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Kandidatpresentasjoner 

11. september 2023 avholdes det valg til Fylkestinget i nye Vestfold fylke. 

Her er en presentasjon av kandidater som ønsker nominasjon til Høyres 

liste ved Fylkestingsvalget. 
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Kandidat nr. 1 Johanne Archer  

22 år fra Tønsberg 
Trainee 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Vestfold skal være det fylket med høyest fullføringsgrad på 
videregående opplæring. Det er den beste investeringen vi gjør i 
innbyggerne våre. 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Traineeopphold i Advokatfirmaet Wiersholm (2022) 
Internship i avdeling for myndighetskontakt i Geelmuyden Kiese (2022) 
Politisk rådgiver i Unge Høyres Landsforbund (2021) 
Studentsekretær hos Brækhus Advokatfirma (2019-) 
Studentsekretær i Advokatfirmaet Haavind (2019) 
Assistent i hjemmesykepleien i Færder kommune (2018-2020) 
Kassemedarbeider på Meny Eiktoppen (2017-2018) 
Deltidsansatt hos Nyland Blomster (2015-2017) 
 
Masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo (2019-) 
Generell studiekompetanse Greveskogen Videregående skole (2015-2018) 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Kommunestyrerepresentant i Tønsberg kommune (2019- ) 
Medlem av arbeidsutvalget Vestfold og Telemark Unge Høyre (2018-2019) 
Unge Høyre-kontakt i foreningsstyret Tønsberg Høyre (2018-2020) 
Mangfoldsansvarlig i foreningsstyret Tønsberg Høyre (2018-2019) 
Kvinneforumsansvarlig i foreningsstyret Tønsberg Høyre (2018-2020) 
1.nestleder i Tønsberg og omegn Unge Høyre (2017-2019) 
 
Saker jeg brenner for! 
En skole med muligheter for alle der mestring og kunnskap er i fokus. 
Videre mener jeg det er viktig med et generasjonsperspektiv i skolen. De beslutningene og de planene 
som blir lagt nå skal komme oss, barna våre og barnebarna våre til gode. Derfor må sette oss de riktige 
målene, stille de riktige spørsmålene og foreta de riktige prioriteringene i årene som kommer. Når det 
kommer til klima og miljø, ønsker jeg en grønn tettstedsutvikling gjennom bedre samferdsel og 
koordinert byutvikling. 

 
 
 

 

Kandidat nr. 2 Lene Holmer Barron  

45 år fra Horten 
Property Manager 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Få satt lys på kvinnesykdommer og få flere lærlingplasser i Vestfold. 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Elektriker  
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Elektroingeniør  
Prosjektleder 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Sittet i styret i Horten Høyre foreningsstyre siden 2013-2020, som både medlem, nestleder og 
kvinnepolitisk leder, kampanjeleder  
Sittet i kommunestyret fra 2011- 2019, som fast og vara  
Kvinnepolitisk nestleder 2018-2020  
Kvinnepolitisk leder for Vestfold og Telemark 2020-  
Medlem i AU -2020- 
 
Saker jeg brenner for! 
Mine hjerte saker er kvinne sykdommer, befolknings vekst til Vestfold og næring. må si jeg engasjerer 
meg veldig i ung psykisk helse, og løpet fra barnehage til videregående. 

 
 

 

Kandidat nr. 3 Petter Berg 

65 år fra Tønsberg 
Siviløkonom 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
En region som utnytter sin unike beliggenhet og historiske arv til å 
skape et samfunn der alle får brukt sine evner og muligheter. 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Siviløkonom fra NHH 1980.  
Ansatt i kredittselskap og bank 1980-1989.  
Selvstendig næringsdrivende 1989-2008. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Folkevalgt i Sem/Tønsberg kommune 1983-2019.  
Varaordfører/fung. ordfører i Tønsberg 2003-2009.  
Ordfører i Tønsberg 2009-2019.  
Styreleder/nestleder/styremedlem i KS Vestfold Nestleder i Styret i Vestfold Vann IKS Leder i 
representantskapet i Vestfold Krematorium IKS Leder i representantskapet i Tønsberg Renseanlegg IKS 
Medlem av representantskapet i Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, Vestfold Vann IKS Medlem 
av generalforsamlingen i Vesar A/S, Greve Biogass A/S, DS Kysten A/S. 
Medlem av fylkestinget for Vestfold og Telemark 2019-2023.  
Leder av Kontrollutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune 2019-2023. 
 
Saker jeg brenner for! 
- En skole som gir elevene mulighet til å utvikle alle sine evner  
- En arealforvaltning som gir grunnlag for vekst og utvikling, samtidig som det unike Vestfoldlandskapet 
bevares  
- Omsorg for de svakeste og de som sliter med å henge i utviklingen  
- Bevare og utvikle Vestfold-kulturen fra kysten til de indre bygder 
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Kandidat nr. 4 Renate Sølversen Berge  

33 år fra Færder 
Lærer på Nøtterøy videregående skole 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Vestfold skal være et fylke unge voksne vil flytte hjem til! 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Har jobbet fulltid som lærer siden 2017, og deltid ved siden av studiene i noen år før det. Har også ti års 
erfaring med ulike oppgaver i dagligvarebransjen, i små og store stillinger. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Har vært folkevalgt siden 2011, da ble jeg valgt inn i kommunestyret i Stokke, og etter hvert i nye 
Sandefjord. I dag er jeg kommunestyrerepresentant i Færder. I kommunene har jeg vært medlem av 
hovedutvalg for oppvekst, helse og kommunalteknikk. Var fylkestingsrepresentant i Vestfold fra 2015-
2019, og var medlem i Hovedutvalg for klima, energi og næring, samt medlem av Fellesnemnda. Har 
vært vararepresentant til Stortinget siden 2017, og har fått møte en del der. Har også erfaring fra diverse 
verv i foreningsstyrene, student- og elevråd. 
 
Saker jeg brenner for! 
Vestfold skal være et attraktivt fylke å jobbe og leve i, og har alle forutsetninger for å være nettopp det. 
Som fylkespolitiker vil jeg jobbe for: - At vi sikrer alle de unge en utdanning som gjør dem godt kvalifisert 
for studier eller et fagbrev, og jobbe for et tett samarbeid mellom utdanningssektoren og næringslivet. 
Elevene skal trives, mestre og lære på veien mot å skape seg en god fremtid. - Vestfold er det stedet 
der jeg trives aller best. Vi er et godt fritidsfylke, med en flott natur og et rikt tilbud av kulturopplevelser 
hele året. Dette må vi ta vare på, vise frem og forvalte med klokskap. Vi må bidra til å rydde opp i 
Oslofjorden, være en god samarbeidspartner for reiselivsnæringen og bidra til at så mange som mulig 
kan oppleve mestring, glede og ro i naturen vår. - At vi fortsetter å ta det grønne skiftet på alvor, og at 
fylkeskommunen bruker verktøyene den har for å være en positiv medspiller for aktørene i Vestfold. 
Skal vi lykkes, må vi jobbe målrettet med hele det tilgjengelige spekteret - fra reguleringsplaner og 
retningslinjer for offentlige anskaffelser, til støtteordninger og aktivt samarbeid med næringslivet og 
kommunene. Vi må være en aktiv og relevant samarbeidspartner for alt fra landbruket til store 
industribedrifter. Sammen med næringslivet kan vi gjøre Vestfold til et grønnere fylke. 

 
 

 

Kandidat nr. 5 Lasse Berntzen 

62 år fra Holmestrand 
Dosent, Universitetet i Sørøst-Norge 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Korte avstander - også politisk 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Cand. Scient fra Universitetet i Oslo med tilleggsutdanning på doktorgradsnivå. Har arbeidet med 
forskning og utdanning både i private og offentlige virksomheter. Ansatt som førstelektor ved Høgskolen 
i Vestfold, nå Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fra 2002. Utnevnt til dosent i 2014. Har arbeidet med 
smarte byer og smart energi. Har hatt sentrale roller i flere internasjonale prosjekter, og arbeider nå med 
et EU-prosjekt for å mer aktiv bruk av skog for CO2-fangst. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
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Politisk viseformann, Norges Konservative Studenter forbund, 1986-1988  
Formann, Den Konservative Studenter forening, 1988  
Gruppeleder, Bydelsforening 24, Røa, 1992-1994  
Leder Holmestrand Høyre 1996-1999 og 2001-2005  
Representant, Holmestrand kommunestyre, 1999-  
Utvalgsleder, Holmestrand kommune, 1999-2003 og 2015-2019  
Representant, Vestfold fylkesting, 2011-2019  
Representant, Vestfold og Telemark fylkesting, 2019- 
 
Saker jeg brenner for! 
Utdanning. Gi ungdom kompetanse til å møte arbeidslivet. Tre viktige forutsetninger: Godt læringsmiljø, 
valgfrihet for den enkelte, og fokus på elevers rettssikkerhet. Nødvendig å ha et velfungerende og 
tilgjengelig tilbud til elever med psykososiale utfordringer. Regional utvikling: Vestfold vil ha seks 
kommuner med ressurser og kompetanse til å løse mange oppgaver. Vi trenger en fylkeskommune som 
bidrar til samarbeid blant Vestfoldkommunene. 

 
 

 

Kandidat nr. 6 Olav Bolseth 

49 år fra Tønsberg 
Administrerende Direktør 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Utnytte felles muligheter i hele fylket. Skape solid økonomi i alle 
kommuner. 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Siv.Ing fra NTNU, industriell økonomi og teknologiledelse, 1998 
Ulike lederroller av teknologibedrifter siden tidlig 2000 tall, bodd og jobbet i Zürich i tidlig karriere 
MBA i strategisk ledelse NHH og University of Singapore, 2015 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Ulike roller i FK Eik Tønsberg (fotballklubb)m, styreleder morselskap fra 2014 
Medlem i Round Table, flere steder i landet 
Rolle i musikkorps i ungdomsåra 
 
Saker jeg brenner for! 
- Nærings og finanspolitikk - Rammebetingelser og arbeidsplasser for norsk industri. Nyetableringer 
- Tilbud til barn og unge - via frivillige organisasjoner. Vilkår og tilrettelegging 
- Skattepolitikk, spesielt formueskatt på arbeidende kapital 
- Skole, kvalitet og kompetansekrav til lærere 

 
 

  

Kandidat nr. 7 Niklas Cederby  

40 år fra Horten  
Rådgiver, strategisk samferdsel  

 

 

Min ambisjon for Vestfold!  
Vestfold - er fylke for fremtiden!    

 
Utdanning og yrkeserfaring  
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Bachelor i samfunnsvitenskap fra Örebro Universitet 2004-2007, spesialisering «Offentlig/privat samarbeid 
som verktøy for samfunnsutvikling».  
  
Master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo 2007-2009, spesialisering «Offentlig organisasjonsstruktur 
og konsekvensene for styring og forvaltning av kommunale oppgaver».  
 
Strategisk samferdselsrådgiver for politisk ledelse i Vestfold fylkeskommune (2010-2020)  
Strategisk samferdselsrådgiver for politisk ledelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune (2020-)  
  
Tillitsverv og organisasjonserfaring  
Hovedutvalg for bygg, regulering og næring, Horten kommune (2015-2019)   
Formannskap/kommunestyre, Horten kommune (2019-2023)   
Gruppeleder Horten Høyre (2020-2023)   
Høyres lederskole 2020  
  
Saker jeg brenner for!  
Mental helse  
Idrett, folkehelse og kultur 
Klima og miljø  

 
 

 

Kandidat nr. 8 Marit Langås Danielsen 

70 år fra Sandefjord 
Pensjonist 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Vestfold skal være det beste fylke i landet å bo i. 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Handelsskole Bankfaglige eksamener.  
Jobbet 30 år i bank.  
Jobbet på SVGS (Sandefjord Videgående skole) 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Skole. Fau, leder samarbeidsutvalg, nestleder Sandefjord Kommunale foreldreutvalg.  
Idrett: Hovedstyret i IL Runar i mange år, mange år i Vestfold idrettskrets også som nestleder. Har hatt 
og har flere verv i forskjellige lag og foreninger.  
 
Min andre periode som fast medlem i Kommunestyret og nå medlem av HSO (helse, sosial og omsorg) 
utvalget, forrige periode i KIF (kultur, idrett og friluftsliv) utvalget. Sitter som nestleder i Sandefjord senior 
Høyre og er fast medlem i Vestfold/Telemark senior Høyre. 
 
Saker jeg brenner for! 
Jeg brenner for at Vestfold skal være et godt fylke å bo i og at vi er et JA fylke. Tilrettelegge for 
næringslivet, infrastruktur både jernbane og veinett. Gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge, 
gode skoletilbud til barn og unge. Flere fagutdannede innen både skole og helsesektoren. Gode 
helsetilbud for alle, fra vugge til grav. Bekjempe ensomhet, fattigdom og bedre tilbud innen psykiatrien. 
Gode rammevilkår for idrett og kultur, gode anlegg og arenaer. Frivilligheten er viktig! 
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Kandidat nr. 9 Hanne Reitan Eikeland 

61 år fra Sandefjord 
Politipensjonist 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Gjøre en best mulig jobb i alle sakene vi får til behandling samt 
forsøke å få gjennomført våre valgkamp og programsaker 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Folkehøyskole 
Idrettslinje Videregående skole 
Samfunnsfaglinje Politiskolen 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Har vært Kvinnepolitisk representant i Sandefjord Høyre Og Kvinnepolitisk representant i Vestfold Høyre 
Har vært Fast medlem av Sandefjord bystyre og administrasjonsutvalg.  
Har vært fast medlem av Fylkestinget i Vestfold og har vært fast medlem av Kontrollutvalget i Vestfold 
fylke i hele 3 perioder.  
Har deltatt på flere landsmøter og kommunalkonferanser.  
Har deltatt på Høyres lederskikkelse og tok politiske grunnkurs allerede som 18 åring da jeg var med å 
stifte UH i min hjemkommune Fræna i Møre & Romsdal.  
Jeg har siden den gang vært medlem i Høyre og har aldri vært i tvil om hvem jeg skal stemme på og 
kone for.  
Jeg er Samfunns engasjert og har vært aktiv innen fri idrett og korps i mine unge år. Har deltatt ved flere 
NM i høyde og lengde hopp. Har også innehatt mange krets rekorder i årenes løp.  
Har vært med i korps i 8 år Har 2 barn som nå er voksne. De er nå hhv 37 og 23 år. Min datter er 
psykiatrisk sykepleier og min sønn er fast ansatt som befal & troppsleder i luftforsvaret. Da de var unge, 
var de med på hhv håndball og fotball. De ble fulgt tett opp begge to så jeg satt den gangen i 
ungdomsutvalget i STIF i Sandefjord samt i foreldreutvalget i Store Bergan Fotball.  
 
Jeg har jobbet som politi i 39 år hvorav de siste ca 25 årene med etterforsking. Jeg har også jobbet mye 
med forebyggende arbeid i etaten og har vært med på etablering av SLT i hhv Larvik, Lardal, Re og 
Andebu kommune. Jeg har jobbet ved de fleste politistasjonene i Vestfold samt ved 4 av våre tidligere 
lensmannskontor. Jeg har derfor jobbet mye Tverrfaglig og samarbeidet godt med våre kommunale, 
fylkeskommunale og statlige samarbeidspartnere. Det være seg innen skole, barnevern, trygg trafikk og 
mye annet. Jeg har også vært ungdoms etterforsker i mange år. 
 
Saker jeg brenner for! 
Alle typer Forebyggende arbeid Videregående opplæring og forhindre frafall.  
Utvikling av en veldrevet og best mulig fylkes kommune for våre innbyggere.  
Sikre rekreasjons områder og tilrettelegge best mulig for at alle kan få god tilgang på disse også de 
handicappede.  
Ta vare på miljøet og sikre at vi ivaretar det best mulig for fremtidige generasjoner. 

 
 

 

Kandidat nr. 10 Pål Ese 

57 år fra Færder 
Lærer i Økonomi ved Horten videregående skole 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Det første fylket som overfører større oppgaver til sine kommuner 
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Utdanning og yrkeserfaring 
5 1/2 års høyskoleutdannelse innen økonomi og pedagogikk 
Befalskoleutdannet innen hærens transport 
10 års erfaring som lærer i videregående skole 
15 års erfaring fra privat næringsliv, rettet mot transport og logistikk 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Kommunestyrerepresentant  
Medlem hovedutvalg kommunalteknikk og kommuneplan 
Nestleder lokallaget 
Kampanjeleder lokallag 
 
Saker jeg brenner for! 
En slankere fylkeskommune 
Frisk Oslofjord 
God regional infrastruktur 

 

 

Kandidat nr. 11 Frank Evensen 

60 år fra Sandefjord 
Fagleder Lede, Net tariffer 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Et sted der mange vil bo og jobbe, og at det blir et foretrukket sted å 
være 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
2 års høyskoleutdannelse innen økonomi og administrasjon i Horten ved Høyskolen i Vestfold 
Teknisk Fagskole elkraft i Porsgrunn 
3 år Yrkesfag ved Sandefjord videregående 
Over 30 års erfaring fra energisektoren i ulike roller og derav 15 år i ulike lederroller 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
-Kommunestyrerepresentant vara 
-Hovedutvalg for helse og sosial fast og nå varamedlem 
-Styremedlem Sandefjord Kystkultursenter som bla. arbeider for at ungdom gjennom arbeid kommer i      
jobb eller utdannelse.  
-Vara til styret i Sandefjord Høyre  
-Tidligere styremedlem i idrettslag (judoklubben Sandefjord) i ca10 år 
 
Saker jeg brenner for! 
Alle saker og temaer som berører Vestfold    
-Samferdsel 
-Skole 
-Kultur og idrett 
-Miljø og da spesielt renere Oslofjord 
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Kandidat nr. 12 Mats Flåtten 

20 år fra Sandefjord 
Fylkesleder i Vestfold og Telemark Unge Høyre 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
At Vestfold skal være det beste fylket å vokse opp i 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Fullført generell studiekompetanse Går ned 3. året bachelor i sosialantropologi med fordypning i 
Statsvitenskap. Har tidligere jobbet servitør og lærervikar. Jobber nå som bartender ved siden av 
studiene og organisasjonsarbeid. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Tidligere har jeg blant annet vært leder i Sandefjord Unge Høyre, sittet i styret til Sandefjord Høyre og 
vært politisk nestleder i Vestfold og Telemark Unge Høyre. I dag er jeg fylkesleder i Vestfold og 
Telemark Unge Høyre samt Landsstyrerepresentant i Unge Høyre. Jeg har også deltatt på Unge Høyres 
tradisjonsrike Elitekurs hvor jeg havnet på tredjeplass. 
 
Saker jeg brenner for! 
Skolepolitikk! Skolen er den viktigste arenaen vi har for å sikre folk et godt liv og utjevne de sosiale 
forskjellene. Jeg ønsker å jobbe for en skole som setter eleven i sentrum. Jeg tror det viktigste i 
skolepolitikken er at det alltid skal være skolen som tilpasser seg eleven - og ikke motsatt. Det betyr at 
at elevene skal få velge skole selv, nivå på undervisningen selv og ha tilgang på verdens beste lærere. I 
tillegg synes jeg at infrastruktur er veldig viktig. Vi har et fylke med ganske små avstander, men 
tilgjengeligheten kan fortsatt bli enda bedre. Da trenger vi mer vei og et bredere kollektivtilbud, som 
sørger for at alle kommer seg fra A til B. Uavhengig av om du bor i Høyjord eller Tønsberg sentrum. 

 
 

 

Kandidat nr. 13 Jan Helge Fosse 

68 år fra Færder 
Pensjonist / selvstendig næringsdrivende 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Vestfold skal være det gode fylket. 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Utdannet som økonom og autorisert regnskapsfører. 
Yrkeserfaring fra privat næringsliv med ledelse som spesialitet. Erfaring fra handelsvirksomhet, 
produksjon og industri samt drift av egen bedrift. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Folkevalgt i Skedsmo (nå Lillestrøm)2011, folkevalgt i Færder 2015 - 2023. Hovedutvalget for helse 
2017 - 2023, eldrerådet 2017 -2023,  
Stortingskandidat nr 9 i 2021. 
Leder av programkomiteen i Færder Høyre. Revisor i Færder Høyre 2018 - 2020, kasserer i Færder 
Høyre 2020- , styremedlem i Færder Høyre 2020. Komitemedlem i valgkamputvalget 
2017/2019/2021/2022. 
Leder av Bedriftskanalen for Vestfold Høyre 
Medlem i programkomiteen i Vestfold Høyre 2019/2022 
 
Saker jeg brenner for! 
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Vestfold fylkeskommune skal bli en slankere utgave av seg selv. Oppgavene til fylket bør i størst mulig 
grad overføres til de seks robuste kommunene, og primært være til støtte for kommunene mer enn å 
være en "overkommune". 
 
Samferdsel og infrastruktur er og blir viktig for regionen slik at det blir attraktivt å flytte til og arbeide i 
regionen.  
 
Innovasjon og nyskapning skal være fremtredende. 

 
 

 

Kandidat nr. 14 Stian Hauenschild 

47 år fra Horten 
Head of implementation 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Norges innovasjonsnav 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Utdanning: 
Bachelor of Business Administration and Economics 
Skatteetatskolen 
Jæren folkehøgskule, Mediefag 
 
Yrkeserfaring: 
Skatteetaten: Ligning av personlige skattytere, risikostyring, stab for styring og kontroll, IT prosjekt  
Mecom Group plc, Edda Media/Berlingske Media: Group Audit Manager 
Tønsberg Parkering: Administrasjonssjef 
Pilaro AS: ERP konsulent og prosjektleder, forretningsanalyse/Business Intelligence 
Snowlion Consulting: COO, prosjektleder 
Munio AS: Head of Implementation 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Nå: 
Kommunestyrerepresentant Horten Høyre 
 
Tidligere: 
Vara til hovedutvalg og kommunestyre 
Styremedlem i Horten Høyre 
Styreformann i borettslag 
Hovedtillitsvalgt, Sola flystasjon 
Speiderleder 
 
Saker jeg brenner for! 
Næringsutvikling, sette fart på skaperånden 
Boligutvikling og by-attraksjons-politikk 
Forenkle borgernes hverdag, kutte i byråkrati og regelverk  
Samferdsel (ett kollektiv alternativ for brukeren som dekker hele fylket) 
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Kandidat nr. 15 Erik Holmelin 

74 år fra Færder 
Samfunnsøkonom/halvpensjonist 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Et fylke i vekst og utvikling med en slank Høyrestyrt fylkeskommune 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med jobberfaring fra statsforvaltningen og bred erfaring som 
samfunnsøkonom fra flere større norske konsulentselskaper. Driver for tiden eget konsulentfirma. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Vara til Vestfold og Telemark fylkesting. Før det 4 perioder i Vestfold Fylkesting, blant annet som leder 
av Samferdsels og næringsutvalget og med bred erfaring også fra plan- og miljøutvalget og 
kulturutvalget 
5 perioder i Nøtterøy/Færder kommunestyre blant annet som varaordfører og hovedutvalgsleder for 
oppvekst og kultur. Leder for Færder Seniorhøyre 
Diverse tillitsverv i Vestfold Høyre 
 
Saker jeg brenner for! 
Frisk Oslofjord, med Høyre som ledende klima og miljøparti. 
Gjennomføring av Bypakke Tønsberg   
Bygging av dobbeltspor på hele Vestfoldbanen 
Kommunenes selvbestemmelsesrett i plan- og arealsaker 
Støtte til kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoners arbeid 

 
 

 

Kandidat nr. 16 Per-Eivind Johansen 

76 år fra Sandefjord 
Pensjonist/politiker 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Et fylke der Fk og kommunene drar sammen til beste for innbyggerne, 
der vi ser konturene av at de seks kommunene i fylket kan overta. 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Lektor. 
Undervist i videregående skole.  
Ordfører 16 år - fylkesordfører 8 år. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Leder Norsk kulturskoleråd - styreleder Teater Ibsen - styreleder VKT - styreleder 
vertskommunesammenslutningen - styreleder Fagskolen i Vestfold - styreleder Nestor - styremedlem 
Færder nasjonalparksenter - styremedlem Signo - styremedlem Skagerak Varme A/S - styreleder Otra 
Kraft - styreleder Vestfold Kraft - styreleder Stokke sparebank - leder 9-K. 12-K. Styreleder Vestfold 
Høyre - Stokke Høyre. 
 
Saker jeg brenner for! 
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Næringsutvikling  
Eldrepolitikk  
Arealpolitikk 

 
 

 

Kandidat nr. 17 Liv Margit Karto 

64 år fra Sandefjord 
Økonom 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Vestfold skal bli det foretrukne fylket å bo, jobbe og etablere næring i, 
fordi tett samarbeide mellom kommunene og fylket gir resultater. 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Executive master of management BI Oslo  
Bankøkonom 
Markedsøkonom 
 
Produktsjef betalingsformidling Sparebanken NOR 
eier og driver av Synssenteret Johannessen as på Nordbyen Kjøpesenter i Larvik 
Administrasjonssjef i et advokatfirma 
Jobber hos Synsam Sandefjord 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
HU samferdsel i VT fylkeskommune 
HU plan og areal gamle Vestfold 
Næringsutvalget gamle Vestfold 
Utdanning gamle Vestfold 
Planutvalget Sandefjord 
Næring Sandefjord 
Skole Sandefjord 
Gruppeleder Høyres VT gruppe 2017 til 2019 
Leder forliksrådet i Sandefjord 
 
Saker jeg brenner for! 
Norge skal bygges nedenfra. 
Fylket må ta tilretteleggerrollen på alvor, vi må være attraktive for et næringsliv hvor klima, miljø og 
alternativ energi er bærebjelken. 
Vi må legge til rette for at nye, innovative løsninger tas i bruk der det er fornuftig 
Vi må få på plass IC gjennom hele fylket 
Vi må jobbe for å bli en del av en nasjonal og europeisk infrastruktur hvor Jyllandkorridoren er sentral 
Vi må være en aktiv pådriver i arbeidet for å få Oslofjorden frisk igjen. 

 
 

 

Kandidat nr. 18 Johanne Wilhelmine de Ferry Nitter Kirsebom 

22 år fra Tønsberg 
Student 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Min ambisjon for Vestfold er å bidra til stabilitet og trygghet for alle 
innbyggerne. 
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Utdanning og yrkeserfaring 
Generell studiekompetanse fra Greveskogen Videregående. 
Studert Bachelor i Økonomi og Forretningsjus ved Handelshøyskolen BI. 
Høsten 2022 begynte jeg på min Master of Science Law and Business ved Handelshøyskolen BI. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Folkevalgt for Kommunestyret i Tønsberg 2019 -  
Folkevalgt for Fylkestinget i Vestfold og Telemark 2019 -  
Hovedutvalg for samferdsel 2019 –  
  
Tillitsverv 
Fylkesleder i Vestfold Unge Høyre 2017 - 2018 
Vestfold Høyres programkomite 2022 
 
Fylkestingsrepresentant i Vestfold og Telemark 2019 - 
Hovedutvalg Samferdsel i VT 2019 - 
Kommunestyrerepresentant i Tønsberg 2019 – 
 
Saker jeg brenner for! 
Jeg brenner for unges velvære i Vestfold. Skole - og utdanningspolitikk er viktig for meg. Jeg ønsker at 
flere skal fullføre videregående, at alle skal ha valgfrihet i skoleløpet og at elevene har det fint på skolen. 
Jeg brenner for psykisk helse blant unge. Jeg er også brennende opptatt av yrkesfag, fordi vi har et stort 
behov for disse elevene. Etter denne perioden har jeg også jobbet mye med samferdsel, infrastruktur. 
Jeg har blitt brennende opptatt av at veiene våre skal være trygge å ferdes på, både for harde og myke 
trafikanter. Jeg har også et ønske om å videre stimulere til en nullvisjon i trafikken. 

 
 

 

Kandidat nr. 19 Jan Birger Løken 

58 år fra Larvik 
Advokat 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Vestfold skal ha attraksjonskraft både når det gjelder bokvalitet og 
næringsetableringer. Vi skal være en fylkeskommune som på en 
nøktern måte fokuser på "å få jobben gjort!" 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Cand. jur 1990  
91-92 Konsulent i Miljøverndepartementet  
92-93 Konsulent i Arbeids- og administrasjonsdepartementet  
93-98 Politisk rådgiver/nestleder i sekr. Høyres stortingsgruppe  
98-02 Advokat - advokatfirma Wiersholm i Oslo  
02 - dd egen advokatvirksomhet i Larvik 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
83 - 87 medlem av Brunlanes kommunestyre  
87 - 95 medlem av Larvik kommunestyre  
87 - 91 Leder av Planutvalget i Larvik  
11 - 15 medlem av kommunestyret i Larvik  
15 - 19 medlem av Fylkestinget i Vestfold  
19 - dd medlem av Fylkestinget i Vestfold og Telemark 
21 - dd Medlem av Fylkesutvalget i Vestfold og Telemark  
Jeg har vært sekretær for programkomiteer foran landsmøter i Høyre.  
Leder av Høyres lovkomite nasjonalt. 
 
Saker jeg brenner for! 
Redusere utenforskap. Alt for mange ungdommer står utenfor skole og arbeidsliv. Det er enormt viktig å 
få flere gjennom videregående skole, frem til fagbrev mv. og inn i arbeidslivet. Tett samarbeid mellom 
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kommuner og Fylkeskommune. Fylkeskommunen skal ikke være noen overkommune. Tilnærmingen 
skal være samarbeid med kommunen. Vi skal nå bygge en fylkeskommune som er annerledes enn den 
vi "forlot", og med 6 kommuner i Vestfold har vi unike muligheter her. Rense og redde Oslofjorden. En 
stor oppgave som krever bidrag både fra alle offentlige forvatningsnivåer såvel som fra private. Bidra til 
en arealforvaltning der vi i samarbeid med kommunene legger til rette for attraktive bolig og 
næringsområder samtidig som vi tar vare på vår verdifulle kystsone og vår dyrkbare mark. I Vestfold ser 
vi viktigheten av å støtte opp om frivillighet, idrett og kultur. Denne sektoren er svært viktig både for 
folkehelse og livskvalitet. 

 
 

 

Kandidat nr. 20 Lise Løvaas 

58 år fra Holmestrand 
Økonomirådgiver 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Min ambisjon for Vestfold er at vårt vakre fylke skal være et godt sted 
å bo, og der alle steder i fylket er viktige og får ivareta sin egenart. 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Bachelor regnskap og revisjon 
Master i offentlig styring og ledelse 
Økonomirådgiver innenfor helse, sosial og omsorg i kommune siden 2004, avbrutt av ett år som 
avdelingsleder i 2018/2019 
Før det sekretær.  
Flere års erfaring med fagråd i en yrkesorganisasjon. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Styremedlem Holmestrand Høyre fra november 2022. 
Medlem Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd denne perioden. 
Varamedlem kommunestyret denne perioden. 
Varamedlem Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet denne perioden. 
 
Saker jeg brenner for! 
Utenforskap er et voksende problem, og her har skolen en viktig rolle, blant annet ved å forhindre frafall i 
videregående skole, og bidra til at ikke unge mennesker havner utenfor utdanning og arbeid. Samarbeid 
med næringslivet er viktig. 
 
Kollektivtransport er en utfordring hvis man ikke bor sentralt, samtidig som det er ønskelig at flere skal 
«parkere» bilen. Dette burde være et viktig satsingsområde, både av hensyn til innbyggere som ikke har 
mulighet til å kjøre bil, og av hensyn til klima. 

 
 
 

 

Kandidat nr. 21 Bjørn Olav Maurstad 

70 år fra Holmestrand 
Pensjonist 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
To jernbanespor gjennom hele fylket. 
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Utdanning og yrkeserfaring 
Jeg er 70 år utdannet ingeniør og trafikkflyger. 
 
Jeg har vært ansatt ved Preus Foto i Horten i 18 år som henholdsvis produksjonssjef, driftssjef og 
logistikksjef. I tillegg har jeg hatt forskjellige ansettelser innenfor industri. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Jeg har min andre periode i Holmestrand kommunestyre nå. 
 
Første periode var jeg også folkevalgt i utvalg for regulering og kommunalteknikk. 
Denne perioden er jeg folkevalgt i utvalg for oppvekst, kultur og frivillighet. 
 
Saker jeg brenner for! 
Jeg brenner for en bedring av eldreomsorgen vår i tillegg til at vi skaper et godt oppvekstmiljø for våre 
unge. 
I tillegg brenner jeg for at vi skal klare å rette opp i Oslofjordens miljømessige forfall. Og får stanset 
skadelige nitrogenutslipp fra jordbruk og kommunale renseanlegg. 
To spors jernbane gjennom hele fylket. 
Og selvfølgelig at Høyre gjør et godt valg ved valget. 

 
 

 

Kandidat nr. 22 Lars Erik Renslo Mehlen 

70 år fra Horten 
Karriereveileder 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Fylke med færrest innbyggere utenfor ordinært arbeidsliv. 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Ingeniør i Reguleringsteknikk. Har arbeidet innen IT med service, salg av automasjons løsninger til 
industri og offentlig forvaltning. Drevet eget firma med hovedvekt på IT utvikling og integrasjon. Siden 
2012 Karriereveileder for NAV tiltaksarrangører. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Drammen bystyre 1999 – 2015 Hovedutvalg Skole og oppvekst.  
Foreningsleder Horten Høyre 2017 -2019  
Horten kommunestyre 2019 - Hovedutvalg Helse og Sosial 
 
Saker jeg brenner for! 
Utenforskap, gi alle en mulighet til økonomisk trygghet gjennom å styrke: Skole og utdanning. Mulighet 
for arbeid til alle. Samarbeid med næringsliv om tilrettelagte arbeidsplasser. 
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Kandidat nr. 23 Hilde Kaasa Mikkelsen 

74 år fra Tønsberg 
Pensjonist 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Godt og variert tilbud, særlig i videregående skole. 
At kommunene overtar fylkets oppgaver. 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Tannlege, utdannet i Bergen.  
Grunnfag i Sosialpedagogikk og Offentlig administrasjon og ledelse. 
Arbeidet i Den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud (1972 – 2000) og i Vestfold (2000- 2012). 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
3 perioder i kommunestyre i Nedre Eiker, den siste perioden som gruppeleder og leder i Hovedutvalg for 
teknisk sektor. 
Styremedlem i Nedre Eiker Høyre i flere år hvorav 4 som leder. 
Nå styremedlem i Tønsberg Høyre. 
 
Saker jeg brenner for! 
Det betyr noe hva DU mener. 
Variert skoletilbud og individuell tilpasning. 
Legge til rette for at flest mulige kan bidra i samfunnet. 
Leve hele livet. 

 
 

 

Kandidat nr. 24 Anita Miric 

53 år fra Sandefjord 
Tolk 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Jeg ønsker at Vestfold blir landsledende i privatisering! 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Interiørdesigner-utdanning Jeg har jobbet som frisør, i barnehage, verge, som butikk medarbeider, tolk. 
Jeg også driver med kunst og siden 2015 har jeg hatt flere utstillinger innen malekunst rundt om i 
Vestfold. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Klubbmester i Lions, Leder i Fjorden sanitetsforening, Leder for Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon, Nestleder i Astma og allergi forening. Vara for Kommunestyre Sandefjord Høyre og 
vara for Fylkestinget Vestfold og Telemark. Har vært kvinnepolitisk for Sandefjord Høyre, og fast 
medlem av hovedutvalget innen næring. 
 
Saker jeg brenner for! 
Beredskap og sikkerhet. Vi må satse på nye ideer og nytenkende omsorgstjeneste og ha raskere og 
flere valgmuligheter for pasienter. Jeg også brenner for det frivillige livet, det må til mer innsats der fra 
alle kanter, og jeg ønsker at vi i Høyre satser mer på kultur. Vi kan redde flere liv ved å satse på ulike 
typer kunst fra tidlig alder. Satse mer på det kreative kan åpne veien for flere spennende muligheter og 
ideer.  Kunst trenger ikke ord, det inkluderer alle mennesker på tvers av kultur. 

 
 



Fylkestingsvalget 2023 Vestfold  

19 av 24 

 

Kandidat nr. 25 Stig Arild Nilsen 

70 år fra Tønsberg 
Pensjonist 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Min ambisjon for Vestfold er vi skal være nyskapende og bærekraftig. 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Er utdannet innen kommunikasjons nettverksløsninger innen telekom og data med lang prosjekt erfaring 
i forretningsutvikling til nordiske og europeiske private og offentlige kunder. Liker å fokusere på 
kost/nytte for samfunnet når løsninger skal velges. Er bruker av alle mulige elektroniske hjelpemidler. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Sitter i dag VT Høyres AU, FS som leder for Senior Høyres fylkesstyre. 
Er styremedlem i Tønsberg Høyre som leder i Tønsberg Senior Høyre. 
Er styremedlem i SH landsstyre. 
 
Saker jeg brenner for! 
Samferdsel, klima og teknologi. 

 
 

 

Kandidat nr. 26 Mari Pran 

54 år fra Larvik 
Fakultetsdirektør, Universitet i Sør-Øst Norge 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Vestfold for kommende generasjoner gjennom grønn og bærekraftig 
utvikling! 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Lederutdanning, AFF/ NHH. Ressursøkonomi, Norges Landbrukshøgskole/ Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet.  
Fakultetsdirektør Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Universitetet i Sørøst-Norge. 
Økonomidirektør Høgskolen i Telemark.  
Økonomidirektør Norges musikkhøgskole.  
Plansjef Universitetet i Oslo. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Fylkestingsrepresentant og medlem av Hovedutvalg, for klima, areal og plan, Vestfold og Telemark 
fylkeskommune.  
Varamedlem kommunestyret i Larvik og varamedlem kommunestyret i Sør-Odal.  
Styremedlem Teater Ibsen, Larvik Havn KF, Undervisningsbygg Oslo KF, Senter for materialvitenskap 
og nanoteknologi. 
Larvik Høyre, leder. Larvik Høyre styremedlem.  
Sør-Odal Høyre, styremedlem. Odal Unge Høyre, leder. 
 
Saker jeg brenner for! 
- Bærekraftig utvikling og innovasjon. 
- Ny teknologi for grønn omstilling og økt velferd.  
- Å tilrettelegge for næringsetableringer.  
- Å tilby utdanning for alle og møte samfunnets behov for kompetanse.  
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- Å ta vare på økosystemene og verne matjord 
- Å redde Oslofjorden! 
At fylkeskommunen skal bidra til utvikling og sammenheng i regionen i tett samarbeid med kommunene 

 
 

 

Kandidat nr. 27 Tine Ramberg 

53 år fra Holmestrand 
Sales Executive 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Bidra til å utvikle hele fylket! 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Har jobbet for Puzzel AS med salg av moderne verktøy for digital kundeservice siden 2014. 
Tidligere jobbet for TDC, Visma, Xerox og Office line med IT- og telekom løsninger. 
Erfaring, opplæring og utdannelse innen salg og prosjektledelse. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Diverse verv i Høyre og relaterte foreninger, nå styremedlem i Holmestrand Høyre. 
 
Saker jeg brenner for! 
Jeg stiller som kandidat for Høyre da jeg mener Høyre ser utfordringene og klarer å styre kommunen og 
fylkeskommunens økonomiske forpliktelser og satsingsområder på den mest fornuftige måten. Jeg er 
opptatt av samarbeid og brobygging, prioriteringer og å skape best mulig vilkår for barn og ungdom, 
eldre og syke. Næringsliv er viktig, uten å legge til rette for næringslivet blir oppgavene over enda 
vanskeligere. I bunnen ligger en lovnad om å lytte til velgerne, være synlig og å være tydelig på valg og 
prioriteringer. 

 
 

 

Kandidat nr. 28 Anne Helle Skog 

58 år fra Holmestrand 
HR-konsulent 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Et enda tettere samarbeid med kommunene i fylket slik at vi styrer i 
samme retning. 
 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Bachelor innen økonomi, pensjon og ledelse. 
Har lang arbeidserfaring, og har blant annet jobbet med ledelse, prosjektledelse, prosessutvikling og 
opplæring. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Sitter nå som fast medlem i kommunestyret og hovedutvalg for kommunalteknikk, regulering og miljø i 
Holmestrand kommune. I tillegg er jeg varamedlem til formannskap og administrasjonsutvalg. 
 
Saker jeg brenner for! 
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Jeg brenner for god læring i skolen slik at kompetansehevingen blant elevene går i takt med behovet 
både i eget fylket og i Norge generelt, og som igjen vil styrke inngangen i arbeidsmarkedet. 
Jeg mener at om vi lykkes med overnevnte vil arbeidsplasser økes, og sysselsettingen vil bedres. 
Jeg brenner også for at Vestfold fylke blir et fylke som tar vare på miljø og på sine naturressurser. 
Vi skal være inkluderende og sørge for ivaretagelse av mangfoldet. 

 
 

 

Kandidat nr. 29 Gyrid Steen 

51 år fra Holmestrand 
Regnskapskonsulent 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Ønsker at Vestfold skal bli et godt og attraktivt sted å bo. 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Har jobbet med litt forskjellig, fra renhold til kontor/regnskap. Jobber nå med regnskap for Sandefjord 
kommune og trives godt med det. Har også en stilling for Drammen kommune som skjenkekontrollør. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Tidligere sekretær i Drammen Akvarieklubb, nå revisor i Drammen Stuefuglforening. 
 
Saker jeg brenner for! 
Likestilling og bærekraftig økonomi. 

 
 

 

 
Kandidat nr. 30 Anders Johan Steensen  
 
68 år fra Horten 
Pensjonist 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Vestfold skal bli det fortrukne fylke for unge å bo og arbeide i   

 
Utdanning og yrkeserfaring 
BSc Teknisk kybernetikk, BSc bedriftsøkonomi 
Arbeidserfaring: 
Ingeniør Elkem, 2 år 
Overingeniør NPC (nå Aker Solutions) 12 år 
IT sjef Kaldnes de Groot 2 år 
Redaktør Teknisk Ukeblad, 18 år 
Spesialrådgiver Norges Forskningsråd 9 år 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Leder Horten Høyre 1991 - 93 
Horten kommunestyre 1987 - 1995 
Medlem Vestfold fylkesting 1995 - 2003 
Nestleder Vestfold Høyre 1998 - 2002 
Vara Horten kommunestyre 2015 -  
Vara Vestfold og VTF 2015 -   
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Leder av programkomitéen Vestfold 2022- 
 
Saker jeg brenner for! 
Samfunnsutvikling 
Utdanning 
Nærings og industripolitikk 
Økt bruk av konkurranseutsetting i offentlig sektor 

 
 

 

Kandidat nr. 31 Anne Strømøy 

49 år fra Sandefjord 
Markedssjef 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Bestfold! 
 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Eksportmarkedsfører fra Bi/Nanyang Technological University i Singapore/University Sains Malaysia i 
Penang.  
Jobbet blant annet hos Innovasjon Norge i Tokyo og Beijing, som markedssjef for Hurtigruten i Asia og 
bygget opp agentnettverk i regionen ut fra Beijing, som salgssjef for et nettverk av de største hotellene 
og Torp i Vestfold for å selge Vestfold som kurs/konferanse destinasjon i deler av Europa, jobbet med 
arrangementsturisme i Visit Vestfold.  
Jobber nå i et prop-tech-selskap som heter Placepoint og gründer eget selskap. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
2011-15: Medlem i planutvalget og kommunestyret  
2015-19: Utvalgsleder kunnskap, barn og unge, formannskap og kommunestyre. Medlem i fellesnemda 
og ansettelsesutvalg. Nestgruppeleder 
2019-: Utvalgsleder kunnskap, barn og unge, formannskap og kommunestyre. Nestgruppeleder 
 
Saker jeg brenner for! 
At vi skal gi like mulighet til alle barn og unge slik at de settes i stand til å mestre sitt eget liv med aktiv 
deltagelse i samfunnet. At næringslivet får den kompetansen de etterspør slik at de kan vokse og utvikle 
seg, og bidra til en ønsket samfunnsutvikling. At vi tar klimautfordringene på alvor, og legger til rette for 
at "grønne" bedrifter skal etablere seg her hos oss. 

 
 
 

 

Kandidat nr. 32 Emil Trondsen 

31 år fra Larvik 
Assisterende rektor 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Et Vestfold som er attraktivt, innovativt og inkluderende! 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
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Jeg er utdannet lektor i engelsk og samfunnsfag fra NTNU og har etterutdanning i religionsdidaktikk fra 
MF og norsk. Jeg har jobbet 7 år ved Kjølnes ungdomsskole i Porsgrunn, hvor jeg i dag er assisterende 
rektor, en stilling jeg har hatt i snart 2 år. I tillegg til jobb går jeg på den nasjonale rektorutdanningen på 
BI Nydalen. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Jeg har erfaring fra ulike organisasjoner fra studietiden (Europeisk ungdom og Høyres 
stundenterforbund), og jeg har vært styreleder i Veldrestubben Boligsameie siden 2020, og er 
styremedlem i Religionslærerforeningen i Norge. Jeg er også varamedlem i Larvik Høyre siden 2021. 
 
Saker jeg brenner for! 
En inkluderende og fleksibel skole med fokus på kunnskap og livslang læring. Trygge og gode 
helsetilbud for alle, også innenfor psykisk helse. Entreprenørskap og innovasjon for de grønne skifte, og 
effektivt samarbeid mellom offentlig og privat sektor. 

 
 

 

Kandidat nr. 33 Jill Eirin Undem 

44 år fra Tønsberg 
Organisasjonskonsulent 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Vestfold - Norges beste fylke å bo, leve og jobbe i. 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Statsvitenskap grunnfag, økonomi og administrasjon BA, prosjektledelse.  
Ekstrahjelp butikk, gartnerimedarbeider, assistent i skole og SFO, assistent i bolig. 
Organisasjonskonsulent ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Medlem Tønsberg Ungdomsråd 
Nestleder Studentparlamentet ved Høgskolen i Vestfold 
Leder Studentuka i Vestfold 
Leder Vestfold Studentsamfunn 
Styremedlem Høgskolen i Vestfold 
Medlem FAU og SU Ekely bhg 
Diverse styreverv i Senterungdommen lokalt, fylke og nasjonalt 
Diverse styreverv i Senterpartiet lokalt, fylke og nasjonalt 
Leder Vearåsen velforening 
Sekretær hovedstyret i Vear IF 
Politisk erfaring: 
1999-2003 Tønsberg bystyre. Gruppeleder, medlem av formannskap, medlem av finans, plan og 
administrasjon, nestleder i utvalg for oppvekst. 
2003-2011 Vestfold fylkesting. Medlem av hovedutvalg for utdanning, nestleder for hovedutvalg for 
kultur. 
2011-2017 Stokke kommunestyre. Gruppeleder, medlem av utvalg for plan, miljø og teknikk. 2019- 
Tønsberg kommunestyre. Medlem av utvalg for plan og bygg, leder av utvalg for oppvekst og opplæring. 
2019- Vestfold og Telemark fylkesting. Nestleder hovedutvalg for utdanning og kompetanse, medlem 
hovedutvalg Vestfold. 
 
Saker jeg brenner for! 
Redusere utenforskap - herunder mål om at alle skal kunne gjennomføre videregående opplæring. Sikre 
regionen den kompetansen som til enhver tid er nødvendig for et mangfoldig og fremtidsrettet næringsliv 
gjennom tett samarbeid mellom videregående opplæring, fagskole, USN og næringslivet. Skape flere 
arbeidsplasser gjennom en helhetlig regional næringsutvikling i samarbeid med kommuner, 
utdanningsinstitusjoner og næringslivet. Sikre og utvikle Torp som regional flyplass. Sikre full utbygging 
av Vestfoldbanen. 
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Kandidat nr. 34 Kjetil Vold 

48 år fra Larvik 
Student 
 
 
Min ambisjon for Vestfold! 
Vestfold må sees på som en storby, der byene fungerer som bydeler, 
dersom vi skal kjempe om midler og arbeidsplasser. 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Over tjue års erfaring innen logistikk og innkjøp, men har nå startet på studier ved Universitetet i Sørøst-
Norge, med mål om å bli ingeniør innen plan og infrastruktur etter hvert. 
 
Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Medlem av kommunestyre og hovedutvalg for miljø, kultur og næring i Larvik. Diverse komiteer og 
utvalg i den forbindelse. Styremedlem Kulturhuset Bølgen KF. Tidligere styremedlem Larvik Havn KF. 
Styremedlem Larvik Høyre. Tidligere Styreleder i Larvik Venstre. Styreleder i foreningen Kulturaktørene, 
som arrangerer konserter og festival. 
 
Saker jeg brenner for! 
By- og stedsutvikling. Identitet skaper tilhørighet, og tilhørighet gir oss mennesker lyst til å delta i 
samfunnet vi lever i. Det er vi helt avhengige av i fremtiden. Fra og med nå. Kultur. Ikke i stedet for 
helsetilbud eller utdanning, men som en del av det. 

 
 
 
Bilder: Privat, Høyre, Mona Grann-Meyer, Xenia Villafranca, Hege Mathisen 


