeg er svært opptatt av samferdsel, utdanningspolitikk samt mangfold og likestillingspolitikk. Jeg er svært 
opptatt av at alle skal ha like muligheter i samfunnet. 

Politisk erfaring: 

På Høgskolen i Østfold har jeg engasjert meg i alle år i studentpolitikken, og jeg har fulgt gradene - og nå 
sitter jeg på mitt andre år i fulltidsverv som studentleder. Dette har gjort at jeg har fått en god og variert 
innsyn i politikk, og at de erfaringene jeg har gjort meg er noe jeg kan dra nytte av i engasjement på 
fylkesnivå.  
Jeg har også vært leder av en politisk komite i Norsk studentorganisasjon. 

Utdannelse: 

Fullført grunnskolen.  
Jeg har en bachelorgrad i Informasjonsteknologi: Digitale medier og design, samt ett år med statsvitenskap. 
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Tore Henrik Meberg-Hansen 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Sjefsprest Luftforsvaret 

Alder: 51 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Hvaler 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Fylkeskommunen er i utgangspunktet et forvaltningsnivå som burde delegert oppgavene sine til stat og 
kommune. Slik er det ikke i dag, og vi ser at å ha innflytelse på dette nivået er viktig. Viken fylke skal splittes 
opp, og Østfold fylke skal gjennoppstå. Det er viktig at vi får tydelige og kompetente representanter inn på 
fylkesnivået som kan påvirke og være en tydelig røst for å posisjonere det nye fylket i forhold til sterke 
regioner nord og vest for oss.  
 
Samferdsel, herunder ny Kjøkøysundbru, jernbane og effektiv kommunikasjon til regionene syd for oss i 
Sverige og Danmark er viktige prioriterte saker jeg vil sette meg inn i og arbeide for.  
 
Det er ikke mindre en skandale at vi ikke har satt i gang byggingen av nye videregående skoler i Fredrikstad 
og Sarpsborg. Der er vi på etterskudd. Det har vært en svært negativ beslutning for skoleutbygging at Viken 
fylkeskommune ble etablert.  
 
Alle prognoser fra SSB peker i retning av at vårt område vil fortsette å vokse, stadig øke i antall innbyggere 
og få økt attraktivitet. . Det vil stille krav til økt fokus på utvikling av arbeidsplasser og utvikling av området.  
Dette ønsker jeg å bidra med gjennom mitt politiske engasjement. 

Politiske interesseområder: 

Jeg har interesse for samferdsel, skolepolitikk og de siste to årene har jeg vært vara til Fredrikstad bystyre og 
medlem av primærnæringsutvalget. 

Politisk erfaring: 

Jeg har vært aktiv gjennom flere år i Fredrikstad Høyre sitt styre og vært vara til bystyret. 
Primærnæringsutvalget er allerede nevn. 

Utdannelse: 

Jeg er utdannet teolog med embetseksamen i teologi fra Menighetfakultetet, med påfølgende praktikum 
samme sted. Jeg har arbeidet i Forsvaret i hele mitt yrkesaktive liv, med et avbrekk på en periode som sivil 
seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet.  

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Jeg er aktiv i kirke og diverse organisasjonsliv tilknyttet Forsvaret. 
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Glenn Håkon Melby 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Seniorrådgiver 

Alder: 55 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Råde 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Fire år med Viken fylkeskommune ga oss et godt utgangspunkt for å møte de mange, store utfordringene vi i 
Østfold-samfunnet står ovenfor. Nå skal vi bygge fremtidens Østfold på egen hånd - med de styrker, fortrinn 
og forutsetninger vi har samlet. Tiden for regionale kamper må være forbi. Vi skal finne bærekraftige og 
robuste løsninger med de ressursene vi selv besitter, og søke samarbeid der det kan styrke oss. Vi skal lytte 
til brukerne av fylkeskommunens tjenester og våre ansatte. 
 
Solid plantet i Høyres politikk og med snart 15 års erfaring med politisk arbeid på kommune- og fylkesnivå, 
mener jeg å ha en god bakgrunn for å være med og ta ansvar for de store oppgavene som ligger foran oss. Jeg 
har ambisjoner og fremtidstro for det nye Østfold! 

Politiske interesseområder: 

Regional utvikling. Samferdsel. Tjenesteutvikling. 

Politisk erfaring: 

I inneværende fylkestingsperiode er jeg Høyres 2. vara til Viken fylkesting og 1. vara til Komité for plan. Jeg 
sitter også i det geografiske utvalget for Østfold. 
 
Jeg har siden 2011 vært fast medlem i kommunestyret i Råde, i inneværende periode også fast medlem i 
formannskapet. I perioden 2015 - 2019 var jeg leder i Utvalg for samhandling og næring 

Utdannelse: 

- Bachelor Public Relations og  Organisasjon og ledelse ved Høgskolen Innlandet 
- Prosjektledelse  
- Diverse kurs og sertifiseringer innen IT og prosjektledelse 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

2016 - 2021 Styreleder i Skjærgårdstjenesten i Østfold 
Flere perioder som leder i Råde Høyre 
2008 - 2012 Styreleder i Kommunikasjonsforeningen i Østfold 
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Margrethe Motzfeldt 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Saksbehandler i NAV 

Alder: 38 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Sarpsborg 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 11-20 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Arbeidet i fylkeskommunen er svært spennende og med tanke på gjenopprettelsen er det veldig interessant å 
bidra politisk til dette. 

Politiske interesseområder: 

Jeg er en allrounder. Har mest kunnskap om velferd. 

Politisk erfaring: 

13 år i lokalpolitikken. 

Utdannelse: 

Treårig høgskole. 
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Janne Myrvang 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Klinikkrådgiver 

Alder: 64 

Sivilstatus: singel 

Bostedskommune: Råde 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Vet ikke/ikke viktig 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg ønsker å bidra til et bedre samfunn for alle våre innbyggere. Sikre at ressursene forvaltes på en måte som 
kommer alle innbyggerne tilgode. En god videregående skole hvor krav til lærerkompetanse settes i fokus. 
Med det sikrer vi elevene de beste mulighetene til å lykkes. Varierte skoletilbud for å gi tilbud til alle og for å 
unngå frafall fra skolen. Fokus på et grønnere samfunn hvor miljø settes i fokus. Vi må redde Oslofjorden. 
Veistandarden må bedres flere steder i fylket. Kollektivtrafikken må gi tilbud i alle deler av fylket. 

Politiske interesseområder: 

Videregående skole hvor man sikrer kompetanse blant lærerne slik at elevene får best mulighet til å lykkes, 
fritt skolevalg og hindre frafall fra skolen. Samferdsel - off.transport også ut til de mindre bostedene, miljø - 
grønt og klimavennlig miljø. Frivillighet og kultur. 

Politisk erfaring: 

Fra 2019 - vara til kommunestyre, fast medlem i helse-oppvekst og velferdsutvalget. 
2019 - styremedlem og nestleder i foreningsstyret 
2020 - foreningsleder 

Utdannelse: 

off.godkjent sykepleier, master i intensivsykepleie, master i organisasjon og ledelse, kvalitetsledelse(60 
st.poeng), helserett og saksbehandling(60 st.poeng), prosjektledelse(30 st.poeng) 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

- Prosjekt- og utviklingsarbeid i Helsetilsynet, Helse Sør-Øst og egen arbeidsgiver Sykehuset Østfold HF.  
- Koordinator med ansvar for 160 leger i medisinsk klinikk i forbindelse med flytting til nytt sykehus. 
- Medlem i diverse arbeidsgrupper i Helse Sør-Øst 
- Saksbehandling i Helse- og sosalavd hos Fylkesmannen i Østfold 
- Beredskapsansvarlig i klinikk for medisin med hovedansvar for rutiner, kompetanse, øvelser og hendelser 
innen CBRNE-hendelser. 
- Medlem av styret i Norsk Retrieverklubb i Østfold i 10 år. 
- Tidlig i yrkeskarrieren - tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund 
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Simen Nord 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Komiteleder og advokatfullmektig 

Alder: 33 

Sivilstatus: Kjæreste 

Bostedskommune: Moss 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 6 - 10 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg ønsker å bidra med min oversikt og kunnskap om fylkeskommunen slik at Østfold får en best mulig start. 
Jeg sitter tett på sammenslåingsprosessen i dag, og vil gjerne følge det videre inn i den nye organisasjonen. 
Det er mye ugjort i Østfold, og jeg vil bidra til at videregående opplæring får den oppmerksomheten den 
fortjener, sammen med forbedringspotensialet vi også har innen samferdsel, vedlikehold og behandling av 
kommunale planer. 

Politiske interesseområder: 

Skole, klima, samfunnsplanlegging og mye mer! 

Politisk erfaring: 

Gruppeleder på fylkestinget i Østfold, komiteleder for finans, administrasjon og klima i Viken, folkevalgt i 
Moss siden 2007, på fylkestinget siden 2011. 

Utdannelse: 

Jurist 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Arbeider som advokatfullmektig. 
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Richard Norland 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Daglig leder 

Alder: 65 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Moss 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg har bestandig arbeidet med å skape nye produkter. Som en person med røtter i Sunnmøre så ser jeg at 
Østfold har utfordringer. Grunnen til at jeg stiller som kandidat er enkelt at jeg ser potensialet i landsdelen og 
ikke minst behovet for flere arbeidsplasser. 

Politiske interesseområder: 

Jeg er i første omgang opptatt av arbeidsplasser. Som selvstendig næringsdrivende så ser jeg hvor viktig det 
er at de politiske premissene er på plass for å skape arbeidsplasser.  Sekundært er eldrepolitikk viktig. Eldre 
har utrolig mye å bidra med ift erfaring både profesjonelt og samfunnsmessig. Det er utrolig hvordan 
samfunnet i dag ikke lytter til erfaringsbasert kompetanse. 

Politisk erfaring: 

Moss Bystyre 1995 - 2001 
Leder Helse og sosial utvalget Moss - 1995 - 1999 
Leder Teknisk Moss utvalget 1999 - 2002 
Leder Rygge Høyre 2011  - 2019 
Leder Mosseregionen senior Høyre 2021 - 

Utdannelse: 

Befalskole, 1975-76 
Forsvaets Gymnas, 1977-79 
Geofysiker Universitetet i Oslo,  1980 - 1985 
Dr. Philos, geofysikk, Universitetet i Oslo,  2011 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Daglig leder Ispas as 2001 -2019 
Daglig leder Norrad as 2019 -  
Leder av Sivilingeniørforeningen i Moss 1993 - 1998 
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Trine Marie Normann (trukket sitt kandidatur) 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Instruktør 

Alder: 52 

Sivilstatus: I et forhold 

Bostedskommune: Fredrikstad 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Ønsker å kunne bidra i utviklingen av Viken i årene fremover. Samtidig knytte ett nødvendig og godt 
samarbeid med nabofylkene for næringsutvikling, samferdsel og utdanningsmuligheter/ lærlingplasser for 
ungdom. 

Politiske interesseområder: 

Samferdsel, utviklingen av kollektiv og trygge og gode veier. Oppnå rimelige og hurtige transportløsninger.  
Skoler, sikre ett godt videregående tilbud som ivaretar eleven og fagutdanningene. Nok lærlingplasser. 
Næringsutvikling hånd i hånd med en bærekraftig utvikling. 

Politisk erfaring: 

Vært medlem i Harstad Høyre. 

Utdannelse: 

Bachelor i økonomi og administrasjon med profilering i ledelse. Sosiologi grunnfag. 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Rådgiver i Stat og kommune  
Daglig leder Studentsamskipnaden i Harstad 
Samfunns - og politisk engasjert familie 
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Rowena von Ohle 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Student/Selvstendig 

næringsdrivende 

Alder: 53 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Indre Østfold 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg stiller som kandidat til Fylkestingsvalget fordi jeg er engasjert i samfunnet hvor våre unge og fremtidige 
helter vokser opp. Jeg ønsker å påvirke til bedre læremiljøer for elevene, og en mer tilrettelagt opplæring, 
utifra hvilken utdannelse de skal ha. Jeg har selv ADHD, og er over middels opptatt av at hvis både de som har 
det, og de rund øker kunnskapen, så kan vi fjerne det negative stigma rundt ADHD. Barn og unge som har det 
vil kunne dyrke sine styrker, og styrke sine utfordringer, som igjen vil kunne senke dropouts, forebygge 
rusmisbruk og kriminalitet. Jeg ønsker å kunne påvirke til mindre mobbing, og styrke behandling og 
kompetanse innen psykisk helse og Spiseforstyrrelser! Jeg brenner for raushet, mangfold og at alle har rett til 
å elske hvem de ønsker! Jeg har en tydelig stemme, og jeg vet jeg vil være en god ressurs på laget, for å 
fremme gode vedtak!    
Ellers så har jeg jobbet som regnskapsfører i mange år, driver nå et firma hvor jeg holder foredrag, kurs og 
veiledning 1-1. Og skriver min første barnebok om barn som føler seg annerledes! Så jeg vil alltid kjempe for 
de myke verdiene! 

Politiske interesseområder: 

Barn og unges oppvekst og skole. 
Psykisk helse 
Rusomsorg 
Eldreomsorg 

Politisk erfaring: 

Lokallagsleder. 2011-2019 Spydeberg FrP 
Fylkesstyremedlem 2012-2019 Østfold FrP 
2 vara Stortinget  2017-2021 FrP  
Kommunestyremedlem Spydeberg FrP 2015-2019 
Leder Utvalg Næring, Helse, Oppvekst og Kultur Spydeberg FrP 2015-2019 
Fellesnemda for sammenslåing til Indre Østfold 2018-2019 FrP 
Kommunestyremedlem Indre Østfold FrP/ Indre Østfold Høyre 2019- 
Utvalgsmedlem Livsløpsutvalget Indre Østfold FrP/ Indre Østfold Høyre 2019- 
Styremedlem Vollene Legat 2015- 

Utdannelse: 

Regnskap, lønn og personaladministrasjon 
Går nå på Fagskole for Erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Ting jeg har gjort: 
Leder Idrettslag  
Leder Teaterlag og kor 
Leder i Sameie 
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Anne May Sandvik Olsen 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Utdanningsleder 

Alder: 57 

Sivilstatus: gift 

Bostedskommune: Hvaler 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 6 - 10 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg ønsker å stille som kandidat fordi jeg vil være med å forme "morgendagens" Østfold. 

Politiske interesseområder: 

Næringspolitikk, kultur og skole. Min hjertesak i politikken er skole. Høyre har den beste skolepolitikken. At 
våre ungdommer fullfører og består videregående opplæring er grunnleggende for å få innpass i yrkeslivet 
og videre studier. Å sikre god opplæring og et godt tilbud innen videregående utdanning i hele 
fylkeskommunen er en viktig oppgave. 

Politisk erfaring: 

Har vært politiker siden 1999. Har erfaring fra kommunestyret, formannskap, administrasjonsutvalg, samt 
kommunens hovedutvalg og arbeidsgiverutvalget. 

Utdannelse: 

Executive Master of Management med spesialisering i skoleledelse,  en Mastergrad i reiseliv samt 
adjunktutdanning fra Høgskolen i Buskerud 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Har seks års erfaring som rådgiver i opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune. Har representert 
Hvaler kommunes eierinteresser som styremedlem i Hvaler Arbeidssenter og Stiftelsen Frøkengården. 
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Jan-Erik Olsen 

Alder: 53 

Bostedskommune: Fredrikstad 

 

 

Har ikke sendt inn kandidatpresentasjon.  
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Pål Porsmyr 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Konstruktør/teknisk tegner 

Alder: 58 

Sivilstatus: Skilt 

Bostedskommune: Fredrikstad 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 11-20 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg syns politikk er interessant og ønsker å kunne bidra med noe tilbake til samfunnet og innbyggerne. 

Politiske interesseområder: 

Samferdsel, næringsutvikling og byutvikling. 

Politisk erfaring: 

Sitter nå i Fredrikstad Høyres bystyregruppe (fra 2019), medlem i Skattetakstuvalget i Fredrikstad 
kommune, 1. varamedlem til Teknisk utvalg i Fredrikstad kommune, 4. varamedlem til Planutvalget i 
Fredrikstad kommune 
Ett år som varamedlem til styret i Fredrikstad Høyre 
Snart to år som styremedlem i Fredrikstad Høyre 

Utdannelse: 

Konstruktør/teknisk tegner som jeg har jobbet med i hele min yrkeskarriere. 
Diverse ledelseskurs innenfor bedriftsidretten. 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Har og har hatt tillitsverv i bedriftsidretten, idrettsrådet, idrettslag og diverse utvalg. Flere som leder. 
Vært borettslagsleder i flere år og er nå engasjert som ekstern styreleder i et boligsameie i Fredrikstad. 
Gjennomført flere lederkurs innenfor bedriftsidretten. 
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Sissel Rundblad 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Gruppeleder Moss Høyre 

Alder: 64 

Sivilstatus: Samboer 

Bostedskommune: Moss 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Østfold blir igjen eget fylke – et fylke jeg ønsker å være med å forme med god Høyrepolitikk. Tradisjonelt har 
Østfold hatt noen av de største sosiale utfordringene i landet, men har samtidig i gjennomsnitt fått bevilget 
mindre enn landsgjennomsnittet per innbygger til å løse oppgavene. Vi går inn i nye Østfold med en 
utfordrende økonomi, og må jobbe for at Østfold får sin rettmessige andel av statlige penger og at de gode, 
praktiske løsningene Høyre i Østfold får gjennomslag for, er både effektive, miljø- og kostnadsbevisste. 
Vi skal markere oss med de beste videregående skolene - gjerne med innslag av friskoler og private tilbud. Vi 
skal bli fylket som satser på vei i et offentlig - privat samarbeid.  
 
Selv har jeg bred forankring i Østfold. Født i Rygge, flyttet til Sarpsborg som 8-åring. Familiehytte på Hvaler 
fra 1945 – 2002. Pendlet Sarpsborg - Helsingborg i 2 år før jeg flyttet dit i 1985. Kom tilbake til Moss i 1998. 
Jeg har blitt godt kjent med foreningene i Østfold gjennom vervet som leder i Østfold Stortingsvalgsdistrikt. 

Politiske interesseområder: 

Jeg er en typisk allrounder. Som gruppeleder for Moss Høyre er jeg selvsagt opptatt av helheten, men har 
også interesse innenfor helse og eldreomsorg. Fokus på sunn kommuneøkonomi og få mest ut av hver 
skattekrone. Har lang erfaring med kommunebudsjett og -planer. Av saker som fylket er ansvarlig for vil jeg 
særlig fremheve samferdsel, et saksområde jeg har jobbet mye Uten effektiv fremkommelighet stopper 
Østfold! 

Politisk erfaring: 

Som mangeårig tillitsvalgt for Høyre har jeg omfattende erfaring fra verv i partiet. 
Folkevalgt fra 2011 til dd 
Medlem Moss Bystyre 2011 – 2019 
Gruppeleder og leder av posisjonen 2013-2017 
Nestleder i Fellesnemnda Moss Rygge 2017 - 2020 
Gruppeleder og opposisjonsleder i Moss kommunestyre 2019 - 
Medlem av Formannskapet 2019 -  
Medlem av Helse- og mestringsutvalget 2019 -  
Medlem av Administrasjonsutvalget 2019  
Leder av Østfold Stortingsvalgsdistrikt 2020 – 2022 
Medlem av Viken Arbeidsutvalg og vara sentralstyret 2020 - 2022 

Utdannelse: 

Borgvold VGS Økonomi/regnskap 1974-1978. 
Som ansatt i Levi Strauss & Co. i 15 år, fikk jeg mulighet til etterutdanning både internt og eksternt som la 
grunnlag for en lang og vellykket yrkeskarriere både i Levi’s og i senere arbeidsforhold. 
  



KANDIDATPRESENTASJON FYLKESTINGSVALGET 2023 – ØSTFOLD 

            

 

 

Oppdatert pr 15.09.2022 36 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Yrke: 
Gruppeleder Moss kommune 2013 -  
Uavhengig konsulent i Ford Credit fra 2009-12 
Finansdirektør for Konica Minolta 2003-2009 
Driftsdirektør for The PURE Water Co. 2000-2003 
Controller for Levi Strauss & Co. 1985-2000 
Verv: 
Styremedlem Østfold Energi 2014 – 2018 
Nestleder i revisjonsutvalget Østfold Energi 2014 - 2018  
Styreleder i Refsnes II borettslag 2014 - 2016 
Styremedlem i Østfold Kommunerevisjon 2011 - 2015 
Leder i Natteravnene Moss 2012 - 2015 
President Jeløy Rotary 2014 – 2015 
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Emil Mathieu Røgeberg 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Jeg jobber som seiltrener i 

Sarpsborg seilforening, i tillegg jobber jeg som medforsker på et 

prosjekt om ung medvirkning ved OsloMet. 

Alder: 19 

Sivilstatus: Ugift 

Bostedskommune: Fredrikstad 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg ønsker å stille som kandidat til fylkestinget fordi jeg vil være med på å gjøre nye Østfold til et godt sted å 
være ung. Jeg ønsker å ta kampen for fritt skolevalg og bedre kollektivtilbudet, i tillegg skal jeg være en 
stemme for barn, ungdom og unge voksne i offentligheten og inn i fylkestinget. Fylkeskommunen er kanskje 
unødvendig, men når vi først har den - så skal jeg virkelig bruke den til det beste for aldersgruppen jeg 
tilhører. 

Politiske interesseområder: 

Elevene er på skolen hele dagen, og da skal de ha skikkelige skolebygg. Skolene trenger et løft, og etterslepet 
som er etter tiår med Ap-styre er stort, det vil jeg gjøre noe med. Skolen er til for elevene, ikke omvendt.  
Vi trenger trygge fylkesveier. I år har vi sett at for mange mennesker har mistet livet i trafikken. De aller 
fleste av oss kjører bil flere ganger i uken, og jeg er opptatt av at alle sammen skal komme seg trygt frem, og 
fortere hjem. Elever og studenter skal også ha et godt kollektivtilbud, med nok avganger. Andre steder i 
fylket må vi sørge for at der det er grunnlag for større tilbud, blir det et større tilbud. 
 
Jeg skulle gjerne lagt ned fylkeskommunen. Da kunne man brukt de hundrevis av millionene dette fylket 
kommer til å koste på tingene jeg har listet opp over her. Men når Ap/Sp-regjeringen har satt oss i denne 
situasjonen, så må vi gjøre det beste ut av den. Jeg er opptatt av å forvalte økonomien på en skikkelig måte, 
sånn at alle grupper får forsvarlige tjenester. 

Politisk erfaring: 

Styremedlem Østfold unge høyre 2021- d.d. 
Nedre Glomma unge høyre 2021-d.d. 
UH-kontakt i Fredrikstad Høyre 2022-d.d 
Leder ungdomsrådet Fredrikstad 2020-2021 
Elevorganisasjonen i Østfold 2019-2020 

Utdannelse: 

Fullført videregående opplæring ved Sciencelinja på Greåker videregående skole. 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Jeg har hatt diverse deltidsstillinger i serviceyrket og opplevd mye av hvordan arbeidslivet fungerer for 
ungdom, både det positive og det negative. 
  



KANDIDATPRESENTASJON FYLKESTINGSVALGET 2023 – ØSTFOLD 

            

 

 

Oppdatert pr 15.09.2022 38 

 

Ingjerd Schou 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Stortingsrepresentant 

Alder: 67 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Indre Østfold 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 6 - 10 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Østfold skal igjen bygges som ett forvaltningsnivå. Det er viktige oppgaver på dette nivået som har betydning 
for utviklingen av den enkelte og formingen av Østfold som en attraktiv og slagkraftig region. Videregående 
skole, tannhelsetjeneste, noen viktige kulturinstitusjoner, samferdsel på fylkeskommune nivå og regional 
utvikling som noe av det viktigste. 

Politiske interesseområder: 

Samferdsel, kommunal forvaltning, skole, helse, justis, forsvar og utenriks. 

Politisk erfaring: 

Vært medlem av formannskap og kommunestyre, vært medlem fylkesutvalg og fylkesting, sittet i regjering, 
sitter på Stortinget og vært i ulike komiteer; justis, samferdsel, kommunal, utenriks og forsvar, samt 2 
perioder i Stortingets Presidentskap. Har i flere perioder vært medlem av Stortingets delegasjon til 
Europarådet og ledet denne i flere perioder.  
Ulike verv i Høyre lokalt, på fylkesnivå og sentralt ( gruppestyre). 

Utdannelse: 

Eksamen artium, Spesialsykepleier i intensivsykepleie, master i helseadministrasjon, Forsvarets høyskole, 
Forsvarets informasjonskurs, Deltatt i FN delegasjoner x2, samt Brüssel/EU-skolering. 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Diverse styreverv/ leder i bank/ finans, kulturinstitusjon, Sentralstyre Norsk sykepleierforbund, ulike 
interkommunale styreverv.  
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Kjell Arnfinn Sporsheim 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Daglig leder 

Alder: 71 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Indre Østfold 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 11-20 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg har tidligere vært meget aktiv i politikken i Askim og på fylket for Høyre. Jeg har tidligere vært leder for 
Askim Høyre i 9 år. 
 
Fra 1 januar legger jeg ned firmaet mitt Trafikkeksperten AS. Jeg har tidligere jobbet i politiet i 40 år. Jeg vil 
nå forsøke å aktivitere meg på den politiske bane ved å bli aktiv innen politikken. 

Politiske interesseområder: 

Kriminalpolitisk. 
Kommunepolitikk. 
Samferdsel. 

Politisk erfaring: 

Leder av Askim Høyre i 9 år. En periode i Bystyret i Askim for Høyre 
Leder og medlem av div råd og utvalg i Askim kommune 
Nestleder for Østfold Høyre 

Utdannelse: 

Realskole og Gymnas. 
Politihøyskolen 
Mange kurs 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Satt i Høyres kriminalpolitiske utvalg for Høyre under ledelse av Georg Apenes. 
Har vært dirstrikts guvenør og aktiv for Lions. 
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Frederikke Stensrød 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Kommunikasjon 

Alder: 50 

Sivilstatus: Særbo 

Bostedskommune: Råde 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg ønsker å stille som kandidat for Østfold Høyre, fordi jeg mener det er viktig å ha tydelige Høyre stemmer 
inn i fylkespolitikken. Næringsliv, arealplanlegging, videregående skoler..dette er viktige temaer. Her må vi 
folkevalgte fra Høyre være tilstede, slik at ikke den røde siden får for mye makt. Altfor mye regulereringen, 
dreper verdiskaping, og der må Høyre være sterke nok, til å kunne tale næringslivet og befolkningens sak. 

Politiske interesseområder: 

Næringspolitikk. Internasjonal politikk, skolepolitikk 

Politisk erfaring: 

- Gruppeleder for Råde Høyres gruppe Råde kommunestyret 2019 - d.d. 
- Kommunestyret i Råde siden 2003- d.d. 
- Formannskapet i Råde siden 2007- d.d. 
- Leder av administrasjonsutvalget 2011 – d.d. 
- Fylkesting i Østfold 2007- 2015 
- Fylkesutvalget i Østfold 2007- 2015 
- Oppvekst & Kultur Utvalget i Råde 2003-2007 

Utdannelse: 

2020-2021:  
- Strategi i Praksis BI Bergen   
Beskriver og diskuterer strategi og som gir forståelse for hvordan ledelse og strategi beskrives og anvendes i 
dagens raske utvikling. 
2010-2011: 
- NKI Regnskapskolen (modul 1 og 2) 
1996-1998: 
- Bedriftsøkonomi 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

- Styremedlem av Kvinnepolitisk utvalg i Viken Høyre 2021 - d.d. 
- Initiativtager og leder av Råde Parkfestival – «Smaken av Råde» (2012-d.d) 
Lokalmat, kultur, musikk fra lokale, nasjonale og internasjonale artister.  
- Styreleder Guldkorn SA 2017- 2018  
Lokalmatnettverk for å fremme regional mat og drikke fra Østfold 
- Medlem Næringsriket Østfold. 2016-2017.  
Et partnerskap mellom næringslivet, det offentlige Østfold, Høgskolen og andre organisasjoner, (Trippel 
Helix metoden) for å øke verdiskapningen og arbeidsplasser i Østfold.  
- Styremedlem i Inspiria Science Senter AS  2012-2016 Vitensenteret i Østfold 
- Leder av Konferansestyret, Østfoldkonferansen, 2014, Østfold Fylkeskommune 
- Leder av Culture & Tourism Group, North Sea Commission 2010 – 2015  
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One of the six geographical commissions of the Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), the 
North Sea Commission is a cooperation platform for regions around the North Sea. 
- Styremedlem i Hovedstyret for Opplevelsesnæring Østfold 2009 – 2015 
- Internasjonalt Fagpolitisk Utvalg, Østlandssamarbeidet 2009 – 2015  
Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Innlandet 
fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Samarbeidet skal bidra til å utvikle Østlandet som 
en bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa med en regional balansert utvikling i landsdelen 
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Gretha Evelin Thuen 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Selvstendig næringsdrivende 

Alder: 67 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Fredrikstad 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 6 - 10 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg har sittet i fylkestinget en periode for noen år siden og var deretter ute av fylkespolitikken noen år.  Jeg  
gledet meg til å arbeide med fylkespolitikk igjen . Pga koronasituasjonen og  oppløsning av Viken opplever 
jeg  at vi knapt har kommet skikkelig i gang med normalt politisk arbeid. Jeg vil gjerne delta i arbeidet med 
oppbygging av nye Østfold fylke. Hvordan vi lykkes med dette vil være av betydning for innbyggerne. 

Politiske interesseområder: 

Samfunnsutvikling   - politikk sett i sammenheng. Hvordan beslutninger på et område kan få konsekvenser 
for mange andre områder i menneskenes liv. 
Miljø og næring 

Politisk erfaring: 

Jeg har sittet i AU Høyre sentralt i 4 år og i sentralstyret. 
Vært ordfører i Våler i 12 år 
Er p.t representant i Viken fylkesting og i bystyre i Fredrikstad. 
Har hatt en mengde politiske verv. 
Blant annet har jeg vært styreleder i MORSA 
( opprydding i Vansjø vassdraget med flere kommuner involvert) Relevant i dag i forbindelse med 
Oslofjorden. 
Jeg har også vært styreleder for kommunenes folkehelsenettverk i Norge 

Utdannelse: 

Reiseliv, diverse innen helse, ledelse, flerkulturell forståelse og Forsvarets Høyskole 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Jeg har arbeidserfaring eller tillitsvalgterfaring  innen områdene nevnt under utdanning. Skal jeg nevne én 
ting, blir det at jeg har etablert bedrift og er selvstendig næringsdrivende. Denne innsikten mener jeg er av 
stor betydning. At jeg i denne sammenheng også er kvinne kan være av interesse, siden vi er i et mindretall. 
 
Jeg har ledet et nasjonalt nettverk bestående av 7 frivillige organisasjoner med fokus på kvinners rolle og 
betydning innen beredskap og forsvar.( KFB ) På den tiden var det en medlemsmasse på 350 000 
medlemmer. Jeg har også vært generalsekretær i Norsk thyroidea forbund. 
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Jan Vidar Tofteberg 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Instruktør/prosjektkoordinator, 

forsvaret 

Alder: 47 

Sivilstatus: Samboer 

Bostedskommune: Fredrikstad 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Vet ikke/ikke viktig 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg er opptatt av lokalpolitiken og brenner for at småbedrifter og person i fylket skal få de riktige betingelse 
for å kunne ha god grunnlag for å "overleve " . er også opptatt at kommuner og fylke har god beredskap. Har 
god kunnskap fra både helse og forsvar. 

Politiske interesseområder: 

Helse og forsvar. 

Politisk erfaring: 

Nei. 

Utdannelse: 

Høgskole ambulansearbeider / Paramedic og tar siste året på BI innen helseledelse. 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Lokal tillitsvalgt for Delta i 5 år. 
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Anne L. Undahl 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Lektor/Sosiallærer 

Alder: 57 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Fredrikstad 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 6 - 10 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg er ønsker å bidra til å skape et godt samfunn for alle innbyggerne våre. Jeg tror alle ønsker å bidra til å 
utvikle, styrke og spisse velferdsstaten - om de får mulighet til det. Jeg er opptatt av politikk og av å finne de 
beste løsningene på både små og store utfordringer. Høyres politikk peker på de beste løsningene, og et 
samfunn styrt etter Høyres prinsipper vil være bygget på tro på enkeltmennesket og på fellesskapet, vi vil 
skape løsninger som er bærekraftige og holder i et generasjonsperspektiv.Jeg har lyst til å være med på dette 
i Østfold.  Jeg er godt kjent med politisk arbeid på kommunenivå, men har nå tid og lyst til å utvikle meg, og 
bidra til å utvikle politikken på fylkesnivå. 

Politiske interesseområder: 

Jeg er generelt politisk interessert, særlig i overordnet politikk med ideologisk begrunnelse. Skole, utdanning 
og integrering er fagfelt jeg særlig er opptatt av. 

Politisk erfaring: 

Min organisatoriske erfaring er fra Fredrikstad Høyre fra år tilbake som styremedlem og -leder. Nå er jeg 
sekretær i styret, jeg sitter også i programkomiteen.  
 
Som folkevalgt har jeg sittet i bystyret og formannskapet, jeg har også sittet i styret i FREVAR og Borg Havn. 
Jeg har også sittet i ulike komiteer, som Grensekomiteen, 17.maikomiteen og venanskapskomiteer, i tillegg til 
ulike ad hoc-utvalg. jeg var også en periode kommunedlesleder i kommunedelplan sentrum.  
Kommunedelsutvalget hadde ansvar for oppvekst- og omsorgssaker. 

Utdannelse: 

Teologisk embedseksamen, i tillegg har jeg universitetsutdanning innenfor fagfeltene norsk/nordisk, 
sosiologi, pedagogikk, historie, personalledelse, personalutvikling, organisasjonsutvikling. Utdanningen er 
fullført ved MF, NTNU, UiO, UiT, HiØ og BI. 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Jeg har jobbet som heltidspolitiker i åtte år, og jeg har vært rettighetsombud. Jeg har derfor god kjennskap til 
forvaltningens påvirkning på innbyggernes hverdag. Jeg har dessuten vært skoleleder i både privat og 
offentlig skole, og er nå lærer og sosiallærer på en byskolen med stort sosioøkonomisk spenn i elevgruppen. 
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Erik Unaas 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Regionskoordinator 

Alder: 63 

Sivilstatus: Gift, to barn 

Bostedskommune: Indre Østfold 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Bidra i "byggingen" av nye Østfold. 
Bidra med mange års politisk erfaring fra kommune-, region-, fylkes- og rikspolitikken. 
Bidra til å løfte fram flere unge Høyre-politikere med engasjement og motivasjon. 
Bidra til at Høyre blir det ledende partiet i Østfold fra 2023 (= valgseier). 
Bidra til å bygge lag - og til synliggjøring. 

Politiske interesseområder: 

Oppvekst 
Samferdsel 
Kultur, idrett og frivillighet 
Arbeidsplassvekst, tilrettelegging næringslivet 
(men egentlig ganske allsidig) 

Politisk erfaring: 

1991-2007: Askim kommunstyre (to perioder i formannskapet, to perioder som gruppeleder) 
2007-2011: Eidsberg kommunestyre, varamedlem 
2011-2019: Eidsberg kommune, ordfører 
2020-2021: Indre Østfold kommunestyre 
2007-2019: Østfold fylkesting 
2020-         ; Viken fylkesting (også medlem komite for samferdsel, i 2020-21 også medlem i gruppestyret og 
fraksjonsleder) 
2014-2018: Høyres kommunalkomite 
To perioder varamedlem til Stortinget 
Foredragsholder, mentor, medlem diverse program- og valgkamp-komiteer - og mange typer utvalg 
Medlem valgkomiteer bl.a. Østfold Energi AS, Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) og Landslaget for 
vasskraftkommuner (LVK) 

Utdannelse: 

Ex. artium (videregående skole) 
Avisakademiet 
Etterutdanning som journalist 
Styrekurs BI 
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Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

1980-tallet - journalist i flere medier, bl.a. Øvre Smaalenene, Norsk Skyttertidene, Dagbladet og 
NRK/Programbladet 
1987-2011 - etablerte og drev SPORTMEDIA, Norges største idrettsmagasinforlag (35 ansatte) 
1993-2004 - landslagsleder orientering, presse- og informasjonsmedarbeider Norges Orienteringsforbund 
1994-1998 - manager herre- og damelandslag Norges Volleyballforbund 
1996-2001 - styremedlem Østfold bedriftssenter AS 
1997-2006 - styreleder Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS 
2003-2011 - styreleder Nordic Ways (Kina - etablerte prosjekter nordiske idretter der) 
2016-2022 - styremedlem og styreleder Momarken travbane AS 
2016-2020 - styremedlem VM i orientering 2019 AS (Østfold) 
2017-2022 - styremedlem Østfold idrettskrets, Viken idrettskrets 
2019-            styreleder Erik Unaas AS (nå Norges største sykkelforretning) 
2019-            styremedlem Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite 
2020-2021 - prosjektleder Adolfsen Group 
2020-            styremedlem Frivillighet Norge 
2021-            regional koordinator Indre Østfold regionråd 
2022-            styremedlem Landsrådet for Heimevernet i Norge 
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Truls Velgaard 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Politiker/gruppeleder for Høyre i 

Fredrikstad 

Alder: 62 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Fredrikstad 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg er interessert i samfunnsspørsmål og virksomhetsledelse. Etter åtte år i en fremskutt rolle i 
lokalpolitikken i Fredrikstad trapper jeg kraftig ned mitt engasjement der. Nå synes jeg det vil være 
interessant å prøve meg på en ny og annerledes politisk arena. Fra mitt tidligere yrkesliv har jeg arbeidet i 
mange ulike virksomheter, og jeg har hatt et ledelsesmessige ansvar i fusjonering og oppbygging av flere 
store mediekonsern i Nord-Europa. Oppløsingen av Viken er noe helt nytt i vårt samfunn. Jeg kjenner ikke til 
at en organisasjon av lignende format og lignende grad av integrasjon blir revet fra hverandre. Dette er noe 
unikt - om enn tragisk - som det vil være svært interessant å oppleve på nært hold. Samtidig tror jeg at min 
tidligere erfaring med omorganiseringer og fusjonsprosesser kan sette meg i stand til å bidra noe i den 
oppgaven som det kommende fylkestinget i Østfold står overfor med bygging av en ny organisasjon. 

Politiske interesseområder: 

Infrastrukturutvikling 
Arealplanlegging 
Styring av offentlig virksomhet 

Politisk erfaring: 

Først og fremst syv år som gruppeleder for Fredrikstad Høyre (2015-d.d.). Ordførerkandidat for Fredrikstad 
Høyre i 2019. Medlem av formannskapet, styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma og diverse andre 
politiske utvalg i Fredrikstad og i interkommunale prosjekter de siste syv årene. Leder av Fredrikstad Høyre 
fra 2014-15. Jeg kan for ordens skyld også nevne at jeg fra 1976 til 1980 var svært aktiv i Fredrikstad og 
Omegn Unge Høyre og i Østfold Unge Høyre, og hadde en rekke ulike tillitsverv der. 

Utdannelse: 

Jeg har eksamen fra Frydenberg Gymnas i 1979, og deretter fire og et halvt års høyere utdannelse - det som 
tidligere tilsvarte cand. mag.  
- 1981, ex phil, Univ i Tromsø 
- 1983, samfunnsvitenskap storfag (to år) Univ i Tromsø 
- 1984, filosofi grunnfag, Un 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Min arbeidserfaring er først og fremst fra media. Jeg arbeidet som journalist og senere ansvarlig redaktør i 
Fredriksstad Blad fra 1985 til 1999. I årene fra 1999-2015 har jeg i rollen som daglig leder arbeidet med 
produktutvikling og organisasjonsutvikling i ulike medieorganisasjoner i Norge, Polen og Nederland. 
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Bengt Morten Wenstøb 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Høgskolelektor 

Alder: 59 

Sivilstatus: Gift 

Bostedskommune: Fredrikstad 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Vet ikke/ikke viktig 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Jeg ønsker å være med på team Høyre fordi jeg tror på visjonen og ideen om et nytt borgerlig flertall i vårt 
fylke. 

Politiske interesseområder: 

Kultur 
Næringsliv 
Folkehelse 

Politisk erfaring: 

Bystyrerepresentant, formannskapsmedlem og gruppeleder i bystyret i Fredrikstad 
Leder Fredrikstad Høyre 
Stortingsrepresentant 

Utdannelse: 

Sosionom 
Cand. Socion. 
Diploma in Public Health 
Forsvarets Høgskole Sjefskurs 
Sommelier 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Har arbeidet 20 år på høgskolen i Østfold med  forskning og undervisning. 
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Jørn Roald Wille 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Forretningsutvikler 

Alder: 61 

Sivilstatus: Samboer 

Bostedskommune: Moss 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Noen av de største utfordringene vi har i samfunnet må løses på et høyere nivå enn kommunalt nivå.  Som 
miljø-, klima- og samferdselsutfordringene. Jeg ønsker å bidra på disse områdene slik at vi får god 
Høyrepolitikk på de største samfunnsutfordringene.  Spesielt er jeg opptatt av Oslofjorden. 

Politiske interesseområder: 

Klima, miljø og naturmangfold. 
Samferdsel. 
Næringsutvikling. 

Politisk erfaring: 

Sitter i min andre periode i kommunestyret i Moss. 
Sitter også min andre periode i utvalg  for Landbruk, samferdsel, natur og miljø, i Moss kommune. 
Leder utvalget for Klima, miljø og naturmangfold i Viken. 
Leder i Moss Høyre, siden 2019. 

Utdannelse: 

Siviløkonom 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Har lang og relevant erfaring fra næringslivet, blant annet som økonomisjef i Ringnes og som 
administrerende direktør for Eurofins/Analycen.  Jobber i dag med forretningsutvikling i Avinor. 
Var aktiv i gruppen "Nei til fjordkrysning via Jeløy", og bidro til at bro/tunell planene ble stoppet. 
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Erlend Øverby 

Nåværende stilling/yrke/tittel: Gründer 

Alder: 55 

Sivilstatus: Samboer 

Bostedskommune: Fredrikstad 

Ønsket plassering på fylkestingsvalglisten: Plass 1 - 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat: 

Den uheldige oppløsningen av Viken, krever at vi får fokus på oppgavene til nye Østfold fylke. Skal vi kunne 
utvikle nye tjenester trenger vi noen som kan tenke nytt, som forstår innovasjon og som har kunnskap om 
hvordan teknologi kan bidra til å utvikle bedre tjenester for alle i Østfold. Med min erfaring fra effektivisering 
av offentlig sektor gjennom bruk av digitale verktøy kan jeg bidra og forstå hvordan Østfold kan utvikle nye 
og bedre tjenester. 
 
Jeg har også jobbet i skjæringspunktet mellom IT og skole/utdanning siden slutten av 1990 talle. Skal nye 
Østfold legge grunnlaget for en bærekraftig fremtid, må ha et kontinuerlig fokus på skole og utdanning. Vi må 
sikre at Østfold også er attraktivt for personer med høyere utdanning. Vi må legge til rette for et variert 
næringsliv fra fiske/landbruk til avansert produksjon og teknologiutvikling. Vi må arbeide for at Østfold blir 
kjent som innovasjonsfylket som har de beste innbyggertjenestene og aktivt næringsliv. 
 
Med min erfaring fra å ha arbeidet med global digitalisering og hvordan IKT kan bidra til bedre læring for 
alle, vil jeg også ha mye å bidra med til utviklingen av nye Østfold. Vi lever i et samfunn som stadig blir mer 
avansert og teknologiavhengig, nye Østfold trenger politikere som forstår og har kunnskap om hvordan 
teknologi påvirker alle aspekter av samfunnet. 

Politiske interesseområder: 

Vi må få et mer bærekraftig samfunn, vi må få et samfunn som blir bedre til å ta vare på naturen og miljøet 
vårt. Vi må få økt bevissthet rundt hvordan leve mer bærekraftig. Jeg mener det viktigste av FN's 
bærekraftmål er Mål 4 - Sikre kvalitetsutdanning til alle, som innebærer at vi må ha gode lærere og kvalitet i 
undervisningen. Med gode skoler og utdanning vil vi alle forhåpentligvis forstå bedre hvordan vi kan leve i 
sammen i samfunnet og overlate verden i litt bedre stand til neste generasjon. Det viktigste for Østfold er økt 
fokus på skole og utdanning. Vi må sikre at alle ungdommer i Østfold fullfører VGS med muligheter til å velge 
sin egen karriere. 
 
Vi må arbeide for å sikre utenforskap, vi må arbeide for at alle har en tilhørighet i vårt samfunn, vi må 
arbeide for at alle har muligheten til å bidra i samfunnet gjennom arbeid og deltagelse. Vi lever i et samfunn 
som blir stadig mer avansert, derfor er også skole og utdanning kanskje det enkleste og viktigste grepet vi 
kan ta for å hindre utenforskap. Vi må gi alle muligheten til å bli helter i eget liv, vi må gi alle muligheten til å 
ta kontroll på eget liv og egen innsats i samfunnet. Vi må sikre at Østfold har et variert arbeidsliv som sikrer 
alle muligheten til å bidra, som politikere må vi støtte næringslivet slik at det blir inkluderende, og ikke 
ekskluderende. 
 
Vi må arbeide for at Østfold og kommunene i Østfold får god skatteinngang, gjennom å gjøre Østfold 
attraktivt for næringsliv, for etablering av nye virksomheter. Vi må gjøre Østfold til det fylket unge utdannede 
mennesker flytter for å etablere familie og leve gode liv. 
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Skal vi lykkes med disse satsningene, må vi se på alle områder av politikken og fylkets virksomheter på tvers, 
og ikke som separate siloer. Samfunnet er komplekst og sammensatt, og vi må finne løsninger som virker og 
sikrer at alle har muligheten til å leve gode liv. 
Jeg er opptatt av å se løsninger på komplekse problemer, jeg er opptatt av å forstå sammenhenger og kunne 
forklare og komme med løsninger på utfordringer og problemer i samfunnet. 

Politisk erfaring: 

Vara til styret i Fredrikstad Høyre, 
Kandidat på kommunevalg listen 2011-2015, 2015-2019, 2019-2023 

Utdannelse: 

Ingen fullført grad, men har flere kurs på Master og PhD nivå fra Universitetet i Oslo. 

Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid: 

Ledet ISO/IEC JTC1/SC 36 (Information Technology for Learning, Education and Training) 2011-2021 
Har ledet Fredrikstad Kommunale Foreldre Utvalg siden 2014 
Sitter i styret til Kråkerøy Lokalsamfunnsutvalg i Fredrikstad siden 2011 
Erfaring fra flere styrer i næringslivet 
Var gründer og etablerte egen virksomhet i 1986,1995, 2001 og 2017 

 

 


