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Introduksjon
Vedlagt følger en alfabetisk oversikt over kandidater til fylkestingsvalget 2023 i
Akershus.
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 21. november 2022, på Thon
Hotell Arena i Lillestrøm, legge frem en endelig innstilling på inntil 57 navn hvorpå
nominasjonsmøtet vedtar den endelige listen.
Kandidatoversikten gjøres offentlig på Viken 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.
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Erik Adland
Nåværende stilling/yrke/tittel: Spesialkonsulent
Alder: 64
Sivilstatus: Samboer
Kommuneforening: Nesodden Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg har et stort samfunnsengasjement, trives i politikken. Vil bidra til å gjøre Akershus til et godt sted å leve
hele livet. Har bred og god erfaring fra mange politiske verv.
Politiske interesseområder:
Jeg har stor interesse for videreutvikle kompetanse og utdanning. En god faglig videregående skole er meget
viktig som «grunnmur» for å sikre vårt felles samfunn. Videre har jeg engasjement i å utvikle bedre
miljømessig kollektivtransport. Det siste året har jeg arbeidet for å søke og tilrettelegge for rimeligere
boliger- den tredje boligsektor samt klargjøre arealer i kommunen til næringsformål.
Politisk erfaring:
Jeg har tidligere hatt to perioder i Kulturutvalget i Akershus fylkeskommune. Hatt 5 perioder i
skoleutvalg/videregående skole, kommunestyre, formannskap og leder av flere kommuneutvalg. Vært
ordførerkandidat ved flere valg. Tidligere Lokalforeningsleder og sist medlem av nominasjonskomite
Akershus for Stortingsvalget 2019.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Jeg har sittet i posisjon i kommunestyret som gruppeleder i mange år, jobber godt med andre partier for å
oppnå gode flertalls løsninger. Min omfattende kompetanse og kunnskap bidrar til gode løsninger. I denne
perioden er Høyre i opposisjon i kommunestyret, også en viktig erfaring om hvordan vår politikk allikevel får
gjennomslag!
Utdanning:
Jeg gjennomførte i master i verdibasert ledelse i 2021. Jeg har studert regelmessig og er åpen for få ny
kompetanse gjennom hele livet.
Har yrkesutdanning fra: Forsvaret, ingeniørhøyskole, BI, sosialøkonomi og studier i rus og psykologi
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Tidligere Adm.dir. CatoSenteret i Son, Institusjonssjef Oslo kommune. Erfaring fra styrearbeid, ofte som
styreleder
Erfaring fra andre organisasjoner:
tidligere Styreleder Tonsaasen rehabilitering, er nå styreleder ved Oslo by Steinerskole
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Amine Mabel Andresen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Gruppeleder, ordførerkandidat,
Alder: 45
Sivilstatus: Singel, 3 barn
Kommuneforening: Lørenskog Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 13 - 23

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg ønsker å bidra til at innbyggerne i Akershus får bestemme mer i eget liv, gjennom valgfrihet i
bla.tjenestene. Dette har Høyre de beste løsningene for.
Politiske interesseområder:
Skole& oppvekst, helse&omsorg
Politisk erfaring:
Gruppeleder 2017-d.d
Ordførerkandidat 2019
Kommunestyrerepresentant 2015-d.d
Representant helse&omsorg 2014-d.d
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Jeg tror jeg fint kan dra nytte av all min politiske erfaring, jeg har lært noe hele veien og er fremdeles
motivert til mer og ny kunnskap.
Utdanning:
Høyskole
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Faglig rådgiver, privat næringsliv
Erfaring fra andre organisasjoner:
Leder fub Norge 2004-2006
Leder Verdens barn Akershus 2006-2014
Styremedlem Verdens Barn Norge 2017-2019.
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Kjetil (Arnold) Bakke
Nåværende stilling/yrke/tittel: IT-leder, Norconsult
Alder: 57
Sivilstatus: Gift, 2 barn
Kommuneforening: Bærum Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Har lyst til å engasjere meg bredere politisk etter noen år i Viken Idrettskrets. Forstår og har respekt for de
politiske prosessene, og ønsker å bidra til at Akershus blir et godt fylke å bo i. Siden jeg ønsker å engasjere
meg, ønsker jeg plass så høyt som mulig.
Politiske interesseområder:
planlegging og samferdsel, regulerings- og bebyggelsesplaner, kultur og fritid, natur og nærmiljø.
Politisk erfaring:
Mangeårig medlem i kretsstyrer i både Stavanger og Bærum. Representantskapet i Bærum Høyre. Tidligere
medlem av Høgskolestyret i Rogaland. Diverse utvalg i offentlig forvaltning. Lang erfaring fra idretts/frivillighetspolitikk.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Tenker at jeg kan bidra med bred kompetanse og erfaring, er en god sparringspartner, er flink til å sette meg
raskt inn i problemstillinger og forsøke å forstå/forenkle essensen, har en tydelig kommunikasjon og er
etterrettelig.
Utdanning:
Cand. Mag. i Samfunnsfag, Sjøkrigsskole
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
15 år i offentlig forvaltning som offiser i Sjøforsvaret og seksjonssjef i Skattedirektoratet- hovedsakelig innen
økonomi og administrasjon. 25 år i privat næringsliv som leder/toppleder i IT-selskaper og i
entreprenørbransjen.
Erfaring fra andre organisasjoner:
2005 - 2017 - Bærums Verk Hauger Idrettsforening – div. verv, leder 2011-2014
2012 - 2014 - Bærum Idrettsråd
2011 - 2018 - Administrativt ansatt NIF - Leder Idrettens IT-tjenester
2018 - 2023 - Styremedlem NHF Region Øst
2019 - 2024 – Styremedlem/2. nestleder Viken IK
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Christian Bakken
Nåværende stilling/yrke/tittel: Chief Internal Auditor (internrevisor),
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Alder: 49
Sivilstatus: Gift, ett barn (16 år gammel)
Kommuneforening: Frogn Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Min motivasjon for å stille som kandidat er å bidra med kompetanse og erfaring til god folkevalgt styring slik
at fylkeskommunen gjør fornuftige prioriteringer og når definerte mål på en kostnadseffektiv måte.
Politiske interesseområder:
Fylkeskommunale saker: kvalitet i den videregående opplæringen, tiltak for å redde Oslofjorden,
kollektivtransport
Nasjonale saker: forsvars- og sikkerhetspolitikk med særlig vekt på cybersecurity, fornybar energi,
bekjempelse av økonomisk kriminalitet
Politisk erfaring:
Ulike verv i Akershus Unge Høyre i perioden 1990-1995. Var blant annet 1. nestleder og representerte Unge
Høyre i Akershus Høyres Arbeidsutvalg 1994-1995.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Da det er mange år siden jeg sist var politisk aktiv så er det omfattende arbeidserfaring fra styring og
kontroll som er mest relevant med tanke på en plass fylkestinget.
Utdanning:
Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Har følgende internasjonale sertifiseringer:
Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified
Internal Auditor (CIA)
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Har 21 års erfaring fra internrevisjon, IT-revisjon, compliance/granskning og finansiell revisjon herunder ca.
12 år i lederroller. Jobber nå i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS og har tidligere blant annet jobbet i Telenor,
Nordea, Forsvarsdepartementet og KPMG.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Jeg har i de seneste år vært langrennstrener og hatt administrative verv i Drøbak-Frogn Idrettslag. I perioden
2019-2021 var jeg styremedlem i ISACA Norway Chapter som er en forening for fagpersoner innenfor
informasjonssikkerhet og IT-revisjon.
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Caroline Stürtzel Bekkan
Alder: 27
Kommuneforening: Lørenskog Høyre

Oppdatert pr 11.09.2022

9

KANDIDATPRESENTASJON FOR NOMINASJON TIL FYLKESTINGSVALGET 2023

Lars Dahl Berge
Nåværende stilling/yrke/tittel: Kjøpmann
Alder: 50
Sivilstatus: gift/2 barn
Kommuneforening: Ullensaker Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg tror det er stor bærekraft i å gjøre forbedringer hver dag, i stedet for store revolusjoner og reformer. Jeg
vil ta det beste fra Viken, utnytte kunnskapen og bygge et bærekraftig Akershus. Vi har dårlig tid. Jeg vil
bidra!
Vi skal skape nye Akershus inn i en fremtid som tilhører de yngste. Forvalteransvaret og bærekraft går på
tvers av generasjoner.
Vi lever i en tid hvor stadig raskere endring og utvikling er den nye normalen. Klimakrisen, pandemien, krig i
Europa og prisvekst utfordrer hvordan vi løser oppgaven. Jeg ønsker å gjøre hverdagen til elever, lærere,
foreldre og reisende i Akershus litt enklere. Litt bedre. Mer bærekraftig.
Jeg har ambisjonen om Nordens beste skole og et fylke hvor befolkningsveksten reiser kollektivt. Jeg er
opptatt av å sikre et politisk lederskap i nye Akershus som tar godt vare på det som fungerer, samtidig som vi
tar et lederskap i utvikling av de viktigste tjenestene Akershus leverer.
Jeg vil bidra til å sikre:
- god, trygg og smart læring i Vikenskolen
- en smart utnyttelse av endringer i bilvaner og kollektivtransport
- Akershus videre utvikling av bærekraft på veien til å nå klimamålene
Jeg vil bidra til et Akershus som skaper reelle muligheter for alle. Hvert enkelt menneske i Akershus. Derfor
vil jeg stille som kandidat for Akershus Høyre.
Politiske interesseområder:
Klima og bærekraft
Finans
Kunnskap
Helse
Politisk erfaring:
Fylkestingspolitiker fra Viken og vara i tidligere Akershus
Kommunestyrepolitiker fra Ullensaker
Kommunikasjonsmedarbeider i Høyres Hovedorganisasjon
Lokalforeningsleder i Ullensaker
Leder av Romeriksforum
Formann i Trondheim Unge Høyre
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Bakgrunn fra Viken og gamle Akershus
Erfaring fra alle nivå i politikken, både lokalt, regional og nasjonalt
Ledererfaring
Bakgrunn fra næringslivet, med digitalisering, eiendom og varehandel
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Utdanning:
Varehandelsledelse, økonomi og internasjonal politikk
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Kjøpmann
Digitalisering
Kommunikasjon og politikk
Salg- og salgsledelse
Erfaring fra andre organisasjoner:
Leder i Helsekostbransjens Detaljistforbund og Bra Søk
Styreverv i ulike butikkjeder
Styreleder i ulike boligselskap
Utenlandstjeneste i NATO
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Johan Kistian Bjerke
Nåværende stilling/yrke/tittel: Regionsjef
Alder: 61
Sivilstatus: Gift/6 barn/2 barnebarn
Kommuneforening: Nordre Follo Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Engasjert i Unge Høyre og Høyre i 46 år. Etter snart 26 år i kommunestyre og formannskap, vil jeg bruke min
erfaring og mitt engasjement til fordel for Høyre i "nye" Akershus.
Politiske interesseområder:
Kultur og samferdsel (på fylkesnivå)
Politisk erfaring:
Formann i Oppegård UH i 2 år, AU-medlem i Akershus UH i 3.5 år, Formann i Follo UH i 1 år,
kommunestyremedlem i Ski/Nordre Follo i (snart) 28 år, varamedlem og medlem i formannskap i
Ski/Nordre Follo i (snart )16 år, Leder i hovedutvalg for oppvekst og kultur i Ski i 12 år, leder i Rådet for
likestilling av funksjonshemmede i Ski i 4 år. Leder i Ski Høyre i 3 år og medlem i AU i Akershus Høyre i
samme periode.
Leder og medlem i programkomiteen i Ski/Nordre Follo Høyre i 4 perioder.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Min lange og relativt varierte erfaring som folkevalgt.
En allsidig yrkeserfaring fra privat sektor.
Erfaring fra lederutvelgelse, rådgivning og kommunikasjon, samt kunnskap om samferdselssektoren spesielt.
Utdanning:
Examen Artium, samfunnsfaglinje og økonomisk linje
Examen Philosophicum, UiO
1.avdeling jus, UiO
Diverse lederkurs
Sertifisering i flere personlighetsanalyseverktøy m.m
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Adm.direktør/forlagssjef (forlag/informasjonskontor)
Salgs- og markedssjef (forlag. film- og multimediaselskap)
Regiondirektør (ISS Personalhuset AS. ISS Norge AS)
Country Manager (Lederutvelgelse, rådgivning)
Senior Partner (Lederutvelgelse, Management Team Analyse Norden)
Regionsjef (Næringspolitisk interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Direktør, (Bilutleie, flåteadministrasjon)
Erfaring fra andre organisasjoner:
Ski IL
International Executive Search Federation
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Kari Sofie Bjørnsen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Politiker Viken og Asker (permisjon fra
advokatjobb)
Alder: 55
Sivilstatus: Gift. Ett barn, to bonusbarn
Kommuneforening: Asker Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Aktiv og energisk innsats i Viken i tre år har gitt erfaring, innsikt og kunnskap som jeg har lyst til å bidra med
i Akershus. Selv om jeg mener at nedleggelsen av Viken er en stor feil, må vi gjøre det beste ut av situasjonen
- og da er muligheten til å være med å bygge et nytt Akershus både interessant og spennende.
Et sterkt Høyre er en forutsetning for at nye Akershus blir vellykket , og jeg vil gjerne være en del av det
Høyre-laget som skal få til dette. Å jobbe med fylkespolitikk er meningsfylt, og jeg er veldig motivert for å
bidra til enda bedre samfunnsutvikling.
Politiske interesseområder:
Næringspolitikk, klima, miljø og natur, frivillighet, idrett og kultur.
Samferdsel.
Utenriks og utvikling.
Politisk erfaring:
Nåværende verv:
Viken: 2. nestleder Viken Høyre, leder Viken Høyres bedriftskanal, fylkestingsmedlem, medlem av
gruppestyret, leder av Viken kontrollutvalg
Asker: leder hovedutvalg medborgerskap, formannskapsmedlem, kommunestyremedlem
Nasjonalt: vara på Stortinget, sentralstyremedlem, styremedlem Høyres bedriftskanal
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Nåværende verv som folkevalgt i Viken fylkesting og medlem av gruppestyret.
Utdanning:
Cand. jur. (UiO 1993)
Executive Master of Business Administration (NHH 2005)
Høyres lederskole 2020
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Næringsliv/finans som advokat og juridisk direktør
Gründer
Flere styreverv i store og mindre bedrifter
Erfaring fra andre organisasjoner:
Flyktningeguide, Røde Kors Asker
Håndballtrener, Asker

Oppdatert pr 11.09.2022

13

KANDIDATPRESENTASJON FOR NOMINASJON TIL FYLKESTINGSVALGET 2023

Trine-Lise Østlund Blime
Nåværende stilling/yrke/tittel: Politisk rådgiver
Alder: 34
Sivilstatus: samboer, ingen barn
Kommuneforening: Bærum Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Min største motivasjon er å få være med å bygge opp det nye fylket Akershus. Det å ha muligheten å ta med
det beste fra den lille perioden vi hadde Viken og fra gamle Akershus og da bygge en best mulig
fylkeskommune. Jeg vil bidra til å få mer effektive tjenester som kommer innbyggerne til gode. Nå har vi
muligheten til å skape noe ordentlig bra og det håper jeg at jeg får være med på!
Politiske interesseområder:
Samferdsel og spesielt kollektivtransport – Det å jobbe med hvordan flere innbyggere skal velge
kollektivtransport istedenfor bil, er et veldig spennende område. Her må vi både jobbe for at
kollektivtrafikken blir attraktiv nok, men også at vi kommer dit vi trenger når vi trenger det.
By- og stedsutvikling – Gode planer legger til rette for mulighet for god stedsutvikling. Fylkeskommunale
planer og innsigelser kan i dag hemme det lokale selvstyret og utviklingen man ønsker lokalt i kommunene.
Det må vi gjøre noe med!
Digitalisering - De mulighetene vi kan få til effektivisere og forbedre de tjenestene offentlig sektor tilbyr
gjennom digitalisering er veldig spennende. Her har fylkeskommunen store muligheter å være med på å
finne bedre løsninger på dagens utfordringer.
Politisk erfaring:
2020 -pågår, FYLKESTINGSREPRESENTANT, Viken fylkeskommune
2020 - pågår, MEDLEM (fraksjonsleder 2022), Samferdselskomiteen, Viken fylkeskommune
2011 - 2021, KOMMUNESTYREREPRESENTANT, Lørenskog kommune
2013 - 2021, VARA TIL STORTINGET, Akershus
2018 - 2019, NESTLEDER, Politisk arbeidsgruppe-oppfølging av expertutvalgets arbeid, Viken
fylkeskommune
2015 - 2019, LEDER, Skoleutvalget Nadderud videregående
2011 - 2019, FYLKESTINGSREPRESENTANT, Akershus fylkeskommune
2011 - 2019, MEDLEM, Hovedutvalg for samferdsel, Akershus fylkeskommune
2011 - 2015, LEDER, Skoleutvalget Lørenskog Videregående
Tillitsverv:
2021 – PÅGÅR,
2016 – 2018,
2014 – 2016,
2011 – 2013,
2011 – 2013,
2009 – 2011,

KVINNEPOLITISK LEDER, Bærum Høyre
FYLKESSTYREMEDLEM, Akershus Høyre
KVINNEPOLITISK LEDER, Akershus Høyre
LEDER, Akershus Unge Høyre
NESTLEDER, Lørenskog Høyre
1. NESTLEDER Akershus Unge Høyre

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Jeg har både sittet i fylkestinget i Akershus og i Viken, og det gjør at jeg har god kjennskap til
fylkeskommunene som forvaltningsnivå og hvordan beslutninger tas. Det å ha vært folkevalgt i en
parlamentarisk modell som Viken, er noe jeg ser som veldig lærerikt videre. Jeg har også jobbet med
ungdommer som har nedsatt funksjonsevne og det er noe jeg tar med meg inn i arbeidet med å skape en
politikk som inkluderer alle innbyggere. Til daglig jobber jeg som politisk rådgiver innenfor kommunal og
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forvaltning for Høyres stortingsgruppe. Herfra tar jeg med meg veldig mye kunnskap om kommunal sektor i
sin helhet og om kommuneøkonomi. Dette ser jeg på som en styrke, og mener at jeg kan bidra med mye i
Høyres gruppe i Akershus fylkesting.
Utdanning:
2011-2013 Master in Religion, Society and Global Issues, Det teologiske menighetsfakultetet
2008-2011 Bachelor i samfunn og kultur
2004-2007 Europaskolan, Strängnäs, Sverige (Videregående)
I tillegg har jeg deler av en bachelor i økonomi og a
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
2020- nå
Politisk rådgiver, Høyres stortingsgruppe
2014-2020
Daglig leder, Norges Blindeforbunds ungdom
2014
Organisasjonssekretær, Akershus Høyre
2010-2011
Fylkessekretær, Akershus Unge Høyre
2009
Valgkampansvarlig, Unge Høyres Landsforbund
2008
Ungdomssekretær, Akershus Unge Høyre
Erfaring fra andre organisasjoner:
- Norges Blindeforbunds ungdom (Har vært daglig leder)
- Blindeforbundet (Har arrangert leir for synshemmede ungdommer og unge voksne)
- Delta (Har vært leder og nestleder for Delta Norges Blindeforbund)
- Centrum Tigers (Spiller basket (3. divisjon))
- Fjellinjen AS (Har vært vara til styret)
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Anne Mette Bordewick
Alder: 58
Kommuneforening: Vestby Høyre
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Trude Thorsdatter Evensen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Ungdomsskoleassistent og dirigent i
kulturskolen
Alder: 53
Sivilstatus: Gift
Kommuneforening: Nesodden Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg ønsker å være en god representant for kommunen og regionen min. Jeg brenner for at barn og unge skal
ha det bra. Alle skal trives og oppleve mestring på skolen, og det er viktig at alle får mulighet til å delta i
kultur- og idrettsaktiviteter uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok.
Politiske interesseområder:
Næring, kultur og skole.
Politisk erfaring:
- Formannskapsrepresentant (2019-), Nesodden kommune
- Kommunestyrerepresentant (2019-), Nesodden kommune
- Medlem i kultur-, miljø- og teknikkutvalget (2019-2021), Nesodden kommune
- Medlem i helse- og omsorgsutvalget (2019)
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Jeg har lang erfaring med kultur, især musikk. Dermed kjenner jeg sektoren godt, og vet hvilke utfordringer
de kan møte i hverdagen. Videre har jeg drevet flere egne bedrifter, og hatt ansvar for mange ansatte.
Utdanning:
Jeg har fagbrev i herrefrisørfaget og er
utdannet korpsdirigent.
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Selvstendig næringsdrivende i 25 år
Korpsdirigent
Erfaring fra andre organisasjoner:
Aktiv i korpsbevegelsen fra jeg ble musikant som 13-åring og frem til i dag. De siste 26 år som dirigent.
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Waldemar Ribert Garntangen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Student / Kommunestyrerepresentant
/ Økonom.
Alder: 23
Sivilstatus: Singel
Kommuneforening: Asker Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg ønsker veldig gjerne å stille som kandidat for Akershus fordi jeg brenner for Norges beste fylke. Jeg tror vi
kan få til mye bedre samarbeid på samferdsels og videregående fronten. I flere valgkamper har jeg fått den
fantastiske muligheten til å ta turen rundt i vårt fylke. Der har jeg møtt så utrolig mange fine folk i forskjellige
lokalforeninger. Her er det mange folk jeg hadde satt veldig pris på å samarbeide med. Helt siden jeg var liten
har jeg brydd meg mye om politikk og samfunn, jeg tror jeg kan bidra til at Akershus fortsetter å være det
beste fylket i Norge, og komme med kreative løsninger til hvordan vi kan omstille oss til trangere tider.
Politiske interesseområder:
1: Næringsliv og skattepolitikk: jeg kommer fra en familie med økonomer og gründere, og jeg har sett for
mange ganger at skatte politikken tar knekken på små bedrifter. Her har jeg for eksempel hatt diverse forslag
i mange år herunder å ikke ha arbeidsgiveravgift for selskap med under 5 ansatte.
2: Klima og miljø: nå må det en omstilling til. Land under utvikling må ha mer energi, og nå bygger de opp
mer kullkraft. Derfor mener jeg vi må bedrive mer forskning på klimanøytral teknologi, som hydrogen,
kjernekraft, geotermisk, hydro, vind og sol. Samtidig er jeg veldig imot dommedags tankegangen som en del
partier har på dette feltet, jeg tror på at menneskeheten er smart nok til å finne løsninger på også dette
problemet.
3: Psykisk helse: det er utrolig mange unge som nå sliter, vi kan spare så mye penger, og redde så mange liv
ved å sette inn mer fokus på tidlig innsats. Dette er noe jeg kommer til å brenne for hele livet.
4: Boligutvikling for unge. Jeg mener det er et stort problem at så mange unge ikke kommer inn på
boligmarkedet i mange kommuner i Akershus. Dette betyr at vi kan miste mange evnerike utdannete
ungdom, for de får ikke flyttet tilbake til sin hjemkommune.
Politisk erfaring:
Nestleder, Høyres fraksjon utvalg for oppvekst Asker Kommune.
Kommunestyrerepresentant, Asker Kommune.
Hovedstyremedlem og kretsleder, Asker Høyre.
Styremedlem Ås Høyre (Follo).
Leder av Asker Unge Høyre og Høyres studenter Akershus.
Diverse verv i unge høyre og Viken Høyre.
Velferdstinget (studentparlamentet i Oslo)
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Det å være nestleder for en fraksjon har lært meg utrolig mye om samspillet mellom mennesker og partier.
Det er ikke alltid det funker å skjære gjennom med sitt syn. Det er som regel mulig å finne kompromiss. I
tillegg har det vært veldig nyttig for meg å sitte i kommunestyret i en så stor kommune som Asker. Det gjør at
jeg har et godt overblikk over saker i Akershus. Her har jeg også lært seg at man må gi i posisjon. I tillegg har
en god erfaring for meg vært å sitte i velferdstinget i Oslo. Her sitter jeg for Handelshøyskolen BI. Vi har hatt
en slags opposisjonsrolle opp mot de røde partiene ved UIO. Dette gjør at jeg også har god erfaring med å
sitte i opposisjon. Jeg har altså erfaring fra begge sider av bordet, og vet at du ikke bare kan stå på dine saker
i opposisjon. Da får man ofte veldig lite gjennomslag.
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Utdanning:
Økonomi og administrasjon, Bachelor. Handelshøyskolen BI (fullført)
Fagbrev i IKT-servicefag, Bleiker Videregående skole.
Studiespesialisering, Bleiker videregående skole.
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
IT-Konsulent.
Regnskapskonsulent.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Meddommer, Asker og Bærum tingrett.
Økonomisjef, UKA på Blindern (stor studentfestival)
Styremedlem, stiftelsen ungdomsboliger i Asker.
Styremedlem, stiftelsen Blindern Studenterhjem.

Oppdatert pr 11.09.2022

19

KANDIDATPRESENTASJON FOR NOMINASJON TIL FYLKESTINGSVALGET 2023

Daad Gjerde
Nåværende stilling/yrke/tittel: Introkoordinator ved Ås Læringssenter, Ås
kommune
Alder: 65
Sivilstatus: Gift, 2 barn og 3 barnebarn
Kommuneforening: Nordre Follo Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg har lang erfaring med kommunepolitikk, og ønsker å bidra i fylket.
Politiske interesseområder:
Skole og utdanning og integrering.
Politisk erfaring:
Jeg har vært aktiv i politikken i mange år og har sittet i kommunestyret i tidligere Oppegård kommune i 3
perioder for Høyre. Jeg har sittet i utvalg for skole og oppvekst, i utvalg helse og omsorg, og i utvalg for miljø
og plan og jeg har vært vara til Formannskapet. Nå er jeg medlem i kommunestyret i Nordre Follo.
Jeg har sittet i styret iOppegård Høyre og i Nordre Follo Høyre.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Erfaringer fra å ha sittet i utvalg for skole og oppvekst, erfaringer fra KST både i posisjon og i opposisjon.
Jobberfaring innen integreringsarbeid i over 20 år.
Utdanning:
Lærerutdanning
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Lærer, og jeg har jobbet innen integreringsarbeid i mange år, jeg har hatt ansvaret for
introduksjonsprogrammet siden 2004 og har ansvaret i dag for integreringsprogrammet ved 3
voksenopplæringssenter.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Engasjert i frivilligarbeid, jeg er med som frivilligressurs for Ski frivilligsentralen og medlem av Kolbotn
Rotaryklubb.
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Morten Eng Halvorsen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Regnskapsansvarlig
Alder: 56
Sivilstatus: Singel
Kommuneforening: Lillestrøm Høyre
Ønske om plassering på listen: Ikke viktig

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Alltid hatt meninger om mangt innen politikk og annet. Har aldri tidligere involvert meg, men er blitt
oppfordret av andre til å gjøre det nå.
Politiske interesseområder:
Viktigst for meg er samferdsel, skole og helse. Samt jeg er veldig idrettsinteressert, så idretten betyr mye for
meg.
Politisk erfaring:
Ingen
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Min generelle interesse for samfunnet, menneskene rundt meg og hvordan jeg ønsker at ting skal være.
Utdanning:
3 årig handel og kontor på videregående, samt et år på høyskole. I tillegg har jeg intern lederutdanning via en
tidligere arbeidsgiver.
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Jobber i dag som regnskapsansvarlig i 2 forskjellige selskaper (en 50% stilling og en 60% stilling). Jobbet
innen økonomi i alle år. Forskjellige stillinger som Økonomisjef, Regnskapssjef, Business Controller, Finance
Controller m.m. Har også eget selskap, hvor jeg tidligere har vært konsulent mot diverse selskaper. Hadde et
år som daglig leder for selskapene til min avdøde bror, hvor planene/gjennomføringen var å legge ned eller
selge.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Har mange år som idrettsutøver på toppnivå innen håndball. Har også sittet i styret i idrettsklubber. Flere år
som leder og deltaker i styret i boligsameiene jeg bor.
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Sigrid Hammer
Nåværende stilling/yrke/tittel: Selvstendig næringsdrivende
Alder: 67
Sivilstatus: Samboer. Ingen barn.
Kommuneforening: Lunner Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg har tidligere vært i kommunestyret Lunner kommune (H) gjennom 2 perioder. På grunn av
arbeidssituasjonen med pendling til Bodø stilte jeg ikke til valg ved forrige kommunevalg. Jeg savner
politikkens natur, politiske kollegaer, gode politiske diskusjoner og saker. For meg personlig synes jeg
kommunepolitikken blir "for nært og smått", derfor ser jeg det som naturlig å melde meg som kandidat for
Akershus. Jeg har også blitt ekstra motivert den senere tiden på grunn av AP og Senterpartiets pengesløsing
gjennom reversering av regionreformen og andre saker som jeg opplever går i revers. Resultatet av visjonen
med fokus på "Folk flest" som AP og Senterpartiet gikk til valg på, gir i beste fall gode politiske diskusjoner,
med et snev av underholdning.
Politiske interesseområder:
Samferdsel med hovedvekt på luftfart. Eldreomsorg. Næringsutvikling og stedsutvikling. Økning av
bompenger. Regioner og kommuner.
Politisk erfaring:
2 perioder som kommunestyrerepresentant Lunner kommune. Flere politiske verv som følger med.
Tidligere vararepresentant i samme kommune. 2 perioder som styremedlem sykehuset innlandet. Flere
politiske verv for Oppland høyre. Medlem kvinnepolitisk utvalg (H) Leder Linda Helleland.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Kommune og regionstruktur. Eldreomsorg. Bompenger. Næringsutvikling. Samferdsel med fokus luftfart.
Utdanning:
Sivil flyskole. Lederutdannelse USA og Solstrand. Flere kurs i offentlig forvaltning, revisjons lederkurs,
mediatreningskurs.
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Tidligere flykaptein i SAS og Braathens Safe. Konserndirektør og flygesef Braathens med erfaring fra
omorganisering og nedbemanning. Flyoperativ inspektør Luftfartstilsynet med tilsyn av Norwegian, SAS.
Hovedtillitsvalgt i Luftfartstilsynet. Gode kunnskaper om sikkerhetsarbeid, krisehåndtering og tilsyn av
flyselskap. Teamleder beredskapsvakt.
Har avsluttet arbeidsforholdet til Luftfartstilsynet, og holder på å etablere meg som selvstendig
næringsdrivende.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Røde kors. Undervisning. Tidligere president i Rotary. Verge oppdrag for stats forvalter. Styreverv
Steinhusets venner Grana volden.
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Terje Hegge
Nåværende stilling/yrke/tittel: Seniorrådgiver
Alder: 60
Sivilstatus: Gift og to barn
Kommuneforening: Bærum Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg ønsker å være med på å bidra til at Akershus blir et bedre sted å leve sine liv; Både i jobb, skole og fritid.
Jeg ønsker også være med på å gjøre Akershus grønnere ved å ta bedre vare på naturen, gjøre det enklere å
leve miljøvennlig og bruke teknologi til å kutte i utslippene raskere
Politiske interesseområder:
Samferdsel, skole og (grønn)næringspolitikk
Politisk erfaring:
20119-2023
Vara til Bærum kommunestyre (medlem i planutvalget)
2007-2015
Akershusfylkesting (hovedutvalg for samferdsel og næring og kultur)
2007-2019
Bærum kommunestyre (utvalg for skole og barnehage og planutvalget)
2005-2019
1. nestleder i Bærum Høyre
2000->
Diverse verv i Bærum Høyre
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Både min er faring i hovedutvalg for Samferdsel og hovedutvalg for næring, kultur og folkehelse gav meg god
innsikt og forståelse for hele Akershus sine ønsker og behov
Utdanning:
Master grad fra Handelshøyskolen -BI
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Erfaring fra både offentlig og privat virksomhet
2011->
Jobbet på UiO som seksjonssjef og nå som seniorrådgiver.
2008-2011
Ass. direktør på Catosenteret
2006-2008
Seksjonssjef patenstyret
1999-2006
Ass.direktør Bedriftshelse Norge AS
Erfaring fra andre organisasjoner:
2020-2021
Frivillig i Norges Røde kors (besøksvenn)
2013
Styremedlem i Europabevegelsen i Bærum
1995/96
Nestleder i Norsk Studentunion
1993
Formann i Det Norsk Studentersamfund
Div engasjementer innen idrett. Særlig Volleybsall og alpint
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Bente Krystad Heiersjø
Nåværende stilling/yrke/tittel: Pensjonist
Alder: 68
Sivilstatus: Gift / ett barn
Kommuneforening: Frogn Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
For å være med på, og bidra til, opprettelse av nye Akershus fylke.
Min motivasjon er å arbeide for at vår politikk gjennomføres, til det beste for innbyggerne i fylket, og å være
med på og sørge for at Frogn / Follo regionen får 'en stemme' i det nye fylket.
Politiske interesseområder:
Skole, samferdsel, miljø og klima, byggesak, kommuners selvstyrerett - ikke nødvendigvis i denne
rekkefølgen
Politisk erfaring:
2011 - 2019: Medlem i Hovedutvalg for miljø, plan og bygg, vara til Kommunestyret 2011 - 2015
2015 - dd: Medlem i Kommunestyret
2015 - 2019: Medlem i Klageorgan 1 og Administrasjonsutvalget, vara til Formannskapet
2017 - 2019: Leder av Hovedutvalg for miljø, plan og bygg
2019 - dd: Medlem i Formannskapet, Klageorganet, nestleder i Administrasjonsutvalget, vara til Hovedutvalg
for oppvekst, omsorg og kultur
2012 - 2019: Medlem i Foreningsstyret, nestleder fra 2017
2019 - dd: Vara til Fylkestinget
2019 - dd: Foreningsleder Frogn Høyre
2016 - 2019: Styremedlem i Follo Forum, nestleder 2017 - 2019
2019 - dd: Leder i Follo Forum
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Erfaringen fra flere, forskjellige utvalg / ledererfaringen fra både utvalg, styrer og privat næringsliv.
Jeg har stor arbeidskapasitet, jeg er strukturert, jeg er ikke 'redd' for å ta ordet i forsamlinger og debatter og
jeg samarbeider med de fleste.
Utdanning:
Gymnas, naturfaglinjen
Kontinuerlige kurs i yrkeslivet 1973 -2017 i salgsteknikk, ledelse, IT, organisasjonsbygging, engelsk og tysk
forretningsspråk osv. osv.
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Butikkselger hvite- / brunevarer, butikksjef, salgsrepresentant og selgerleder Norsk AS Philips, salgssjef
Bosch Norge AS, salgssjef Bosch og Siemens Husholdningsapparater AS, salgsdirektør Bosch and Siemens
House Appliances AB, Nordic Team Manager Bosch and Siemens House Appliances AB.
All min yrkesrettede erfaring har vært salg og ledelse, flest år i tyskeiet selskap, hvilket bl.a. innebærer
utarbeidelse av strategier og utstrakt rapportering. Jeg har hatt personalansvar for 6 - 10 medarbeidere i 20
år.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Som beskrevet i forrige punkt relatert til yrkeslivet mitt.
Politisk: Follo Forum
Under pandemien: Frogn Frivillighetssentral
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Sveinung Holm
Nåværende stilling/yrke/tittel: Anleggsleder
Alder: 61
Sivilstatus: Gift. Fem voksne barn.
Kommuneforening: Enebakk Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 13 - 23

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Representere Enebakk.
Politiske interesseområder:
Utbygging og infrastruktur. Samferdsel.
Politisk erfaring:
Hvert med i Enebakk Høyre siden 2013. Kommunestyre 8 år, Teknisk utvalg 8 år Prosjekt og bygge komitéen
5 år. Helse og sosial 2år,
Komite for barnehage og skole 3 år. Alt i Enebakk. Sittet som leder av Enebakk Høyre i cå 8 år.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Samferdsel.
Utdanning:
9 årig grunnskole. 1 år Handel og kontor. 1 år Strømmen Yrkesskole. Linje sveise & konstruksjon. Del artium
ved Sinsen voksen gymnas.
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
44 år innen for bygg og anlegg. Leder funksjon de siste 39 år.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Nei!
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Nina Therese Hovland
Nåværende stilling/yrke/tittel: Jeg jobber som Obesity Business Unit
Director i legemiddelfirmaet Novo Nordisk Norge AS
Alder: 51
Sivilstatus: Gift, 3 sønner
Kommuneforening: Nes Høyre
Ønske om plassering på listen: Ikke viktig

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
En viktig motivasjonsfaktor for å gå inn i fylkespolitikken akkurat nå, er overgangen fra 1 tilbake til 3 fylker.
Godt samarbeid på tvers av fylkeskommunene vil bli essensielt når Viken skal oppløses. Det blir viktig å sikre
at gode tiltak som nå er etablert på tvers av stor-fylket, videreføres, og her ønsker jeg å bidra. Min
yrkeskarriere har lært meg viktigheten av å få mennesker til å snakke sammen for å komme til gode,
pragmatiske løsninger, og dette tenker jeg vil komme til nytte i denne sammenhengen.
Videre brenner jeg for verdiskapning. Før velferd kan fordeles må verdier skapes. For å lykkes med dette, må
vi etter min mening, sikre gode, framtidsrettede utdanningsløp og legge til rette for produktive næringer som
i mindre grad er avhengig av økonomiske svingninger i den globale økonomien. Her tenker jeg at
fylkeskommunen kan komme på banen som en katalysator som bringer akademia og næringsliv, samt
gründere og investorer sammen.
Politiske interesseområder:
Jeg brenner for å sikre velferd gjennom verdiskapning.
Et første ledd i økt verdiskapning, er å sikre gode videregående utdanningsløp. Under pandemien fikk vi som
nasjon føle på behovet for å redusere vår avhengighet av importert arbeidskraft, spesielt i bygg- og
anleggsbransjen som er en viktig næring i Akershus. Jeg mener at en satsning på fagskolene er spesielt
viktige for å sikre videre- og etterutdanning innen praktiske fag, som jeg videre tenker er et essensielt ledd i
å sikre kvalitet i lærlingeordningen.
Videre åpner vår regions nærhet til kunnskaps- og forskningsmiljøer i Oslo, samt det høye utdanningsnivået i
kommunene rundt hovedstaden, muligheten for å sikre økonomisk vekst gjennom å tilrettelegge for utvikling
av høy-produktive, kunnskapsbaserte næringer, deriblant helsenæring. Med min bakgrunn fra helsevesenet
og flere års ledererfaring fra store aktører innen farmasøytisk industri, ser jeg dessuten tilrettelegging for
utvikling av helsenæring som et ledd i å sikre et bærekraftig velferdstilbud også i lys av eldrebølgen vi står
ovenfor.
På samferdselssiden er jeg spesielt opptatt av kvalitet i kollektivtilbudet. Etter flere år med pendlerstatus
både til og gjennom Oslo, kjenner jeg på viktigheten av at det må være enkelt og billig å velge kollektiv
transport, ikke bare for oss som pendler inn til Oslo, men også for Oslo-borgere som velger seg arbeid i
områdene rundt hovedstaden.
Politisk erfaring:
Jeg har vært engasjert i Høyre lokalt siden 2011, og har høstet erfaring fra kommunestyret og utvalg i
Eidsvoll, og foreningsstyret i Nes Høyre.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Inn i fylkestinget som representant for Høyre, tar jeg med meg min erfaring som 3 barnsmor; som pendler til
og gjennom Oslo; som kommune- og høyrepolitiker i Eidsvoll og Nes; og ikke minst min yrkeserfaring fra
helsevesenet og helsenæringen.
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Utdanning:
Jeg har befalsutdanning fra Luftforsvarets Befalsskoler, en bachelor i sykepleie fra USA og en Executive MBA;
master i strategisk ledelse og økonomi, fra Universitet i Tromsø. Jeg har også studert agil ledelse ved
universitetet i Potsdam, Tyskland.
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Jeg har siden 2007 arbeidet med salg, markedsføring og ledelse, både innenlands og utenlands, for store,
internasjonale legemiddelfirma med datterselskap i Norge.
I forkant av dette arbeidet jeg ved AHUS, først som sykepleier, senere som spesialsykepleier.
Jeg har også bakgrunn som befal i Luftforsvaret.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Som engasjert tre-barnsmor og aktiv korps- og friluftslivsentusiast, har jeg erfaring fra diverse styreverv i
lokal skole-, idretts- og korpssammenheng.
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Tor Høisæter
Nåværende stilling/yrke/tittel: Dataingeniør
Alder: 56
Sivilstatus: Skilt, 1 barn.
Kommuneforening: Asker Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg er interessert i utviklingen av et bedre kollektivreisetilbud i Oslo og Akershus (i Ruterområdet), bedre
gang- og sykkelveitilbud, et godt skoletilbud, høyere utdanning, god eldreomsorg og et godt fritidstilbud for
barn og ungdom.
Politiske interesseområder:
Samferdsel (kollektivtrafikktilbud, gang- og sykkelveitilbud), skole og høyere utdanning, eldreomsorg,
fritidstilbud for barn og ungdom.
Politisk erfaring:
Kasserer (styremedlem) I Røyken Unge Høyre i 1984-1986. Medlem av Røyken Høyre fra høsten 2013 til
31.12.2019. Medlem av Asker Høyre siden 1.1.2020 (etter kommunesammenslåingen).
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Jeg er dataingeniør utdannet ved Universitat i Oslo og ved NTNU hvor jeg arbeider med å fullføre Master i
teknologi studiet, eksamener og Masteroppgaven innen teknisk kybernetikk og robotikk. Tema for
Masteroppgaven er Sikkerhet i togsignalering, utfordringer ved innføring av ERTMS togsignaleringssystemet
I Norge.
Utdanning:
Dataingeniør utdannet ved Universitetet i Oslo, NTNU i Trondheim fra 1985 (fra 1987 ved NTNU) til
2001/2002. Jeg begynte på Hovedoppgaven (Masteroppgaven) i våren 2003 (2002/2003) om temaet
Sikkerhet i togsignalering. Jeg begynte igjen ved NTNU i Master i
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Utdannet som Communication Supervisor ved KNM Tordenskiold sommeren 1986, arbeidet som
Communication Supervisor ved Forsvarskommando Sør-Norge i Jåttanuten ved Stavanger 1986-1987 under
militær førstegangstjeneste i Sjøforsvarets Sambandsavdeling (Marinen). Arbeidet som Bokoffiser ved
Trøndelag Sjøforsvarsdistrikt i 1989-1990 med ansvar for graderte publikasjoner og utvikling av database
over disse graderte publikasjonene.
Erfaring fra andre organisasjoner:
2004-2008: Lagleder for Bødalen IF/Slemmestad IF M39 11'er og 7'er Veteranlag i Fotball. 2017-2019:
Trener for Slemmestad IF M39 7'er Veteranlag i Fotball. 2021-2022: Kontaktperson og trener Slemmestad IF
M34 7'er Oldboyslag i Fotball.
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Ole Bernhard Imerslund
Nåværende stilling/yrke/tittel: Pensjonist
Alder: 80
Sivilstatus: Gift
Kommuneforening: Bærum Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Var i ungdommen viseformann og verveleder i Akershus Unge Høyre noe som ga meg god kontaktflate og
interesse for fylkesting virksomheten.
Politiske interesseområder:
Økonomi og Forvaltning fra et markedsøkonomisk perspektiv.
Politisk erfaring:
Formann i Bærum Unge Høyre, Viseformann Akershus Unge Høyre, Formann i Østerås og Gommerus Krets
av Bærum Høyre, Valgkampleder Bærum Høyre, Formann i Bryn skoles Foreldreutvalg og de dertil hørende
posisjoner, bla. Bærum Høyres Kommunestyregruppe m.fl. Var i sin tid også medlem/varamann til
Viltnemnda i Bærum.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Markedsøkonomi og salg tror jeg er relevant for en plass i Fylkestinget.
Utdanning:

Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Drift avspilleautomater gjennom 2 generasjoner
Erfaring fra andre organisasjoner:
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Tobias Aleksander Sveum Isaksen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Jusstudent
Alder: 20
Sivilstatus: Singel
Kommuneforening: Lillestrøm Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Mitt politiske engasjement ble vekket da jeg ble valgt inn i ungdommens kommunestyre i Skedsmo 11 år
gammel i 2014. Jeg oppdaget fort at jeg ønsker å arbeide med politikk i fremtiden, og har siden da ønsket å
bli valgt til kommunestyret. Mitt første møte med fylkespolitikken var da jeg som elevrådsleder og
varamedlem i fylkeselevrådet fikk en introduksjon til fylkespolitikken i 2019. Fylkespolitikken og dens rolle i
skolevesenet og kollektivtrafikken ga meg ny energi, og etter at jeg ble med i ungdommens fylkesråd i Viken i
2021, er jeg ikke lenger i tvil om at jeg ønsker å være kandidat til fylkestinget.
Gjennom flere år som representant for elever og ungdommer, både som elevrådsleder og gjennom
fylkeselevrådet og ungdommens fylkesråd, har jeg fått god kjennskap til behovene og interessene til
fylkeskommunens største brukergruppe. Jeg har hørt mange historier til både gru og glede – selv om de
videregående skolene i Akershus gjør det bra på nasjonale målinger, er det store problemer på skolene som
faller utenfor statistikken.
Jeg brenner for en videregående skole som ser eleven, fanger opp dem som faller utenfor, og som skaper
muligheter for den enkelte elev. Vi trenger et godt utviklet kollektivtilbud som ivaretar innbyggere i hele
fylket, og en innovativ næringsutvikling der også unge kan komme inn på arbeidsmarkedet.
Det er ingenting som motiverer meg mer, enn muligheten til å bidra til en utvikling som gleder innbyggerne –
en utvikling som gir elevene muligheter og knytter fylket sammen gjennom innovasjon og bedre samferdsel.
Selv om fylkesdelingen ble en rødgrønn seier, må vi gjøre utviklingen i nye Akershus til en blå seier.
Politiske interesseområder:
Skole og utdanning – bedre skolemiljø, bedre oppfølging og mindre frafall på både studiespesialiserende og
yrkesfaglige linjer.
Samferdsel – bedre mobilitet i distriktene og utvikle kollektivtilbudet.
Regional næringsutvikling – gode støtteordninger for innovasjon og gründerskap, samt gjøre det lettere for
unge å komme inn på arbeidsmarkedet.
Politisk erfaring:
2021-2022: Ungdomsrådet i Viken fylkeskommune: Medlem (folkevalgt)
2020-2021: Ungdomsrådet i Lillestrøm kommune: Medlem (folkevalgt), nestleder (2021)
2014-2019: Ungdommens kommunestyre i Skedsmo kommune: Medlem
2018-2019: Fylkeselevrådet i Akershus fylkeskommune: Varamedlem
2019-2020: Elevrådet på Mailand videregående skole: Elevrådsleder
2019-2020: Skoleutvalget på Mailand videregående skole: Medlem, nestleder (2020)
2021-d.d.: Nedre Romerike Unge Høyre: Styremedlem
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Som medlem i ungdommens fylkesråd (ungdomsrådet) i Viken fylkeskommune har jeg fått
førstehåndserfaring med de ulike saksområdene i fylkeskommunen; alt fra skole og kollektivtransport, til
økonomi og kultur. Vervet har også gitt meg god kjennskap til den politiske saksbehandlingen i
fylkeskommunen, og erfaringer med å jobbe i et parlamentarisk system.
Kombinert med toårig bakgrunn som elevrådsleder og skoleutvalgsmedlem på en videregående skole, har jeg
ikke bare fått god kunnskap om den fylkeskommunale driften av de videregående skolene og
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kollektivtilbudet, men jeg har også fått et unikt innblikk i behovene og interessene til fylkeskommunens
største brukergruppe.
Utdanning:
2021-d.d.: Masterstudiet i rettsvitenskap (jus) ved Universitetet i Oslo. Pr.d.d. i 2. avdeling.
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Er student på heltid. På deltid har jeg i 2,5 år drevet med folkevalgtarbeid gjennom ungdomsrådene i Viken
fylkeskommune og Lillestrøm kommune. I 2020 og 2021 hadde jeg som sommerjobb å være aktivitetsleder
på kommunens ferieaktiviteter for barn og unge. Har også siden 2017 drevet frivillig arbeid som taekwondotrener i et lokalt idrettslag.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Er med i ledergruppen i Ungdomsparlamentet, som er en demokratisk opplæringsarena for ungdom, som fra
2022 virker på nasjonalt plan. I år har jeg vervet som president, i 2021 var jeg visepresident, og i 2020
deltaker.
Medlem for Viken i fylkesungdomsrådenes arbeidsutvalg for opprettelse av nasjonalt ungdomsråd (ANU).
ANU arbeider for å etablere et statlig medvirkningsorgan for ungdom, og har sitt mandat fra alle de 11
fylkeskommunale ungdomsrådene i landet.
Høsten 2022 er jeg deltaker på Akershus Unge Høyres ledelsesprogram.
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Per Jarle Kristiansen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Anleggssjef
Alder: 53
Sivilstatus: Gift, 2 barn.
Kommuneforening: Rælingen Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg ønsker spesielt å være med på å påvirke samferdselsprosjektene i Akershus, fordi dette er det området
som påvirker folks dagligliv i størst grad. At Skolepolitikken blir ført på den måte Høyre legger opp til er også
viktig for meg og jeg vil være med å påvirke at Høyre får gjennomført dette i størst mulig grad. Min
hovedmotivasjon er at jeg har bidratt lokalt og på Romerike, over flere år nå . Jeg ønsker også å utvide
innsatsen til høyere nivå enn bare lokalt og er klar til innsats i Fylkestinget. Deltagelsen i Fylkesstyret over
noen år har bidratt til å utvide interessen. Med bred erfaring fra arbeidslivet og etter å ha gått inn i politikken
i ganske voksen alder, tror jeg at jeg kan tilføre Høyres Fylkestingsgruppe en del.
Politiske interesseområder:
Primært Samferdsel, Skole, Beredskap og samfunnssikkerhet.
Politisk erfaring:
Leder i Rælingen Høyre 2017 - 2021 og 2022 til dags dato.
Vararepresentant til Kommunestyret 2019-2023.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Arbeidserfaring med utredninger og arealplanprosesser. God innsikt i utarbeiding av faglige anbefalinger,
herunder til politiske prosesser.
Lang og bred yrkeserfaring, samt ledererfaring.
Utdanning:
Befalsskole 1988 -1990.
Politiutdanning 1990 - 1992.
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Befal i Kavaleriet 1989 - 90.
Ansatt i Politiet 1992 - 2008.
Anleggssjef 2008 - dags dato.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Det frivillige skyttervesen. Leder i Asker skytterlag.
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Cecilie Lindgren
Nåværende stilling/yrke/tittel: Politiker: Leder for hovedutvalg for
Velferd, Formannskapet og kommunestyret i Asker kommune
Alder: 49
Sivilstatus: Gidt, to sønner 17 og 19 år
Kommuneforening: Asker Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg opplever det som svært meningsfullt å være politiker og er opptatt av det ansvaret vi har for å
videreutvikle samfunnet for å bevare sentrale verdier. Jeg ønsker å bidra til å gjenoppbygge et kraftfullt
Akershus fylke med gode forutsetninger for grønn og effektiv mobilitet og vekst i bærekraftige
arbeidsplasser. Jeg er spesielt opptatt av å redusere utenforskapet for ungdom fra skole og arbeidsliv og
ønsker å jobbe for at Akershus fylke skal ha Norges beste videregående skole som utdanner våre ungdommer
til å mestre livet. Jeg ønsker også å bidra til at ungdommene har god forståelse for verdien av demokratiet og
dets betydning for vårt samfunn og trygghet. Jeg er opptatt av å se folkehelseperspektivet i alle beslutninger
som fattes. Jeg har over tid hatt verv og er kommunepolitiker i Asker og er nå motivert til å bidra i
fylkespolitikken.
Politiske interesseområder:
Norges beste skole og mestring i videregående utdanning. Folkehelse og frivillighet. Agenda 2030 og et
målrettet arbeid med bærekraftsmålene. Næringsutvikling og inkludering i skole og arbeidsliv for alle
grupper som faller utenfor.
Politisk erfaring:
Folkevalgt i to perioder i Asker kommune, Leder hovedutvalg for Velferd og Formannskapet og
kommunestyret fra 2019. Fraksjonsleder Helse og omsorg 2015-2019.
Leder av Asker Høyre til november 2019 og 1. nestleder Asker Høyre fra 2016
Medlem av programkomiteen Viken Høyre fylkestingsvalget 2019
Leder av programkomiteen Asker Høyre kommunevalget 2019
Vara til stortinget fra 2017-2021
Ungdomspolitiker
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Jeg har en bred leder- og samfunnskompetanse fra næringslivet og utdanningssektoren som er verdifulle
hver for seg men også i sammenheng særlig med tanke på behov for kompetanse i næringslivet og forståelse
for utdanningsektoren. Jeg har i 7 år jobbet med helsesektoren i Asker og erfaringen fra og å lede politiske
prosesser mener jeg vil være verdifull for arbeidet i fylkestinget. Gode politiske løsninger finner man
gjennom samarbeid i gruppen og samarbeidspartiene.
Utdanning:
Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), 1. avd. juss fra Universitetet i Oslo og Praktisk Pedagoogisk
Utdanning fra Høyskolen i Buskerud
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Næringslivsbakgrunn fra 1997-2010. Blant annet fra PWC og Telenor og som administrerende direktør for
Kino1 gruppen.
Lektor i videregående skole fra 2011-2019
Erfaring fra andre organisasjoner:
Nesøya idrettslag, lagleder for fotball og håndball, Røde Kors, flyktningeguide.
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Hans Gunnar Melgaard
Nåværende stilling/yrke/tittel: Pensjonert avdelingsdirektør
Riksrevisjonen
Alder: 75
Sivilstatus: Gift/to barn
Kommuneforening: Nordre Follo Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Stor interesse for fylkeskommunens oppgaver. Spesielt videregående skoler, vei og kollektivtrafikk
Politiske interesseområder:
Videregående skole - få ungdommene til å fullføre og bestå. Samferdsel kollektivtrafikken, trafikk sikkerhet
generelt, gang og sykkelveier i forbindelse med skoler.
Politisk erfaring:
16 år i kommunepolitikken, leder av hovedutvalg, formannskapsmedlem, kommunestyrerepresentant,
varaordfører og gruppeleder, ordfører.
15 år i fylkespolitikken, fylkestingsrepresentant, fylkesutvalg, fraksjonsleder utdanning, nestleder utdanning,
nestleder i komite for næring,
leder av hovedutvalg for samferdsel, gruppeleder, medlem av kontrollutvalg.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Opparbeidet kunnskap om fylkets oppgaver.
Utdanning:
Befalsskole, BI, Forvarets høyskole
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Offiser i garden 9 år, Det frivillige Skyttervesen 5 år, Statens filmsentral kontorsjef og fungerende direktør 9
år, Byråsjef/ underdirektør/Avdelingsdirektør i Riksrevisjonen 26 år.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Styremedlem i Follo boligbyggelag 2 år, styremedlem i Oslo og Akershus fagskole 2 år, styremedlem ved
universitetet Oslo Met 6 år, styremedlem Akershus pensjonskasse 4 år, Styreleder i boligsameie 2 år,
Styreleder i golfklubb 4 år, Styreleder i De eldre boligspareklubb Norge 3 år.
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Ingard Moe
Nåværende stilling/yrke/tittel: Pensjonist/konsulent
Alder: 60
Sivilstatus: Gift og to voksne barn
Kommuneforening: Nordre Follo Høyre
Ønske om plassering på listen: Ikke viktig

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg ønsker å kunne bidra til at nye Akershus fylke får gode og bærekraftige løsninger for sine innbyggere. Nå
som jeg er blitt tidlig pensjonist fra Forsvaret har jeg tid til engasjere meg.
Politiske interesseområder:
1. Sikkerhet & beredskap
2. Samferdsel
3. Utdanning og idrett
Politisk erfaring:
Ingen formell politisk erfaring!
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Mine over 40 i Forsvaret med allsidig og bred ledererfaring fra forsvaret båe innenlands og for NATO i
utenlandet. Jeg har jobbet mye med endringsledelse/omstilling og ledet arbeidet med implementering av
stortingsproposisjon 73S (2011-2012) for sjefen i Luftforsvaret i fire år.
Utdanning:
Befalsskole
Krigsskole og stabsskole (Bachelor)
Høyskole (Master)
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
- Allsidig tjeneste i Forsvaret som offiser
- Sjef ved stående avdeling i Nord-Norge
- Sjef for Norsk bidrag i Internasjonal operasjoner i utlandet
- Ledende stilling (avdelingssjef) i Luftforsvarets Ledelse
- Ledende stilling ved NATO avdeling (avdelingssjef) i utlandet
Erfaring fra andre organisasjoner:
- Noe erfaring som trener/leder i frivillige organisasjoner
- Leder av lokalavdeling i interesseorganisasjon
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Jan Petter Myrvold
Nåværende stilling/yrke/tittel: Teamleder kundesenter/H.M.S ansvarlig
Starco Norge AS
Alder: 55
Sivilstatus: Gift 2-barn
Kommuneforening: Lillestrøm Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Videreutvikle samarbeidet med idrett, kultur og frivillighet. Bedre forutsigbare rammer for frivillige
organisasjoner, både for å utvikle kultur- og frivilligheten, men også som virkemiddel i inkludering. Arbeidet
for bedre og smartere løsninger på vei, kollektiv og TT ordninger. Når vi først har ett forvaltningsledd som
fylkes kommunen, så er det viktig at fylke spiller på lag med kommunene. Viktigheten av å lytte til
kommuneforeningen i forhold til lokale forhold. Det å være fylkespolitiker er å være bindeleddet mellom
fylke og kommunen. Finne frem til de gode løsninger som gagner alle parter.
Politiske interesseområder:
Kultur, idrett, frivillighet, vei og kollektiv transport.
Politisk erfaring:
Kommunestyret og fraksjonsleder innen kultur, miljø og landbruk i Hovedutvalget for kultur i Skedsmo
kommune. 3.perioder. Medlem av grunnlovskomiteen i Skedsmo Kommune, Juryen til Skedsmo kommunes
arkitektur og byutviklingspris og Skedsmo kommunes Innstillingsutvalget for kulturpris og kunstnerstipend.
Kommunestyret og fraksjonsleder innen kultur i Hovedutvalget for kultur i Lillestrøm kommune. Lillestrøm
kommunes Innstillingsutvalget for kulturpris.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Min lange og brede politiske erfaring har gitt meg bred kompetanse innen en rekke politikk områder. Har i
alle år i politikken blitt sett på som en lagspiller. Selv om jeg har sterke meninger, så blir jeg veldig ofte valgt
inn i tverrpolitiske utvalg. Har i Lillestrøm, gode venner i alle partier og skriver til å med leserinnlegg
sammen med Venstre!
Utdanning:
Yrkesfag mekanikk.
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Salg, mellomleder, siden 1989 i det private næringsliv. Leder for kundesentret og HMS ansvarlig i Starco
Norge A/S
Erfaring fra andre organisasjoner:
Nestleder MS-Forbundet Norge.
Styremedlem Skedsmo frivillighetssentral
Styreleder Skedsmo samfunnshus.
Tidligere erfaring fra:
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Akershus
Fylkeskommune, Sekretær og intern leder i Kanari Fansen Lillestrøm. Samt en rekke andre frivillige
organisasjoner.
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Susanne Kristiansen Nielsen
Alder: 37
Kommuneforening: Bærum Høyre
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Anine Norén
Nåværende stilling/yrke/tittel: Student og researcher i Rud Pedersen
Public Affairs
Alder: 23
Sivilstatus: Singel
Kommuneforening: Frogn Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Vi trenger et sterkt Høyre som skal komme i posisjon i fylket. Jeg stiller som kandidat fordi jeg vil jobbe for at
Høyre i Akershus skal fortsette å være garantisten for elevenes valgfrihet i skolen, for smarte og grønne
løsninger og primus motor for realisering av våre viktige samferdselsprosjekter.
Politiske interesseområder:
Som lektorstudent er jeg primært opptatt av skole og utdanning. I tillegg interesserer jeg meg for smarte
klimaløsninger som energieffektivisering og grønn samferdsel.
Politisk erfaring:
Ulike tillitsverv i Unge Høyre fra 2016-2021
Styremedlem, Frogn Høyre (2016-d.d)
Kommunestyrerepresentant, Frogn kommune (2019-d.d)
Leder, Akershus Unge Høyre (2021-d.d)
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Mine verv i arbeidsutvalget i Akershus Unge Høyre, spesielt det siste året som fylkesleder.
Kommunestyrerepresentant og utvalgsmedlem i formannskapet og hovedutvalg for oppvekst og kultur.
Utdanning:
Pr. juni 2023: Fullført mastergrad ved lektorprogrammet, nordisk studeretning ved Universitetet i Oslo
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Restaurant Miramar – Servitør
B.Young Drøbak – Butikkmedarbeider
Handelshuset Gastrobar – Servitør
Rud Pedersen Public Affairs – Researcher
Frogn videregå ende skole – Vikar
Erfaring fra andre organisasjoner:
Styremedlem i Akershus Europeisk Ungdom
Listekandidat og styremedlem i Moderat liste ved UiO
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Tommy A. Olsen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Hjemmeværende
Alder: 54
Sivilstatus: Gift
Kommuneforening: Enebakk Høyre
Ønske om plassering på listen: Ikke viktig

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg har vært med lokalt i Enebakk Høyre i noen år. Er opptatt av utviklingen av videregående skole, særlig
modernisering av yrkesfag. Forenkling av samferdselsprosjekter og billigere gang/sykkelveier er viktig
dersom vi skal få fortgang i flere trafikksikre traseer i Akershus. Ønsker å jobbe for mer valgfrihet og
borgerlig flertall i Akershus.
Politiske interesseområder:
Økonomi, utdanning og samferdsel.
Politisk erfaring:
Gruppemøter, stands og dørbak gjennom de siste 12 årene.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Erfaring fra lokalpolitikk, yrkesliv, frivillighet og forsvaret har gitt meg erfaringer som jeg tenker kan være til
god nytte i utviklingen av Akershus.
Utdanning:
Er utdannet pølsemakermester.
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Pølsemaker og lagermedarbeider på Vinmonopolet. Har erfaring fra forsvaret som FN soldat. Var kokk og
sjåfør.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Frivillig arbeid i idrettslag og fotballdommer
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Kjersti Tollersrud Omejer
Nåværende stilling/yrke/tittel: Seniorrådgiver i Høyres stortingsgruppe
Alder: 58
Sivilstatus: Gift/3 barn
Kommuneforening: Asker Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg ønsker å kunne være med å lage et Akershus fylke som fungerer godt igjen! Ønsker å kunne bruke all min
kunnskap og mine politiske erfaringer og teft slik at Akershus blir et best mulig sted å bo og jobbe for alle
innbyggerne i alle aldre.
Jeg føler tilhørighet til flere steder i Akershus, da jeg er oppvokst både i Skedsmo og Bærum, men jeg har
bodd i Asker de siste 26 årene. Jeg er en åpen person og motiveres av å kunne samarbeide, kommunisere
åpent og finne fornuftige løsninger på utfordringer sammen med andre.
Politiske interesseområder:
Jeg er som trebarnsmor, særlig interessert i oppvekstspørsmål og skolepolitikk, og har vært aktiv i FAU for
alle mine tre barn i Asker. Er også opptatt av friskole-problematikken, og har møtt foreldre som har følt
urettferdigheten ved at deres barn ikke kommer inn på den skolen de gjerne ville gå på. Jeg er også levende
opptatt av integreringsspørsmål, og har fulgt Mustafa-saken i Asker tett. Som aktiv togpendler og tidligere
informasjonssjef i NSB, er også samferdselsspørsmål noe som ligger mitt hjerte nært, slik at vi pendlere får
en lettere hverdag.
Politisk erfaring:
Jeg vil si at den største erfaringen er å ha vært politisk rådgiver og senere seniorrådgiver i stortingsgruppen
til Høyre siden høsten 2008. Jeg har arbeidet blant annet med kontrollkomiteen, med Nordisk Råd,
internasjonal politikk og med likestillingsspørsmål. Har også vært aktiv i Asker Høyre i Sentrum krets og i
landsstyret i Høyres Kvinneforum i flere år. Da jeg kom inn i lokalpolitikken i Asker i 1997, var jeg også en
periode redaktør av Høyres avis Askerstikka.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Jeg tror at jeg erfaringen fra å ha vært vara i Asker kommunestyre de siste tre årene har lært meg mye om
praktisk lokalpolitikk, særlig erfaringene fra utvalget om samfunnstjenester. Jeg mener at å ha vært aktiv i
lokalpolitikken i mange år er min styrke med tanke på en plass i fylkestinget. Jeg har også opparbeidet meg et
stort nettverk både fra mine år i politikk en sentralt og fra næringslivet som jeg kan benytte meg av.
Utdanning:
1994 - 1999
1984-86
1983-84
1981-83

Master of Management, Handelshøyskolen BI, Oslo
Bachelor of Communication Arts fra Pacific Lutheran University, WA, USA
Diplomkorrespondentstudiet i tysk, NHH, Bergen
Valler videregående skole, Sandvika

Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
2008 - dd
Politisk rådgiver, Høyres stortingsgruppe, seniorrådgiver fra 2016
1999 – 2005 Informasjonssjef NSB BA (2001-05 opphold i Sør-Korea og fødselspermisjon, 2005-08hjemmeværende)
1994 - 1998
Informasjonssjef i Elopak Norge AS
1991- 1994
Senior informasjonskonsulent, Norsk Hydro AS
1991 Trainee ved EU-kommisjonen, Brussel
1987 – 1991 Informasjons/Markedskonsulent/Trader Norsk Hydro AS
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1980-83 - Div. sommerjobber på NATO, Kolsås
Erfaring fra andre organisasjoner:
Har erfaring som rådsmedlem i Normannsforbundet, medlem av Bærum Rotaract og som distriktsguvernør
for Rotaract i 1988/89 for Østlandet. Var speider i oppveksten.
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Knut Oppegaard
Nåværende stilling/yrke/tittel: Senior konsulent
Alder: 58
Sivilstatus: Gift, 3 barn
Kommuneforening: Nordre Follo Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg er på tampen av 2. periode i Nordre Follo KST (første periode fra tidligere Oppegård kommune). Jeg har
et storet engasment og er opptatt av at Nordre Follo kommune som lokomotivet i Follo er representert i
fylkestinget. Etter snart 8 år i KST, er jeg nysgjerrig på nye utfordringer.
Jeg kjenner ikke til (alle) øvrige kandidater fra min kommune, og ser frem til å bidra i en helhetlig vurdering
knyttet til endelig listesammensetning. Jeg har grunn til å tro at jeg også er ønsket i KST neste periode og jeg
er innforstått med at jeg må prioritere.
Jeg kom inn i politikken via tillitsverv i idretten og jeg har tidligere hatt tillitsverv i skolenes FAU/SU. Det
motiverer meg sterkt å få arbeide for bedre oppvekstvilkår for barn og unge. Som pendler og miljhøbevisst
innbygger med tydelig engasjement for folkehelse, er jeg også sterkt engasjert i samferdselsrelaterte
utfordringer.
Jeg har de siste årene sittet i styret i Viken (tidligere Akershus) Høyres bedriftskanal. Som medarbeider i et
lite konsulentselskap og tidligere selvstendig næringsdrivende, er næringslivsutfordringer også et omårde
jeg finner stor glede i å jobbe innenfor.
Politiske interesseområder:
Skole og barnehage, Idrett og friluftsliv, Samferdsel, Næringsliv
Politisk erfaring:
Jeg er i 2. periode i KST
1. periode fra Oppegård kommune, Levekårsutvalget og KST
2. periode fra Nordre Follo kommune, Utvalg for Oppvekst, idrett og kultur
Styret i Bedriftskanalen
Foreningsstyret
Sekretær i gruppestyret
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Jeg har betydeliig næringslivserfaring fra stor bredde av selskaper, alt fra enkeltmannsforetak til
mulinasjonale IT selskaper, i Norge og internationalt.
Jeg er far til 3 (og 2 bonusbarn), alle voksne nå og farfar til 3 (så langt)
Jeg er samfunnsinteressert og oppdatert, skriver fast i lokalavisen og har et stort kontaktnett
Utdanning:
Grunnskole, videregående skole allemanfag, ingeniørhøyskole (elektro, telekom)
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Telenor, HP, TietoEvtry, Amdocs, Simplica (ENK), diverse konsulentoppdrag, Commintment
Jeg har jobbet i mange ulike settinger både som utførende og i ledelse inkl. topplederroller
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Erfaring fra andre organisasjoner:
Skolenes FAU/SU
NITO
Idrettslag, idrettsråd
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Simen Gjersvoll Osland
Nåværende stilling/yrke/tittel: Underdirektør
Alder: 35
Sivilstatus: Samboer
Kommuneforening: Lillestrøm Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Motivert for at Akershus igjen skal få ikke-sosialistisk flertall med Høyre som største og ledende parti. Høyre
har den beste politikken for at hverdagen skal fungere for alle. Jeg ønsker at man for de fylkeskommunale
oppgavene går tilbake til å ta valg som setter innbyggernes behov i sentrum fremfor systemet. At elever i
videregående skole får tilpassede muligheter og gjennomfører sin skolegang. At det stimuleres til aktivitet
både privat og i næringslivet som bidrar til trygge familier, gode lokalsamfunn, sunn folkehelse og bedre
miljø. At vi har et fornuftig og tilgjengelig kollektivsystem som er et reelt alternativ til et godt utbygd og
tilfredsstillende vedlikeholdt veinett. Jeg mener å ha kapasitet, motivasjon og en ideologisk ryggrad som gjør
meg til en god ressurs for Høyre i Akershus.
Politiske interesseområder:
- Samferdsel; vei og kollektiv.
- Utdanning; muligheter og gjennomføring.
- Folkehelse; sunne valg og gode lokalsamfunn.
Politisk erfaring:
Leder Romerike Unge Høyre
Leder Akershus Unge Høyre
Informasjonsrådgiver Akershus Høyre
Hospitant Stortinget (for transportkomitéen)
Kommunestyrerepresentant Sørum kommune
Leder skoleutvalg Lørenskog VGS
Bydelsutvalgsmedlem Gamle Oslo
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Gjennom både ansettelsesforhold og som folkevalgt kjenner jeg Høyres politikk og organisasjon godt. Jeg
kjenner rutiner og prosess godt, og behersker forhandling for å oppnå gevinster og kompromiss. Har god
kjennskap til hva Høyre står for, særlig på kommunalt og fylkeskommunalt nivå og har også mitt fremste
engasjement på dette forvaltningsnivået. Skrev i tillegg masteroppgave om administrative prosesser i
skjæringspunktet kommune, fylkeskommune, fylkesmannen og departement, noe som er et positivt element
for å manøvrere i grensesnittet politikk og administrasjon.
Utdanning:
Allmennfag Skedsmo VGS (2003-2006)
Master i rettsvitenskap UiO (2007-2011)
Master i organisasjon og ledelse (2022- )
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Informasjonsrådgiver Akershus Høyre (2007-2011)
Jurist/advokat Søderberg & Partners (2011-2017)
Jurist Oslobygg (2017-2018)
Advokat Legalis (2018-2020)
Underdirektør Statsbygg (2020- )
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Erfaring fra andre organisasjoner:
Politisk representant på studieturer USA/Kina/Europa, Folk og Forsvar
Representant "Veien tilbake" Bangladesh, Norad
Styreleder Boligsameiet Ullensakergaten 1
Styreleder Yachtværftet BRL
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Jan-Henrik Palnes
Nåværende stilling/yrke/tittel: Daglig leder
Alder: 44
Sivilstatus: Singel, en datter (13), 2 bonus døtre (26/30)
Kommuneforening: Vestby Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Etter snart en periode i kommunestyret så har jeg funnet ut at mye tar tid gjennom fylket før kommunen kan
gå videre med sine planer. Mitt ønske er at prosesser skal gå raskere og at man blir bedre på helhetlige
planer for hele regionen. Har en kommune vært i gjennom en prosess så trenger ikke alle å gjøre det samme
så lenge det i prinsippet er det samme.
Jeg er spesielt opptatt av hvordan man på ett større geografisk område kan tilrettelegge for bedre praktiske
løsninger på grunnleggende infrastruktur, herunder vei, vann og avløp. Man trenger ikke finne opp kruttet
flere ganger.
Politiske interesseområder:
Praktisk politikk. Det som er håndfast i hverdagen til alle innbyggere. Kommunale og fylkeskommunale
tjenester på vei, vann og avløp. Alltid når man skal bygge noe og skape, så begynner man i bunn.
Vi trenger å få sterkere interkommunale organisasjoner som er tuftet på reell praktisk kompetanse, ikke den
som kommer via skrivebordet, men ved å fysisk utføre over tid.
Politisk erfaring:
Styret i Vestby Høyre--medlemsansvarlig og politisk nestleder -- 2016-2019
Kommunestyrerepresentant 2019Hatt generelle meninger om alt siden ca 1985.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Jeg har gjennom yrkeslivet vært innom service bransjen, logistikk, bygg og anlegg. Dette er yrker som ikke
alltid scorer høyest på lønns tabellene, men det er fremdeles de som er med på å utgjøre ryggraden i det
norske samfunnet.
Dette kombinert med tidligere høy aktivitet i håndballen som dommer, vedvarende engasjement lokalt der
jeg bor, så gir dette meg flere erfaringer å spille på i kontakt med naboene mine.
Politikk handler først og fremst om mennesker og det er viktig med empati og sympati for de situasjoner alle
kan være i.
Og så snakker jeg rett frem. Jeg tror folk flest er lei av ufullstendige svar og unnvikende manøver. Rene ord
for penga er blitt altfor undervurdert. Det er ikke sikkert man alltid har det rette svaret, men man må i alle
fall stå for det man sier og erkjenne feil dersom det er nødvendig.
Utdanning:
Utvekslingsstudent 94/95--USA
Fagbrev elektriker
2-årig teknisk fagskole
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Har arbeidet med følgende;
taktekking, kjerne boring, ventilasjon, varehandel, logistikk, bygg/anlegg elektro, service elektro, lys, rigg og
prosjektering til messer og stands.
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I perioden 1997-2022
Erfaring fra andre organisasjoner:
Styreverv Vestby Håndballklubb
Elite dommer kandidat for NHF
Styreverv lokal velforening (aktiv)(169 medlemmer)
Grenderepresentant til velforeningen(35 medlemmer)
Styreleder Pepperstad.net (aktiv)(antennelag med 750 medlemmer)
Tillitsvalgt for ansatte-- 2 separate arbeidsgivere. (60 og 40 ansatte)
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Magne Ramlo
Nåværende stilling/yrke/tittel: Prosjektdirektør/Siv.ing
Alder: 66
Sivilstatus: Gift, 2 voksne barn
Kommuneforening: Asker Høyre
Ønske om plassering på listen: Ikke viktig

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Har alltid vært politisk interessert, men ikke aktiv i politikken. Jeg føler at jeg har mye å bidra med, har
fortsatt mye energi, og kunne tenkt meg å bruke det på å delta i samfunnsutviklingen.
Politiske interesseområder:
Samferdsel og næringsutvikling. Energi- og forsyningssektor
Politisk erfaring:
Har ikke vært politisk aktiv, men har gjennom jobb vært mye i kontakt med og samarbeidet med politikere
og administrasjon i kommuner og fylkeskommuner. Fremlagt og presentert utbyggingssaker for råd og
utvalg og politiske fora
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Har arbeidet med samferdselsutbygging i mange år, og mener det er innenfor det området jeg kan bidra
mest.
Utdanning:
Sivilingeniør bygg fra NTH
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Har jobbet på byggherresiden med kraftutbygging, vært ansatt i rådgiver- og entreprenørselskap i mange år.
Var fra starten i 2016 ansatt som Prosjektdirektør i Nye Veier AS med ansvar for utbyggingsområdet E18 på
Sørlandet. Har siden 2020 jobbet i Rambøll Norge AS som prosjektdirektør innen samferdsel.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Begrenset. Har ikke vært noe utpreget organisasjonsmenneske, men har deltatt i enkelte bransjeråd gjennom
jobb.
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Lise Hagen Rebbestad
Nåværende stilling/yrke/tittel: Compliance & Learning Manager
Alder: 57
Sivilstatus: Singel/2 voksne barn
Kommuneforening: Lillestrøm Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg ønsker å bidra til at Akershus, nå som det blir nytt fylke, igjen blir Norges beste skoleeier. At elevene i
videregående og i fagskolene får det beste tilbudet som kan oppdrives. En skole som tar psykisk helse for
unge på alvor og som bidrar til at hets og mobbing ikke foregår.
Jeg vil bidra til at kulturen blomstrer, at frivilligheten får benytte fylkeskommunens lokaler, at
rammevilkårene er forutsigbare og lettfattelige.
Jeg vil bidra til at Akershus blir et foregangsfylke i det grønne skifte. At vi fortsetter vårt arbeid med å
Oslofjorden.
Har også et ønske om å fortsette med podcasten Vedtatt inn i Akershus.
Politiske interesseområder:
Jeg brenner for en fremtidig god Akershus skole. Jeg er opptatt av kultur og frivillighetens viktige bidra til at
Akershus blir et foregangsfylke.
Har vært med såpass lenge at jeg er tilpasningsdyktig i forhold til områder som jeg arbeider med.
I tillegg er jeg meget opptatt av arbeids-politikk området.
Politisk erfaring:
2019 – 2023 Fylkestingsrepresentant Viken
nestleder i Plan komiteen (fraksjonsleder)
medlem av Gruppestyret
Leder av Rovviltnemd 4
2011 - 2019
Fylkestingsrepresentant Akershus
Medlem av fylkesutvalg (en periode)
Nestgruppeleder i 2 perioder
Nestleder i hovedutvalg for undervisning (en ½ periode)
Nestleder i hovedutvalg for Plan (1/2 periode)
2005 – 2011 Kommunestyremedlem i Skedsmo
Gruppeleder (en periode)
Formannskap (3 perioder)
Fraksjonsleder hovedutvalg helse og sosial (en periode)
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Min erfaring som fylkestingsrepresentant både i Viken og i Akershus er mest relevante. Erfaring fra
fraksjonsleder rollen er også viktig i forhold til plass.
Utdanning:
2018 - 2018
2013 – 2013
2011 – 2011
2010 – 2010
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Kompetanseledelse og læringskultur
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Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
04.13 – dd
ManpowerGroup AS, Compliance & Learning Manager
07.09 – 03.13 Manpower Holding AS, Manager Assessment – Business Development
06.05- 07.09 Manpower AS, Avdelingsleder
09.99 - 06.05 Manpower AS, Produktsjef
07.92 - 08.99 Manpower AS, Seniorkonsulent
01.89 - 06.92 Berg Hansen Reisebureau AS, Salgskonsulent
05.85 - 12.88 Hertz Bilutleie AS, Markedsassistent
Erfaring fra andre organisasjoner:
International Baton Twirling Federation - styremedlem
World Federation National Baton Twirling Association – styremedlem
Vignes Sameie - styremedlem
NBTA Norway – President
Norges Musikkorps forbund - styremedlem
Skedsmo Drill – styreleder
Skedsmo Skolekorps – styreleder
Akershus Teater – nestleder styret
Digitale Gardermoen, styremedlem
ROAF - ordfører i rep.skapet
SEKFO – styreleder
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Simen Lockert Rohde
Alder: 36
Kommuneforening: Nordre Follo
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Isabella Victoria Røising
Nåværende stilling/yrke/tittel: Jusstudent
Alder: 20
Sivilstatus: Singel
Kommuneforening: Nes Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 13 - 23

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg ønsker å stille som kandidat for Akershus fordi jeg alltid har vært interessert og engasjert i saker som
foregår på fylkesnivå. En av mine hjertesaker er blant annet fritt skolevalg og jeg mener det er helt
nødvendig at barn og unge i Akershus skal kunne få velge hvilken videregående skole de ønsker å gå på. Jeg
mener at jeg kan komme med et yngre og litt annerledes perspektiv siden det ikke er så lenge siden jeg selv
gikk på videregående. Jeg ønsker å være en stemme for de yngre, samtidig å samarbeide med de mer erfarne
politikerne.
Politiske interesseområder:
Mine politiske interesseområder:
Skolepolitikk: Skolen er en utrolig stor del av barn og unges liv. Det er noe av det som former et menneske
under oppveksten og da mener jeg det er helt essensielt at skolen er så bra som mulig. Dette innebærer blant
annet kvalifiserte lærere og fritt skolevalg. Det handler om at elevene må føle at de kan påvirke egen hverdag.
For jeg ønsker meg at vi skal ha verdens beste skoler i Akershus.
Utenrikspolitikk: Jeg er spesielt opptatt av internasjonalt samarbeid og utenrikspolitikk. Spesielt
samarbeidet med NATO.
Helsepolitikk: Jeg er opptatt av fritt behandlingsvalg og at alle skal oppleve et godt møte med helsevesenet.
Politisk erfaring:
2019-2020: Organisatorisk nestleder i Øvre Romerike Unge Høyre
2020-2021: Lokalforeningsleder i Øvre Romerike Unge Høyre
2021- : Direktevalgt i Fylkesstyret i Akershus Unge Høyre
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Jeg tror lokalforeningsleder og direktevalgt i Fylkesstyret er mest relevant med tanke på en plass i
fylkestinget. Her har jeg både lært mye om både organisatorisk og politisk partiutvikling. Særlig i rollen som
lokalforeningsleder har jeg måtte sette meg inn i saker og funnet ut av hvordan best løse de ulike
problemene som oppstår. Året som lokalforeningsleder var mye preget av korona og derfor fikk vi ikke
gjennomført like mange arrangementer som planlagt. Likevel lærte jeg mye om kommunikasjon innad i et
styre og dette tror jeg at jeg kan dra nytte av ved en eventuell plass i fylkestinget.
Utdanning:
Jeg studerer integrert master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Jeg begynte studiene høsten 2021 og
har nettopp startet på andre året.
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Ettersom at jeg er student har jeg begrenset med yrkesfaglig erfaring. Men for tiden jobber jeg i Lovdata.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Jeg har vært aktiv i elevrådet gjennom hele skolegangen og på videregående deltok jeg også mye på
elevorganisasjonens arrangementer gjennom skolen. Skolepolitikk har alltid vært noe jeg brenner for, og selv
om jeg ikke går på skolen lenger, er det fremdeles en av mine hjertesaker. Arbeidet i elevrådet har gjort at jeg
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har lært meg ulike former for styrearbeid. Jeg har gitt svar på ulike høringer og deltatt i
"Elevmedvirkningsprosjekt" i regi av Viken fylkeskommune og Ombudet for barn og unge i Viken. I løpet av
dette prosjektet skulle jeg komme med innspill til hvordan best løse problemene elevene sto ovenfor i sin
skolehverdag. Jeg representerte den videregående skolen jeg var elevrådsleder for. I løpet av dette arbeidet
hadde jeg også kommunikasjon med flere fylkeskommunale ansatte og folkevalgte representanter.
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Antonio Gade Wilhelmsen Serri
Nåværende stilling/yrke/tittel: Ungdommens fylkesrådsleder og student
Alder: 20
Sivilstatus: Kjæreste
Kommuneforening: Frogn Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg vil stille fordi jeg mener alle skal ha muligheter til å lykkes uavhengig av hvor man bor. Min visjon er at
uansett om man bor i Bærum eller Hurdal så må vi ha gode løsninger for innbyggerne som er tilpasset de
lokale forholdene. Ungdommer skal ha mulighet til å kunne komme seg på fotballtrening, skolene skal være
tilpasset enkeltelever og gi dem mulighet til å lykkes uansett hvor i Akershus man er bosatt. Akershus skal
fortsette å være det beste fylket å vokse opp i med tilgjengelige tettsteder for alle aldersgrupper. Jeg tror at
min bakgrunn fra ungdomsrådet gjør at jeg har mange gode tanker, ideer og vinklinger som gjør at Høyre kan
svare best på det som betyr mest for fylkets største brukergruppe.
Politiske interesseområder:
Enkeltindividets frihet til å styre livet sitt selv er det viktigste for meg, enten det er i skolen eller mulighet til
å besøke venner i nabokommunen. Mine største hjertesaker er samferdsel, skolepolitikk og økonomisk
bærekraftighet. Jeg engasjerer meg for et godt og framtidsrettet kollektivtilbud og har jobbet med ny E18 i
Bærum Unge Høyre og Fornebubanen i Ungdommens fylkesråd.
Politisk erfaring:
Ungdommens fylkesrådsleder, Ungdommens fylkesråd i Viken (2022-dd)
Nestleder, Ungdommens fylkesråd i Viken (2021-2022)
Medlem av overvåkningskomiteen, Interreg Norge-Sverige (2022-2027)
Arbeidsutvalgsmedlem i Akershus Unge Høyre (2021-dd)
Direktevalgt til fylkesstyret, Akershus Unge Høyre (2018-2021)
Politisk nestleder, Follo Unge Høyre (2020-2021)
Styremedlem, Nesodden Høyre (2020-2021)
Styremedlem, Bærum Unge Høyre (2019-2020)
Styremedlem, Frogn Høyre (2018-2019)
Organisatorisk nestleder, Follo Unge Høyre (2018-2019)
Leder, Akershus Europeisk Ungdom (2018-2019)
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Som ungdommens fylkesrådsleder har jeg vært en formell del av de politiske prosessene og fått god innsikt i
sakene som fylkeskommunen arbeider med og har fått mulighet til å komme med gode forslag som har fått
gjennomslag i fylkestinget. Jeg har samarbeidet godt med både administrasjonen, den politiske ledelsen og
øvrige politikere.
Utdanning:
Bachelor i økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen BI (2021-2024)
Generell studiekompetanse, Oslo Private Gymnasium (2018-2021)
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Administrasjonsmedarbeider, DS Kysten (2019-dd)
Markedskoordinator, Trendheim (2019-dd)
Erfaring fra andre organisasjoner:
Styremedlem, Frogn Røde Kors
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Thomas Sjøvold
Nåværende stilling/yrke/tittel: Daglig leder
Alder: 46
Sivilstatus: Gift
Kommuneforening: Nordre Follo Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Lang erfaring fra lokalpolitikken, fra mange områder, men i denne sammenheng særlig interessert i
områdene hvor fylkespolitikken og lokalpolitikken møtes, arealplaner, veier og overgang til vgs.
Politiske interesseområder:
Samferdsel, areal og utdanning. Jeg er fleksibel og kan engasjere meg for det neste. I lokalpolitikken brukte
jeg etterhvert mer og mer tid på helse og omsorg.
Politisk erfaring:
Fra ca 15 år har jeg hatt en rekk verv i UH og etterhvert Høyre.
Viktigste er foreningsleder, kommunestyrerepresentant (5 perioder), hovedutvalgsleder og ordfører. Brukte
også mye tid som leder av fellesnemda for etableringen av Nordre Follo kommune.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Både som utvalgsleder og ordfører fikk jeg stor tillit fra de rundt meg og skapte gode allianser, både med
andre folkevalgte og ansatte.
Ordførerrollen fikk jeg brynet meg som øverste leder og et symbol for hele organisasjon med 2500 ansatte.
Jeg brukte mye tid i organisasjon og i kommunen for å være synlig og lydhør. Samtidig sto jeg også i
kontroversielle og viktige avgjørelser som kommunesammenslåingen fordi jeg tror på at det er riktig
avgjørelse på lang sikt.
Som ordfører jobber jeg «mot» eller «med» (litt ettersom) fylket både i noen arealsaker og i forhandlinger
om byvekstavtale.
Jeg er en erfaren møteleder som trives med den rollen. Stort sett god stemning på møter jeg leder og gjerne
en latter eller to (kan godt være på min bekostning, jeg byr gjerne).
Utdanning:
Sivilmarkedsfører fra Handelshøyskolen BI
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Etablerte og startet bedrift siste studieår. Har ledet bedriften fra to ansatte og kr 5 mill. i omsetning til 40
ansatte i 6 land og kr 100 mill. i omsetting. Gjort dette fra 2000 – 2015 og fra 2020 - dd.
Ordfører fra 2015-2019. Ledet kommunen gjennom kommunesammenslåingen og sto i en rekke politisk
utfordringer. Oppegård kommune leverte resultat i toppen av kommunebarometeret helt til siste dag.
Hadde en rekke deltid lederstillinger fra 13 år til end studietid som gav med et stort fortrinn i min første
heltidsjobb.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Har hatt en rekke verv pga politikken, både styremedlem og styreleder i flere KF og IKS.
I øyeblikket er jeg styreleder i Folloregionens næringsforening, styremedlem i Fontenehuset Nordre Follo og
nestleder i Kolbotn IL håndballl.
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Håkon Snortheim
Nåværende stilling/yrke/tittel: Konsulent
Alder: 24
Sivilstatus: I et forhold
Kommuneforening: Nannestad Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Generasjonsperspektivet. Det er dagens unge som må leve med dagens beslutninger lengst. Politikerne som
styrer skolene, bestemmer når bussen skal gå og hvilke tettsteder som skal utvikles, må ikke glemme hvor
mange liv som påvirkes. Nå som Akershus skal gjenoppstå som fylkeskommune er de planene og strategiene
vi vedtar avgjørende for retningen fylket vårt skal ta fremover. Det kan skape noen krevende debatter, men
de er jeg villig til å stå i.
Politiske interesseområder:
•
En skole med kunnskap og mestring
•
Ansvarlig økonomisk styring
•
Grønn tettstedsutvikling
Politisk erfaring:
•
1. nestleder i Unge Høyres Landsforbund (2020-)
•
Kommunestyrerepresentant i Nannestad (2019-)
•
Oppvekst- og kulturutvalget i Nannestad (2019-)
•
Fylkesleder i Akershus Unge Høyre (2018-2020)
•
Medlem av Arbeidsutvalget i Akershus Unge Høyre (2016-2017)
•
Leder i Øvre Romerike Unge Høyre (2015-2016)
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Mesteparten av mitt politiske virke i Unge Høyre og Høyre har vært på regionalt nivå. Både som
styremedlem, ansatt og fylkesleder i Akershus Unge Høyre. På veien har jeg vært folkevalgt på lokalt nivå.
Som eneste Høyre-representant i kommunens utvalg for oppvekst og kultur har jeg erfaring med å jobbe
selvstendig, men også samarbeide godt med gruppeleder og ledende politikere fra andre partier.
Gjennom mine verv i Unge Høyre har jeg jobbet mye med politikkutvikling. Både på lokalt nivå i Høyre, men
også på nasjonalt nivå i Unge Høyre. Sist som leder av resolusjonskomiteen på Unge Høyres Landsmøte i juni.
Frem mot valget i 2023 sitter jeg også i fylkestingsprogramkomiteen til Høyre i Akershus.
I tillegg til erfaringen med å være folkevalgt og god kjennskap til politikkutvikling, har jeg bred erfaring med
mediehåndtering; distriktssendinger i Oslo og Viken, NRKs Dagsnytt 18 og Helgemorgen, TV2 Nyhetskanalen,
riksmedier og lokalaviser. Jeg jobber dessuten også med strategisk kommunikasjon i det private
næringslivet.
Utdanning:
•
Bachelor i PR og markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI i Oslo (2017-2020)
•
Generell studiekompetanse fra Nannestad VGS (2014-2017)
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
•
Konsulent, Geelmuyden Kiese (2020-)
•
Forhandler av pyroteknisk vare, sesongarbeid (2017-)
•
Praktikant, Flytoget (2019-2020)
•
Studentassistent ved institutt for kultur og kommunikasjon, Handelshøyskolen BI (2019)
•
Fylkessekretær, Akershus Unge Høyre (2017-2018)
•
Servitør/bartender/servicemedarbeider, SSP Norway (2014-2017)
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Erfaring fra andre organisasjoner:
•
Medlem av Dyrevernnemnda på Romerike (2020-)
•
Nestleder i Akershus Fylkeselevråd (2016-2017)
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Anette Marie Solli
Nåværende stilling/yrke/tittel: Gruppeleder for Viken Høyres
fylkestingsgruppe
Alder: 60
Sivilstatus: Gift, 2 barn
Kommuneforening: Bærum Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Nye Akershus kommer til å bli mulighetenes fylke hvis Høyre kommer tilbake i styringen og det vil jeg gjerne
være en del av. Vi må gi mulighet til at elevene våre på videregående kan velge hvilken skolen de skal gå på.
Vi må sørge for at kollektivtrafikken gir et fleksibelt og godt tilbud med periodebilletter som er tilpasset at
noen er på hjemmekontor deler av uken. Det er Høyre som har løftet frem satsningen på unge talenter på
flere kulturfelt og det mener jeg vi må gjøre mer av sammen med kommunene. Og skal vi gjøre vårt til å
redde klimaet, så må vi gjøre det sammen i vårt område, kommuner, næringsliv og fylkeskommune. Høyre
kommer til å føre en næringsvennlig politikk i Akershus som gir oss trygge arbeidsplasser. Jeg er
kjempemotivert for å gjøre denne jobben
Politiske interesseområder:
Som tidligere fylkesordfører og nåværende gruppeleder, har jeg et sterkt engasjement for alle
fylkeskommunens politikkområder. Det jeg mener blir noe av det viktigste i neste periode er å få sørget for at
vi klarer å gjennomføre de skoleutbyggingene vi er helt avhengige av å få på plass selv prisen stiger. Dessuten
må kollektivtrafikken tilbake til gammelt nivå etter pandemien på en måte som er økonomisk bærekraftig.
Politisk erfaring:
Gruppeleder i Viken Høyres fylkestings gruppe 2019 til d.d.
Fraksjonsleder for kultur i Viken Høyres fylkestingsgruppe 2019 til d.d.
Fylkesordfører i Akershus 2013-2019
Gruppeleder Akershus Høyres fylkestingsgruppe 2007- 2013
Fylkestingsmedlem i Akershus og senere Viken 1991 til d.d.
Sittet i samtlige hovedutvalg i Akershus fylkesting i denne perioden., samt fylkesutvalget fra fylkesutvalget
fra 1999-2019
Diverse verv i Østfold og Akershus Unge Høyre
Styremedlem i Fet Høyre
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Jeg tenker at min brede erfaring fra fylkespolitikken er et godt bidrag. Dessuten mener jeg at mine evner til å
skape politiske allianser og tilstrekkelig flertall vil hjelpe godt.
Utdanning:
Utdanning avsluttet etter 1. avd. juridikum
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Selvstendig næringsdrivende innen produksjon av trykksaker, annonsesalg og redaksjonelt innhold frem til
2006
Rådgiver i Høyres Stortingsgruppe 2006-2007
Heltidspolitiker i Akershus og senere Viken fra 2007 til d.d.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Har vært speiderleder i noen år, men måtte gi meg med det da jeg ble fylkesordfører
Styreleder for Happy Feet, en dansegruppe i Bærum.
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Line Biagio Solvang
Nåværende stilling/yrke/tittel: Selvstendig næringsdrivende,grunder,
designer og kunstner
Alder: 44
Sivilstatus: Gift 2 barn
Kommuneforening: Lunner Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg har ett enormt ønske om å endre og bidra, da KS blir for lite og for liten mulighet til påvirkning som gjør
at jeg ønsker meg inn på fylket. Jeg er kjemt for å ha en enorm gjennomføringsevne, er allerede veldig
eksponert i forbindelse med jobben jeg gjør, vært i små og store aviser.
Jeg er en person folk lytter til når jeg har noe å si, samt ett brennende engasjement for barn og unge.
Politiske interesseområder:
Som nevnt barn og unge, skole, klima, kommuneøkonomi, samt få innvandrere i arbeid å gi ett verdig liv,
kvinner i næringsliv og som grundere, har jobbet veldig mye med innvandrer kvinner og drevet
språkopplæring. Samt jobbe for å redusere forskjeller i samfunnet vårt, i skolene ved tidlig innsats for
familier med lav utdanning og sosial status for å forhindre fremtidens navere og unge uføre.
Politisk erfaring:
Sittet 3 år i kommunestyret for Lunner Høyre.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Min erfaring fra KS, samt min arbeidserfaring og arbeid jeg har drevet med utenom vil være ett godt tilskudd
til fylkestinget, en med kanskje en ny måte å se ting på.
Utdanning:
Nord universitet, Stjørdal,
Faglig leder utdanning ved Nord universitet, Stjørdal
NIH personlig trening og kosthold
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Jobbet som trafikklærer fra 2001-2013
Selvstendig næringsdrivende 2015- til nå
Driver eget klesmerke, samt designer og produserer for grundere, store influencere samt firmaer i Norge.
Erfaring fra andre organisasjoner:
Nei
Kun sittet i Fau i 9 av 10 år samt startet opp lokal ungdomsklubb for barna.
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Heidi Synnøve Sundkøien
Nåværende stilling/yrke/tittel: Seniorrådgiver HMS og
Sikkerhetskoordinator, NAV Oslo
Alder: 53
Sivilstatus: Gift
Kommuneforening: Nordre Follo Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 13 - 23

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Min motivasjon for å stille som kandidat:
Jeg er person som har engasjement og pågangsmot til å kunne få gjennomført det som jeg tror på. Er ikke en
person som sitter og venter men er gjerne den som setter i gang og driver prosessene.
Politiske interesseområder:
Mine politiske interesseområder er:
Kvinnepolitiske saker - få fokus blant annet på kvinnehelse på lidelser som det ikke forskes så mye på.
Bistå kvinnelige gründere og sikre at disse får like gode vilkår som menn.
Skolepolitikk - særlig det at flere kan gjennomføre videregående skole og få tatt fagbrev. Videre at elevene
har et godt psykososialt læringsmiljø og at voksne som ikke har fått fullført videregående skole kan få gjort
det.
Vil særlig jobbe for utenforskap og mobbing i skolen.
Særlig opptatt av det frivillige kulturlivet som ikke får så mye plass. Kor, korps, teatergrupper mv. - viktig at
de får støtte til å kunne holde på med det de elsker mest.
Politisk erfaring:
Styremedlem i Nordre Follo Høyre
Ansvar for kvinnepolitiske saker - etablert Nordre Follo Høyre kvinneforum
Sitter i styret til Viken Høyre kvinneforum
Vara til utvalg til Oppvekst og miljø i Nordre Follo kommune
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Jeg har en yrkeserfaring fra en etat som har som samfunnsoppdrag å gi bistand og støtte i alle livets faser til
innbyggerne av Viken. Videre har jeg erfaring fra hvordan ivareta ta ansatte og organisasjon på
personalområdet og særlig på HMS området som er nyttig å ha med seg inni de ulike områdene som
fylkestinget jobber med. Det å forstå organisasjonen og ikke minst ledelse er en god ballast å ha med seg i en
slik rolle. Jeg er god på strategier og kreativ til å finne løsninger når det er nødvendig.
Det å ha god kjennskap til kulturlivet og ikke minst bedrive ledelse i slike organisasjoner er nyttig med tanke
på at fylket har dette som av sine områder.
Utdanning:
Master i Organisasjon og ledelse, Høgskolen i Østfold
Cand.mag (1. og 2.avdeling jus, offentlig politikk og administrasjon) Det arktiske universitet, UIT
(Universitetet i Tromsø)
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Vært ansatt i NAV siden 1993. Jobbet på ulike nivåer og fagområder.
Jobber for tiden som seniorrådgiver HMS og Sikkerhetskoordinater ved NAV Oslo fylkesadministrasjon.
- ansvar for alt innen helse, miljø og sikkerhetsområdet(HMS) i henhold til arbeidsmiljøloven regler.
Lederstøtte ovenfor 21 enhetsleder og 4 direktører
Holder foredrag, opplæring og jobber med utviklingsoppgaver innenfor mitt arbeidsområde.
Erfaring som HR-rådgiver med lederstøtte mv på personalområdet.
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Ledererfaring på avdelingsnivå.
Jobbet med utvikling av saksbehandlingssystemer
Oppfølging av arbeidssøkere, saksbehandling av ytelser og feilutbetalingssaker
Erfaring fra andre organisasjoner:
Vært fylkestillitsvalgt Parat (YS)
Gjennom årene var jeg plasstillitsvalgt og vara fylkestillitsvalgt for Parat
Diverse verv i musikklivet i Ski, bl.a leder i Musikkrådet i Nordre Follo.
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Kay Arne Sørensen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Daglig leder og eier av Joe Silver
Digitalisering. Joe Silver er en bedrift med ansatte med spesielle behov for
tilrettelegging. Organisasjons sekretær Asker Høyre
Alder: 60
Sivilstatus: Samboer med 2 voksne barn
Kommuneforening: Asker Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg har et brennende ønske om å bidra til å gjøre en forskjell ved å skape gode lokalsamfunn og å styre
kommunens prioriteringer i retning av bærekraftige langsiktige løsninger. Ønsker å videreføre dette i et
større perspektiv i Nye Akershus fylke.
Med politisk erfaringer fra 3 perioder i Asker kommune i formannskap, Bygningsråd, Plan & Bygg (Nye
Asker) og som leder av Råd for personer med funksjonsnedsettelse, er jeg fortsatt klar for nye utfordringer.
Jeg ser frem til å arbeide tett sammen med det politiske apparatet og våre ansatte i Akershus, likeså være
lyttende til våre innbyggere. Arbeid og tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse er av mine
viktigste fanesaker i tiden fremover. I tillegg er mine interesseområder: Styring/Økonomi, Digital
utenforskap, Personalpolitikk, Samferdsel, Tettstedsutvikling og Næringsutvikling. Jeg er toppmotivert til å
yte en innsats for å etablere et nytt fylke med mange utfordringer.
Politiske interesseområder:
Perioden 2023-2027 blir veldig spennende med FNs bærekraftmål, samferdsel og næringsutvikling. Av lokale
Asker) er oppgaver som utarbeidelse av kystplan, kommuneplan/arealdelplan, turistvei, ny Røykenvei,
påvirke viderearbeid med E18, jernbaneutbygging og tilrettelegging for mer trafikk på Oslofjorden, spesielt
med fokus på elektrifisering av hurtigbåter.
Ønsker å være med å utvikle Akershus og kommunene strategisk utvikling av næringslivet i en øst-vest
forbindelse sør for Oslo. Jeg ønsker å være en sterk stemme for spesielt næringsutvikling og -vekst inklusive
entreprenørskap.
Mine hjertebarn er de som faller utenfor arbeidslivet, de som trenger tilrettelagt skole som igjen gir
tilrettelagt arbeid. Personer som sliter med rus og trenger å bli sett, slik kirkens feltarbeid gjør på
Varmestua i Asker.
Politisk erfaring:
4 perioder i Asker kommunestyre.
1. Vara kommunestyre, Utvalgsmedlem i Teknikk, kultur og fritid 2007-2011
2. Kommunestyremedlem, Formannskapsmedlem 2011-2015.
3. Kommunestyremedlem, Medlem Bygningsråd og nestleder i råd for personer med funksjonsnedsettelse
2015-2019. Kommunesammenslåing Asker, Røyken og Hurum.
4. Kommunestyremedlem, Utvalgsmedlem Plan & Bygg, leder råd for personer med funksjonsnedsettelse
2019-2023.
Ansatt som partisekretær i Asker Høyre siden 2015. Valgkampleder siden kommunevalg 2007.
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Jeg har bred erfaring og stort engasjement fra ulike frivillige organisasjoner og fra næringslivet, som jeg
håper å videreføre om jeg får en plass i fylkestinget. Jeg vil fortsatt være politisk aktiv i Asker kommune, men
jeg ønske og kan tilby mine erfaringer til fylket også. Jeg er en JA-person som alltid stiller opp.
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Utdanning:
Artium fra Ringerike Gymnas 1981.
Markedsføringskolen
Bedriftsøkonom
Leadership school - ledelseutvikling
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Fra 1981 - 1992, parallelt med studier jobbet jeg i NSB - Info og markedsavdeling med ansvar for NSBklubben. En intern markedsføring til ansatte hvor vi jobbet med profilartikler og store interne
arrangementer. Når NSB ble offisiell leverandør til OL ble jeg ansvarlig for denne avdeling. I 1992 fikk jeg
tilbud om OL-direktør for Oslo Kommune og var det frem til OL 1994. i 1995 etablerte jeg Telekiosken, var
eier av 4 butikker og etablerte nærmere 70 franchise butikker for Telenor. I 2013 var jeg med å starte
Reaktorskolen, som raskt ble en ledende leverandør av yrkesrettede voksenopplæringstjenester. Mitt ansvar
var å bygge opp våre 11 skoler fordelt over hele landet.
I 2017 etablerte jeg Joe Silver Digitalisering, en tilrettelagt arbeidsplass som digitaliserer ulike film og
bildemedier for kunder. Er i tillegg ansatt i Asker Høyre som organisasjon sekretær og valgkampansvarlig.
Erfaring fra andre organisasjoner:
"Det er lettere å bygge barn enn å reparere voksne", er et godt slagord som vi bruker i Lions. Mitt
engasjement i frivillig arbeid er erfaringer jeg vil trekke frem. Jeg har vært aktivt Lionsmedlem i 35 år. Årene
2009-2010 var jeg Distriktsguvernør og i 2015-2016 var jeg Guvernørrådsleder i Lions Norge. Trekker i
tillegg frem medlem i hovedkomiteen for Lions Røde Fjær og innsamlingen til nytt familiebygg på
Beitostølen Helsesport Senter. Har i tillegg hatt verv i ulike frivillige organisasjoner som har gitt meg en
bagasje som jeg gjerne viderefører i en plass i fylkestinget.
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Henrik von Tangen-Jordan
Nåværende stilling/yrke/tittel: Kadett
Alder: 21
Sivilstatus: Singel
Kommuneforening: Bærum Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 13 - 23

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg ønsker å stille som kandidat fordi jeg er glad i å påvirke og jobbe sammen med andre for å komme frem til
gode løsninger. Det som motiverer meg for arbeidet er gleden over kampanje og å skape politikk som gjør
livet bedre, enklere og friere for Akershus innbyggere.
Politiske interesseområder:
Skole, forsvar, utenriks, finans
Politisk erfaring:
Styremedlem Interimstyret for Akershus Fylkeselevråd 2019
Styremedlem Interimsstyret for Viken Ungdommens fylkesråd, oktober 2019 - juni 2021
Styremedlem Bærum Unge Høyre 2020
Direktevalgt til Fylkesstyret i Akershus Unge Høyre 2021
Arbeidsutvalgsmedlem i Akershus Unge Høyre 2022
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Jeg mener erfaringen fra halvannet år i Interimsstyret for Ungdommens fylkesråd i viken er den viktigste
erfaringen jeg har. Her fikk jeg jobbe tett opp mot fylkeskommunen og lærte mye om fylkeskommunal
arbeidsmetode, forholdet mellom fylkesting og fylkesråd og hva som var viktig for fylkets innbyggere. Denne
erfaringen tror jeg vil gi meg en «running start» inn i arbeidet i Akershus.
Den andre erfaringen jeg vil trekke frem er vervet som AU-medlem i Akershus Unge Høyre. Dette vervet har
jeg forsøkt å gjøre så mye jeg kan ut av. Jeg har vært medlemsmøteansvarlig og jobbet tett opp mot politisk
nestleder for å legge strategi for medlemsutdanning før landsmøtet og opp mot organisatorisk nestleder i
kampanjene. Her har jeg fått masse verdifull erfaring, som jeg vil bruke for å fremme Høyres saker frem mot
fylkestingsvalget.
Utdanning:
Valler VGS Studiespesialisering
Forsvarets høyskole / Krigsskolen, Ledelse og landmakt, år 2/3
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Nestlagfører i Sambandsbataljonen
Erfaring fra andre organisasjoner:
Ingen
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Roble Wais
Nåværende stilling/yrke/tittel: Student
Alder: 26
Sivilstatus: Singel
Kommuneforening: Vestby Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 7 - 12

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg ble aktiv i politikken fordi jeg ønsket å utgjøre en forskjell. Denne drivkraften har forsterket seg med
årene, og er grunnen til at jeg ønsker å stille som kandidat til fylkesvalget. Jeg vil være med på å skape en
fylkeskommune som trygger, forbedrer og forenkler hverdagen til våre innbyggere. Med meg på laget, vil jeg
med min arbeidsevne og arbeidskapasitet sette viktige saker for folk flest på dagsorden
Politiske interesseområder:
- Kompetanse og utdanning
- Frivillighet / folkehelse / friluftsliv / fysisk aktivitet
- Samferdsel og kollektivtransport
- Samfunnsutvikling
Politisk erfaring:
2015-dd: Kommunestyrerepresentant
2021-dd: Vara til Stortinget
2015-2019: Medlem i skole-oppvekst og kulturkomiteen
2016-2020 Leder av Høyres Studenter Akershus
-Tidligere leder i Follo Unge Høyre
-Tidligere styremedlem i Vestby Høyre
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Mine samtlige erfaringer gjennom utdanning, arbeid og livserfaring, anser jeg som relevant for en
fylkestingsplass.
Utdanning:
-Bsc Samfunnsøkonomi (Norges-miljø og biovitenskapelige universitet).
-Studiespesialiserende (Vestby videregående skole).
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
2022-dd: Vitenskapelig assistent, Chr. Michelsens Institutt
2013-dd: Butikkmedarbeider, Tiger of Sweden
2015-dd: Nestleder, Vestby stiftelsesbarnehager
2019: Prosjektrådgiver
2016: Praktikant for NHO Service og Handel
2012-2013: Butikkmedarbeider, Puma
Erfaring fra andre organisasjoner:
-Ressursperson, Vibro
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Maren Winnem
Nåværende stilling/yrke/tittel: Miljøarbeider
Alder: 26
Sivilstatus: I et forhold
Kommuneforening: Eidsvoll Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg ønsker å være Akershus Høyres kandidat til fylkesvalget i 2023 fordi jeg tror at jeg har både kompetanse
og evner til å rydde opp i mye av det som er innført og/eller neglisjert etter fire år med AP ved roret.
Det viktigste for meg er at vi sørger for å ha en videregående skole hvor elevene våre lærer det de skal, og at
de har det bra på skolen. Med førstehåndserfaring som drop out-elev fra vgs, mener jeg at jeg har et viktig
perspektiv i det politiske arbeidet.
Jeg har også veldig trua på at vi kan vinne valget og havne i posisjon, og det er selvfølgelig ekstra
motiverende å tenke på at vi kan gjennomføre masse god høyrepolitikk i årene fremover.
Politiske interesseområder:
- Psykisk helse i skolen
- Kompetanseheving i den videregående opplæring
- Videregående opplæring i kriminalomsorgen
Politisk erfaring:
- Ulike tillitsverv i Eidsvoll Høyre og Ullensaker høyre
- Tidligere leder i Akershus Unge Høyre
- Kommunestyrerepresentant, Eidsvoll Kommune
- Fylkestingsrepresentant, Viken Fylkeskommune
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Jeg mener at min erfaringskompetanse som pårørende i psykiatrien samt drop out-elev absolutt relevante.
Jeg har også flere år med ledererfaring fra transportbransjen.
Per nå jobber jeg som miljøarbeider i omsorgsboliger som også gir et godt perspektiv på organisering og
behandling av mennesker i en sårbar situasjon.
Utdanning:
- Studiespesialiserende ved Nannestad Videregående Skole
- Psykologisk helsearbeid ved Oslo Nye Høyskole (under utdanning. Ferdig med 1. av 3 år.)
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
- Diverse kundeservice/salgsjobber i privat næringsliv
- Transportkoordinator, DHL Express
- Pleieassistend, Hurdal Helsetun
- Miljøarbeider, Hursalsjøen Recoverylandsby
Erfaring fra andre organisasjoner:
- Har spilt trompet i Råholt Skolekorps
- Aktivt medlem i Fagforbundet
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John Ødbehr
Nåværende stilling/yrke/tittel: Selvstendig næringsdrivende, styreleder
Alder: 64
Sivilstatus: I et forhold
Kommuneforening: Vestby Høyre
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 7

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Akershus og hva som er din motivasjon:
Jeg har drevet med politikk fra slutten av 1990, har sittet i kommunestyre, formannskapet vært ordfører i 8
år, jeg er meget samfunnsinteressert og ønsker å bidra til å skape et godt Akershus. Jeg ser mange store
utfordringer fremover på fylkesnivå. Jeg tror at vi med mye jobb og velgerkontakt kan få tilbake flertallet i
fylket. Dessuten er jeg positiv, utadvendt, kreativ og samlende, tenker helhet, trives med utfordrende
oppgaver.
Politiske interesseområder:
Arealpolitikk, samferdsel og sosialpolitikk
Politisk erfaring:
Politisk aktiv under studietiden, medlem av styret i Vestby høyre ca 1998, nestleder, kommunestyret (fra
2003) formannskapet, ordfører 2007/2015, planutvalget, follorådet, folloforum, leder/medlem,
styremedlem/leder i flere interkommenale foretak, repskapsleder/medlem i flere selskaper. Leder/medlem i
flere kommunale byggekomiteer, mange politiske komiteer og utvalg. Vært på flere landsmøter og på
årsmøter i Akershus høyre. mm
Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant med tanke på en plass i fylkestinget:
Tiden som ordfører, arbeide med kommuneplaner og div meklinger hos fylkesmannen/statsforvalteren og
erfaringen med tverrpolitisk samarbeid, møteerfaring og dette og ha står i «stormen» erfaringen med media,
avis, tv, mm
Utdanning:
Grunnfag juridikum, Bachelorgrad BI (3 år) - bedriftsøkonomi, høgskolekandidat, markedsøkonomi,
Management Business Excellence ved BI senter for lederutdanning (2 år) - strategisk ledelse,
bedriftspsykologi, prosjektadministrasjon, personalledelse, innova
Yrkesfaglig bakgrunn/erfaring:
Selvstendig næringsdrivende, styreleder i flere firmaer, Ordfører i Vestby kommune 2007-2015, Leder av
Follorådet des. 2010 - valget 2011, eier og driver av Vestby Servicesenter as, Gründer (medutvikler
kaffeavtalen, reklamebrikke på bensinpistoler, eiendomsutvikling, utvikling av mat og cateringkonsepter
m.m.)
Erfaring fra andre organisasjoner:
Movar - styre, Hydro olje bransjeforening, HydroTexaco landspanel, Hydro Texaco Østfold regionforening,
Fiskevollen borettslag - nestleder, Ljan båtforening, mm.
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