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VALG 2019

Å satse på ungdom er å satse på framtiden. KrFs 
mål er at Rogaland skal være landets beste fylke 
å vokse opp i!

Satsing på utdanning og attraktive kultur- og 
kollektivtilbud har derfor førsteprioritet for oss. 
Naturen og ressursene må dessuten forvaltes til 
det beste for kommende generasjoner.

Vi er opptatt av å ha skoler som tilpasser seg 
den enkelte elev. Vi vil også løfte fram friskolene 
med alternativ pedagogikk eller religiøs 
forankring som et viktig supplement til en god 
offentlig skole.

Alle elever skal ha likeverdige muligheter til å 
utvikle sine evner og talenter. Alle fortjener å bli 
sett!

KrF vil:

•    ha videregående skoler i hele Rogaland.

•    ha gode arbeids- og utviklingsmuligheter for 
friskoler.

•    ha nulltoleranse mot mobbing, og 
styrke mobbeombudet og elev- og 
lærlingeombudet med flere stillinger.

•    prioritere tiltak for barn og unges psykiske 
helse.

•    gi alle kvalifiserte søkere tilbud om 
læreplass, blant annet ved å utrede et 
fylkeskommunalt lærlingtilskudd.

•    bedre overgangen mellom ungdomsskole og 
videregående skole.

•    utvide ungdomskortet til å gjelde all  
kollektivtransport i fylket.

•    gi flere rett til videregående opplæring.

Solveig Ege Tengesdal 
har vært fylkesordfører 
siden valget i 2015, og 
har flere perioder bak seg 
både som kommune- og 
fylkespolitiker. Solveig er 
utdannet økonom med 
allsidig bakgrunn fra  
privat næringsliv. Hun er 
56 år, gift og har to  
voksne barn.

Solveig Ege Tengesdal

Alder: 56 år      Stilling: Fylkesordfører      Bosted: Egersund

ROGALAND KRFS FYLKESORDFØRERKANDIDAT

Ungdomsfylket Rogaland

KrFs mål er at Rogaland skal være 
landets beste fylke å vokse opp i!”
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MATFYLKET ROGALAND
• JA til et levedyktig og mangfoldig landbruk

• JA til lokal matproduksjon
• JA til fagbrev innen landbruk, fiskeri og havbruk

• JA til et sterkt jordvern
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Hvis vi mener alvor når vi sier at hele fylket skal 
tas i bruk, er det avgjørende at vi har gode veier 
og kollektivløsninger i hele Rogaland —  
fra Sokndal i sør til Sauda i nord.

KrF vil derfor prioritere trafikksikkerhetstiltak 
og forbedret veistandard på de viktigste 
strekningene, samt jobbe for et bedre 
kollektivtilbud i bygd og by.

KrF vil:

•    ha lave priser på kollektivtransport. 

•    ha et bedre tilpasset kollektivtilbud 
med sømløse overganger mellom buss, 
ekspressbuss, region- og lokaltog, 
hurtigbåter og ferjer.

•    jobbe for dobbeltspor på Jærbanen til 
Egersund, og at dette inngår i en langsiktig 
plan for høyhastighetsbane til Oslo.

•    arbeide for rassikring av utsatte 
veistrekninger.

•    erstatte bompenger med annen 
veifinansiering.

Jonas Andersen Sayed
2. KANDIDAT 

Jonas har vært Rogalands yngste kommunestyre-
representant denne valgperioden, og stiller også til valg 
som KrFs ordførerkandidat i hjemkommunen. Jonas 
har et brennende engasjement for barn og unges 
oppvekstvilkår, og for å løfte frem de kristne verdiene i 
politikken. Han er 21 år, student og bor i Sokndal.

Arbeid gir både verdi og verdier, og jobb til alle 
er derfor prioritert høyt for KrF.

For KrF er det viktig at menneskeverdet skal 
være gjeldende på alle samfunnsarenaer. 
Nedsatt funksjonsevne skal ikke være til hinder 
for at noen skal kunne delta også i arbeidslivet 
på lik linje med andre.

Byene i fylket er motorer i samfunnsutviklingen. 
Samtidig må vi som fylkespolitikere bidra til 
å styrke bosetting og verdiskaping også i 
distriktene.

KrF vil:

•    legge til rette for økt antall læreplasser, og 
skape flere møteplasser mellom skolene og 
bedrifter.

•    at ideell sektor skal utgjøre en større andel 
av tjenesteproduksjonen innen helse, 
velferd og arbeidstrening.

•    jobbe for at flere statlige arbeidsplasser 
skal legges til distriktene.

•    legge til rette for innovasjon, nyskaping og 
gründervirksomhet i hele fylket.

Geir S. Toskedal
3. KANDIDAT 

Geir er utdannet adjunkt og bedriftsøkonom, og har 
jobbet mange år som deltids bussjåfør og rektor på 
folkehøgskole og kulturskole. Han har lang fartstid 
som kommune-, fylkes- og stortingspolitiker, og er 
spesielt opptatt av næringsutvikling, arbeidsplasser og 
samferdsel. Geir er 65 år, fra Kopervik i Karmøy, gift og 
har tre barn og seks barnebarn.

Framtidsrettede og trygge transportløsninger i hele Rogaland

Et arbeidsliv for framtiden
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Vi må løse klima-, naturmangfolds- 
og miljøutfordringene. Gjennom 
samfunnsplanlegging, arealplanlegging og øvrig 
politikkutforming vil KrF jobbe for at klima- og 
bærekraftmålene nås. 

En bedre forvaltning av ressurser er avgjørende 
viktig og KrF arbeider for sirkulær økonomi med 
gjenbruk og gjenvinning. 

KrF vil satse på styrking av Rogaland som 
matfylke. Kortreist mat, fra jord og fjord til bord. 
Dette vil også styrke reiselivsnæringen.

KrF vil:

•    legge alle FNs 17 bærekraftsmål til grunn 
for lokal politikkutforming.

•    arbeide for at matjord skal få samme 
beskyttelse som verneområder og 
strandsoner.

•    være pådrivere for utbygging av vindkraft 
til havs.

•    gjennomføre nødvendige flom- og 
rassikringstiltak i kommunene.

Bjørg Tysdal Moe
4. KANDIDAT 

Bjørg er utdannet innen samfunnsfag, kristendom og 
ledelse og har vært varaordfører i Stavanger i 20 år. 
Tidligere jobbet hun som selvstendig næringsdrivende og 
med skolelagsarbeid. Bjørg var nestleder i KrF nasjonalt i 
fire år. Hun er spesielt opptatt av at byer og lokalsamfunn 
skal være inkluderende, trygge og bærekraftige. Bjørg bor 
i Stavanger, er 65 år, gift og har to voksne barn.

KrF vil ha et samfunn der vi bryr oss om og stiller 
opp for hverandre. 

Frivillige og ideelle organisasjoner er helt 
avgjørende for nettopp dette. De er ikke “kjekke 
å ha” som et tillegg til staten og kommunen, 
men de er svært verdifulle i seg selv. 

Det er dessuten mange oppgaver frivillige og 
ideelle har bedre forutsetninger for å løse enn 
offentlige virksomheter. Dette vil KrF støtte opp 
om.

KrF vil:

•    jobbe for bedre vilkår for frivilligheten.

•    fortsette ordningen med gratis utleie av 
fylkeskommunale idrettsanlegg for lag og 
organisasjoner som driver med idrett for 
barn og unge.

•    ha flere rusfrie soner og rusfrie idretts- og 
kulturarrangementer for barn og unge.

•    støtte etabeleringen av et regionalt 
kystpilgrimssenter på Avaldsnes.

Reid Ivar B. Dahl
5. KANDIDAT 

Reid Ivar er utdannet statsviter og jobber i 
økonomiavdelingen i Time kommune. Han har tidligere 
jobbet som politisk rådgiver for byrådet i Bergen. Reid 
Ivar er spesielt opptatt av å skape gode lokalsamfunn 
der barnas beste blir satt i sentrum. Han er 31 år og bor 
på Nærbø på Jæren. Han er gift og har to små barn. 

Framtidsrettede og trygge transportløsninger i hele Rogaland

Samfunnet bygges best nedenfra

Vi må ta klimaendringene på alvor
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19. Olaus Trygve Bjuland, 22 år, Hå

20. Astrid Norland, 49 år, Strand

21. Jonas Skrettingland, 62 år, Hå

22. Anne Kristin Bruns, 56 år, Stavanger

23. Trond Niemi, 62 år, Sandnes

24. Hilde Alice Skåra Gunvaldsen, 18 år, Eigersund

25. Arnfinn Clementsen, 66 år, Sola

26. Ingrid Eiane Setvik, 37 år, Finnøy

27. Kristian Landro, 37 år, Sauda

28. Ane Fuglestad Skutlaberg, 35 år, Bjerkreim

29. Kjell Erfjord, 79 år, Lund

30. Johannes Soppeland, 42 år, Hjelmeland

31. Steinar Skartland, 61 år, Vindafjord

32. Ida Gahnstrøm Andersen, 26 år, Sandnes

33. Ola Andreas Byrkjedal, 59 år, Gjesdal

34. Marie Ljones Brekke, 31 år, Stavanger

35. Sigmund Alvestad, 73 år, Bokn

36. Bjørg Irene Lauvvik, 56 år, Sola

37. Tom Helge Moen, 44 år, Lund

38. Marta Nisja, 30 år, Klepp

39. Tom Landås, 60 år, Haugesund

40. Morten Haug, 45 år, Eigersund

41. Liv Ingunn Heie Medhaug, 63 år, Vindafjord

42. Magnar Mæland, 51 år, Gjesdal

43. Øystein Stjern, 39 år, Randaberg

44. Arnhild Aano Høyen, 68 år, Stavanger

45. John Mong, 61 år, Eigersund

46. Alf Magne Grindhaug, 53 år, Karmøy

47. Solbjørg Tveit-Erevik, 30 år, Forsand

48. Jostein Eiane, 50 år, Rennesøy

49. Knut Vassbø, 46 år, Bjerkreim

50. Gustav Løge Fosse, 56 år, Vindafjord

51. Guro Heggemsnes Fløysvik, 38 år, Forsand

52. Trond Arne Pedersen, 46 år, Sokndal

53. Kjell Arvid Svendsen, 66 år, Karmøy

Rogaland KrFs  
53 kandidater til 
fylkestingsvalget!

1. Solveig Ege Tengesdal, 56 år, Eigersund

2. Jonas Andersen Sayed, 21 år, Sokndal

3. Geir S. Toskedal, 65 år, Karmøy

4. Bjørg Tysdal Moe, 65 år, Stavanger

5. Reid Ivar B. Dahl, 31 år, Hå

6. Svanhild Løge Skålheim, 46 år, Suldal

7. Håkon Faarlund Hetland, 29 år, Gjesdal

8. Mirjam Ydstebø, 42 år, Kvitsøy

9. Oddny Helen Turøy, 45 år, Sandnes

10. Unni Sirevåg Lende, 61 år, Time

11. Olav Eggebø Aanonsen, 49 år, Sandnes

12. Therese Landås, 34 år, Haugesund

13. Henrik Halleland, 51 år, Finnøy

14. Kjersti Olimb Salte, 59 år, Klepp

15. Odd Kristian Nybø, 19 år, Randaberg

16. Anna Henriette Veim Eikje, 52 år, Tysvær

17. John Mpongo Ntachombwene, 39 år, Stavanger

18. Grete Natalie Storm-Johansen, 43 år, Time
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Vi er et Kristelig Folkeparti  
- og vi er stolte av det!

Det hjelper ikke bare å ha noen gode tanker om 
flotte verdier og gode planer alene. Partinavnet 
vårt forplikter. Kristelig Folkeparti vil være 
garantisten for at de kristne verdiene betyr 
handling som ivaretar oss alle, og spesielt de 
som trenger politikk mest. 

Vi vil sikre kristendommens plass i samfunnet, 
dette handler om at vi tror det er bra for 
fellesskapet som bygger by og bygd.

«Sammen for et varmere samfunn» handler 
om en mer rettferdig fordeling av godene og at 
vi skal ha en politikk som gir oss alle frihet til å 
gjøre gode valg for andre og oss selv.

Vi tenker at gode verdier som grunnlag i vår 
politikk gjør oss vide og brede på omsorg og 
raushet med en stor skapertrang for gode 
endringer.

På samme måte som vårt verdigrunnlag 
forplikter oss til å ta ansvar for mennesker i alle 
livets situasjoner er vår politikk egnet for den 
som vil bidra og skape verdier i vårt samfunn.

Vi tror du vil oppleve trygghet og trivsel med 
KrFs prioriteringer.

Godt verdivalg!
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Ja til livet – hele livet

Alle mennesker har uendelig verdi fra unnfangelse til naturlig 
død. Derfor sier vi ja til bedre hjelp og støtte for gravide. Vi 

sier ja til bedre omsorg og lindring i livets siste fase og nei til 
aktiv dødshjelp.

Vi vil styrke familiene, ikke styre dem

Trygge familier gir trygge barn. 

KrF vil legge til rette for sterkere og tryggere familier som 
har valgfrihet og fleksibilitet til å velge løsninger som er 

best for seg og sine barn. 

Ja til både kontantstøtte og gode barnehager!

En verdig alderdom og 
respekt for eldre

KrF vil ha et seniorvennlig 
samfunn med god eldreomsorg 
og økt bemanning på sykehjem 

som gir tid til hver enkelt.

En skole der alle blir sett

KrF vil ha flere lærere som kan se og hjelpe hver enkelt 
elev. Vi vil at lærere skal bruke mindre tid på byråkrati 

og mer på god undervisning. Vi vil kjempe mot mobbing. 
Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi gode holdninger 

og verdier til elevene. Vi trenger et verdiløft i skolen!

Vi heier på frivilligheten

Uten frivillighet og dugnad 
stopper Norge! KrF vil øke 
gavefradraget for frivillige 

organisasjoner, og vi vil gi fullt 
momsfritak for frivilligheten. 

Ideelle aktører i rusomsorgen 
må sikres gode vilkår.

Derfor 
bør du  

stemme 
KrF

                      @rogkrf                www.facebook.com/rogalandkrf      

Les hele vårt program på www.krf.no/rogaland


