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Introduksjon 

Vedlagt følger en alfabetisk oversikt over kandidater til Buskerud stortingsvalgdistrikt.  

Kandidatene i oversikten stiller enten til gjenvalg eller er foreslått. Alle kandidatene har 
bekreftet at de ønsker å stille til valg.  

Nominasjonskomiteen vil til nominasjonsmøtet den 25. november 2020, på 
Sundvolden Hotel i Hole, legge frem en endelig innstilling på 14 navn hvorpå 
nominasjonsmøtet vedtar den endelige listen. 

Kandidatoversikten vil gjøres offentlig på Viken Høyres websider, den vil også være 
grunnlag for informasjon om kandidatene til kommuneforeningenes prøve-
nominasjoner 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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Morten Berger 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Selvstendig næringsdrivende (tjenesteyting)  

Berger Bedriftsutviklingn AS 

Alder: 67 

Sivilstatus: Gift  3 barn fra tidligere ekteskap 

Kommuneforening: Drammen Høyre 

Ønske om plassering på listen: Blandt de 14 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg ønsker å påvirke politikken fra sentralt hold gjennom arbeid i Stortinget. Min motivasjon er å gjøre en 
forskjell og belyse interessene og problemområdene til særlig små-bedrifter, grundere og pensjonister. 

Politiske interesseområder: 

Mine politiske interesser er innen flere områder, men særlig innen forholdene og rettighetene til små-
bedrifter, grundere og pensjonister. Det vil si næringspolitikk, nyskaping, eldrebølgen, velferd og pensjon. 

Politisk erfaring: 

Ingen partipolitisk erfaring, men mange års erfaring fra fagorganisasjoner som NHO og NITO. 
Vært medlem i Høyre i mange år (over 30) 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Min erfaring som bedriftsleder i SMB-bedrifter, min erfaring med organisasjonsarbeid og min erfaring fra 
veiledning og rådgiving av etablerere og grundere (nystartede bedrifter). Dessuten har jeg rundet 67 år og 
samler erfaring som pensjonist (men fortsatt aktiv i egen bedrift) 

Utdanning: 

Grunnutdanning som ingeniør (bygg/anlegg), tilleggsutdanning som bedriftsøkonom, motiverende coach, 
styrearbeid og styreledelse samt et utall fagkurs 

Yrkesbakgrunn: 

15 år i byggebransjen, 12 år som bedriftsleder, 16 år som selvstendig tjenesteyter 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

NITO, NHO 
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Håkon Brathovde Olsen 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Student 

Alder: 22 

Sivilstatus: Singel 

Kommuneforening: Modum Høyre 

Ønske om plassering på listen: Ingen preferanse, men klar til å ta ansvar 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Buskerud er et fantastisk valgdistrikt med storbyfølelse og hektisk liv i sør, til bygder, daler og fjell i nord. Vi 
har verdens største hoppbakke, vi har verdens fineste byer, vi har verdens fineste natur. Alt dette i skjønn 
forening. Vi har alt som en person kan drømme om. Vi trenger dette til å gro videre. Selv om vi er verdens 
beste kan vi ikke stagnere. Vi må ha videre utvikling, med lavere utslipp, sterke arbeidsplasser, et aktivt 
næringsliv og muligheter for enda flere. Dette kan vi få til, og det hadde vært en ære å kunne jobbe med det. 

Politiske interesseområder: 

Min største interesse ligger i utenrikspolitikk. Utenriks omhandler alt i landet, ettersom det som skjer ute i 
verden vil alltid prege oss på en måte. Spesielt er EU-politikk svært spennende ettersom det er vår nærmeste 
nabo og en av våre nærmeste allierte. Med bakgrunn fra sykkel er også idrettspolitikk svært viktig. 

Politisk erfaring: 

Relativt fersk i politikk men har hatt en stor interesse over lengre tid. Har vært delegat på forbundstinget til 
sykkelforbundet, samt medlem i Europeisk ungdom, Europabevegelsen, Unge Høyre og Høyre. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Min erfaring fra idrett på høyt nivå, kan komme godt med i politikken der jeg har erfaring av hvordan 
idretten preger de som er aktive. Jeg mener også at min erfaring fra ESN med det å jobbe aktivt for 
utvekslingsstudenter har gitt meg mye som jeg tar med videre. 

Utdanning: 

BSc i Økonomi og Administrasjon fra handelshøyskolen Oslomet. Nåværende masterstudent. 

Yrkesbakgrunn: 

Tidligere aktiv syklist på høyt nivå over lengre tid. Også flere hatt trenerverv innenfor sykkel. 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Utveksling, studieliv og internasjonale studenter har vært et stort interesseområde for meg. Jeg har med min 
deltakelse i Erasmus Student Network i Oslo, jobbet direkte med å vise frem dette fantastiske landet for disse 
studentene. Jeg har kjempet for deres saker, og dannet masse organisatorisk erfaring. Dette tar jeg med 
videre i mitt arbeid slik at fremtidige studenter i Norge kan fortsette å vise frem dette fantastiske landet. 
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Sandra Bruflot 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Leder i Unge Høyre 

Alder: 28 

Sivilstatus: Gift. Ett barn, snart to. 

Kommuneforening: Hole Høyre 

Ønske om plassering på listen: 2 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg synes vi skal ha høyere ambisjoner på vegne av Buskerud enn vi har i dag, og jeg vil jobbe for at 
innbyggerne våre får mer makt og gjennomslag i norsk politikk. Fremover er det en del utfordringer vi må 
løse:  

Vi må skape flere arbeidsplasser slik at flere får ta ansvar for seg selv og andre. Vi må omstille Norge og 
halvere norske klimagassutslipp på ti år. Vi må ha en skole som utjevner sosiale forskjeller og sørger for 
mestring og læring. Vi må kutte i helsekøer som har vokst seg lange på grunn av Korona-viruset. Og mye, mye 
mer. Vi kan få til alt dette med Høyres løsninger, og jeg har lyst til å bidra til det. Jeg har lyst til å gjøre 
hverdagen litt lettere for folk, og til å gi innbyggerne i Buskerud mer gjennomslag nasjonalt. 

Politiske interesseområder: 

Arbeid og sosial, Samferdsel, Likestilling, Skole og utdanning. 

Politisk erfaring: 

Leder i Unge Høyre, medlem av Høyres arbeidsutvalg, medlem av Høyres sentralstyre, medlem av 
programkomiteen for Høyres stortingsvalgprogram 2021-25, styremedlem Høyres kvinneforum nasjonalt, 
fraksjonsleder for samferdsel i Viken fylkesting, kommunestyrerepresentant. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Jeg har vært folkevalgt i Lier og er nå inne i min andre periode som fylkestingsrepresentant. Jeg har vært 
ansatt i Høyres stortingsgruppe og jobbet som politisk rådgiver for daværende kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen. I tillegg har jeg som leder i Unge Høyre sittet i Høyres øverste ledelse de siste to årene, og vært 
med i både stortingsgruppen og møtt i gruppestyret. Det gjør at jeg har god kjennskap til hvordan det 
politiske systemet fungerer, og et nettverk som gjør at jeg vet hvordan vi må jobbe for å få gjennomslag for 
Buskerud Høyres viktigste saker. I tillegg har jeg mye erfaring fra debatter, pressearbeid og politikkutvikling 
på nasjonalt nivå. 

Utdanning: 

Grunnskolelærer 5-10, Høyskolen i Oslo og Akershus. Norsk hovedfag.  
Bedriftsøkonomi BI Oslo 

Yrkesbakgrunn: 

Rådgiver, digitale medier i Høyres hovedorganisasjon og i Høyres stortingsgruppe  
Politisk rådgiver i kunnskapsdepartementet  
Krogsveen Drammen  
Service og IT-avdelingen Acer Norge 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

DHK/ Norsk håndballforbund: Håndballtrener for barn  
KFUK/KFUM: Frivillig leder på konfirmasjonsleir 
YEPP - Youth of the European People's party 
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Unni Carlsen 
Nåværende stilling/yrke/tittel: pensjonist 

Alder: 69 

Sivilstatus: 2 barn 

Kommuneforening: Ringerike Høyre 

Ønske om plassering på listen: der jeg er ønsket 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Etter 40 år i nærinslivet føler jeg at jeg har en del å dele med fra det praktiske liv inn i politikken.  

De siste 10 år har jeg opplevd hvordan eldreomsorgen fungerer. Jeg ønsker å være med på å forbedre 
eldreomsorgen slik høyre har satt i sitt program. Det er viktig også at "leve hele livet" skal fungere i praksis 
ikke bare på papiret. For å fremme dette er det viktigst å være med der besluttningene tas, derav min 
motivasjon. 

Politiske interesseområder: 

Eldreomsorgen 
Turisme/næringsliv 

Politisk erfaring: 

Kommunestyre representant 
politisk valgt medlem til eldrerådet 
vara helse og omsorg 
vara klagenemda 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

næringslivs erfaring 
opplevelser gjennom 10 år av eldreomsorgen 

Utdanning: 

Hotelfagskoler i Norge og Sveits 
Handelsskole, husmorskole 
Skandinavisk toppleder utdannelse for hotelledere 
BI 
PPU fra Høyskolen på Lillestrøm 

Yrkesbakgrunn: 

Jobbet i alle avdeleinger av diverse hotelbedrifter 
Drevet 3 hoteller som øverste leder i 28 år 
Undervist 2 år på videregående skoler /reiseliv 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Styremedlem i reiselivsforeninger 
Styremedlem i Norske Konferanse hoteller 
Styremedlem i NHO 
Styremedlem i Virke 
Styremedlem i diverse hotellbedrifter 
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Victoria Elisabeth Cavallini Fevik 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Jusstudent og organisasjonsrådgiver i Unge 

Høyre 

Alder: 23 

Sivilstatus: Ugift, 0 barn 

Kommuneforening: Drammen Høyre 

Ønske om plassering på listen: 9-14 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg ønsker å være en ung og tydelig stemme for Høyre og for Buskerud. Jeg har troen på at vi igjen kan vinne 
valget i 2021! Da må vi snakke om de sakene folk bryr seg om. Buskerud som region har fortsatt uløste 
oppgaver innenfor utvikling av levende lokalsamfunn, grønt næringsliv og samferdsel.  Jeg ønsker å stille som 
kandidat for Buskerud for å bidra til å skape gode løsninger for innbyggerne i Buskerud og landet som helhet 
- i tillegg til å delta aktivt i en spennende stortingsvalgkamp. 

Politiske interesseområder: 

Utdanning, arbeid, samferdsel og klima 

Politisk erfaring: 

Kommunestyremedlem siden 2015 til i dag i Drammen kommune. Har sittet fire år i kultur, idrett og 
bylivskomiteen, og sitter nå i formannskapet. Har sittet to år i styret i Drammen Høyre, vært leder i 
Drammen Unge Høyre, fylkesstyremedlem i Viken Høyre og leder av Buskerud Unge Høyre. Var med på Unge 
Høyres eliteprogram i 2019. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Min erfaring fra lokalpolitikken og fra organisatorisk- og politisk arbeid, har vært givende og lærerikt. Det 
har lært meg mye om samarbeid på tvers av ulike partier, det å jobbe i grupper og om prosessen fra å ha et 
politisk forslag til å få gjennomslag. 

Utdanning: 

Master i rettsvitenskap 
Spesialisering i arbeidsrett, skatterett og selskapsrett. 

Yrkesbakgrunn: 

Jobber som organisasjonsrådgiver i Unge Høyre og sekretær for Drammen Høyres kommunestyregruppe. 
Jobbet som politisk rådgiver for Akademiet Drammen siden 2018, nåværende i permisjon. Har jobbet fire år 
som kasserer på Kiwi XL. Vært fotballdommer i flere år i Buskerud fotballkrets og fotballinstruktør på 
sommerskole. 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Mangeårig styremedlem i Buskerud Ungdommens Fylkesting, leder av Drammen Ungdomsråd over flere år 
og frivillig i juristforeningen. Lang erfaring fra idretten. 
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Sine Frødin 
Nåværende stilling/yrke/tittel: pedagogisk leder i barnehage/barnehagelærer 

Alder: 48 

Sivilstatus: gift/2 barn 

Kommuneforening: Øvre Eiker Høyre 

Ønske om plassering på listen: 6 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg har en forholdsvis kort fartstid innenfor politisk arbeid. Men; jeg har alltid engasjert meg i saker, brukt 
«stemmen  min» og hatt ulike verv innenfor frivilligheten. Da min forhenværende ordfører Ann Sire 
Fjerdingstad spurte meg om styreverv i Øvre Eiker Høyre for 3 år siden kjente jeg tiden var moden. Snart er 1 
år gått siden jeg ble valgt inn i kommunestyret. Å være politiker oppleves meningsfullt og ansvarsfullt. Det 
ansvaret tar jeg. Jeg ønsker å bidra og påvirke, særlig innenfor utdanning, oppvekst, kultur og frivillighet.  

Som Stortingspolitiker kan jeg være med og forme framtida til alle som vokser opp i landet, ikke bare i Øvre 
Eiker, og jeg er opptatt av at innbyggerne i Buskerud blir godt ivaretatt i det nasjonale bildet. 

Politiske interesseområder: 

Oppvekst, utdanning, kultur, integrering og frivillighet. Disse områdene henger sammen og overlapper 
hverandre i noen grad: Å være med i fellesskapet og finne mening i det man er med på er avgjørende for å 
utvikle seg og trives. Innen kultur og frivillighet finnes det uante muligheter for nettopp dette - i samarbeid 
med næringsliv og utdanning. Hvis utdanning til livet var et hus, ville barnehagen vært grunnmuren vår. Og 
alle vil vel ha et sterkt fundament på huset sitt? Barns oppvekst er av stor betydning for hvordan skolegang, 
arbeidsliv og helse utvikler seg. Ved å styrke starten i livet og ha fokus på tidlig innsats - helt fra barnehagen 
av - gir vi barn den gode starten. 

Politisk erfaring: 

2 år som styremedlem i Øvre Eiker Høyre. Deltaker i Oppgaveutvalget for skolebehov og skolestruktur i Øvre 
Eiker 2018-2020. Kommunestyremedlem siden høsten 2019. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Lang ledererfaring; barnehagestyrer i til sammen 18 år. God kompetanse innen barnehagefeltet, både i yrket 
som barnehagelærer og akademisk utdanning innen faget. Vært leder i lokal kunstforening. Er leder i den 
lokale Velforeningen. Lang erfaring i å stå på scenen; vokalist/musiker i over 30 år og som program-
leder/speaker på Hokksund by- og laksefestival og andre arrangementer. 
Vært kommunestyremedlem 1 år og styremedlem i Øvre Eiker Høyre i 2 år. 

Utdanning: 

Barnehagelærer. Videreutdanning innen barnehagefeltet: Kropp, idrett og kosthold, Læringsmiljø og 
pedagogisk ledelse, veiledning. Fullført 2/3- deler av master i Barnehagepedagogikk. 

Yrkesbakgrunn: 

23 år som barnehagelærer. 18 av disse som barnehagestyrer. 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Østsiden Vel sitt styre (styremedlem, leder) 
Øvre Eiker kunstforening (styremedlem, leder. Avviklet) 
Hokksund by- og laksefestival (styremedlem og utøvende delansvar ifb m festivalen, bla programleder og 
speaker) 
Røren barne- og ungdomsteater (styremedlem og kostyme/sminke-ansvar) 
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Per Rune Grønhovd 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Fagansvarlig/Rådgiver 

Alder: 45 

Sivilstatus: Gift, 3 barn 

Kommuneforening: Modum Høyre 

Ønske om plassering på listen: Nedre del 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

En stortingsliste skal være en liste som viser en bredde som appellerer til folk flest. Høyre er, og skal alltid 
være, et bredt folkeparti – og dette må da gjenspeiles i listene. Derfor må det finnes en god variasjon mellom 
kjønn, alder, bakgrunn, bosted, interesser osv. Undertegnede er et godt bidrag til å skape bredde i denne 
listen.  

Min politiske motivasjon har alltid vært å skape den beste skolen, i tillegg til å ha høyt fokus på barns 
generelle oppvekstvilkår. Er også brennende opptatt av god omdømmebygging, og jobber til daglig i et 
reklame- og kommunikasjonsbyrå.  

I tillegg har jeg en litt over snittet interesse for friluftsliv, og jeg mener jeg kan være et godt alibi inn mot et 
stadig økende fokus på å benytte vår fantastiske natur, og knytte dette opp mot folkehelse. Denne interessen 
innebærer også et økende engasjement på hvor og hvordan man skal produsere fremtidens energibehov. 

Politiske interesseområder: 

Skole og oppvekst. 
Frivillighet og folkehelse 
Natur, miljø, energi og bærekraft 

Politisk erfaring: 

Kampanjeleder Modum Høyre (2017-2019) 
Styremedlem (2015-2016) 
Nestleder (2016-2018) 
Vara-medlem Modum kommunestyret (2015-2019 
Medlem Modum kommunestyre (2019-2023) 
Medlem Hovedutvalg for Undervisning (2019-2023) 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Jeg har relativt få år på baken som politiker, men har i mange år jobbet med å jobbe frem gode budskap i mitt 
arbeide som rådgiver. De aller fleste politikere har et brennende engasjement for ett eller flere områder, men 
dersom man ikke reflekterer rundt kommunikasjon og målgrupper, kan underliggende potensiale lett 
forsvinne. Det kan tenkes at de analytiske egenskapene rundt målgrupper, kommunikasjon, kanalvalg osv. 
kan være et fortrinn dersom man skal nå frem til ulike velgergrupper med et bestemt budskap.  
Har ellers en iboende nysgjerrighet for andres liv og virke, og er genuint interessert å prate med folk og 
hvordan de opplever sin hverdag – uansett bakgrunn, alder og politisk ståsted. 

Utdanning: 

NTNU (tidl. Høgskolen i Gjøvik)  1995-1998: Høgskoleingeniør i teleteknikk 
Universitetet i Agder  1998-2000: M. Sc. Information & Communication Technology 

Yrkesbakgrunn: 

TIBE – Fagansvarlig/Rådgiver (2014- ) 
Reklame-, web- og kommunikasjonsbyrå 
EmergeIt (nå 4Human) (2013-2014) - Seniorkonsulent og utvikler  
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Leverandør av digitale løsninger 
Rayon (2010-2013) – Seniorkonsulent og utvikler 
Web- og designbyrå 
Software Innovation / Visiti (nå Inmeta) (2007-2010) – Seniorkonsulent og utvikler  
Leverandør av digitale løsninger 
TeleComputing (nå Visolit) (2006-2007) – Konsulent og utvikler  
Leverandør av digitale løsninger 
Software Innovation (2004-2006) – Konsulent og utvikler  
Leverandør av digitale løsninger 
Geodata (2001-2004) – Konsulent og utvikler 
Leverandør av digitale løsninger 
Siemens (2000-2001) – Teknisk salg 
Leverandør av digitale løsninger 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Siste 5 år: 
Modum Fellesråd (2019-2023) 
Vikersund Fotball, trener barnefotball (2010-2014) 
Furukvisten 4H, rådgiver friluftsliv og foto (2017- ) 
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Hanne Birgitte Lindbak Haatuft 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Adjunkt med tilleggsutdanning. 

Alder: 52 

Sivilstatus: Gift 

Kommuneforening: Hol Høyre 

Ønske om plassering på listen: Topp 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Ønsker å være med å utvikle og fremme Høyres distriktspolitikk. 

Politiske interesseområder: 

Næringsliv, samferdsel, oppvekst og unge samt Leve hele livet. 

Politisk erfaring: 

Høyre-medlem siden 2011. 
Kommunestyre i Hol og utvalgsmedlem i oppvekst kommunestyreperioden 2011-2015. 
Kommunestyremedlem og formannskapsmedlem i Hol 2015-2019 
Nåværende periode: varaordfører, formannskap og kommunestyremedlem. Gruppeleder Hol Høyre. 
Medlem i programkomiteen til Viken Høyre - fylkestingsvalget 2019. 
Medlem Høyres kommunalutvalg 2019 - 
Styremedlem siden 2014 og inneværende år: foreningsleder Hol Høyre 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Jeg har vært engasjert i mange og varierte lag og foreninger siden 1997, samt vært med i lokalpolitikken 
siden 2011. Det har gitt meg en bredde og innsikt i så vel offentlig forvaltning samt i frivilligheten, og 
forståelsen av deres ulike bidrag. Har også jobbet i offentlig og privat virksomhet. 

Utdanning: 

NKI-Ingeniørhøyskolen - 1988-1990 
Adjunktutdanning realfag (NTNU, UIO, HIT) 

Yrkesbakgrunn: 

Teknisk tegner - Saga Petroleum - 1987-1988 
Apotektekniker Grefsen apotek - 1989-1992 
Salgskonsulent  Static AS - 1993-1994 
Bokhandler, deltid, Ark Libris Aker Brygge 1995-2000 
Deltidsstudent og heltidsmamma 1995-1998 
Lærer/adjunkt Geilo barneskole 2001-2003 
Adjunkt realfag Norges Toppidrettsgymnas Geilo AS - siden 2003- 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Styremedlem/styreleder/trener Ullerns Idrettslag - håndballgruppa 
Styremedlem/styreleder Geilo IL - Skiskyttergruppa, Fotballgruppa, Freeskigruppa 
Styremedlem/styreleder - Hol idrettsråd 
Styremedlem/styreleder - Hol Husflidslag 
Styremedlem Stiftelsen Geilojordets Venner 
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Bård Heio 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Partner/Arbeidende styremedlem 

Alder: 53 

Sivilstatus: Samboer - 2 barn 

Kommuneforening: Nesbyen Høyre 

Ønske om plassering på listen: Topp 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg mener Høyre har den beste distriktspolitikken. Dette har jeg et brennende engasjement for at skal bli 
tydelig fra mot Stortingsvalget 2021 og jeg skal gjøre en solid innsats for at være velgere kjenner godt til 
dette.  

Med mitt utgangspunkt i Hallingdal har jeg også en stor interesse i areal- og samferdselspolitikk og 
selvfølgelig bærekraft noe som ligger i bunn i alt man gjør.  

Jeg har hele mitt yrkesaktive liv jobbet innen privat næringsliv, noe vil kunne være verdifullt som kandidat til 
Stortinget.  

På det litt større plan er jeg også interessert i skattepolitikk og samfunnsøkonomi, temaer som ofte er viktige 
for våre velgere.  

Jeg har de siste årene vært en tydelig Hallingdalspolitiker og løftet fram saker som er viktige og relevante for 
hele regionen. 

Politiske interesseområder: 

Distriktspolitikk, Samferdselspolitikk, Næringspolitikk, Bærekraft, Skattepolitikk 

Politisk erfaring: 

Leder kontrollutvalget 2017 – 2019, Vara kommunestyret 2015-2017, Fast medlem kommunestyret 2018 - > 
Gruppeleder kommunestyret 2019 - >, Formannskap 2019 ->, Hallingtinget 2019 ->, Leder Nesbyen Høyre 
2019 ->, Styremedlem Bedriftskanalen Viken Høyre ->, Ordførerkandidat 2019. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Min bakgrunn fra privat næringsliv og diverse politisk arbeid både på kommunalt og regionalt nivå gir meg 
relevant erfaring med tanke på stortingsplass. 

Utdanning: 

Bedriftsøkonomi fra BI 
Bachelor in Business med fordypning i finans fra Arizona State University 
Master of International Management fra Thunderbird – American Graduate School of International 
Management 

Yrkesbakgrunn: 

26 års erfaring innen privat næringsvirksomhet og gründer fra Svalbard der jeg siden 1994 har bygget opp 
diverse firmaer innen reiseliv, overnatting, opplevelser, bespisning, sportsbransjen, salg av kapitalvarer og 
eiendom. Har i dag stilling som Partner/arbeidende styremedlem i de selskapene som vi i dag eier. 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Har vært styremedlem og leder i Nesbyen Skolekorps, medlem av styret i fotballgruppen i Nesbyen 
Idrettslag, medlem at FAU Nes Barneskole og medlem av 17. mai komite. 
Styremedlem og styreleder i Nesbyen Turist- og Næringsservice as i hhv 5 år og 3 år. 
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Trond Helleland 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Stortingsrepresentant, parlamentarisk leder 

Høyre 

Alder: 58 

Sivilstatus: Gift, 3 gutter 

Kommuneforening: Drammen Høyre 

Ønske om plassering på listen: 1 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg har et ønske om å fortsette jobben med å gjøre Høyre til Buskeruds største parti. Jeg har siden valget i 
2013 hatt privilegiet med å lede Høyres stortingsgruppe, med 45 representanter og nærmere 40 ansatte. Jeg 
er stolt av å kunne si at vi har bygget opp Norges mest slagkraftige politiske organisasjon, som hele tiden 
fornyer seg , både politisk og organisatorisk. Høyre er i ferd med å bli det brede folkepartiet jeg alltid har 
drømt om, et parti som favner by og land, som har en troverdig politikk på alle samfunnsområder og som 
appellerer til bonden i Hallingdal, industriarbeideren på Kongsberg, småbedriftseieren i Mjøndalen, 
sykepleieren i Modum, reiselivsverten i Sigdal, gründeren i Lier og læreren på Hønefoss.  

Jeg ønsker av hele mitt hjerte at Erna og Høyre skal få fire nye år i regjering. Vi tror på Norge og vi tror på 
Buskerud, Høyre har vist at vi kan styre landet i gode og krevende tider. Oljeprisfall, flyktningekrise og 
Koronapandemi har satt oss som nasjon på prøve, Høyre har styrt landet gjennom disse krisene og samtidig 
hatt fokus på hvordan vi skal komme videre, styrke verdiskapingen, omstille Norge og gjennomføre et grønt 
skifte, alt med ett mål for øye; å gi folk et bedre liv.  

I Buskerud er det store prosjekter som sykehus, Ringeriksbanen og store veiprosjekter som vil bli realisert 
fordi vi i Buskerud Høyre alltid har stått på og jobbet for disse prosjektene. Det er ført en politikk som 
stimulerer verdiskaping, som stimulerer utdanning og kompetanse for å kunne bidra til et velferdssamfunn 
hvor du skal få gode offentlige tjenester fra barnehage og skole til sykehjem og sykehus. Vi ønsker en politikk 
som gir alle en sjanse, ingen skal falle utenfor.  

Jeg er sterkt motivert til å bruke den erfaringen jeg har til beste for Buskeruds innbyggere. Jeg kjenner hele 
fylket, og mener den posisjonen jeg har i Høyre er viktig for gjennomslag i saker som er viktige i vår flotte 
valgkrets! 

Politiske interesseområder: 

Det viktigste er helheten i politikken, at de tiltak vi gjennomfører bidrar til et bedre samfunn å leve i, hvor 
initiativ og skapervilje blir verdsatt og at skattepengene blir forvaltet på en optimal måte. 
Jeg er opptatt av at kommunene selv vet best hvordan de skal styre utviklingen i eget lokalsamfunn, samtidig 
som staten legger til rette for verdiskaping og gir like muligheter for alle. 
Jeg er opptatt av at Norges trygghet ivaretas gjennom internasjonalt samarbeid og et sterkt forsvar i nært 
samarbeid med våre allierte i NATO. 
Jeg tror utbygging av veier, jernbane og kollektivtilbud og at vi må forvalte våre naturressurser på en klok og 
bærekraftig måte er avgjørende for å bidra til verdiskapingen. 
Jeg er opptatt av at vi har et velferdssamfunn som gir alle muligheter og at vi har et sosialt sikkerhetsnett 
som fanger opp dem som faller utenfor og gir dem en sjanse til å inkluderes i samfunnet. 

Politisk erfaring: 

Jeg startet som leder i Ål Unge Høgre på begynnelsen av 80-tallet, ble medlem av Sentralstyret i Unge Høyre i 
1984, i 1986 ble jeg som førstemann fra Buskerud leder av Unge Høyres landsforbund. I 1987 ble jeg medlem 
av Buskerud fylkesting, ble gjenvalgt i 1991 og ble da medlem av fylkesutvalget i Buskerud.  
I 1990 ble jeg leder av Buskerud Høyre, satt som leder til 1998.  
I 1995 ble jeg medlem av Drammen bystyre, og i 1997 ble jeg valgt inn på Stortinget fra Buskerud.  
Fra 1997-2001 satt jeg som Høyres fraksjonsleder i Familie-, Kultur og Administrasjonskomiteen.  
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I perioden 2001-2005 var jeg leder av Stortingets Justiskomité, fra 2005-2009 var jeg fraksjonsleder i 
Transport- og kommunikasjonskomiteen, fra 2009 til 2013 var jeg fraksjonsleder i Kommunal- og 
forvaltningskomiteen, og ble samtidig innpisker og medlem av gruppestyret. Etter valgseieren i 2013 ble jeg 
medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen og parlamentarisk leder i Høyre, den første fra Buskerud. Det 
samme gjelder for perioden 2017-2021.  
Jeg var visepresident i Nordisk Ungkonservativ Union i to år, og fire år visepresident i DEMYC ( Unge Høyres 
europeiske samarbeidsorganisasjon, senere kalt YEPP). 
På Stortinget har jeg i to perioder vært medlem av delegasjonen til OSSEs parlamentariker forsamling, og i 
tre perioder medlem av NATOs parlamentariker forsamling. Jeg har vært medlem av Nordisk Råd og ledet i 
tre år den konservative gruppen i Norsisk Råd. 
Jeg har vært medlem av Høyres arbeidsutvalg i perioden 1986-88 og fra 2013 til i dag, og medlem av Høyres 
sentralstyre fra 1986-88, fra 1990-98 og fra 2013 til i dag. 
Jeg har sittet i programkomiteen i Høyre og i en rekke råd og utvalg i partiet. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Jeg mener at den erfaringen jeg har vist til tidligere er relevant. 

Utdanning: 

Jeg gikk først tre år på barneskole i Oslo mens mine foreldre studerte (Tonsenhagen skole), så på Nedre Ål 
barneskule, Ål Ungdomsskule og Hallingdal gymnas på Gol. Etter gymnaset studerte jeg American Studies ved 
Concordia College i Minnesota ett år. 
Jeg var ett år i hæren, rekruttskole på Heistadmoen, Kongsberg og 9 måneder i Åsegarden leir. Jeg tok ex. Phil 
mens jeg var i Forsvaret. 
Så begynte jeg på Universitetet i Oslo, der tok jeg statsvitenskap grunn- og mellomfag, historie grunnfag og 
offentlig rett grunnfag. Da ble jeg Cand. Mag, fortsatte så med hovefagstudier i statsvitenskap hvor jeg tok alle 
kurseksamener. Har også gjennomført informasjonskurset på Forsvarets Høgskole. 
 
Yrkesbakgrunn: 
I ungdommen jobbet jeg i mange år i min bestefars butikk på Ål, Bernh. Berg sport og elektrisk. Fikk jobb som 
DJ på Pers Hotell mens jeg gikk på Gymnaset. 
Jobbet heltid som leder i Unge Høyre fra 1986-88, var politisk sekretær i Buskerud Høyre i 1989, ble ansatt 
som EU-rådgiver i Høyres Stortingsgruppe og ble også politisk rådgiver for Høyres næringsfraksjon i 1994. 
Ble ansatt konsulent i Regionalutvikling i Næringsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune i 1995 ( ansvar for 
Numedal og Kongsberg) , en jobb jeg hadde til jeg ble innvalgt på Stortinget i 1997. 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Jeg satt i flere år i styret i Folk og forsvar. Har sittet i styret for LNU (landsrådet for norske 
ungdomsorganisasjoner) og har sittet i styret i Ål Musikkorps. 
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Dag Øivind Henriksen 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Lektor i videregående skole. Bonde og 

konsulent. 

Alder: 51 

Sivilstatus: Samboer 

Kommuneforening: Ringerike Høyre 

Ønske om plassering på listen: Øverste halvdel 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg ønsker å stille fordi jeg mener at Høyre sine løsninger for å sikre at verdier skapes før de fordeles, og 
sikres best med et sterkt Høyre på Stortinget. Et Høyre med et godt resultat fra Buskerud vil kunne jobbe for 
å utvikle, infrastruktur utvikling, utvikling av nye arbeidsplasser i samhandling med lokale og regionale 
aktører og private interesser. Ny industri oppstår ikke i et vakuum, det er et produkt av mange faktorer. En 
av de viktigste er tilgang på god kompetanse i form av arbeidskraft og kompetente eiere. Et fremtidig 
arbeidsliv vil utfordre skoleeiere, bedriftsledere og arbeidstakere til å veksle mellom utdanning, utvikling og 
produksjon for å beholde konkurransekraft. En fortsatt utvikling av Høyre sin nærings- og kompetanse-
politikk er min største motivasjon for å jobbe for at Høyre skal ha best mulig representasjon fra Buskerud. 
Vår utvikling fra råstoff og energi eksportbasert region til foredling og utvikling er en vedvarende 
endringsutfordring. Buskerud har rike ressurser som må utvikles med kløkt og respekt for forskjellige 
gruppers mange behov. Som for eksempel bondens behov for å kunne høste av naturen, samtidig som 
reiselivsaktørene ønsker et attraktivt kulturlandskap og at innbyggere ønsker gode turmuligheter. Alle 
ønsker raske og trygge veier, og for Buskerud er  begrensninger i samferdsel det samme som begrensninger i 
muligheter for næring og utvikling. 

Politiske interesseområder: 

Kompetanse, Utdanning, Regional utvikling, Samferdsel og Kultur. 

Politisk erfaring: 

Representant i kommunestyret i Ringerike.  Representant i Buskerud fylkesting. Representant i Viken 
fylkesting.  Styretilknytning i Ringerike Høyre siden 2001, som leder, nestleder og styremedlem. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Arbeidet med å skape forståelse mellom skoleeier, næringsliv og premissgivere på nasjonalt nivå om behovet 
for mange veier til ny og fornyet kompetanse. 

Utdanning: 

1-årig Agronom, Cand. Agric fra NLH(NMBU) og lengre universitets og- høyskolekurs innen; Veiledning, 
Informatikk og Utdanningsledelse. 

Yrkesbakgrunn: 

Bonde siden 1987, konsulent og lektor i videregående skole fra 1993, 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Norges Speiderforbund, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Norges Idrettsforbund, lokalt, 
Kodeklubben: «Kidsa Koder», lokalt. Menighetsarbeid i den Norske Kirke, lokalt. Fagforeningsarbeid, lokalt 
og regionalt. Norsk Pyntegrønt, regionalt. Utover dette bærer jeg med meg erfaring fra verv jeg har fått i 
politisk sammenheng, særlig vil jeg trekke frem erfaring fra Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker i 
Buskerud, Fylkeslandbruksstyret i Buskerud og styrearbeidet  i Fagskolen Tinius Olsen og nå i Fagskolen i 
Viken. 
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Kjell Arne Hermansen 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Aksjemegler 

Alder: 54 

Sivilstatus: Gift 1 barn 

Kommuneforening: Drammen Høyre 

Ønske om plassering på listen: 5-10 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg ønsker å bidra til og videreutvikle samfunnet til det bedre. Ved å ha en helhetlig politikk som vi har, 
legger vi forholdende til rette for oppvekst, omsorg og aktive lokalsamfunn. Dette gir trygghet for alle våre 
innbyggere. For å nå dette, må vi ha kontroll på økonomi og gjennomføre nye løsninger slik at vårt 
velferdssystem skal være bærekraftig over tid. 

Politiske interesseområder: 

Næring, skole og oppvekst, kultur, idrett og frivillighet, miljø, forsvar og sikkerhet 

Politisk erfaring: 

1, nestleder i Drammen Høyre 2017, Interimsstyre nye Drammen 2017, Kampanjeleder i Nye Drammen 
2018, Programkomite for nye Drammen 2018, Bystyre i Drammen 2015, Fraksjonsleder i komitéen for 
Kultur, idrett og byliv/ frivillighet 2015-  Ble kåret på den nasjonale kampanjesamlingen til årets ildsjel for 
2017. Tidligere verv 2. Nestleder i Drammen Høyre 2015 -2017, Kampanjeleder i Drammen Høyre 2016-
2017. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Jeg ønsker å bidra med min bakgrunn fra idrett og næringslivet. Min yrkesbakgrunn som megler og min 
økonomiforståelse, samt formidleregenskaper har gjort meg god på å finne løsninger. Jeg har stor 
gjennomføringsevne, er vant til høyt tempo, har stort kontaktnett i næringslivet og har jobbet både nasjonalt 
og internasjonalt. 

Utdanning: 

Handelsskole 1985. Diverse kurs og fag via BI og Norges Fondsmeglerforbund. 1986 -2019. 

Yrkesbakgrunn: 

Aksjemegler/coprate/investor Sparebanken Buskerud Fondsavdelingen 1986-87, Abc Fonds 1987-93, Noka 
Securities 1993-95, Svenske Handelsbanken 1995-96, Elcon Securities 1996-2000, First Securities 2000 -03, 
Privat Investor 2003-10, Swedbank 2010-15, Privat Investor/Bedriftsrådgivning 2015 – 19,  Arctic 2019 - 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Hovedtillitsvalgt for UVBI. (U- båt og Dykker i Marinen) 1985/86, Nestleder for Håkonsvern Orlogsstasjon 
inklusiv alle fartøyer 1985/86, Hovedtillitsvalgt for HV i stor Drammen 1993-2006,  Konnerud IL ulike 
oppgaver deriblant leder Bandygruppa og medlem i hovedstyret 1993-2015. Norges Bandy Forbund 2014-
2015. Viken anleggsutvalg i NIF 2019 - 
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Christina Højer Mørkve 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Analytiker hos Rud Pedersen. Statsviter med 

mastergrad i internasjonale menneskerettigheter 

Alder: 27 

Sivilstatus: Singel 

Kommuneforening: Drammen Høyre 

Ønske om plassering på listen: 6-10 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Det er med en viss ærefrykt jeg takker ja til å stille som stortingskandidat for Buskerud. Det er ingen tvil om 
at det er en krevende jobb, men samtidig mener jeg det må være en av de mest givende jobbene man kan ha! 
Muligheten til å fronte Buskeruds interesser og Høyres politikk på nasjonalt plan motiverer meg, og jeg 
mener jeg kan ha mye å bidra med. 

Gjennom jobb i Høyres Hovedorganisasjon har jeg fått oppleve å jobbe med politikk på heltid, og dette ga 
mersmak! Jeg tror jeg kan ha mye å bidra med på Buskerud Høyres vegne, og har med meg en god ballast 
som kommune og fylkestingspolitiker som har gitt meg perspektiver og erfaringer jeg tror er gode å ha med 
seg som stortingspolitiker. 

Politiske interesseområder: 

Politisk interesserer jeg meg for mange forskjellige områder. Jeg har alltid synes forsvars- og utenrikspolitikk 
er spennende, og har gjennom studiene mine fått fordype meg i problemstillinger på disse områdene. 
Samtidig er utdanningspolitikk og næringspolitikk viktige områder jeg bryr meg mye om, og som jeg har 
vært heldig å få jobbe med på fylkes- og lokalt nivå. 

Politisk erfaring: 

Jeg har vært medlem av Unge Høyre siden 2009, og ble som 16 åring leder av Drammen Unge Høyre. Siden 
2011 har jeg vært medlem av Drammen bystyre, hvor jeg satt to perioder i Komiteen for Oppvekst og 
utdanning, den ene perioden som fraksjonsleder. I dag er jeg medlem av Hovedutvalg for tekniske tjenester. I 
2015 ble jeg valgt inn i Hovedutvalg for Miljø og Næring i Buskerud Fylkeskommune, og i 2019 ble jeg valgt 
inn som medlem av Viken Fylkesting og Komiteen for finans, administrasjon og klima. 
Ved siden av folkevalgte verv har jeg hatt en rekke styreverv i Drammen Høyre, og vært ansatt i Høyres 
Hovedorganisasjon som politisk rådgiver. Jeg var også ansatt som sekretær for fylkestingsgruppen vår i to år 
2013-2014. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Først og fremst er det min erfaring med politikk og kampanje på grasrotnivå i Høyre, samt engasjementet 
mitt i lokal- og fylkespolitikken. Jeg er inne i min tredje periode i lokalpolitikken, og min andre på 
fylkestingsnivå. Erfaringene herfra har lært meg mye om hvordan å fronte – og få gjennomslag for – politiske 
saker både gjennom samarbeid med andre partier, møter i lokalsamfunnet og gjennom media. 
Dessuten vil jeg legge vekt på min erfaring som praktikant i Høyres stortingsgruppe og jobben i Høyres 
Hovedorganisasjon, hvor jeg har fått anledning til å bli godt kjent med alle leddene i partiet. Dette har også 
gitt meg innsikt i hvordan politikk blir til på nasjonalt plan. 

Utdanning: 

2017 – 2020: Universitetet i Oslo (Master i The Theory and Practice of Human Rights) 
2012 – 2016: Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Bachelor i Statsvitenskap og menneskerettigheter) 
2009 – 2012: St. Hallvard Videregående skole (Allmennfag Breddeidrett) 
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Yrkesbakgrunn: 

Februar 2020 – : Analytiker, Rud Pedersen Public Affairs 
Januar 2019 – november 2019: Politisk rådgiver, Høyres Hovedorganisasjon 
April 2018 – juli 2018: Studentlærer, minoritets-, og menneskerettigheter ved Yunnan Universitet, Kina. 
August 2017 – januar 2019: Researcher ved Geelmuyden & Kiese Oslo 
Sommeren 2017: Ansatt som intern ved Geelmuyden & Kiese Oslo 
Juni 2015 – juli 2017: Europarådgiver ved Osloregionens Europakontor Brussel 
Januar – Juni 2015: Praktikant ved Osloregionens Europakontor i Brüssel 
Sommeren 2014: Ansatt som sommerpraktikant ved Høyres Stortingsgruppe 
Mars 2013 – desember 2014: Sekretær Høyres Fylkestingsgruppe Buskerud 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Jeg gjennomgikk Civita-akademiet i 2014, har lang erfaring fra idretten som utøver og trener for 
ungdomsleder, og var i mange år ungdomsleder i Konnerud Menighet. 
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Marius Jarlhof 
Nåværende stilling/yrke/tittel: lærling / elev 

Alder: 17 

Sivilstatus: Samboer 

Kommuneforening: Lier Høyre 

Ønske om plassering på listen: 3 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg er en engasjert ungdom, og har mye å bidra med. Flertallet av representantene på stortinget i dag, er det 
flest representanter som er mellom 50 og 59 år gamle, da er det lenge siden du gikk på skolen. Jeg har bred 
erfaring innen skolepolitikk, og jeg har i flere perioder vært elevrådsleder, jeg har vært i fylkesstyret i 
elevorganisasjonen i Viken og er vara i yrkesopplæringsnemda i Viken fylkeskommune. Jeg kan gi den flotte 
skolepolitikken som Høyre jobber for et ansikt, gjennom erfaring og igjennom mine venner og kontakter. 
Dette er bare noe av det jeg vil jobbe for, om jeg kommer inn vil Høyre få en "ekspert" på grunnskole og 
videregående politikk. 

Politiske interesseområder: 

Skolepolitikk, Miljøpolitikk, Familiepolitikk 

Politisk erfaring: 

tidligere verv: 
3 semestre som elevrådsleder på Videregående skole 
Medlem i programkomiteen til Lier Høyre 
Fylkesstyremedlem i Viken Elevorganisasjon 
Leder av sammarbeidsutvalget ved Tranby Ungdomsskole 
Nestleder i Tranby skoles elevråd 
Nåværende Verv: 
Medlem i politisk utvalg ved Buskerud Unge Høyre 
Styremedlem i Lier Høyre 
Varamedlem i yrkesopplæringsneda i Viken Fylkeskommune 
Leder i ungdomsstyret ved Ungdomshuset V2 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

tidligere verv: 
3 semester som elevrådsleder på Videregående skole 
medlem i programkomiteen til Lier Høyre 
Fylkesstyremedlem i Viken Elevorganisasjon 
Leder av sammarbeidsutvalget ved Tranby Ungdomsskole 
Nåværende Verv: 
Medlem i politisk utvalg ved Buskerud unge høyre 

Utdanning: 

Fullført grunnskole. Pågående utdanning innen Service og Samferdsel; kontorfag 

Yrkesbakgrunn: 

Lærling i salgsfaget, Lærling i NAV, Lærling på Servicetorget i Lier Kommune 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Medarbeider/vikar i kultur og fritid Lier Kommune. 
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Runar Johansen 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Administrasjonsleder 

Alder: 63 

Sivilstatus: Gift 

Kommuneforening: Ringerike Høyre 

Ønske om plassering på listen: Til disposisjon alle plasser 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Min store samfunnsinteresse gjør at jeg vil delta aktivt på landets «viktigste» arbeidsplass. 

Der ønsker jeg å være en god representant, gjøre en god jobb for dem som har valgt meg og for partiet jeg 
representerer. Jeg er godt kjent i regionen og tror jeg kan bidra til å sette Høyres politikk i fokus for å sikre 
flere stemmer ved valget. 

Politiske interesseområder: 

Mitt sterke samfunnsengasjement gjør det meste innen politikk interessant. 
Jeg er svært opptatt av «Mulighet for alle» og «ny sjanse». Alle skal ha mulighet til å utvikle seg til et bedre liv 
og bidra i samfunnet. 

Politisk erfaring: 

Til sammen 25 år i kommunestyret og 16 år i formannskapet i Ringerike. Varaordfører i 8 år og gruppeleder i 
5 år. Er nå i min andre periode som leder av helse, omsorg velferd, tidligere også i miljø og areal. 
Leder av Høyre og Unge Høyre, samt styremedlem i Ringerike Høyre i flere perioder. Hatt att i ulike roller i 
Ringerike og Buskerud Høyre. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Yrkesliv, varaordfører og gruppeleder. 

Utdanning: 

Høyskole og en rekke kurs innen revisjon, skatt og regnskap. 

Yrkesbakgrunn: 

Revisjon, regnskap, data og er nå arbeidene styreleder i entreprenørselskap. 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Foreningen Norden, Heftet Ringerike. 
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Kristin Ørmen Johnsen 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Stortingsrepresentant, leder familie- og 

kulturkomiteen 

Alder: 67 

Sivilstatus: Gift 

Kommuneforening: Drammen Høyre 

Ønske om plassering på listen: 2 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg er veldig motivert for å stille som kandidat for Buskerud til Stortinget. Å jobbe med politikk på nasjonalt 
nivå er spennende og krevende, og ikke minst givende.  Det har vært, og er et privilegium å få representere 
Høyre og Buskerud på Stortinget.  

Jeg brenner for politikk og å jobbe med saker som gjør samfunnet tryggere, grønnere og inkluderende. Jeg er 
godt forankret i Høyres politikk; samfunnet skal bygges på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha 
størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid.  

Vi har enda mye ugjort. Vi må legge enda bedre til rette for å skape trygge og langsiktige arbeidsplasser i hele 
lande. Vi må skape mer, ikke skatte og regulere mer. 

Jeg vil jobbe hardt for å få gjennomslag for Høyres politikk, og Buskeruds interesser. 

Det er en glede å reise i Buskerud valgkrets og jobbe med små og store saker. Det motiverer og gir meg 
energi å møte menneskene jeg er ombudskvinne for. Som representant i to perioder har jeg fått bred 
erfaring, god kunnskap og knyttet mange kontakter. Det vil jeg bruke for å gjøre Buskerud til et enda bedre 
sted å bo og vokse opp.  

Jeg har energi og stå-på-vilje, jobber hardt for resultater og tåler en trøkk personlig så vel som politisk. Det er 
viktigere enn noensinne at Høyre sitter i førersetet. Vi har løsningene for å komme igjennom kriser, og jeg 
blir gjerne med videre på laget. 

Politiske interesseområder: 

Jeg er interessert i flere politikkfelt inkludert utdanning, helse, barn og unge, kultur- og næringspolitikk. 
Erfaringen min er at når man jobber med et område blir det også interessant og meningsfullt. Områder som 
er overgripende er også spennende, som klima og miljø som går inn i mange politikkområder. 

Politisk erfaring: 

Jeg startet som leder i Drammen Unge Høyre som 15 åring.  Senere var jeg leder i Konnerud Bydelsutvalg, 
medlem av Drammen bystyre og av formannskapet i to perioder. Jeg ledet Hovedutvalg for undervisning, og 
var gruppeleder for Høyre i Hovedutvalg for kultur og idrett. 
Statssekretær for Erna Solberg i Bondevik 2 regjeringen  
Informasjonsansvarlig i Drammen Høyre, leder i Buskerud Høyre, leder i Viken Høyre, leder av 
nominasjonskomiteen for Viken fylkestingsgruppe.  
Medlem av Høyres Sentralstyre, medlem i Høyres valgkomite. Sittet i Høyres programkomite. 
Valgt inn på Stortinget i 2013. Var fire år i Helse- og omsorgskomiteen som sykehuspolitisk talsperson for 
Høyre.  Var medlem av Europarådet i fire år. 
Valgt inn på Stortinget i 2017. Høyres fraksjonsleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen, og 
innvandringspolitisk talsperson. Ble leder i Familie- og kulturkomiteen i 2018. 
Medlem i Stortingsgruppens landbrukspolitiske nettverk. 
Leder Høyres kulturpolitiske nettverk. 
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Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Jeg mener det er summen av alle erfaringer.  Min yrkesbakgrunn, arbeid i styrer og organisasjoner, og ikke 
minst årene på Stortinget har gitt meg kunnskap på mange felt. Jeg har lært en arbeidsmetodikk på hvordan å 
få igjennom saker.  
Mine erfaring er at skal man få til store og små prosjekter må det arbeides kontinuerlig og ikke slippes. Saker 
og prosjekter må følges opp hele tiden, hele veien til mål.  Dette motiverer meg til arbeid, og jeg mener det 
alltid finnes muligheter til å få til løsninger. 
Jeg har et stort nettverk lokalt, regionalt og nasjonalt, og er opptatt av å gjennomføre prosjekter jeg starter 
på. Et eksempel på dette er arbeidet med Nasjonal Helse- og Sykehusplan, hvor jeg var saksordfører. Ved 
hjelp av Helse og Omsorgsdepartement, Trond Helleland, Vestre Viken HF og FrP-politikere fikk vi til en god 
løsning. Buskeruds tre sykehus ble opprettbeholdt, Hallingdal sjukestue opprustet og nytt sykehus bygges. 
Resultater er ikke en soloprestasjon. Jeg har lært at ved å jobbe i nettverk og team så kan man få til mye.   
I en variert yrkeskarriere har jeg fått kjenne på hvordan politiske beslutninger kan fremme og inspirere, men 
ikke minst også hemme utvikling. Som stortingspolitiker ligger det alltid i pannen; «Hvordan påvirker 
beslutningene vi tar, de det gjelder?» 

Utdanning: 

Master of Excutive Management, BI,  
Embedsstudie i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo,  
Norges sykepleierhøgskole, lærerlinjen 
Grunnfag psykologi og samfunnsgeografi, Trinity College, Dublin,  
Sykepleierutdanning Statens sykepleierskole, Oslo 

Yrkesbakgrunn: 

Rektor ved   Høgskolen i Buskerud,  
Statssekretær for Erna Solberg i Bondevik 2 regjeringen,  
Dekan ved Institutt for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud,  
Førstelektor ved Høgskolen i Buskerud,  
Sykepleielærer ved sykepleiehøgskolen i Bodø 
Ledende sykepleier på Rikshospitalet, Medesinsk intenciv, Oslo 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Styreverv 
Styreleder i Vestre Viken Helseforetak, nestleder i styret i Vestre Viken Helseforetak  
Nestleder og medlem i styret i Helse Sør.  
Styremedlem i Renovasjons selskapet for Drammensregionen 
Styremedlem i Høgskolen i Buskerud 
Styremedlem i Studentsamskipnaden i Buskerud 
Styreleder for prosjektet Drammen Kunnskapspark som førte til etablering av Papirbredden 
Frivillig arbeid 
Styremedlem i Strømsgodset Toppfotball 
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Lise Bye Jøntvedt 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Pensjonist 

Alder: 71 

Sivilstatus: Gift, tre voksne barn 

Kommuneforening: Ringerike Høyre 

Ønske om plassering på listen: Omtrent på midten 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Buskerud er etter hvert blitt en del av Viken, som er et veldig stort fylke.  Da trenger vi sterke stemmer fra 
Buskerud.  Det er konkurranse om midler, ikke minst til jernbane og vei.  Ringeriksbanen, som jo egentlig 
heter Bergensbanens forkortelse, trenger all den støtte den kan få.  Jeg ser det som veldig viktig at Høyre 
beholder regjeringsmakten for at dette prosjektet fullføres.  Ringerike, med regionhovedstaden Hønefoss, har 
investert i milliardklassen i nye skoler og lokal infrastruktur.  Alt med tanke på at vi blir en del av stor-Oslo.  
Vi trenger nye innbyggere som kan være med og dele regningen.  For øvrig er jo Hønefoss og Ringerike en 
skjult perle som flere fortjener å oppleve. 

Politiske interesseområder: 

Byutvikling, kommunikasjon, eldreomsorg.  God byutvikling er eldreomsorg i praksis. 

Politisk erfaring: 

Jeg var valgkampleder i 2013 og hadde gleden av å få Erna Solberg som statsminister for Høyre.  På Ringerike 
gikk Høyre fram med over 10%.  Jeg er nå i min andre periode som kommunestyrerepresentant.  I forrige 
periode var jeg medlem av hovedutvalget for omsorg og velferd.  I denne perioden sitter jeg i hovedutvalget 
for areal og miljø.  I Ringerike Høyre har jeg fått gjennomslag for å danne en redaksjonskomite, hvor jeg er ett 
av medlemmene.  Som tidligere journalist skriver jeg mange av sakene.  Ringerike Høyre er blitt veldig synlig 
i debatten som et resultat av dette. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Jeg er generelt velinformert om det som skjer i samfunnet.  Som journalist kommer man i kontakt med 
mennesker i alle aldre, livssituasjoner og alle samfunnsgrupper.  Min siste arbeidsgiver var Næringslivets 
Ukeavis (NHO), som ble solgt til mediehuset Vårt Land og nå heter Ukeavisen Ledelse.  Der skrev jeg mye om 
næringslivets behov for transport og kommunikasjon, og produserte flere temautgaver.  Dessuten "sånn gjør 
du det", verktøystoff til NHOs medlemsbedrifter.  Jobben i Ukeavisen medførte en del reising og besøk i 
bedrifter over hele landet. 

Utdanning: 

Realskoleeksamen, Eksamen artium, Otto Treiders sekretærlinje, grunnfag i historie fra universitetet i 
Gøteborg, geografistudier, Ex.phil. fra universitet i Oslo, journalistaspirant i Ringerikes Blad, diverse kurs ved 
Institutt for journalistikk i Fredrik 

Yrkesbakgrunn: 

Journalist i Ringerikes Blad 1974-1986, redaksjonssekretær de siste par årene.  Frilanser med mange 
oppdragsgivere1986-1996. Næringslivets Ukeavis 1996-2000.  Daglig leder i Munchforlaget AS 2000-2009.  
Overtok Kikkis Salong fotpleie i Hønefoss etter min mor i 2008.  Jobbet i den bedriften til jeg pensjonerte meg 
for 4,5 år siden. 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Jeg er leder i Ringerike og omegn Afasiforening. 
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Espen Karlsen 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Leder Personmarked Sparebank1 Hallingdal 

Alder: 55 

Sivilstatus: skilt / 3 barn 

Kommuneforening: Ål Høgre 

Ønske om plassering på listen: der nominasjonskomiteen mener det er 

fornuftig ift en total sammensetning av et bra lag ! 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg er en svært samfunnsengasjert person som er opptatt av å bidra til utvikling av et godt samfunn for alle.  
Jeg bor i et område som er "Fjellviken" og rekreasjonsområdet til hele fylket (i hvert fall om vinteren). 
Næringsutvikling for oss i utkanten er reiseliv og turisme. Vi kan kun vokse som samfunn med å skaffe oss 
flere deltidsinnbyggere i form av hytteturister. Disse får vi med godt og bærekraftig samferdselstilbud. Det 
vil jeg bidra til. 

Politiske interesseområder: 

Skole, samferdsel, næringsutvikling og idrett 

Politisk erfaring: 

2 perioder i kommunestyre i Ål og sektorutvalg for helse og omsorg i første periode og kultur og oppvekst i 
inneværende periode. Leder av Ål Høgre i 3 år. I tillegg har jeg en periode i bystyret i Stavanger. Har også 12 
år med idrettspolitisk erfaring som styremedlem i Norges Håndballforbund. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Jeg mener at det er miksen og kombinasjonen av bredden i min sivile og yrkesfaglige bakgrunn som er 
relevant. 

Utdanning: 

Bachelor i fysioterapi, Masterprogram BI Utviklingsorientert ledelse og Ledelse, verktøy og virkemidler. 

Yrkesbakgrunn: 

Viktigste er:  
Leder for Personmarked i Sandnes Sparebank 1997-2003 
Fysioterapeut og frisklivskoordinator Ål og Hol kommune 2007- 2011 
Leder Personmarked Sparebank1 Hallingdal Valdres 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

12 år styremedlem i Norges Håndballforbund 
12 år som toppidrettsutøver og 205 landskamper i håndball 
diverse styre- og styrelederverv i privat næringsliv. 
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Stein Ove Kvamme 
Nåværende stilling/yrke/tittel:  

Alder: 55 

Sivilstatus:  

Kommuneforening: Lier Høyre 

Ønske om plassering på listen:  

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Politiske interesseområder: 

Politisk erfaring: 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Utdanning: 

Yrkesbakgrunn: 

Erfaring fra andre organisasjoner: 
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Simen Murud 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Fylkesleder, Buskerud Unge Høyre 

Alder: 21 

Sivilstatus: Singel, ingen barn 

Kommuneforening: Kongsberg Høyre 

Ønske om plassering på listen: 5-10 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

I 2013 gikk Høyre til valg på nye ideer og bedre løsninger. Siden den gang har Høyre omstilt Norge til å være 
mer rusta for fremtiden. Likevel står vi ovenfor flere utfordringer i fremtiden. Foran oss må vi møte det 
grønne skiftet, inntektene fra olje og gass vil bli mindre og vi blir stadig flere eldre, samtidig som man skal 
begrense ettervirkningene av koronapandemien. Mye godt er gjort, men vi er enda ikke ferdig med 
omstillingen av Norge.  

Min generasjon skal være med å møte de utfordringene vi står ovenfor, og leve med konsekvensen av 
politikken som både er ført og som vil bli ført den neste 4-årsperioden. Høyre skal være et parti som 
representerer hele Norge. Dermed trenger partiet kandidater med forskjellig kjønn, bakgrunn og alder. Jeg 
håper å kunne representere min generasjon på Høyres valgliste. Det er grunnen til at jeg stiller. 

Politiske interesseområder: 

Det er spesielt to politikkområder jeg interesserer meg over og som jeg mener er uhyre viktig i tiden 
fremover. 
Det første er skolepolitikk. Det har vært et av Høyres viktigste saksfelt, og det må det fortsatt være selv om vi 
ikke lenger har kunnskapsministeren. Ikke bare handler det om hvordan alle barn og unge får en skolegang i 
verdensklasse, men også hvordan man løfter opp yrkesfagene i videregående skol, hvordan man sikrer 
relevant og god høyere utdanning, og sikre muligheter for at man skal kunne etter- og videreutdanne seg. Vi 
er en kunnskapsnasjon, det har vært et av Norges konkurransefortrinn. 
Det andre politikkområdet klima og miljø. For meg er det viktig at vi klarer å vise at det ikke er en 
motsetning på økonomisk vekst og reduksjon av klimagassutslipp. Om Norge skal nå klimamålene vi har 
forpliktet oss til må resten av verden være med. Samtidig må den grønne omstillingen av Norge fortsette. Den 
omstillingen kan ikke skje ene og alene på statlig kapital, men man må også tilrettelegge for private 
investeringer inn i det grønne skiftet. 

Politisk erfaring: 

Leder, Kongsberg Unge Høyre (2017 – 2018)  
Styremedlem, Kongsberg Høyre (2017 – dd.) 
Arbeidsutvalgsmedlem, Buskerud Unge Høyre (2017 – 2018) 
1. nestleder, Buskerud Unge Høyre (2018 – 2019) 
Fylkesleder, Buskerud Unge Høyre (2019 – dd.) 
Kommunestyrerepresentant i Kongsberg (2019 – dd.) 
Medlem, Hovedutvalg for kultur og oppvekst i Kongsberg kommune (2019 – dd.) 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Min tid i Unge Høyre har lært meg mye om debatt, politikkutvikling, pressearbeid og hvordan å forstå det 
politiske systemet i Norge. Den erfaringen fikk jeg virkelig satt på prøve under Unge Høyres Eliteprogram 
tidligere i 2020. Det er Unge Høyres fremste skoleringstilbud, tidligere deltagere av dette 
skoleringsprogrammet er blant annet Ine Eriksen Søreide, Torbjørn Røe Isaksen og Børge Brende.  
Som fylkesleder i Unge Høyre møter jeg både i Unge Høyres landsstyre og Viken Høyres fylkesstyre. I tillegg 
sitter jeg som kommunestyrerepresentant i Kongsberg. Dette gir meg en unik muligheten til å drive politikk 
på nasjonalt-, fylkes- og kommunalt nivå, en erfaring jeg tar med meg videre. 
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Utdanning: 

Studiespesialisering, Kongsberg videregående skole (2015 – 2018) 
Bachelor i offentlig administrasjon og ledelse, Universitet i Oslo (fullført våren 2021) 

Yrkesbakgrunn: 

Diverse sommerjobber 
Valgkampsekretær, Buskerud Unge Høyre (2017) 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Medlem og nestleder i Kongsberg Ungdomsråd (2015 – 2019) 
Medlem av elevrådet på Kongsberg videregående skole (2015 – 2018) 
Folkevalgt representant i Kongsberg funksjonshemmedes råd (2019 – dd.) 
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Jonas Nikolaisen 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Student 

Alder: 24 

Sivilstatus: Singel, ingen barn 

Kommuneforening: Sigdal og Eggedal Høyre 

Ønske om plassering på listen: 4 – 14 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg stiller meg til disposisjon for Buskerud 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. Med erfaring fra politikk i både by og bygd 
er jeg motivert til å samle distriktet vårt og bidra til et sterkt Høyre ved valget i 2021. 

Politiske interesseområder: 

Skole-/oppvekstpolitikk og regional utvikling. 

Politisk erfaring: 

Er i dag leder av Sigdal og Eggedal Høyre, tidligere nestleder og sekretær. Fylkesstyremedlem i Viken Høyre. 
Er vararepresentant til fylkestinget og komité for utdanning i Viken siden 2019, samt første 
vararepresentant til kommunestyret og medlem av hovedutvalget for oppvekst og kultur i Sigdal siden 2015. 
Utvalgets nestleder fra 2019. 
Var kandidat ved kommune- og fylkestingsvalgene i 2015 og 2019. 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. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Erfaringen fra en rekke forskjellige verv på ulike nivå i Høyre og Unge Høyre, særlig partiarbeidet knyttet 
opp mot lokale og regionale saker i Viken og Buskerud fylker. Jusutdanningen og arbeidserfaringen med 
internasjonale anliggender for Norge i New York og Wien har også gitt meg relevant erfaring for de 
lovgivende og internasjonale sidene ved arbeidet på Stortinget. 

Utdanning: 

Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (2015 – ) med spesialemner ved Universität Mannheim 
(2019). Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi ved Akademiet Drammen (2012 – 2015). 

Yrkesbakgrunn: 

Praktikant ved Norges ambassade/FN-delegasjonen i Wien, Østerrike (januar 2020 – juli 2020), 
studentoppdrag for Studentsamskipnaden på Vestlandet (2018 – 2019) og praktikant ved 
Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, Østerrike (juli 2018). Vikaroppdrag og privatundervisning i spansk II 
ved Akademiet Privatistskole Drammen (2014 – 2015) og valgmobilisator hos LNU i 2011. 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Medlem av styrer, råd og utvalg ved Universitetet i Bergen (2016 – ), delegat til FNs permanente forum for 
urfolk i New York (2019), generalsekretær i European Law Students' Association Bergen (2017 –2019) og 
hovedtillitsvalgt ved Gyldenpris studentboliger (2016 –2019). Elevrådsleder ved Akademiet Drammen og 
deltaker i Young Ambassadors Leadership Program Frivillig oversetter for Skiflyging Vikersund/Raw Air 
siden 2009. Ulike verv i 4H (2007 – 2012) og Sigdal Friidrettsklubb (2012 – 2018). 
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Henning Solhaug 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Senterleder Amfi Geilo 

Alder: 54 

Sivilstatus: Gift 

Kommuneforening: Hol Høyre 

Ønske om plassering på listen: 7 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg ivrer etter å få en bredere fordeling av landets representanter på Stortinget. I Buskerud er samtlige av 
dagens stortingsrepresentanter fra i og omkring byene sørøst i fylket. Det gjenspeiler kanskje 
innbyggertallet, men ikke verdiskapningen, ei heller geografien. Og se på reiselivet, halvparten av alle 
overnattingsdøgn i "varme senger" skjer i Hallingdal. Ingen av Buskeruds representanter er bosatt i reiselivs-
kommuner eller har bakgrunn fra reiselivet, en bransje som hevdes skulle bli Norges viktigste i fremtiden. 

I tillegg sender den manglende representasjonen fra øvre del av Buskerud et signal om at å engasjere seg 
politisk i vår region, utover lokalpolitikk, er en umulighet. Vi er for få, og har for få stemmeberettigede bak 
oss, til å havne opp på listen. 

Politiske interesseområder: 

Samferdsel, Bergensbanens planlagte oppgradering vil gi hele landet et løft, ikke minst miljømessig. Og at 
rv7, korteste vei mellom Oslo og Bergen, er stengt 2-3 uker hver vinter, i tillegg til kolonnekjøring, grenser til 
det skandaløse. Her må vi komme i gang med nødvendig utbedringer, det vil hele landet dra nytte av. 
Reiseliv, vår viktigste næring i fremtiden. Her har vi i Norge geografisk, organisatorisk og ressursmessig 
(m.m.) fortrinn vi bare såvidt har dradd nytte av. "Look to Norway" kan erstattes med "Let's go to Norway". 
Sikkerhetspolitikk, vår forsikring. Ser med glede at vi har fått etterkrigstidens mest kompetente og 
handelkraftige forsvarssjef. Nå er det politikernes oppgave å påse at den forsikring som anbefales faktisk 
iverksettes. 

Politisk erfaring: 

Liten politisk erfaring utover ett år som kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem, men har bred 
erfaring fra ulike områder i samfunnet. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Har en bred CV: 
-15 år som yrkesoffiser, handlekraftig 
-19 år som leder i ulike bransjer, produksjonsbedrift, handel, byggenæring og organisasjonsliv. 

Utdanning: 

-Hærens krigsskole 
-Markedsøkonom BI 

Yrkesbakgrunn: 

Yrkesoffiser i inn- og utland, 15 år 
Daglig leder produksjonsbedrift, 5 år 
Daglig leder byggevarehandel, 8 år 
Adm. dir.  helårs reiselivsbedrift, 2 år 
Daglig leder VVS-bedrift, 2 år 
Leder kjøpesenter fra juni 2020 

Erfaring fra andre organisasjoner: 
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Logistikksjef Skarverennet, 5 år 
Styreleder Hendug AS, 2 år 
Områdesjef Hallingdal HV-område, 8 år 
Sjef operasjonsrom HV03, 5 år 
Leder musikklag, 4 år 
Leder paragliderklubb, 4 år 
Lokal forhandlingsleder og lokal nestleder Befalets Fellesorganisasjon 
m.m. 
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Line Spiten 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Politisk rådgiver, Familie og kulturfraksjonen 

Høyre 

Alder: 39 

Sivilstatus: Samboer, to barn på 7 og 9 år 

Kommuneforening: Kongsberg Høyre 

Ønske om plassering på listen: Topp 10 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg stiller som kandidat for Høyre i Buskerud fordi jeg har tro på Høyres løsninger som den drivkraften 
samfunnet trenger både i dag og for fremtiden. 

Optimisme og fremtidstro i kombinert med respekten for det andre har gjort gjør for oss, er verdier i Høyres 
politikk som jeg identifiserer meg med. Vi lever i et samfunn som endrer seg raskt. Dette krever at vi tenker 
nytt og tilpasser politikken til den tiden vi lever i. For å sikre fremtidige generasjoner den velferden vi har i 
dag, er endring og omstilling helt nødvendig. Balansegangen mellom å forstå hva folk er opptatt av, og å gjøre 
de endringer som er nødvendig er allikevel ofte vanskelig. Flere reformer har vist oss hvor vanskelig dette 
kan være. I endringsarbeidet mener jeg at dialogen med innbyggerne er ett av våre viktigste redskap. Vi må 
søke å forstå de utfordringene folk har i sin hverdag, slik at de endringene vi foreslår fungerer best mulig. 
Dette arbeidet ønsker jeg å ta del i og er en av grunnene til at jeg ønsker å stille som kandidat for Buskerud til 
stortingsvalget i 2021.  

  

Vi skal skape attraktive lokalsamfunn i hele vårt distrikt. Muligheter for arbeid er sammen med gode skoler, 
barnehager og et godt helsetilbud en viktig forutsetning for at folk bosetter seg i vårt distrikt. Attraktive 
lokalsamfunn skapes der det finnes gode jobb- og botilbud. Derfor vil en viktig oppgave for oss være å 
arbeide for fortsatt gode rammevilkår for næringslivet, slik at eksisterende bedrifter å utvikler seg videre og 
at ny virksomhet og etablerer seg i hele vårt distrikt. Høyre må samtidig fortsette utbygging av vei og bane 
slik at vi sikrer trygg og god fremkommelighet for næringslivet, for pendlere og for turister i vårt distrikt. 

Politiske interesseområder: 

Næringspolitikk 
Helsepolitikk  
Familie- og gode oppvekstvilkår barn og unge 
Attraktive lokalsamfunn 

Politisk erfaring: 

2019- d.d: Kommunestyrerepresentant Kongsberg kommune 
2019- d.d: Formannskapsmedlem Kongsberg kommune  
2018- d.d Fylkesstyremedlem, Viken Høyre  
2018- d.d: Leder, Kongsberg Høyre 
2018: Leder av programkomiteen Kongsberg Høyre  
2018: Høyres lederskole vinter 2018 
2016-2018 Styremedlem, Kongsberg Høyre 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Siden 2018 har jeg vært leder i Kongsberg Høyre, i 2019 var jeg varaordførerkandidat i kommunevalget og 
idag er jeg medlem i formannskapet og kommunestyret i Kongsberg kommune. Før dette har jeg  mer enn 10 
års erfaring med organisasjonspolitisk arbeid i Norsk Sykepleierforbund.  
Min tid i arbeidslivet kombinert med politiske verv i Kongsberg Høyre innebærer at jeg har opparbeidet meg 
solid organisasjonspolitisk erfaring og kunnskaper om politiske prosesser.  Jeg har i denne tiden deltatt i 
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påvirkningsarbeid og samarbeidet med våre stortingspolitikere inn mot nasjonale politiske prosesser. Dette 
gir stor motivasjon for å delta i politikken videre. 

Utdanning: 

Våren 2015: Grunnleggende arbeidsrett , Høgskolen i Buskerud og Vestfold 
2004-2007: Bachelor i sykepleie Høgskolen i Buskerud 

Yrkesbakgrunn: 

2020-d.d: Politisk rådgiver, Høyres stortingsgruppe- familie- og kulturfraksjonen 
2017- 2020: Seniorrådgiver forhandlingsavdelingen, Norsk Sykepleierforbund  
Våren 2017: Kontaktsykepleier Brystdiagnostisk senter, Vestre Viken HF 
2015-2017: Styremedlem Vestre Viken HF  
2014-2017: Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, Vestre Viken HF  
2012-2013: Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, Drammen sykehus 
2007-2011: Sykepleier Drammen sykehus hjerteavdeling 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

2007-2017: Tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund på ulike nivåer i sykehus og helseforetak  
2015-2017: Styremedlem i Vestre Viken helseforetak 
Alpintrener Kongsberg idrettsforening 
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Frode Sundseth 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Supply Chain Developer 

Alder: 44 

Sivilstatus: Enslig, 2 voksne barn 

Kommuneforening: Lier Høyre 

Ønske om plassering på listen: 5 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

På Stortinget trenger vi en god fordeling av politikere med lang erfaring i næringslivet og de vi kan definere 
som yrkespolitikere. Jeg ønsker å representere førstnevnte politikere. Med min erfaring fra privat næringsliv 
vil jeg spesielt innenfor næringsliv og samferdsel jobbe for å styrke Buskerud valgdistrikt i Viken og Norge. 
Viken har med sin geografiske beliggenhet mange av de samme utfordringene og styrkene på tvers av de 
gamle fylkene. Sammen må vi snu utfordringene til å bli vår styrke. 

Politiske interesseområder: 

Forutsigbare og gode rammevilkår for næringslivet som også kommer enkeltmennesket til gode. 
Valgfrihet og styrking av offentlige tjenester. 
Miljø 

Politisk erfaring: 

Kommunestyremedlem i Lier, foreningsleder, gruppenestleder. Vært veldig aktiv de to siste valgkampene. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

26 års arbeidserfaring i næringslivet og styreerfaring. 

Utdanning: 

VGS-Transportfag. Tar i høst økonomikurs på BI. 

Yrkesbakgrunn: 

6 års erfaring fra bensinstasjonsdrift og deretter 20 års erfaring innenfor transport og logistikk. 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Styreleder i sameie. Distriktsleder i BMWCCN. 
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Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Siviløkonom/generalsekretær 

Alder: 32 

Sivilstatus: Ugift 

Kommuneforening: Øvre Eiker Høyre 

Ønske om plassering på listen: 3 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg er et politisk vesen. Jeg elsker å få til endringer. Jeg er lojal mot partiet og har politikken vår under huden. 
Psykisk helse, helse og sosial generelt er svært viktig for meg. Mange mener jeg er en «varm» Høyre-politiker, 
og selv om jeg vet at alle Høyre-politikere er varme, kan måten jeg fremstår på være et godt tilskudd til 
stortingslisten.  

Jeg jobber hardt for de målene vi setter oss i partiet, og lykkes godt. Selv i opposisjon i kommunen lykkes vi 
med å finne løsninger, fordi vi argumenterer for dem. Alle Høyre-folk trenger bistand, og jeg synes det er 
viktig å hjelpe både gamle og nye politiker-kolleger fram. Vi blir ikke bedre enn vårt «svakeste» ledd. Å skape 
samling på borgerlig side er svært viktig og i Øvre Eiker har vi det, I arbeidet med å forhandle og finne 
løsninger alle kan stille seg bak, tror jeg at jeg bidrar godt. Spesielt å anerkjenne andres syn, og være raus 
som et stort parti – er viktig. Folk er og blir folk.  

Jeg vil for øvrig alltid jobbe for de som ikke har det så godt i samfunnet. Jeg er opptatt av at en kommune skal 
vokse, at de som bor der skal ha eiendomsretten i behold, og at kommunen skal sørge for gode tjenester 
enten de er i kommunal eller privat regi. Jeg håper også jeg i mitt virke viser omgivelsene at Høyre er som 
folk flest og for folk flest.  

Endelig er det verdt å nevne at landbruket står meg nært. Senterpartiet har alt for lenge hatt monopol på 
løsninger for landbruket. Høyre har god landbrukspolitikk som vi også gjennomfører i regjering. Jeg bor på 
en tidligere gård og mine forfedre utgjør en lang rekke bønder. Derfor er jeg også svært opptatt av 
kulturformål og bygningsvern og derigjennom gode kår for mennesker som tar oppgaven med å sikre 
vernede bygg og anlegg. 

Politiske interesseområder: 

Barn, ungdom, psykisk helse, helse- og sosial, næringsutvikling, boligutvikling (sikre vekst), lave skatter, 
kulturformål. 

Politisk erfaring: 

Kommunestyret: 2011 –  
Formannskapet: 2011 –  
Gruppeleder: 2015 –  
Leder av helse og omsorgskomiteen Øvre Eiker: 2015 – 2019 
Nestleder planutvalget: 2019 –  
Arbeidsgruppe for å lage resolusjon om psykisk helse (til sentralstyret i Høyre): 2019 
Politisk utvalg Viken Høyre 2018 -  
Leder av programkomiteen til Øvre Eiker Høyre (ved to valg) 2015 og 2019 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Jeg har viet livet mitt til å jobbe med barn og ungdom og psykisk helse. Jeg har vært gruppeleder for Høye 
siden 2015, og jeg har etter 9 år i kommunestyret opparbeidet meg kunnskap om kommunen, 
lokaldemokratiet og Høyres politikk.  Å omsette det jeg har lært i kommunepolitikken, og i jobben min til 
politikk er noe av det beste jeg vet. Å få til endringer gjennom å delta i demokratiet og utvikle politikk er noe 
jeg føler jeg er god på. Se nye løsninger, få til ting, representere velgeren, være i kontakt med velgeren og løse 
deres problemer på Høyre-vis - det føles riktig og godt. 
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Utdanning: 

Master i Økonomi og ledelse /siviløkonom. Fordypning i psykologi, motivasjon og mestring.  
Bachelor i økonomi og administrasjon. Fordypning i forsyningskjedeledelse og Lean management. 

Yrkesbakgrunn: 

Generalsekretær Mental Helse Ungdom (2011 -) 
Selger Felleskjøpet, Eiker Mølle (207-2015) 
Drosjesjåfør Drammen Taxi (2010-2015) 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Mental Helse Ungdom, Nestleder (2005 – 2007)  
Generalsekretær, (2011 - ) 
Fontenehuset, Drammen; Styremedlem (2012 - ) 
Bufdir, Fordelingsutvalget: Utvalgsmedlem (2015 - ) 
Helse- og omsorgsdepartementet: Kontaktforum helsetjenestene Utvalgsmedlem (2015 - ) 
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Tor Tveter 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Lokomotivfører 

Alder: 58 

Sivilstatus: Gift 

Kommuneforening: Drammen Høyre 

Ønske om plassering på listen: 1-10 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Ønsker å stille til valg da politikk er en av mine store interessefelt. Har drevet med politikk på lokalt plan 
siden jeg var en ganske ung gutt og synes kanskje jeg nå bør vise at også det rikspolitiske planet er av 
interesse for meg. Motivasjone er å drive Høyre sitt reform arbeid videre fremover med endringer til det 
bedre for hele samfunnet. 

Politiske interesseområder: 

Mine fremste interesser innen rikspolitikk er samferdsels- og forsvarpolitikk. Har også en stor interesse av 
forholdet mellom arbeidslivet og det politiske. På kommunalt plan er tekniske tjenester og arealbruk mine 
favoritt områder i politikken. 

Politisk erfaring: 

Har vært kommunestyre medlem i 13 år og de fleste av disse som medlem i hovedutvalg for tekniske 
tjenester. Har vært leder og nestleder av Nedre Eiker Høyre. Avsluttet lokalforeningen Nedre Eiker som leder 
når sammenslåingen av Svelvik, Drammen og Nedre Eiker ble gjort. Var medlem av fellesnemden som 
ivaretok det politiske ved sammenslåingen av Drammen kommune. Deltok en del i et utvalg som blir kalt for 
Høyres arbeidslivsnettverk som er styrt og initiert fra Høyres stortings gruppe. 
Har også vært fagforeningsleder i Lokomotivførerenes fagforening NLF i 8 år tidligere. 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

De viktigste jeg kan ta med inn til stortinget er min lange yrkeserfaring fra bilmekaniker og lokomotivfører. 
Har også jobbet med ledelse i NSB i deler av mitt yrkesliv. Så således kan jeg bringe med meg mye av den 
erfaringen stortinget blir kritisert for å ha for lite av, nemlig lang vanlig yrkeserfaring. 

Utdanning: 

Fagbrev som bilmekaniker 
Autorisasjon som lokomotivfører i hele EU. 
Sertifikat som lokomotivfører i Vy persontog. 
Tilleggsutdannelse i sikkerhetsledelse fra høyskolen i Vestfold. 

Yrkesbakgrunn: 

1 år Mekaniker leopard stridsvogn og pansrede kjøretøy. 
3 år Bilmekaniker på tunge kjøretøy for Bosch og Mercedes Benz. 
25 år som Lokomotivfører 
10 år med ledelse i forskjellige stillinger i NSB. 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

1 år Leder for MIF fotball damer. 
6 år sportslig leder MIF Bandy 
12 år materialforvalter Norges Bandyforbundet A landslag. 
4 år leder for ungdomslandslag bandy gutter født 1995. 
1 år lagleder Ungarn sitt landslag Bandy. 
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Marianne Werp 
Nåværende stilling/yrke/tittel: Selvstendig næringsdrivende 

Alder: 45 

Sivilstatus: Gift, med Anders, 6 barn. (Jon-Trygve, Anders, Tina-Helene, Bjørn, 

Harald og Sverre) 

Kommuneforening: Øvre Eiker Høyre 

Ønske om plassering på listen: Topp 3 

 

Beskriv kort hvorfor du ønsker å stille som kandidat for Buskerud og hva som er din motivasjon: 

Jeg ønsker å stille som kandidat til stortingsvalget 2021 fordi jeg føler selvsagt at jeg har noe å bidra med! Jeg 
er oppriktig engasjert i, og en ivrig forkjemper, for barns og unges oppvekstvilkår, psykisk helse og uhelse -
og ikke minst familienes vilkår. 

Jeg kan snakke meg varm om forholdene for optimistiske gründere, -og jeg har i tillegg et par tanker om 
samferdsel, kanskje spesielt for oss som ikke akkurat bor i en by... 

Politiske interesseområder: 

Barn/unge/oppvekstvilkår, kvinner/kvinnehelse, gründervirksomhet, samferdsel. 

Politisk erfaring: 

Kommunestyre siden 2008 
Formannskap fast siden  
Styremedlem ØEH 

Hvilke av dine tidligere erfaringer mener du er mest relevant sett i forhold til en stortingsplass: 

Jeg tror faktisk at mine erfaringer ute i arbeidslivet, og de daglige møtene med menneskene rundt meg  gir 
meg akkurat den relevante erfaringen og input som trengs for å være en som kan være en tydelig stemme fra 
dette distriktet. 

Utdanning: 

2 år Elektrofag, 1 år landbruksfag/naturbruk. 

Yrkesbakgrunn: 

Kortversonen: Selger, gründer/selvstendig næringsdrivende, innholdsprodusent sosiale medier, (-og de siste 
årene i kombinasjon med rollen som logistikkansvarlig i familien Werp A/S.) 

Erfaring fra andre organisasjoner: 

Styremedlem Nøstetangen glassverk. 
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