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Henrik Halleland er 
51 år. Han bor på 
Finnøy i Ryfylke. I 
dag er han ordfører 
i Finnøy kommune, 
i tillegg til å være 
bonde.

Henrik Halleland
ORDFØRERKANDIDAT FOR STAVANGER KRF

Gode velgjarar!

Niande september brakar det laus med lokalval. Me i KrF gler oss, for me veit at med KrF i  
førarsete vil du få ein ekte og  tydeleg politikk basert på dei kristne verdiane. Min visjon for Nye 
Stavanger er at alle skal bli sett, og alle skal bli høyrt. 

Skule og helse er dei største oppgåvene til kommunen. KrF sine løysningar på dette er å sørgja 
for nok fagkunskap og ressursar slik at den enkelte kan utvikla seg. Tverrfagleg samarbeid er  
viktig, det same er tenesteproduksjon i tillegg til eit sterkt fokus på at verdiane må skapast før 
dei kan delast. Gode løysningar innanfor samferdsle og næringsliv er heilt avgjeranda for å 
skapa ein samla storkommune og region. På same tid skal me ha fokus på  arbeidsplassar nok til 
alle, på miljøet og på å styrkja den viktigaste berebjelken i samfunnet vårt; familien.

Godt val vener!
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Sammen for andre.  
Sammen forandre.
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Fra 1. januar 2020 vil Stavanger være både 
en storby-og landkommune i en spennende 
sammensetning. Vi må ta vare på de nye 
mulighetene som oppstår innenfor de nye 
kommunegrensene. 

Det urbane Stavanger trenger en fremtidsrettet 
storbypolitikk med vekt på at folk kan ha nærhet 
til hverandre og bruke lite tid på arbeidsreiser, 
blant annet gjennom et variert kollektivtilbud. 

Det landlige Stavanger trenger å videreutvikle 
sine små grender og lokalsamfunn med de store 
livskvaliteter disse ivaretar for sine innbyggere.

KrF vil:

•    Redusere marin forsøpling og spredning av 
mikroplast.

•    Legge FN ś 17 bærekraftsmål til grunn for 
Stavangerpolitikken.

Anne Kristin Bruns
2. KANDIDAT 

Anne Kristin er 55 år, gift 4 barn, og bor på Hinna. 
Hun er utdannet barnevernspedagog og har jobbet 
som universitetslektor. I dag er hun medlem i bystyret, 
kommunalstyret for oppvekst og kommunalstyret for 
finans. I tillegg er hun nestleder i Hinna bydelsutvalg.  
Hun er aktiv i menighets- og annet frivillig arbeid.

Et samfunn som er godt for barna er et samfunn 
som er godt for alle. Barna er Stavangers nåtid 
og fremtid. Gode oppvekstsvilkår for barn og 
unge er den viktigste investeringen vi kan gjøre. 
Familien og skolen er den viktigste formidler av 
kunnskap og verdier, som sammen utgjør selve 
bærebjelken i et barns oppvekst. 

For å styrke foreldrerollen vil vi gi tilbud om 
foreldreveiledningskurs, både for nybakte 
foreldre og ved inngangen til tenåringsfasen. 

Foreledre som venter barn med spesielle behov 
skal få tilgang til en kordinator allerede under 
svangerskapet.

KrF vil:

•  Utvikle flere sosiale møteplasser som åpne 
barnehager, lekeplasser og grønne lunger i 
nærmiljøet.

•  Ha flere lærere i skolen. Maks 15 elever per 
lærer på 1. – 4. trinn og maks 20 elever per 
lærer på 5. – 10. trinn.

Barnas kommune

Marie Ljones Brekke
3. KANDIDAT 

Marie er 30 år gammel, lærer og bor på Vaulen i 
Stavanger. Hun har er gift og har tre barn på 1, 3 og 5 år. 
Hun har vært engasjert i KrF i flere år og blant annet vært 
leder for Rogaland KrFU og har møtt en del som vara på 
Stortinget. 

En grønnere kommune

Min      -sak:
De kristne verdienes plass i samfunnet og at Stavanger skal 
være en attraktiv by for barnefamilier.

Min      -sak:
Tverfaglig samarbeid for å gi barn og unge rett hjelp 
til rett tid.
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Antallet eldre vil øke i årene fremover. For å gi 
alle som trenger det et tilbud i tråd med deres 
behov må vi bygge ut et mangfoldig hjelpe- og 
omsorgstilbud. 

Det er et mål at eldre skal ha mulighet til 
et aktivt liv og klare seg selv best mulig, så 
lenge som mulig. Fremtidens eldrepolitikk 
må ̊ også ̊ handle om inkluderende arbeidsliv, 
frivillighet, tilpasset boligbygging, transport, og 
tilrettelegging for en sosial og aktiv alderdom. 

Velferdstjenestene skal utvikles i et samspill 

mellom enkeltmennesker, offentlige myndigheter 
og privat og frivillig virksomhet. 

KrF vil:

•  At kommunens hjemmetjenester skal 
organiseres slik at de samme hjelperne 
i størst mulig grad kommer hjem til de 
samme brukerne.

•  Øke aktivitetstilbudet ved sykehjemmene, 
blant annet gjennom styrket samarbeid 
med frivillige.

Per-Endre Bjørnevik
4. KANDIDAT 

Per-Endre er 69 år gammel, pensjonert sivilingeniør og 
bosatt på Stokka. Han er medlem av bystyret i Stavanger 
og nestleder i kommunalstyret for administrasjon og 
lønn. Mangeårig leder og medlem av styrer i kirke og 
bedrifter. 

Uten frivillig arbeid ville vi vært et fattigere 
samfunn. 

Gjennom frivillig innsats skapes det møteplasser, 
meningsfulle aktiviteter, god inkludering 
og integrering. Frivillig arbeid formidler 
viktige verdier og er en forutsetning for et 
velfungerende samfunn. Den frivillige sektoren 
i Stavanger må derfor være levende og 
mangfoldig.  

Den kristne kulturarven ligger som eg 
bærebjelke under hele vår kultur med en 
tusenårig histore.

KrF vil:

•  At alle elever sikres rett til å drive 
livssynsbaserte aktiviteter, som f.eks. 
skolelag på skolens område.

•  At frivillig arbeid og organisasjoner 
verdsettes ved å sikre gode arbeidsvilkår og 
støtteordninger.

Frivillighet, trossamfunn og idrett

Christen Minos
5. KANDIDAT 

Christen er 65 år, advokat og direktør for kommersiell 
støtte i næringslivet. Han er i dag KrFs medlem i 
kontrollkomiteen til Stavanger kommune.

Aktiv alderdom, bedre helse og mer omsorg

Min      -sak:
Finne pragmatiske løsninger som ivaretar 
enkeltindivider og familier, basert på et kristent livssyn.

Min      -sak:
Arbeidsplasser og at det må bygges gode boliger 
tilpasset den enkeltes livsfase.
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26. Askild Eggebø, 1958, Finnøy

27. Kåre Egil Ekroll, 1945, Finnøy

28. Aud Frøvik, 1957, Eiganes og Våland

29. David Obed Gang'Ai, 1948, Hinna

30. Solveig Mjølsnes Hatletvedt, 1966, Finnøy

31. Christoffer Inge Hovda, 1967, Madla

32. Tord Inge Kjerstad, 1994, Hinna

33. Asgeir Ladstein, 1959, Finnøy

34. Karen Sørbø Larsen, 2000, Rennesøy

35. Gaute Ljones, 1964, Tasta

36. Knut Andre Lyngøy, 1996, Hillevåg

37. Arne Madland, 1964, Finnøy

38. Prasad Mandipudi, 1987, Hinna

39. Ole Johnny Møyholm, 1958, Hillevåg

40. Odd Offerdal, 1941, Hundvåg

41. Arnfinn Olsen, 1960, Finnøy

42. Vigdis Pettersen, 1964, Tasta

43. Elzbieta Peron, 1983, Storhaug

44. Marit Synnøve H. Rannestad, 1950, Hinna

45. Rose Iren Settem, 1981, Finnøy

46. Ingrid Kathrine M. Thickett, 1978, Hundvåg

47. Steinar Torgersen, 1950, Hinna

48. Trygve Torgersen, 1960, Hinna

49. Heidi Kristin Urtegård, 1970, Finnøy

50. Per Inge Veggeland, 1952, Madla

51. Finn Våge, 1951, Hinna

52. Elisabeth Vågen, 1997, Hinna

53. Åge Vårdal, 1957, Finnøy

54. Emilie Løvås Wang, 1999, Tasta

55. Andreas Woie, 1953, Madla

56. Sven Østebø, 1999, Finnøy

57. Reidunn Østhus, 1945, Finnøy

58. Paul Aano, 1950, Finnøy

59. Gunnar Aase, 1951, Storhaug

Møt alle våre  
listekandidater!

1. Henrik Halleland, 1967, Finnøy

2. Anne Kristin Vik Bruns, 1963, Hinna

3. Marie Ljones Brekke, 1988, Hinna

4. Per-Endre Bjørnevik, 1950, Stokka

5. Christen Iben Tollefsen Minos, 1954, Hinna

6. Ellen Sofie Hansen Hetta, 1980, Storhaug

7. Nina Hellevik Helgen, 1971, Hillevåg

8. Miriam Kapstad, 1988, Madla

9. Jostein Eiane, 1968, Rennesøy

10. Jenny Sofia Bruns, 1998, Hinna 

11. Guri Tysse, 1952, Tasta

12. Leif Inge Skimmeland, 1951, Madla

13. Ester Offerdal, 1942, Hundvåg

14. Ola Johan Settem, 1981, Finnøy

15. Ingrid Eiane Setvik, 1982, Finnøy

16. Odd Martin Reilstad, 2001, Finnøy

17. Monica Henrikke Kalheim, 1973, Tasta

18. John Mpongo Ntachombwene, 1980, Våland

19. Kirsti Wittingsrud Berge, 1969, Madla

20. Kjell David Blanchard, 1964, Hundvåg

21. Sissel Marie Bjerga, 1981, Finnøy

22. Nils-Ove Bjustveit, 1982, Finnøy

23. Magnus Jansen Bru, 1957, Rennesøy

24. Torbjørn Bø, 1954, Rennesøy

25. Else Liv Leikvoll Børresen, 1946, Finnøy
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1.   Gjøre Stavanger til en mer attraktiv by for 
familier. 

2.   Utvikle et mangfoldig hjelpe- og 
omsorgstilbud for eldre.

3.   Utarbeide en handlingsplan for å forebygge 
uønskede svangerskap og redusere antall 
aborter.

4.   Jobbe for en skole med nulltoleranse for 
mobbing.

5.   Bygge en mathall basert på lokal matkultur 
fra nye Stavanger.

6.   Trygge byen ved tett samarbeid mellom 
politiet, utelivsbransjen, frivillige, 
kommunen, skolen og hjemmet.

7.   Stimulere til et nyskapende og 
konkurransedyktig næringsliv.

8.   Sikre god fremkommelighet for syklister og 
kollektivt reisende.

9.   Styrke fritidskortet som et forebyggende 
tiltak for barn/unge og samordne dette 
med det nasjonale kortet.

10. Mer frivillighet i offentlig sektor.

Stavanger KrF vil:

VALG 2019
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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

www.facebook.com/stavangerkrf      

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


