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Introduksjon
Vedlagt følger en alfabetisk oversikt over kandidater til fylkestingsvalget 2023 i
Buskerud.
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 22. november 2022, på
Sundvolden Hotell, legge frem en endelig innstilling på inntil 53 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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Egil Ax
Nåværende stilling/yrke/tittel: Seniorrådgiver/Jurist
Alder: 40
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Drammen
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 5

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg stiller til valg fordi jeg tror på Høyres sak, og at vår politikk vil gi bedre skoler, tryggere veier og smartere
kollektivløsninger i et nytt Buskerud. Dessuten er jeg opptatt av å sette grenser for politikk.
Fylkeskommunen skal ikke være en overkommune som stopper eller forsinker god utvikling i kommunene.
Politiske interesseområder:
Skole- og utdanningspolitikk, samt nærings- og regionalutvikling.
Politisk erfaring:
Representant og vararepresentant for Høyre i Drammen bystyre fra 2007 til 2019
Fylkestingsrepresentant i Buskerud og Viken siden 2011.
Utdannelse:
Master i rettsvitenskap
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Tidligere nestleder i Drammen Høyre og Buskerud Unge Høyre.
Valgkampleder for Drammen Høyre i 2009, 2011 og 2013 og i Buskerud Høyre i 2009.
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Johan Baumann
Nåværende stilling/yrke/tittel: Pensjonist
Alder: 88
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Drammen
Ønske om plassering på listen: Plass 11-20

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Har lang erfaring i Høyre politikken fra 1995 til d.d. i kommune og fylkespolitikk.
Eldre bør også være representert i Høyres fylkespolitikk i Buskerud. Er motivert.
Politiske interesseområder:
Generelt alle politikkområder.
Spesielt Kultur, idrett og integrering
Politisk erfaring:
Medlem i Drammen Høyres bystyregruppe fra 1995 til 2019. Gruppeleder fra 2003 til 2017.
Fylkestingspolitiker fra 2019 til d.d.
Medlem av Konservative studenters forening fra 1957
Utdannelse:
BedriftsøkonomYrkesoffiser fra Hærens Krigsskole og Hærens stabsskole
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Offiser i Forsvaret fra 1957 til 1972.
Generalsekretær i Foreningen til skiidrettens fremme fra 1972 til 1979.
Daglig leder i blant annet Bergans AS og MTD Norge AS (Bedriftsrådgivnings firma) frem til oppnådd
pensjonsalder.
Styreleder i flere bedrifter blant annet: Toyota Norge, Bauda Investment, Peer Gynt AS og Drammen Havn.
Foruten det, styremedlem i flere bedrifter.
Medlem av Skistyret fra 1982 til 1995. Skipresident fra 1988 til 1995. Medlem av org.kom for Lillehammer
fra 1988 til 1994.
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Nikolai Børset
Nåværende stilling/yrke/tittel: Ungdomsrådgiver(Hole kommune),
Servitør og Fabrikkarbeider
Alder: 17
Sivilstatus: I et forhold
Bostedskommune: Hole
Ønske om plassering på listen: Plass 20-50

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg ønsker å fremme det jeg mener er rettferdig politikk i mitt eget fylke.
Politiske interesseområder:
Infrastruktur og samferdsel
Forsvar
Skole og utdanning
Politisk erfaring:
Hole ungdomsråd, aug 2019Elevrådsstyret Ringerike vgs, 2021-22
Styremedlem i Ringerike og Hole Unge Høyre
Arbeidsutvalget i Buskerud Unge Høyre, aug 2022Utdannelse:
Ringerike videregående skole (VG1)
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Har også deltatt på andre partiuavhengige arrangementer som Elevtinget og Vikentinget organisert av
Elevorganisasjonen, i tillegg Viken Ungdoms Fylkesting arrangert av Viken fylkeskommune.
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Unni Carlsen
Nåværende stilling/yrke/tittel: pensjonist
Alder: 71
Sivilstatus: Singel
Bostedskommune: Ringerike
Ønske om plassering på listen: Plass 11-20

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg ønsker å være med der avgjørelser tas
Politiske interesseområder:
Seniorpolitikk
Eldreomsorg
Reiseliv
Skole/utdannelse
Politisk erfaring:
Kommunestyre
Eldrerådet
Vara Helse og Omsorg
Styremedlem i Ringerike Høyre
Utdannelse:
Hotellhøyskole fra Sveits og Norge
BI
PPU
Høyere skandinavisk lederutdannelse
Female Future
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
40 års arbeids erfaring fra Norge og utlandet innenfor Hotell og reiseliv
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Mari Berdal Djupvik
Nåværende stilling/yrke/tittel: Næringspolitisk rådgiver
Alder: 37
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Øvre Eiker
Ønske om plassering på listen: Plass 6 - 10

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Som Høyre tror jeg på muligheter for alle. Muligheter for en bedre skole, for flere arbeidsplasser, for en aktiv
og verdig alderdom og for gode helsetjenester og ikke minst - muligheter for å skape fantastiske lokalsamfunn. For meg er Viken et område med mange slike lokalsamfunn, og disse vil jeg bidra til å gjøre enda
bedre. Jeg tror på mangfold, på at tjenestene våre blir bedre hvis det er reell konkurranse og ulike tilbud til
brukerene. For å skape gode lokalsamfunn må vi ha verdiskaping, og jeg ønsker et Viken som spiller på lag
med næringslivet. Som satser på infrastruktur, på å utdanne kompetansen næringslivet trenger og på å sørge
for å være en god lagspiller og kunde for lokalt næringsliv.
Næringslivet skal gjennom en grønn omstilling, men også her kan kommuner og fylkeskommuner spille på
lag. Offentlige aktører har en betydelig markedsmakt og er sentrale for å redusere norske klimagassutslipp.
Norske kommuner og fylkeskommuner må samarbeide med private bedrifter for at vi skal nå
bærekraftmålene.
En av lokalsamfunnets viktigste oppgaver er å gi barn og unge muligheter for å nå sitt potensial. Som en
småbarnsmamma er jeg særdeles opptatt av oppvekstsvilkår. Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste
lærere som kan sikre alle barn og unge god kvalitet i opplæringen. Innsatsen skal starte tidlig og alle barn
skal lære å lese, skrive og regne. Ingen barn er like og alle elever fortjener å bli sett og møtt på sitt nivå.
Lokalsamfunnene våre står i omstilling, i en verden som stadig får nye utfordringer. Det krever at politikere
tør å prioritere og satse. Mine hjertesaker er verdens beste skole og gode vilkår for et grønt næringsliv, og
mangfold i tjenestetilbudene. Det mener jeg legger mye av grunnlaget for å kunne stå i de utfordringene vi vil
møte nå, og i fremtiden.
Politiske interesseområder:
Klima, grønt næringsliv, skole og offentlig/privat helse og velferdstilbud.
Politisk erfaring:
- Rådgiver på Stortinget siden 2019.
- Varamedlem i Oslo Bystyre, 2013-2017
- Medlem av representantskapet i Oslo Høyre
- Leder av Grünerløkka Høyre
- Leder av Øvre Eiker Høyre, siden 2020.
- Styremedlem DKSF
Utdannelse:
Bacherlorgrad i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen.
Bachelorfag fra Institutt for Helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo.
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
- Rådgiver i NHO Abelia, 2013-2017,
- Konsulent i Rud Pedersen Public Affairs, 2017-2019.
- Heltidstillitsvalgt i Norsk Studentorganisasjon, 2011-2012.
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Dag Fjeld Edvardsen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Co-founder / Head of research i Catenda
AS
Alder: 51
Sivilstatus: Ugift
Bostedskommune: Drammen
Ønske om plassering på listen: Plass 6 - 10

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Buskerud trenger frisk og tydelig Høyrepolitikk. Samferdsel og videregående opplæring er store
fylkeskommunale områder som trenger en ny kurs. Sist Høyre var i flertall fikk vi kraftig redusert etterslepet
i asfaltering, økt antall som benyttet kollektivtrafikk og økt gjennomføringsprosenten på videregående skole.
Vi innførte også fritt skolevalg. I tillegg fikk vi en mye mer åpen og positiv dialog med kommunene i
Buskerud knyttet til utbyggingspolitikk, i stedet for nei-tilnærmingen de rød-grønne har hatt. Vi må også øke
effektiviteten generelt i den fylkeskommunale forvaltningen.
Politiske interesseområder:
Samferdselspolitikk, skolepolitikk og effektivitet i offentlig sektor.
Politisk erfaring:
Aktiv i Drammen og Buskerud Unge Høyre fra 1991
Styremedlem i Drammen Høyre fra 1995-2003
Kommunestyremedlem (fast) i Drammen: 1995-2019
Leder av Drammen Høyre 2003-2015
Fylkestingsmedlem i Buskerud: 2007-2019
Valgkampleder i Drammen i flere valgkamper i perioden 2001-2015
Har hatt mange øvrige verv i Drammen/Buskerud for Høyre og tidligere Unge Høyre
Utdannelse:
Cand. oecon (profesjonsgrad i samfunnsøkonomi) fra Universitetet i Oslo, 1999
Doktorgrad i økonomi og statistikk fra Universitet i Gøteborg, 2004
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
1999-2001: Forskningsassistent ved Frischsenteret i Oslo
2001-2009: Forsker/seniorforsker ved SINTEF Byggforsk (nå SINTEF Community)
2009 - dd: Co-founder av Catenda AS (Lysaker), nå 35 ansatte og vokser kraftig. Rolle: Head of research, del
av produktavdelingen
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Ståle Eggestøl
Nåværende stilling/yrke/tittel: Forsikringsrådgiver
Alder: 46
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Nesbyen
Ønske om plassering på listen: Plass 20-50

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg ønsker å bidra til en aktiv næringspolitikk der vi klarer og skape attraktive arbeidsplasser i Buskerud.
Dette er særdeles viktig i distriktene. For at unge skal etablere seg her må det være arbeidsplasser
tilgjengelig slik at de kan flytte hjem etter endt utdanning.
Politiske interesseområder:
Næringsliv og helse.
Politisk erfaring:
Jeg har stilt til valg for Nesbyen Høyre i fire perioder. Sittet som fast medlem i kommunestyre i to perioder i
tillegg til leder i teknisk utvalg i kommunen i en periode. Sitter nå som leder for kontrollutvalget. Har i
samme periode vert med i styret i lokalforeningen både som leder og medlem.
Utdannelse:
Etter videregående med spesialisering innen reiseliv gikk jeg 3 år på BI Oslo. Her tok jeg spesialisering innen
økonomi og investeringsanalyse.
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Har drevet egen næringsvirksomhet i mange år og har brev erfaring innenfor salg. Har vert medlem i
Nesbyen Rotaryklubb siden 2004 også som president og styremedlem.
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Øyvind H. Ekeberg
Nåværende stilling/yrke/tittel: Pensjonist
Alder: 64
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Lier
Ønske om plassering på listen: Plass 20-50

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
For å gi min aldersgruppe en stemme i fylkestinget og fremme solid og god økonomisk styring av
skattebetalernes penger.
Politiske interesseområder:
Samferdsel, utdanning og tannhelse
Politisk erfaring:
En periode i fylkestinget 2007-2011
Utdannelse:
VGS
Befalskole
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Salg og markedsføring
Styrearbeid i frivillige organisasjoner
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Gina Ekeberg
Nåværende stilling/yrke/tittel: Sykepleier
Alder: 61
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Lier
Ønske om plassering på listen: Plass 20-50

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Ønsker å bidra til større oppmerksomhet om og prioritering av vedlikehold av fylkesveiene.
Politiske interesseområder:
Samferdsel og utdanning
Politisk erfaring:
Kommunestyrerepresentant Lier kommune 2011-2019.
Representant i Lanbruksutvalget perioden 2019-2023.
Styremedlem i Viken Høyres kvinneforum
Utdannelse:
Psykiatrisk sykepleier og helseledelse
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Jobbet som fylkeshovedtiilitsvalgt i Norsk sykepleierforbund
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Ivar Eskestrand
Nåværende stilling/yrke/tittel: Pensjonist (politipensjonist)
Alder: 66
Sivilstatus: Ugift
Bostedskommune: Ringerike
Ønske om plassering på listen: Plass 6 - 10

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Interessert og engasjert i samfunnsutviklingen
Politiske interesseområder:
Samferdsel og bolig/næringsutvikling
Politisk erfaring:
Høyremedlem siden 80-tallet
Vara til Buskerud fylkesting på 90-tallet
Styremedlem siden 2013 Ringerike Senior Høyre
Styremedlem/ nestleder Buskerud Senior Høyre
Styremedlem Viken Senior Høyre
Medlem/vara til Ringerike Kommunestyre de siste periodene
Medlem/vara til Hovedutvalg for miljø og samfunn (Tidl. Bygningsrådet) de siste periodene
Medlem i råd for personer med nedsatt funksjonsevne denne perioden
Utdannelse:
Realskole, Handelsskole, Befalsskole, Politiskole
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Styremedlem i yrkesrelaterte organisasjoner; Norges Bondelag, Haugsbygd Grunneierlag, Politiets
Fellesforbund, Assisterende guvernør Rotary D2310
35 år tjeneste i Politiet
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Gunhild Figenschau
Nåværende stilling/yrke/tittel: Pedagogisk medarbeider
Alder: 58
Sivilstatus: Single
Bostedskommune: Drammen
Ønske om plassering på listen: Plass 6 - 10

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Alltid vært interessert i politikk.
Fikk forespørsel om å stille, og nå har jeg tid og lyst.
Ikke vært i fylket før, men mange år i kommunepolitikken
Politiske interesseområder:
Utdanning
Helse
Næringsliv
Kultur
Politisk erfaring:
Drammen bystyre fra 1995, 4 perioder
Styret Drammen Høyre, tidligere Unge Høyre og Høyrekvinner
Utdannelse:
Pedagogikk
Spesialpedagogikk
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Fylkesleder i Norske Kvinners Sanitetsforening Buskerud fra 2014-2022
Landsstyret i Norske Kvinners Sanitetsforening
Styret lokalt og fylket
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Thomas Fosen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Senior Project Engineer
Alder: 64
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Flesberg
Ønske om plassering på listen: Plass 6 - 10

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg er interessert i samfunnsutvikling og mener jeg fortsatt kan bidra til en god og bedre samfunnsutvikling i
Buskerud.
Politiske interesseområder:
Samfunnsutvikling inkl samferdsel og utdanning.
Politisk erfaring:
Vært medlem i kommunestyret i Flesberg siden 1995 med 4 års pause fra 2015 til 2019. fra 2015 til 2019 var
jeg vara til fylkestinget i Buskerud og fast medlem av Hovedutvalg for utdanning. Sist periode har jeg vært
vara til Fylkestinget i Viken og kommunestyremedlem og formannskap i Flesberg kommune. Har og vært
ordfører i Flesberg fra 1997 til 2015.
Utdannelse:
Grunnskole med Realskole, yrkesutdannelse med Fagbrev og fagskole.
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Har mange års ledererfaring i Kongsberg gruppen. Har vært leder av Svene Il i 7 år. Flere ledende roller i
foreningslivet i Flesberg.
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Sine Frødin
Nåværende stilling/yrke/tittel: Pedagogisk leder/Barnehagelærer
Alder: 50
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Øvre Eiker
Ønske om plassering på listen: Plass 11-20

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg har alltid engasjert meg i saker, brukt «stemmen min» og hatt ulike verv innenfor frivilligheten. Mitt
politiske engasjement kom for alvor i gang som styremedlem i Øvre Eiker Høyre i 2017, og ble valgt inn i
kommunestyret i 2019. Jeg ønsker å bidra og påvirke, særlig innenfor utdanning, oppvekst, kultur og
frivillighet. Som barnehagelærer og mor er jeg opptatt av en god start i livet, og vet hvor viktig grunnleggende ferdigheter og en god psykisk helse er for å leve godt - hele livet. Stikkord for meg er robuste
familier, gode venner, kompetente og nok lærere i barnehage og skole, inkluderende lokalsamfunn og kulturog fritidstilbud - det gir livsmestring og mening i livet!
Kommunene våre må ha frihet til å skape gode lokalsamfunn, fleksible skoletilbud og ha større mulighet til
lokale løsninger. Det være seg flere yrkesgrupper og tettere bemanning i barnehage og skole, alternative
valgfag med yrkesfaglig eller kulturelt samarbeid, en mer praktisk tilnærming til akademiske fag eller
intensiver til flere lærlingeplasser i lokale bedrifter. Da må også ressurser til dette prioriteres. Dette
innebærer også et kritisk blikk på Fylkeskommunens oppgaver og myndighet, og gi kommunene frihet til å
forvalte mange av oppgavene selv. Det frigjør midler og ressurser som kommer kommunenes innbyggere til
gode.
Det grønne skiftet engasjerer meg også, særlig lokalt. Det er ikke "de andre" der ute et sted som må gjøre noe,
det er "meg og mitt". Og det kan starte lokalt, gjerne nedenfra og opp. Ta for eksempel tekstilavfall, hvor EU
har frist innen 2025 til å starte gjenvinning av tekstiler. Miljødirektoratet anbefaler nå at også tekstiler
samles inn, og det forventes at Norge blir inkludert i EU-målene. Vi har gode returordninger for tekstiler,
men mer enn halvparten av de brukte tekstilene havner i restsøpla og under 1 % av folk i Norge har
henteordning for tekstilavfall i dag. Tekstiler har lenge vært en stor utfordring i sorteringsmaskiner. Det
finnes løsninger for dette, og mitt ønske er at Buskerud går foran og viser vei i samarbeid med frivillige
organisasjoner og næringsliv!
I tillegg trengs det et bedre kollektivtilbud i distriktene, for å gi innbyggerne der et realistisk tilbud og være
et attraktivt sted å bo. Det er også et viktig miljøtiltak. Vi må tørre å forandre for å bevare det som er bra, og
utvikle samarbeid og innovasjon sammen med næringsliv og frivilligheten.
Som fylkespolitiker kan jeg være med og forme framtida til alle som vokser opp der og være med å påvirke i
retning, og jeg er opptatt av at innbyggerne i Buskerud blir godt ivaretatt i det nasjonale bildet.
Politiske interesseområder:
Oppvekst, utdanning, kultur og frivillighet som fundament for livsmestring og mening i livet
inkluderende lokalmiljø og psykisk helse - hele livet
Politisk erfaring:
2 år styremedlem i Øvre Eiker Høyre
3 år kommunestyremedlem, samtidig som medlem i Oppvekstutvalget i Øvre Eiker kommune
Utdannelse:
Barnehagelærer
Masteremner i pedagogikk, barnehageledelse
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videreutdanning i praktisk veiledning
videreutdanning i kropp, bevegelse og kosthold i barnehagen
videreutdanning i læringsmiljø pedagogisk ledelse i barnehagen
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Lang ledererfaring; barnehagestyrer i til sammen 18 år.
Vært leder i lokal kunstforening.
Er leder i den lokale Velforeningen.
Engasjert i styrearbeid og drift av lokalt barne- og ungdomsteater og Hokksund by- og laksefestival
God kompetanse innen barnehagefeltet, både i yrket 25 år som barnehagelærer og akademisk formell
kompetanse.
Lang erfaring i å stå på scenen og som formidler; vokalist/musiker i over 30 år og som
programleder/speaker på Hokksund by- og laksefestival og andre arrangementer.
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Markus Furuberg
Nåværende stilling/yrke/tittel: Student
Alder: 22
Sivilstatus: Samboer
Bostedskommune: Drammen
Ønske om plassering på listen: Plass 20-50

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg ønsker å stille som kandidat fordi jeg er en ung voksen med masse kunnskap og meninger. Jeg er ikke den
mest erfarne politikeren, men jeg har en sterk vilje til å lære nye ting og sette meg inn i nye situasjoner.
Ungdom og unge voksne er demografisk alvorlig underrepresentert i politikken. Jeg ønsker å være en
kandidat for de unge i fylket og passe på at deres interesser blir ivaretatt på fylkesnivået. Dette er spesielt
viktig med tanke på hvor tett fylkets arbeid er bundet til de unges interesser, enten det er idrett og friluftsliv,
tannhelse eller videregående skoler. Høyre sliter med oppslutning blant unge velgere. Jeg mener at hvis man
bygger unge profilerte politikere i partiet, som kan stå i spissen for vår politikk. Slik kommer vi til å bli et mer
attraktivt og synlig parti også for de unge.
Politiske interesseområder:
Byutvikling
Ungdom, studenter og unge voksne
Utenrikspolitikk
Beredskaps og forsvarspolitikk
Næringspolitikk
Samferdselspolitikk
Politisk erfaring:
Medlem av Unge Høyre siden 2015. I løpet av den tiden så har jeg deltatt på haugevis av skoleringer av både
politikere og eksperter om forskjellige politiske temaer. I løpet av årene så har jeg stått på mange stands på
skoler og på torg, i tillegg til å ha vært med å drifte ungdomspartiet både på lokal og fylkesnivå. Jeg har også
drevet med politikk utforming gjennom politisk utvalg i fylkesforeningen.
Verv:
Nestleder - Drammen Unge Høyre
Fylkesstyret - Buskerud Unge Høyre
Utdannelse:
Fullført:
Generell studiekompetanse - Drammen videregående skole
Bachelor - Statsvitenskap - Universitetet i Sørøst-Norge
Pågående:
Master - Samfunnsanalyse - Universitetet i Sørøst-Norge
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Diverse sommerjobber og verv
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Tore Opdal Hansen
Nåværende stilling/yrke/tittel: komiteleder for utdanning i Viken og
nestgruppeleder for Høyre i Viken
Alder: 66
Sivilstatus: Samboer
Bostedskommune: Drammen
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 5

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg har stor interesse for politikk og ønsker å bruke min erfaring til å utvikle Buskerud fylkeskommune til
beste for oss som bor her. Buskerud har alt fra fjord til fjell. Industri i verdensklasse og et fremtidsrettet
landbruk. Buskerud er et Norge i miniatyr.
Fylkeskommunen har mange oppgaver og videregående skole er den største. I tillegg har vi fagskole og
folkehøgskole. Fylket har også ansvar for opplæring ved sykehus og fengsler. Innen samferdsel har fylket
ansvar for fylkesveiene, skoleskyss, kollektivtrafikk, fylkesbibliotek og arbeidet med trafikksikkerhet. Det
bare for å nevne noen.
Stortinget har vedtatt av Viken skal deles i tre. Vi har nå en mulighet som vi bare får en gang. Det er å starte
med nærmest blanke ark og finne svar på spørsmålet: Hva bør et fremtidsrettet nye Buskerud være for
innbyggerne, organisasjoner og næringsliv? Det arbeidet har jeg virkelig lyst til å være med på å planlegge og
realisere.
Politiske interesseområder:
Samfunnsutvikling i stort, stedsutvikling, utdanning, samferdsel, for å nevne noen
Politisk erfaring:
Jeg har bred erfaring fra lokalpolitikken. Jeg var ordfører i Drammen fra 2003 frem til 2020. Det førte til at
jeg også representerte kommunen inn i mange eierskap som havn, avfallsselskap, energiselskap ol. Før jeg
ble valgt til ordfører var jeg Høyres gruppeleder i 16 år. Jeg sitter i fylkestinget i dag, er komiteleder for
utdanning og sitter i Høyres gruppestyre som nestleder. Jeg har en tidligere periode i fylkestinget i Buskerud
fra 2003.
Jeg er nå valgt til leder av fylkestinget for det politiske utvalget som arbeider med å etablere nye Buskerud.
Jeg ledet ansettelsesutvalget for ny fylkeskommunedirektør. Jeg leder Høyres arbeid med nytt fylkesprogram
for Buskerud. Jeg er valgt inn i fylkesstyret i KS og er også valgt inn i KS sitt Hovedstyre. Jeg leder
nominasjonskomiteen i Drammen.
Jeg har vært leder av Høyres kommunalutvalg med møterett i Høyres Arbeidsutvalg og Hovedstyre. I dag er
jeg medlem av Høyres kommunalutvalg som Hovedstyremedlem i KS. Jeg har vært nestleder i Osloregionen,
en sammenslutning på over 60 kommuner og hatt flere andre oppgaver for Høyre eller kommune.
Utdannelse:
Markedsføringsutdannelse fra Gjerde i Drammen
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Ungdomssekretær/organisasjonssekretær i Buskerud Høyre fra 1980 til 1985
Informasjonssekretær i Høyres Hovedorganisasjon fra 1985 til 1993
Informasjonssjef i Oslo Høyre 1993 – 2003
Siden 2003 har jeg vært folkevalgt på heltid som ordfører i Drammen og fra 2020 i realiteten på heltid som
komiteleder i Viken.
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Thomas Haug
Nåværende stilling/yrke/tittel: Salgskonsulent/generalist
Alder: 61
Sivilstatus: Samboer
Bostedskommune: Øvre Eiker
Ønske om plassering på listen: Vet ikke/ikke viktig

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Føler jeg kan bidra bra innenfor Høyres politikk
Politiske interesseområder:
Psykisk helse barn og unge, forsvar,
Politisk erfaring:
Hole Unge Høyre tidlig 80 tall, leder
nå: koordinator i nominasjonnemnden Øvre Eiker Høyre
Programkomiteen til Øvre Eiker Høyre
Utdannelse:
3 årig handel/regnskap
Bankakademi/BI
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Er medlem i Odd Fellow ordenen og er ganske høyt opp der,Røde Kors Hjelpekorps i ungdommen, også som
lagleder
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Bård Heio
Nåværende stilling/yrke/tittel: Daglig leder
Alder: 55
Sivilstatus: Samboer
Bostedskommune: Nesbyen
Ønske om plassering på listen: Plass 20-50

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg ønsker å bidra til at Høyre gjør et godt valg på fylkesvalget 2023.
Politiske interesseområder:
Mine tre viktigste politiske interesseområdene er:
Næringspolitikk
Skattepolitikk
Distriktspolitikk
Politisk erfaring:
Min viktigste politiske erfaring er 6 år i kommunestyret, der jeg de siste 4 årene har vært gruppeleder og de
3 siste årene medlem av formannskap.
Min erfaring som leder av Kontrollutvalget fra 2017 til 2019 er også viktig å trekke fram da vi håndterte en
del svært profilerte og krevende saker som fikk mye medieomtale som Kontrollkomiteen kom godt ut av.
Det bør kanskje også nevnes at jeg er Styremedlem i Bedriftskanalen i Viken Høyre og at jeg var
Ordførerkandidat i 2019.
Jeg er også 2 vare for Buskerud Høyre til Stortinget.
Utdannelse:
Min utdanning er:
Bedriftsøkonom fra BI Drammen
Bachelor in Business med fordypning i finans fra Arizona State University
Master of International Management fra Thunderbird – American Graduate School of International
Management
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Jeg har jobbet 28 års som gründer innen næringslivet hovedsakelig på Svalbard, men også Norge der jeg
(med partnere) har bygget opp et 10 talls virksomheter som i hovedsak har lykkes.
Dette har vært hovedsakelig innen reiseliv (opplevelser, overnatting og bespisning), men også innen
eiendom og salg av kapitalvarer.
Mine oppgaver har vært hovedsakelig innen økonomistyring og rapportering, men også en del innen salg og
personal og generelt overordnet ansvar.
Jeg har også hatt endel verv innen organisasjonslivet og er i dag styreleder i Viset Nesbyen (Nesbyen Turistog Næringsservice as).
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Dag Øivind Henriksen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Lektor med tilleggsutdanning ved
RIngerike videregående skole og bonde.
Alder: 53
Sivilstatus: Samboer
Bostedskommune: Ringerike
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 5

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg ønsker å fortsette arbeidet med å løse oppgaver på regionalt nivå til fordel for innbyggere, kommuner og
virksomheter. Jeg vil jobbe for et stadig bedre utdanningstilbud som gir elever og ansatte gode muligheter.
Jeg ønsker å bidra til at fylkeskommunen sammen med andre partnere kan bidra til at Buskerud utvikler sine
muligheter i en retning som støtter opp under Høyre sitt program. Jeg mener at når det skal etableres et nytt
Buskerud fylke så gir det gode muligheter for at Høyre sine løsninger kan bidra til bedre løsninger for
innbyggerne. Dette er en oppgave som jeg ønsker å bidra til.
Politiske interesseområder:
Kompetanse, utdanning, verdiskapning om noen skal settes først. Er interessert i bredden av
fylkeskommunens ansvarsområder sammen med det som støtter opp under utdanningsfeltet slik som barn
og voksnes oppvekstforhold, næringsutvikling og kulturfeltet. Go
Politisk erfaring:
Kommunestyrerepresentant i Ringerike
Fylkestingsrepresentant i Buskerud/Viken
Utdannelse:
Agronom
Cand. Agric. (NMBU)
Universitetsgrader i Informasjonsteknologi, Veiledningspedagogikk og Utdanningsledelse.
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Har vært aktiv i Norges Speiderforbund, lokalt menighetsarbeid og idrettslag. Er engasjert i motorsport og
motorhistorie. Er også bonde.
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Jon Hovland
Nåværende stilling/yrke/tittel: Selvstendig næringsdrivende
Alder: 62
Sivilstatus: I et forhold
Bostedskommune: Modum
Ønske om plassering på listen: Plass 20-50

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg har vært medlem i fylkestinget i 8 år, medlem i kultur og samferdsel i utvalg. Jeg er valgt til
ordførerkandidat for Modum for neste periode. Denne perioden ble Høyre en del av posisjonen, for første
gang i Modum. Den skal vi beholde.
Jeg savner kontakt med fylkestingsgruppa. Jeg stiller meg til disposisjon på fylkestingslista på plassene
mellom 25 og 30. Da vil jeg være vara langt uti, men likevel være en del av gruppa. Da kan jeg tidlig ta del i
viktige saker for Modum, gi innspill og følge godt med. Fylket skal være kommunenes beste venn, da må vi ha
god kontakt.
Jeg stiller selvsagt opp som vara i de tilfellene det kan bli nødvendig.
Politiske interesseområder:
Nå blir det økonomi og teknisk, alt rundt infrastruktur.
Politisk erfaring:
20 år i kommunen, kommunestyret, formannskap, og utvalg
8 år i fylket, fylkesting og utvalg
Utdannelse:
Gymnas, BI, drevet butikk fra 0 til 75 mill på ti år.
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Leder hovedstyret Geithus IL.
Drevet dagligvare fra 0 - 75 mill, 0 - 45 ansatte.
Bygget opp et servicesenter i Spania, minilager, nøkkellager, Feelgood helsesenter, kontorleie
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Hanne Birgitte Lindbak Haatuft
Nåværende stilling/yrke/tittel: Daglig leder
Alder: 54
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Hol
Ønske om plassering på listen: Plass 6 - 10

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg vil gjerne bidra til god og fremtidsrettet politikk som vil gjøre nye Buskerud til en fylkeskommune med
tydelig retning, ambisjoner og mål. Er en god lagspiller.
Politiske interesseområder:
Bredt interessefelt - kanskje særlig med vekt på økonomisk bæreevne. Helhetsbildet.
Politisk erfaring:
Varaordfører pt., gruppeleder, foreningsleder, 3. periode i kommunepolitikken, kommunestyre og
formannskap - leder av samarbeidsgruppa for Høyrelagene i Hallingdal og Nore og Uvdal.
Utdannelse:
Adjunkt med opprykk
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Bred erfaring fra styreverv, styremedlem og styreleder i ulike frivillige foreninger og organisasjoner gjennom
30 år.
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Kine Fusche Jenssen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Advokat og daglig leder
Alder: 37
Sivilstatus: Samboer
Bostedskommune: Kongsberg
Ønske om plassering på listen: Plass 20-50

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg ønsker å gjøre Kongsberg til en bedre by for innbyggerne våre - da er man avhengig av samarbeid på
tvers av kommunegrenser
Politiske interesseområder:
Idrett.
Sammenhengen mellom helse, fysisk aktivitet og skole og arbeidskapasitet .
Byutvikling
Politisk erfaring:
Kommunestyrerepresentant 2019-2023
Utdannelse:
Bachelor i statsvitenskap
Master i rettsvitenskap
2 år bachelor i økonomi og ledelse
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Frivillig Gatejuristen
Sportslig leder Skrim håndball elite
Idrettsrådet Kongsberg
Styremedlem nettverk for advokatgründere
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Kurt Kleppe Josefsen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Spesialrådgiver
Alder: 57
Sivilstatus: Samboer
Bostedskommune: Modum
Ønske om plassering på listen: Plass 11-20

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg ønsker å bidra til å utvikle det nye Buskerud fylke til et godt fylke å bo.
Gode skoler, næringsutvikling og gode transportmuligheter er forutsetninger for å bringe Buskerud til å bli et
endra bedre fylke.
Politiske interesseområder:
Skole og oppvekst
Transport og bedre veier
Politisk erfaring:
8 år som bystyrerepresentant i Drammen
Hovedutvalg for kultur
Diverse råd som leder HV-nemda i Drammen, Oslofjordens friluftsråd, styremedlem i Konnerudgruvene.
Utdannelse:
Skatteetatskolen, saksbehandlerlinjen
Universitetet i Oslo, skatterett
Høgskolen i Akershus, pedagogikk for yrkesfag
Universitetet i Sørøst-Norge, Videreutdanning i veiledning
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Skattedirektoratet; Utvikling av kurs og ulike opplæringsprogram for ansatte på fylkesskattekontorene og
likningskontorene. Ellers prosjektleder for større opplæringsprosjekter i forbindelse med ny teknologi.
KPNQwest Norway; Prosjektledelse for utviklingsprosjekter og konsultarbeid.
Vestre Viken helseforetak: Arbeider med pasient- og pårørendeopplæring og med brukerstyring og
brukermedvirkning. Har også jobbet nært med kommunene i Vestre Vikens opptaksområde i utvikling av
tilbud innen pasient- og pårørendeopplæring.
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Lise Bye Jøntvedt
Nåværende stilling/yrke/tittel: Pensjonist
Alder: 73
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Ringerike
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 5

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg kom inn i politikken i 2013, da jeg ble bedt om å være valgkampleder for Ringerike Høyre. Jeg ble bedt
om dette fordi jeg er journalist av utdanning, og hadde markert meg i samfunnsdebatten. Særlig om
Ringeriksbanen og E16, og byutviklingen i Hønefoss. 2013-valget gikk godt, og Erna Solberg ble
statsminister. Jeg har nå halvannen periode i Ringerike kommunestyre bak meg. Jeg er kanskje Ringerike
Høyres mest markante stemme. Det gjelder både i hovedutvalget jeg sitter i, og i kommunestyret. Ikke minst
gjelder det som samfunnsdebattant. Jeg tror på Høyres politikk. Jeg ønsker å arbeide for våre løsninger, og
gjøre våre løsninger kjent og akseptert av enda flere innbyggere i Buskerud. "Gamle" Buskerud var en rød
fylkeskommune. Nye Buskerud behøver ikke lide samme skjebne, hvis vi jobber aktivt mot det. Jeg ble valgt
til leder av Ringerike Senior Høyre ved siste årsmøte. Jeg er leder i Ringerike og omegn Afasiforening, og
sitter fram til årsmøtet i februar 2023.
Politiske interesseområder:
By- og tettstedsutvikling, samferdsel med særlig vekt på Bergensbanens forkortelse (Ringeriksbanen) og
E16, seniorpolitikk.
Politisk erfaring:
Ringerike kommunestyre fra 2015 til dags dato. Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 2015-2019,
Hovedutvalget for miljø og areal fra 2019 til dags dato.
Utdannelse:
Artium ved Ringerike gymnas i 1969, sekretærlinjen ved Otto Treiders handelsskole, ex.phil. Universitetet i
Oslo, studier i historie, geografi og engelsk ved Universitetet i Gøteborg, journalistaspirant i Ringerikes Blad i
1974 ,diverse kurs ved Institut
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Journalist i Ringerikes Blad. Freelancer med eget firma med oppdrag for flere aviser, ukeblad og bedrifter.
Journalist i Næringslivets Ukeavis (NHOs avis). Forlagssjef for kunstforlaget Munchforlaget.
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Inger Synnøve Kammerud
Nåværende stilling/yrke/tittel: Regionrådskoordinator for
Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen
Alder: 61
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Ringerike
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 5

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg ønsker innflytelse og mulighet til å forme nye Buskerud fylkeskommune sammen med mine partifeller i
Høyre. Jeg ønsker å løfte frem saker der vi i Høyre kan vise en troverdig, helhetlig politikk som gagner
innbyggerne i det nye fylket vårt. Det viktigste jeg kan tilføre er et sterkt engasjement, mye initiativ til å
utøve praktisk politikk som kan skape en samfunnsutvikling som styrker våre kommuner og gir best mulige
liv for enkeltpersoner. Jeg ønsker å bidra til at Høyre får en sentral posisjon i nye Buskerud - jeg er klar og
motivert for å bygge et sterkt team.
Politiske interesseområder:
Mine politiske interesseområder er knyttet til opplæring, samferdsel og kollektivtransport, samt regional
utvikling. Dette er områder som gir gode muligheter for å profilere og gjennomføre Høyres politikk.
Nødvendige investeringer i kunnskap og infrastruk
Politisk erfaring:
Valgt inn for Høyre i Ringerike kommune i 2015 - og satt i formannskapet til jeg tiltrådte som byplansjef i
kommunen i september 2018.
Utdannelse:
Cand. mag. fra Universitetet i Oslo (nordisk språk og litteratur mellomfag, Idehistore grunnfag, geografi
mellomfag)
Cand. scient. fra Universitetet i København (bebyggelsesgeografi, bygeografi og fysisk planlegging).
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Som regionrådskoordinator for Ringeriksregionen har jeg opparbeidet inngående kjennskap til
fylkeskommunens mangfoldige oppgaver, og men også mulighetsrommet som kommuneregionene har og
kan ta.
Min brede kompetanse som prosjektleder, prosessleder og pedagog, ser jeg som en styrke i et politisk virke.
Jeg er vant til å bygge og få team til å fungere godt sammen.
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Odd-Andre Karlsen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Student
Alder: 20
Sivilstatus: Singel
Bostedskommune: Drammen
Ønske om plassering på listen: Plass 11-20

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg stiller som kandidat til fylkesvalget fordi:
1. Jeg ønsker å være med å bygge en skole der eleven er sentrumet for skolen. En skole der eleven selv kan
velge hvilken skole den personen selv ønsker å gå på, eller om personen ønsker å velge vekk en skole. En
skole som også setter krav til elevene, og lærerne, slik at elevene kan og kommer til å gjøre det bedre, og at
elevene vil få gode kvalifiserte lærere rundt seg.
2. Jeg ønsker også å lage en fylkeskommune som vi unge faktisk ønsker og velger å bo i. For faktumet er at
mange av dagens ungdommer vil heller flytte til de store studentbyene rundt om i landet for å studere og
jobbe. Da må vi føre politikk som gjør at vi unge ønsker å bli i Buskerud.
Politiske interesseområder:
Skolepolitikk, ruspolitikk, internasjonalt samarbeid
Politisk erfaring:
Leder i Drammen Unge Høyre
2. Nestleder i Buskerud Unge Høyre
Aktiv i Unge Høyre og Høyre generelt siden 2018
Utdannelse:
Studerer Bacherlor i Historie på UiO
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Vært aktiv i lokalidretten gjennom barndommen, som de fleste
Spiller i Strømsgodset Musikkorps
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Hans Ove Brude Kolstad
Nåværende stilling/yrke/tittel: Studieleder St. Hallvard vgs
Alder: 68
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Lier
Ønske om plassering på listen: Vet ikke/ikke viktig

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Ved å ha vært leder i videregående skole i 15 år mener jeg at jeg har erfaring som kan være til nytte i fylket.
Politiske interesseområder:
Hovedområder er skole, idrett, kultur og friluftsliv.
Politisk erfaring:
Hovedutvalg for idrett, kultur og oppvekst.
Vara kommunestyre.
Utdannelse:
Bedriftsøkonom Handelshøyskolen BI og Norges Markedshøyskole.
Diverse kurs i ledelse og administrasjon.
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Administrasjonssjef og markedssjef i grafisk industri i ca 20 år.
Rådgiver, prosjektleder og Area manager i software-firma i 10 år.
Styremedlem i Reistad Arena AS og tidligere mange styreverv i klubben.
Turleder og styremedlem i DNT Drammen og omegn.
Kontrollkomitemedlem i diverse idrettorganisasjoner, inkl. Norges Håndballforbund, region Sør.

Oppdatert pr 08.09.2022

31

KANDIDATPRESENTASJON FOR NOMINASJON TIL FYLKESTINGSVALGET 2023

Reidar Lauritsen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Pensjonist
Alder: 69
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Lier
Ønske om plassering på listen: Plass 11-20

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Når Viken nå blir oppløst blir det å gå tilbake ønsker med dette å bidra til at diverse regionplaner videreføres
i Nye Buskerud.
Har bred kontaktflate/nettverk i Buskerud. Ønsker å bidra på mange felt med mine erfaringer og
kompetanse. Nå som jeg akkurat har blitt pensjonist så ser jeg at jeg har tid til å utføre et godt bidrag inn i
fylkeskommunens arbeid politisk.
Politiske interesseområder:
Helse - Folkehelse - Samferdsel/Kollektiv løsninger - Utdanning - Kultur/Kulturminner - Eldrepolitikk.
(Ivareta Universell Utforming i alle ledd dvs. tilrettelegging - tilgjengelighet for alle.)
Politisk erfaring:
Lier kommune: Kommunestyre 12 år som fast medlem -3 år som varamedlem (i dag) - Helse og Sosialutvalg
medlem 4 år - Tjenesteutvalg medlem 8 år - Helse, sosial og omsorg utvalg 4 år Leder -- Helse, omsorg og
velferd Vara representant i dag.
Forliksråd 8 år som Vara - 3år leder i dag. Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 4 år leder.
Buskerud Fylkeskommune: Fylkesting 4 år som vara -- Samferdsel 4 år som 1 vara -- Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne 8 år som medlem (FFO) -- 4 år som leder (FFO)
Viken Fylkeskommune: Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser: medlem.
Utdannelse:
Økonom.
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Har en aktivitet for frivillighet gjennom 50 år i ulike organisasjoner som: Musikkråd (14 år) - Kulturråd (2
år)- Norges Musikkorps forbund Buskerud (8 år)- Musikkorps (8 år) - Skolekorps (23) - Dissimilis Norge (4)Liunggjengen (12) - Lions Club (6) - Norsk Fosterhjemsforening Nasjonalt /Buskerud (13)Barnevernsambandet Buskerud (8)- ADHD Norge nasjonalt (8), Buskerud (13) -Autismeforeningen i
Buskerud (5)- Ryggforeningen i Norge Nasjonalt (4) - Drammensrygg (4) - FFO Nasjonalt (4) - FFO Buskerud
(10)- FFO Viken Interim -styre (2). Pluss mange lokallag.
Har jobbet som selvstendig næringsdrivende som økonom - konsulent og rådgiver i de siste 30 årene.
Styreverv i Lier Høyre som økonomiansvarlig i 10 år. (sitter fortsatt)
Lier Seniorhøyre nyvalg leder 1 året.
Driver i dag med Sosialt entreprenørskap.
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Adrien Lenerand
Nåværende stilling/yrke/tittel: Student
Alder: 23
Sivilstatus: Singel
Bostedskommune: Kongsberg
Ønske om plassering på listen: Plass 20-50

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Mitt ønske er å bidra til at Høyre når ut til flere unge, og at vi gjør et godt valgresultat.
Politiske interesseområder:
Utdanning, helse, velferd og næringsliv.
Politisk erfaring:
Tidligere fylkesleder i Buskerud Unge Høyre og 1. vara i Kongsberg kommunestyret.
Utdannelse:
Studiespesialiserende på Kongsberg vidergående, og Bachelor i Statsvitenskap på Universitetet i SørøstNorge.
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Tidligere frilansjournalist og lokallagsleder i Mental Helse Ungdom. Har også jobbet som brukerstyrt
personlig assistent (BPA) og vært ungdomsambassadør for Plan International i deres arbeid for kvinners
rettigheter i u-land.
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Lise Nygård Lund
Nåværende stilling/yrke/tittel: Daglig ledere
Alder: 60
Sivilstatus: Singel
Bostedskommune: Kongsberg
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 5

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg brenner for barn og unges oppvekstvilkår og ønsker å bidra til en enda bedre skole.
Siden jeg er selvstendig næringsdrivende er gode rammebetingelser viktig. Vi trenger også flere gründere og
må legge til rette for at særlig kvinner blir gründere
Politiske interesseområder:
Barn og ungdoms oppvekstvilkår
Avskaffe barnefattigdom
Skape flere arbeidsplasser
Politisk erfaring:
Kvinnepolitisk leder i Vestfold Høyre
Nestleder i Holmestrand Høyre
Fast plass i Helse og omsorgsutvalget i Kongsberg kommune
Fast plass i Hovedutvalget for utdanning samt Fylkestingsplass i Buskerud
Styreplass i Buskerud og senere Viken Høyres kvinneforum
Vara i Viken fylkesting samt vara i Hovedutvalget for utdannings
Utdannelse:
Videregående, realfag
ICC fra Göthe Instituttet i Frankfürt
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Jobber som frivillig, bla på jazzen. Har internasjonal erfaring fra både Sveits og Kina.
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Tor Melø
Nåværende stilling/yrke/tittel: Senior geolog
Alder: 44
Sivilstatus: Samboer
Bostedskommune: Lier
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 5

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg har lyst til å være med å bidra til et bedre Norge. Da er Høyre et naturlig valg!
Den politikken som "vokser" frem fra venstresiden i norsk politikk mener bør stagges. Vi ser i dag en økt
tilslutning til kommunisme ,sosialisme og grøn ekstremisme. I 2022 så bør vi ha funnet ut at
kommunisme/totalitære ideologier ikke er svaret på noe som helst.
For å svare på klimakrisen så mener jeg at vi i Høyre har de aller beste verktøyene for å få til den overgangen
vi nå starter på. Venstresiden har ikke det. Makt og tvang er ikke nøkkelen. Vi klarer å lage en
sosialøkonomisk politikk som muliggjør denne overgangen uten å ødelgge menneskers pensjon, sette inn
refomer som velter en forutsigbar økonomi for bedrifter eller sette norges gode realøkonomiske status i fare.
Vi må se sammenhengen mellom økonomi og naturkunnskap. Det er Høyre som er best rustet til det mener
jeg.
Videre er jeg svært opptatt av oppvekstvilkår for barn og ungdom samt integrering. Det at vi har gode skoler
er avgjørende for et lands fremtid - og vi må sørge for at det elever lærer er basert på god forskning og at
elevene evner å kunne være kritisike til kilder. Dette er viktigere enn noen gang spør du meg.
Videre er jeg også over snittet opptatt av at alle skal oppleve at det skal være trygt å ferdes i trafikken. Vi må
sørge for at nullvisjonen lever videre. Da kreves det innsats fra alle. Tenker da på lavere fart og mer kontroll i
utsatte steder, bedre veier slik at vi kan bevare høy fartsgrense der det teller (over lange strekninger).
Har også flere politiske interesser, men jeg får da begrense meg litt.
Politiske interesseområder:
Klima og miljø
Oppvekst barn og unge
Trafikk - samferdsel
Offentlig styring ( vi må få bedre prosjektstyring i offentlige)
Pensjon
Politisk erfaring:
Begrenset.
Men det er fordi jeg har ikke syns selv at jeg har hatt noe å bidra med før jeg har blitt eldre.
Nå er jeg halvveis i livet - og har noe å bidra med.
Utdannelse:
Geolog fra Universitetet i Oslo
Infanterioffiser (fenrik) fra Hæren 1999
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Masse relevant erfaring - god på å tale til forsamlinger, god på å organsiere. Har vært med på en del
forskjellig oppigjennom.
Kommer litt an på hva dere ser etter.
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Eivind Molven
Nåværende stilling/yrke/tittel: pensjonert lege
Alder: 75
Sivilstatus: Singel
Bostedskommune: Øvre Eiker
Ønske om plassering på listen: Plass 20-50

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Ønsker Høyre tilbake i ledelse lokalt og som vinnere av neste stortingsvalg .
Politiske interesseområder:
Helse
Internasjonal politikk
Kultur
Politisk erfaring:
Flere perioder i kommunestyret i Ø.Eiker .
Utdannelse:
Utdannet lege , i arbeide som lege i alt 50 år!
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Yrkesrettet I det store og hele.
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Simen Murud
Nåværende stilling/yrke/tittel: Student
Alder: 23
Sivilstatus: Singel
Bostedskommune: Kongsberg
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 5

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Viken skal splittes, et fylke skal igjen bli til tre fylker. Samtidig løser ikke en oppløsning et av de
grunnleggende problemene med fylkeskommunen, det at folk har et fjernt forhold til fylkeskommunen og
hva den driver av med. Derfor må vi først og fremst skape en fylkeskommune som har legitimitet i
befolkningen. Det tror jeg vi gjør ved å ha en fylkeskommune som fokuserer på kjerneoppgavene sine. At vi
sikrer våre elever en god videregående utdanning, og at folk kommer seg både raskt og trygt fra A til B.
Skilsmissen fra Viken skaper noen utfordringer, økonomien blir trangere siden «gamle Buskeruds» Vardaraksjer ble overført til kommunene, og «nye Buskerud» vil ikke få disse aksjene tilbake. Samtidig som at
Røyken og Hurum, som tidligere var en del av Buskerud, nå har gått inn i Asker og blitt en del av Akershus.
Det jobbes med en endring av inntektssystemet for fylkeskommunene, men vi vet enda ikke hva det vil
innebære for Buskerud. Og selv om Buskerud formelt sett er reetablert 1. januar 2024, betyr ikke det at
organisasjonen Buskerud fylkeskommune er ferdig konstruert og klar for alle utfordringer den måtte møte.
Jeg velger å se på disse utfordringene og usikkerhetene som muligheter. Dette vil kreve at vi må tenke nytt
rundt oppgaveløsing i fylkeskommunen, samtidig som en valgseier i 2023 kan gi oss muligheten til å bygge
Høyres fylkeskommune opp fra bunnen av. Høyre er definitivt det beste partiet til å gripe disse mulighetene,
og jeg ønsker å være en del av det laget.
Politiske interesseområder:
Det er to politiske interesseområder jeg ønsker å trekke frem. Det er skolepolitikken, og klima- og
miljøpolitikken.
Skolen er vårt viktigste verktøy for å bekjempe forskjeller i samfunnet. Samtidig er skolen en helt avgjørende
og grunnleggende brikke fo
Politisk erfaring:
Styremedlem, Kongsberg Høyre (2017 – 2021.)
Nestleder, Kongsberg Høyre (2021 – dd.)
Arbeidsutvalgsmedlem, Buskerud Unge Høyre (2017 – 2018)
1. nestleder, Buskerud Unge Høyre (2018 – _2019)
Fylkesleder, Buskerud Unge Høyre (2019 – 2021)
Unge Høyre-representant, Viken Høyres arbeidsutvalg (2020 – 2021)
Kommunestyrerepresentant i Kongsberg (2019 – dd.)
Medlem, Hovedutvalg for kultur og oppvekst i Kongsberg kommune (2019 – dd.)
Utdannelse:
Fullført bachelorgrad innen Offentlig administrasjon og ledelse, fra Universitetet i Oslo.
Tar for tiden master innen Organisasjon, ledelse og arbeid, ved Universitetet i Oslo.
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Jeg har erfaring som valgkampsekretær for Buskerud Unge Høyre i valgkampen 2017, i tillegg til at jeg har
noen år i Kongsberg ungdomsråd bak meg (2015 – 2019). Av annen jobberfaring har jeg vært sommervikar
hos Meny.
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Christina Højer Mørkve
Nåværende stilling/yrke/tittel: Public Affairs Manager i Rud
Pedersen Public Affairs
Alder: 29
Sivilstatus: Singel
Bostedskommune: Drammen
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 5

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg vil stille som kandidat fordi jeg ønsker å bidra til utviklingen av nye Buskerud. Enn så lenge har vi et
fylkeskommunalt nivå, og det er da vår jobb som politikere å sørge for at man utnytter det potensialet til det
beste for innbyggerne. Buskerud vil stå ovenfor utfordringer i årene fremover, men har også store
muligheter. Jeg ønsker å delta i utviklingen av de videregående skolene i Buskerud, arbeide for å ta igjen
veietterslepet, og ikke minst sørge for en helhetlig næringsutvikling i hele fylket. Jeg mener Høyre er det
partiet som er best egnet til å ivareta interessene til Buskeruds innbyggere og sørge for en fremtidsrettet
utvikling av regionen vår, og det er et prosjekt jeg gjerne vil være med på!
Politiske interesseområder:
Finans- og næringspolitikk, samferdsel og utdanning.
Politisk erfaring:
2022 – d.d.: Medlem av Geografisk utvalg Buskerud & Ansettelsesutvalget
2020 – 2022: Nestleder, Høyres Europautvalg
2019 – d.d.: Folkevalgt – Viken fylkesting og Finanskomiteen
2019 – d.d.: Folkevalgt – Drammen kommunestyre og Teknisk hovedutvalg
2015 – 2019: Folkevalgt – Buskerud fylkesting i hovedutvalg for miljø, innovasjon og næring
2012 – 2014: Politisk nestleder – Buskerud Unge Høyre
2011 – 2019: Folkevalgt – Drammen Bystyre og komite oppvekst og utdanning
2011 – 2015: Politisk medlem – Drammen Ungdomsråd
2011 – 2013: Formann Drammen Unge Høyre
Utdannelse:
2017 – 2020: Master i menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
2012 – 2016: Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Public Affairs Manager, Rud Pedersen Public Affairs: 2022 - d.d.
Konsulent, Rud Pedersen Public Affairs: 2020 – 2022
Politisk rådgiver, Høyres Hovedorganisasjon: 2019 - 2020
Studentlærer ved Yunnan Universitet, Kina: Vårsemester 2018
Researcher ved Geelmuyden & Kiese: 2017 – 2018
Europarådgiver ved Osloregionens Europakontor, Brussel: 2015 – 2017
Praktikant ved Høyres Stortingsgruppe: Sommeren 2014
Sekretær Høyres Fylkestingsgruppe Buskerud: 2013 – 2014
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Aud Ingunn Narum
Alder: 73
Bostedskommune: Gol
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Tuva Marie Ziolkowski Nesset
Nåværende stilling/yrke/tittel: Elev
Alder: 16
Sivilstatus: I et forhold
Bostedskommune: Ringerike
Ønske om plassering på listen: Plass 20-50

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg ønsker å være en stemme for de unge, og kunne jobbe for flere tilbud som gjør livet lettere for de unge.
Politiske interesseområder:
Helse og skole
Politisk erfaring:
AU-medlem, Buskerud Unge Høyre (2022-dd.)
Utdannelse:
Fullført grunnskolen, og går fortiden 2.trinn studiespesialiserende på Ringerike videregående.
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Jeg jobber for tiden på Ringerike liftutleie.
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Arne Nibstad
Nåværende stilling/yrke/tittel: Løypekjører
Alder: 63
Sivilstatus: Samboer
Bostedskommune: Gol
Ønske om plassering på listen: Plass 20-50

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Ønsker endring i eldre/demens omsorg. Spesielt unge demente.
Ringeriksbane
Politiske interesseområder:
Samferdsel
Eldreomsorg
Politisk erfaring:
20 år i lokal poliktikk
Utdannelse:
Vidergående skole
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Flyklubb
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Jonas Nikolaisen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Jurist
Alder: 26
Sivilstatus: Singel
Bostedskommune: Sigdal
Ønske om plassering på listen: Plass 6 - 10

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg stiller meg til disposisjon fordi jeg ønsker å bidra til levende lokalsamfunn og vekst. Høyre har helt siden
jeg meldte meg inn som 15-åring gitt meg mye både faglig og sosialt. Jeg ser på det å engasjere seg og stille
seg til disposisjon som en mulighet til å gi noe tilbake. Etter en periode som vara til fylkestinget i Viken, der
jeg i praksis har deltatt og møtt tilnærmet fast, er jeg nå klar for å ta i et tak også i nye Buskerud fylkesting.
Med relevant erfaring fra både politikk og arbeidsliv er jeg motivert til å bidra til et sterkt Høyre også ved
fylkestingsvalget i 2023.
Politiske interesseområder:
Mine viktigste politiske interesseområder er utdanningspolitikk og regional utvikling, som jeg også har vært
så heldig å få jobbet mye med i Sigdal og Viken. Tett knyttet til disse er fylkeskommunal samferdselspolitikk
– en interesse jeg også tok med meg
Politisk erfaring:
Jeg er i dag leder av Sigdal og Eggedal Høyre og har hatt en rekke verv i partiet, også i fylkesstyret. I Viken er
jeg vararepresentant til fylkestinget og komité for utdanning siden 2019. I tillegg er jeg
kommunestyrerepresentant og medlem av hovedutvalget for oppvekst og kultur i Sigdal siden 2015.
Utvalgets nestleder fra 2019.
Jeg var kandidat ved kommune- og fylkestingsvalgene i 2015 og 2019, og stortingsvalget i 2021. Er tidligere
leder av Modum og Sigdal Unge Høyre, styremedlem i Modum Høyre (2013 –2017) og medlem av
fylkesstyret og arbeidsutvalget i Buskerud Unge Høyre (2012 – 2017). Ulike ungdomspolitiske verv
Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune (2011 – 2015). Deltakelse i internasjonale fora. Ledet
ungdomsrådet i Sigdal 2011 – 2015.
Utdannelse:
Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (2015 – 2021) med spesialemner ved Universität
Mannheim (2019). Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi ved Akademiet Drammen (2012
– 2015).
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
For tiden arbeider jeg som rådgiver i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (siden september 2021).
Tidligere har jeg blant annet vært rådgiver i kollektivenheten Skyss i Vestland fylkeskommune (januar –
august 2021) og vært praktikant ved Norges ambassade/FN-delegasjonen i Wien (januar – juli 2020).
Ut over dette har jeg erfaring fra ulike styrer, råd og utvalg i utdanningssektoren, kommunepolitikken og
frivillige organisasjoner, samt arbeidserfaring fra ulike stillinger både i Norge og internasjonalt. Jeg har
engasjert meg i det meste – fra min tid i 4H og Sigdal Friidrettsklubb, og videre gjennom vervet som
elevrådsleder ved Akademiet Drammen og deltaker i Young Ambassadors Leadership Program. Gjennom
studiet hadde jeg en rekke verv ved blant annet Universitetet i Bergen og European Law Students'
Association.
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Ingrid Magdalene Wik Risøy
Nåværende stilling/yrke/tittel: Elev
Alder: 18
Sivilstatus: Singel
Bostedskommune: Ringerike
Ønske om plassering på listen: Plass 6 - 10

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Dagens utfordringer er sammensatt, og derfor er det viktig å se helheten. Buskerud skal være et attraktivt
fylke der det skal være lett å bo, uavhengig alder og bostedsadresse.
Jeg ønsker et fylke der vi knytter bygd og by tettere sammen. Uansett om du bor i byen, eller i distriktene,
skal det være et godt tilbud slik at folk ønsker å bo i Buskerud.
Min generasjon benytter seg mye av fylkets tjenester. Ungdom benytter seg av fylkets tannhelse-tilbud,
kollektivtilbud og tilbud om videregående opplæring. Jeg ønsker å være ungdommens stemme inn i Høyre,
fordi det er nettopp ungdom som i stor grad benytter seg av fylkets tjenester.
Politiske interesseområder:
Samferdsel og skole.
Buskerud er et av de stedene i Norge med flest ulykker i trafikken, der vi står for omtrent 10% av alle
dødsfall. Med tanke på at vi bare står for under 5% av befolkningen, er det nødvendig at vi setter et større
fokus på trafikksikk
Politisk erfaring:
Unge Høyre-representant, Ringerike Høyres styre (2020 – 2021)
Lokallagsleder, Ringerike og Hole Unge Høyre (2021 – 2022)
Styremedlem, Ringerike Høyre (2021 – dd.)
1. nestleder, Buskerud Unge Høyre (2021 – 2022)
Fylkesleder, Buskerud Unge Høyre (2022 – dd.)
Medlem, Ringerike kommunes ungdomsråd (2022 – dd.)
Styremedlem, Ringerike, Hole og Jevnaker kvinneforum (2022 – dd.)
Utdannelse:
Fullført grunnskolen og 2 år med studiespesialiserende på Tyrifjord videregående skole, der jeg for tiden går
i tredje trinn.
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
I 2020 jobbet jeg som frivillig på Tyribo omsorgssenter i Ringerike, og sommeren 2022 jobbet jeg som
sommervikar på Hadeland Glassverk.
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Berit Schau
Nåværende stilling/yrke/tittel: Pensjonist
Alder: 67
Sivilstatus:
Bostedskommune: Lier
Ønske om plassering på listen: Plass 11-20

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Engasjert i samfunnsspørsmål, handlingsorientert og vil gjerne bidra til et bra resultat for fylkets innbyggere.
Opptatt av gode løsninger.
Politiske interesseområder:
Sitter som medlem av Viken Bedriftskanal, vara i Plan og Bygg, boligpolitikk, samt sitter som styremedlem i
Lier Høyre
Politisk erfaring:
Tidligere medlem av Utvalg for landbruk, fisk og vilt. Styremedlem i Lier Høyre, vara i Plan og Bygg, vara for
Lier Kommunestyre
Utdannelse:
BI og Kunsthistorie på UiB
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Regnskapsjef i ulike selskaper, vært med i ledelse i ulike organisasjoner ved mine sønners oppvekst
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Ana Maria Silva-Harper
Nåværende stilling/yrke/tittel: Daglig leder Jasmin kvinnenettverk.
Sosial entreprenør
Alder: 62
Sivilstatus: Skilt
Bostedskommune: Drammen
Ønske om plassering på listen: Plass 6 - 10

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg har vært aktiv i lokalpolitikken i snart 20 år i Drammen og Buskerud, og opplever at jeg har mer å gi, har
kunnskap og stort nettverk. Har vært samfunnsengasjert i mange år. Bruke min egen historie om god
integrering i Norge som inspirasjon og motivasjon for andre. Jeg mener at Høyres politikk passer veldig godt
for flere som burde bruke sin stemmerett, altså personer med innvandrerbakgrunn men vi når ikke frem og
mange kjenner seg ikke igjen i våre lister.
Politiske interesseområder:
Samferdsel, byutvikling, integrering, arbeid, eldreomsorg.
Politisk erfaring:
Kommunestyrerepresentant i Drammen siden 2003. Fylkestingsrepresentant i Buskerud i to perioder 20112019.
Utdannelse:
Bedriftsøkonom. Tolkeutdanning. Styrearbeid. Helseledelse. Menneskerettigheter, konflikt håndtering,
kulturutveksling.
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Ansatt i Drammen kommune som tolk, tolkeleder, integreringskonsulent fra 1988 - 1998. Ansatt i Vestre
Viken (tidl. Sykehuset Buskerud) som administrasjon- og økonomikonsulent fra 1998 - 2021. Selvstendige
sosialenpretrenør fra 2021 og til dags dato.
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Amrit Paul Singh
Nåværende stilling/yrke/tittel: Global Head of Transfer Pricing
(International Tax) v/ Norsk Hydro konsernet
Alder: 44
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Drammen
Ønske om plassering på listen: Plass 6 - 10

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg har vært knyttet til Høyre siden studietida (1998), og synes at Høyre har den beste politikken. Etter å ha
vært aktiv i kommunepolitikk er jeg innstilt til å gjøre innsats på fylkesnivå.
Som sagt har jeg har vært aktiv i kommunepolitikken i Drammen i to perioder, og er for tiden fast
representant i den nye sammenslåtte Drammen. Jeg brenner for skolepolitikken og representerer Høyre i
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning. Jeg ønsker nå å ta steget i fylkespolitikk. Jeg vil bidra med å bygge
opp det nye Buskerud og vil være med å utvikle Buskeruds videregående skoletilbud.
Politiske interesseområder:
Skolepolitikk
Næringsutvikling
Mangfold og integrering
Bærekraftig utvikling
Politisk erfaring:
Kommunestyrerepresentant (2019 - 2023)
- Hovedutvalg for utdanning og oppvekst
- Nærutvalg for Solbergelva, Solbergmoen, Åssiden
Vararepresentant ved Drammen bystyre (2015 - 2019)
Medlem av Hovedstyret i Drammen Høyre (2014 - 2018)
Utdannelse:
- MSc. of Financial Economics
- Master of Business and Economics (Siviløkonom)
- Lambertseter videregående skole
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Yrkeerfaring
- Global Head of Transfer Pricing v/ Norsk Hydro (Nåværende stilling)
- Transfer Pricing Manager v/ Deloitte Advokatfirma
- Senior rådgiver v/ Skatteetaten
Organisasjonsarbeid:
- Representantskapsmedlem ECONA (2020 - )
- Styremedlem ECONA Buskerud (2019-2021)
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Ingeborg Sivertsen
Nåværende stilling/yrke/tittel: Pensjonist
Alder: 65
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Kongsberg
Ønske om plassering på listen: Plass 20-50

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Spennende med erfaring også fra fylkesnivå.
Politiske interesseområder:
Helse- og omsorg
Politisk erfaring:
Kommunestyrerepresentant 2019-nå
Utvalg for Helse- og omsorg 2019- nå
Styremedlem Kongsberg Høyre
Utdannelse:
Sykepleier
Bedriftsøkonom
Tilleggsutdanning Arbeids- og organisasjonspsykologi
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
20 års erfaring fra lederstillinger ( HR og bedriftsstøtte ) Kongsberg Gruppen
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Anita Skretteberg
Nåværende stilling/yrke/tittel: Uføretrygdet
Alder: 58
Sivilstatus: Skilt
Bostedskommune: Modum
Ønske om plassering på listen: Plass 20-50

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Generelt samfunnsinteressert. Spesielt innen kultur og helse. Finner det interessant å være med og finne
gode løsninger.
Politiske interesseområder:
Helse, kultur, miljø,
Politisk erfaring:
Modum kommune:
3. perioden som medlem. De 2 første periodene i opposisjon. Nå i posisjonssamarbeid med Sp, Frp, Krf og V.
1 periode medlem teknisk hovedutvalg.
Nå 2. periode i hovedutvalg for helse og sosial
Buskerud Fylkeskommune:
Medlem i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 1 periode
Viken Fylkeskommune:
Nå vara til Fylkestinget
Utdannelse:
Fengselsskole 2-årig
Bachelor i økonomi og administrasjon BI 3-årig
Billedkunstutdanning 2-årig
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Styremedlem i Buskerud kunstsenter 4 år.
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Iselin Haugo Stavn
Nåværende stilling/yrke/tittel: Daglig leder i Hallinghelse
Alder: 34
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Ål
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 5

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Fylkestingspolitikken har gitt meg viktig og spennende erfaring innen flere felt. Det er fort å glemme at
fylkeskommunen har ansvar for viktige tjenester vi møter hver dag, som fylkesveier, kollektivtransport og
videregående skoler. Fylkeskommunen har også ansvar for det offentlige tannhelsetilbudet og en
verktøykassefor å stimulere til vekst i kultur- og næringsliv Fylkeskommunen er også en viktig støttestpiller
for idretten. Høyre har et godt, politisk fundament for å drive en fylkeskommune på en fornuftig og riktig
måte for innbyggerne våre - og det har jeg lyst til å være med på! Jeg har stor arbeidskapaistet og entusiasme
for det politiske arbeidet og finner stor glede i å være folkevalgt for Høyre i fylkestinget. Å prege en ny
Buskerud Fylkeskommune med god høyrepolitikk er min drivkraft.
Politiske interesseområder:
Samferdsel- og skolepolitikk. Opptatt av at fylkeskommunen skal spille på lag med kommunene i
utarbeidelse av areal- og kommuneplaner, og respektere lokaldemokratiet og lokalpolitikernes vedtak.
Politisk erfaring:
Fylkestingsrepresentant med flere verv siden 2011.
Fraksjonsleder for Høyre i samferdselskomiteen i Viken.
2. vara til Stortinget i perioden 2017-2021.
Tidl. hovedutvalgsleder i hovedutvalg for utdanning i Buskerud og medlem av hovedutvalg for miljø, næring
og innovasjon i Buskerud.
Kommunestyrerepresentant i Ål siden 2019.
Utdannelse:
Sykepleier
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Jobber som daglig leder i Hallinghelse, et interkommunalt helsesamarbeid i Hallingdal. Tidligere 1. nestleder
i Buskerud Høyre og sentralstyremedlem i Unge Høyres Landsforbund. For tiden 1. nestleder i Ål Høgre.
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Ravi Sunder
Nåværende stilling/yrke/tittel: Jobb konsulent
Alder: 54
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Drammen
Ønske om plassering på listen: Plass 11-20

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Sikre gode tjenester til innbyggerne og fremme næringsutviklingen.
Politiske interesseområder:
Næringsutvikling
Frivillighet og idrett.
Gode tjenester til innbyggerne.
Politisk erfaring:
Kommunestyrerepresentant
2003 - 2007 vara
2007 - dd fast
Utdannelse:
Bachelor, kultur og samfunnsfag (jus og statsvitenskap).
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Ulike roller i lokal klubb
10 år styremedlem i Drammen idrettsråd
5 år leder av Buskerud bandykrets
Nestleder i NBF/bandyseksjonen
Vise president - Indias bandyforbund
Styremedlem i Fretex jobb
Hovedtillitsvalgt (FLT) i Fretex
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Frode Sundseth
Nåværende stilling/yrke/tittel: Key account, rail operations
Alder: 46
Sivilstatus: Samboer
Bostedskommune: Lier
Ønske om plassering på listen: Plass 20-50

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Som representant for en historisk sterk Høyre-kommune ønsker jeg å bidra med å styrke det politiske
miljøet i Buskerud.
Politiske interesseområder:
Overordnet styring, samferdsel og utvikling
Politisk erfaring:
Foreningsleder i 3 år, Gruppenestleder i 3 år, medlem i kommunestyret og Formannskapet i Lier 3 år. Et års
erfaring fra planutvalget i Lier.
Utdannelse:
VGS
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Styreleder i sameie.
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Ingvild Søreide
Alder: 18
Bostedskommune: Hole
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Andreas Kagiavas Torp
Nåværende stilling/yrke/tittel: Lærer
Alder: 29
Sivilstatus: Samboer
Bostedskommune: Krødsherad
Ønske om plassering på listen: Vet ikke/ikke viktig

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Jeg ønsker å stille som kandidat fordi jeg ønsker å være med på å påvirke folks hverdag til det bedre gjennom
fylket, så lenge fylket fortsatt lever. Jeg ønsker også å stille for å være med på å fjerne fylket som styringsnivå.
For meg er skolegang og samferdsel de viktigste temaene jeg ønsker å være med på å påvirke på fylkesnivå.
Politiske interesseområder:
Utdanning, samferdsel, omsorg og fornuftig pengebruk.
Politisk erfaring:
Sitter i kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune, og har hatt de vervene siden høsten 2019.
Har også vært varaordfører i samme periode.
Utdannelse:
Master i historie ved NTNU.
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Har tidligere vært aktiv i diverse studentstyrer og har vært aktiv som håndballtrener i flere år.
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Tor Tveter
Nåværende stilling/yrke/tittel: Lokomotivfører
Alder: 60
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Drammen
Ønske om plassering på listen: Plass 6 - 10

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Har stor interesse for samferdsel og skolepolitikk som ligger under fylkeskommunen.
Politiske interesseområder:
Samferdsel og kollektivtrafikk.
Skole og utdanning
Politisk erfaring:
Lang politisk erfaring fra kommunepolitikk Nedre Eiker kommune
Leder av Nedre Eiker Høyre.
Kommunestyremedlem Drammen Kommune
Fraksjonsleder hovedutvalg tekniske tjenester.
Vara formannskapet
Medlem av fellesnemden for kommunesammenslåingen mellom Svelvik, Drammen og Nedre Eiker.
Utdannelse:
Understellsreparatør av tyngre kjøretøy (Lastebilmekaniker).
Reperatør av stridsvogner og pansrede kjøretøy
Lokomotivfører
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Tidligere fagsjef NSB togfremføring
Nåværende leder av Lokomotivpersonalets forening Drammen.
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Inger-Brit Vindegg
Nåværende stilling/yrke/tittel: Arbeider i Usta Eiendom AS
Alder: 75
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Hol
Ønske om plassering på listen: Vet ikke/ikke viktig

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Vil arbeide for at Hol - Hallingdal blir synlig i Det Nye Buskerud. Arbeide for at Høyre blir det største partiet i
Det Nye Buskerud. Være med på å sette fokus på samferdsel. Ringeriksbanen og RV 7 gjennom Hallingdal og
over Hardangervidda. Arbeide for at Idrettslagene skal få gode arbeidsvilkår , slik at barn og unge får boltre
seg i lek og aktivitet.
Politiske interesseområder:
Samferdsel . Barn og unge.
Politisk erfaring:
Vært i skolestyret. helse og sosial - kulturstyret- kommunestyret. Utvalg for Plan og utvikling i 16 år ( leder i
2 omganger )
Utdannelse:
Gymnas - Lærerskole - Universitet. ( tysk og norsk )
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Leder Geilo IL -- Skarverennet -- Hallingdal Golfklubb. Har drevet egen bedrift i ca 10 år.
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Christopher Amundsen Wand
Nåværende stilling/yrke/tittel: Seniorrådgiver
Alder: 35
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Hole
Ønske om plassering på listen: Plass 1 - 5

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Det blir avgjørende viktig å sikre et størst mulig Høyre når vi skal bygge nye Buskerud fylkeskommune.
Mange snakker om at den nye fylkeskommunen kommer til å få dårlig økonomi. Jeg frykter mer at de
rødgrønne skal få styre, da får vi i alle fall dårlig økonomi.
Jeg tror det er mulig å bygge en fylkeskommune som kan ivareta de viktige oppgavene på en god måte, men
da er det viktig med Høyrepolitikk. Vi må prioritere og konsentrere midlene på de store oppgavene, og vi må
gjøre ting på en smartere måte enn før. Vi må være mer tilstede ute i kommunene. Vi må ha færre ansatte og
mindre byråkrati på fylkeshuset, og flere ansatte ute i virksomhetene.
Jeg har vært med på to perioder i fylkestinget før. En gang i posisjon, og en gang i opposisjon. Vi må legge
vekk det som vi mener har fungert dårlig (og det har vel vært en del av det), og vi må gjøre mer av det som
fungerte bra. Som for eksempel å skille ut fylkeskommunens eiendom i et eget foretak. Som da vi instruerte
utdanningsavdelingen til å ha kunnskap i sentrum for alt. Kunnskap først, deretter andre ting. Muligheten til
å være med å bygge en fylkeskommune fra start, det motiverer meg masse.
Politiske interesseområder:
Jeg synes det er vanskelig å trekke ut et felt. Jeg har brent veldig for EU-saken og vært litt over
gjennomsnittet opptatt av forsvarspolitikk. I fylket synes jeg utdanning har vært mest spennende
Politisk erfaring:
1. vara til Stortinget
Kommunikasjonsrådgiver i Høyres stortingsgruppe, justis og beredskap
Politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe, forsvar
Generalsekretær i Unge Høyre
Fylkestingsrepresentant i Buskerud fylkeskommune
Kommunestyremedlem i Hole kommune
Formann i Buskerud Unge Høyre
Utdannelse:
Business Management ved Handelshøyskolen BI
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Jeg har jobbet med politikk, kommunikasjon og strategi hele mitt yrkesaktive liv.
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Marianne Werp
Nåværende stilling/yrke/tittel: Selvstendig næringsdrivende
Alder: 47
Sivilstatus: Gift
Bostedskommune: Øvre Eiker
Ønske om plassering på listen: Plass 6 - 10

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Fordi jeg mener jeg har noe å bidra med, og jeg har oppriktig lyst til å bidra.
Politiske interesseområder:
Oppvekst, samferdsel, næring, helse
Politisk erfaring:
Kommunestyrerepresentant siden 2007 (vara i perioden før)
Medlem av Formannskap
Medlem av Foreningsstyre
Medlem av Buskerudforum
Utdannelse:
Videregående skole yrkesfag
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Nestleder i Nøstetangen Norsk Glassmuseum og Nøstetangen Glassværks venner
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Søren Falch Zapffe
Nåværende stilling/yrke/tittel: Arbeidende pensjonist
Alder: 73
Sivilstatus: Singel
Bostedskommune: Lier
Ønske om plassering på listen: Plass 6 - 10

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud:
Nysgjerrig på hvilket politisk handlingsrom fylkeskommunen har i spennet mellom kommune og staten.
Politiske interesseområder:
Samferdsel
Kollektivtrafikk
Næringsutvikling
Samarbeid over fylkesgrensene
Politisk erfaring:
Medlem av kommunestyret siden 1988, formannskapet siden 1991. Varaordfører 2002/03. Gruppeleder i
Lier siden 1991.
Utdannelse:
Økonom - BI
Annen relevant erfaring fra yrkesliv eller organisasjonsarbeid:
Gründer og daglig leder av Intech AS - rådgiver innen IKT. Fortsatt styreleder.
Lang internasjonal erfaring fra tele- og energiprosjekter i Midt-Østen, Asia, Afrika og Sentra-Europa.
Styremedlem i Drammen Interkommunale havnevesen 1993 - 2021.
Leder Lier kirkelig fellesråd.
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