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1 Olaug V. Bollestad 58 Gjesdal 

2 Hadle Rasmus Bjuland 20 Hå 

3 Alf Magne Grindhaug 54 Karmøy 

4 Anne Kristin Bruns 57 Stavanger 

5 Solveig Ege Tengesdal 57 Eigersund 

6 Oddny Helen Turøy 46 Sandnes 

7 Arnfinn Clementsen 67 Sola 

8 Jonas Andersen Sayed 23 Sokndal 

9 Svanhild Løge Skålheim 48 Suldal 

10 Tom Landås 61 Haugesund 

11 Gunn-Marit Lygre 53 Tysvær 

12 Johannes Soppeland 43 Hjelmeland 

13 Mirjam Ydstebø 44 Kvitsøy 

14 Øystein Stjern 40 Randaberg 

15 Astrid Norland 50 Strand 

16 Johannes Våge 19 Hjelmeland 

17 Siri Bloch Lindtveit 46 Klepp 

18 Kjetil Hustoft 56 Time 

19 Knut Vassbø 47 Bjerkreim 

20 Marie Ljones Brekke 32 Stavanger 

 

  



Nominasjonskomiteens listeforslag   

 Plass på listen: 1 

Olaug V. Bollestad 
 

Stilling/yrke/tittel: Landbruks- og matminister/  
                                          Intensivsykepleier 

Alder: 58 

Sivil status: Gift og 4 barn 

Kommune: Gjesdal 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Jeg er overbevist om at Norge trenger et sterkt KrF mer enn noen gang. Det trengs et parti som 
står fast på at alle mennesker har en uendelig verdi hele livet. Det trengs et parti som vil bygge 
samfunnet på kristne verdier med rom for frivillighet og lokale initiativ som skaper 
inkluderende fellesskap. Og det trengs et parti som er tydelig på at vi som nasjon ikke må bli oss 
selv nok, men at vi også har et ansvar for fattige og forfulgte ute i verden.  

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Gode oppvekstsvilkår for barn og unge er helt avgjørende, og vi må ha tillit til familiene. Vi må se 
på eldre som en ressurs og ha en trygg og verdig eldreomsorg for alle som trenger det. Et aktivt 
landbruk er utrolig viktig, og vi må ta vare på matjorda for å sikre norsk matproduksjon for 
framtida. Vi må kombinere god klima- og miljøpolitikk med god næringspolitikk som skaper 
aktivitet og arbeidsplasser. 

 
Politisk erfaring 
2019     → Landbruks- og matminister 
2017-2019 Leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget 
2013-2017 Medlem av helse- og omsorgskomiteen på stortinget 
2007-2013 Medlem i Rogaland fylkesting 
2007-2013 Ordfører i Gjesdal 
2003-2007 Medlem i Gjesdal kommunestyre 
 
2017     → 1. nestleder i KrF (Konstituert leder i KrF fra 2019 (17.01.19-29.04.19) 
2015-2017 2. nestleder KrF  
2015     → Medlem KrFs sentralstyre 
2008-2014 Fylkesstudieleder (4 år) og fylkesleder (6 år) i Rogaland KrF 
2004-2006  Lokallagsleder i Gjesdal KrF  
 
Yrkesbakgrunn 
1980-1984  Ungdomsmedarbeider i Ryfylke og Jæren Indremisjon (Permisjon 1981-1982)  
1987-2007  Stavanger universitetssykehus (Ulike sykepleierstillinger og lederstillinger)  
1995-1997  Ryfylke og Jæren Indremisjon (50 pst. stilling ved siden av 50 pst. stilling ved 

Stavanger universitetssykehus) 
Utdanning 
1984-1987 Sykepleier, Røde Kors Sykepleierskole i Stavanger  
1992-1994 Administrativ ledelse/økonomi, NKI 
1997-1999 Videreutdanning intensivsykepleier, Universitetet i Stavanger 



Nominasjonskomiteens listeforslag   

 Plass på listen: 2 

Hadle Rasmus Bjuland 
 

Stilling/yrke/tittel: Student / Politisk rådgiver 

Alder: 20 år 

Sivil status: Singel 

Kommune: Hå Kommune 

 

Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Først vil jeg si at jeg er utrolig takknemlig for tilliten jeg har fått av Rogaland KrF, dette viser at 
Rogaland KrF satser frisk på unge engasjerte politikere. Jeg har veldig tro på KrFs prosjekt og 
har lyst å være med å gjøre en jobb for partiet. Jeg er overbevist om at vi trenger et sterkt 
verdiparti som står opp for de kristne verdiene i samfunnet. Det hadde vært stort å få 
representere KrF på Stortinget.  

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Hvis jeg er så heldig og får muligheten til å representere Rogaland og KrF på Stortinget etter 
valget i 2021 vil jeg kjempe for en solidarisk ruspolitikk som setter tydelige grenser, et landbruk 
og næring som verner om matjorda og en human integrerings- og flyktningpolitikk. Er også 
opptatt av at vi skal klare å skape verdier og arbeidsplasser i fylket vårt, arbeidsplasser og 
infrastruktur er viktig for det gode liv både i byene i distriktene.  

 
Politisk erfaring 
20.10.19     →  1. nestleder i KrFU 
2019-2020  Leder av KrFUs programkomitee 
17.03.19 – 20.10.19 Sentralstyremedlem i KrFU 
10.02.18 – 26.02.19 Fylkesleder i Agder KrFU 
12.01.17 – 10.02.18 Fylkesleder i Aust-Agder KrFU 
02.02.15 – 10.12.15 Lokallagstyremedlem i Hå KrFU  
 
Yrkesbakgrunn 
01.01.20     →                 Politisk rådgiver, KrFs bystyregruppe/Oslo  
11.06.19 – 13.09.19     Trainee, KrFs stortingsgruppe/Oslo  
14.06.18 – 01.01.20 Miljøarbeider, Hå kommune 
10.06.15 – 15.06.18 Butikkmedarbeider, Clas Ohlson/Bryne 
 
 
Utdanning 
17.08.19      →  Bachelor/ Økonomi og administrasjon, NLA Høgskolen i Oslo 
10.08.16 – 10.06.19     Studiespesialisering ved Drottningborg Vgs i Grimstad 
 
Erfaring og verv fra andre organisasjoner  
Engasjert i Misjonssalen i Oslo (NLM)  



Nominasjonskomiteens listeforslag   
 Plass på listen: 3 

Alf Magne Grindhaug 
 

Stilling/yrke/tittel: Varaordfører/ Daglig leder 

Alder: 54 

Sivil status: Gift og 3 barn 

Kommune: Karmøy 

 

Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Jeg er stolt over partiet jeg representerer, og jeg tror jeg kan gjøre en god jobb for KrF og 
Rogaland på Stortinget. Politikk er et lagspill for å finne gode løsninger både internt i eget parti 
og ikke minst gjennom samhandling med andre partier.  Jeg ser på meg selv som 
løsningsorientert, diplomatisk og har evnen til å finne gode felles løsninger med andre.   
Jeg har alltid vært posisjonspolitiker og er vant til å ta det ansvaret det er å være med i et av de 
styrende partiene. 

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
For å kunne ha et trygt og godt velferdssamfunn må vi skape verdier.   
God infrastruktur er viktig for å utvikle bærekraftig næringsliv over hele landet.  
Jeg er opptatt av å legge til rette for et samfunn hvor familien har reelle valgmuligheter hvor de 
selv kan velge hvordan de ønsker å leve sine liv.  
Jeg vil ha et samfunn som ubetinget har plass til alle. 

 
Politisk erfaring 
2019     → Varaordfører Karmøy – styringsgruppa Haugalandspakken – KS Rogaland  
2019     → Lokallagsleder i Karmøy og styremedlem i Rogaland KrF  
2015-2019 Gruppeleder kommunestyret Karmøy 
2013-2015  Kommunestyrerepresentant Karmøy – 1.vara helse og omsorg 
2011-2013  1. vara kommunestyret Karmøy – 1.vara utvalg helse og omsorg 
 
Yrkesbakgrunn 
2000  → Daglig leder – Hillesland as - Kopervik 
1988-1999  Selger – Hillesland as – Skudeneshavn 
1986-1987 Radio/krypto operatør – Kystvakten Nord-Norge 
 
Utdanning 
1982-1985 Artium Kopervik vg skole 
1985-1986 Grunnkurs elektro Åkrehamn vg skole 
1988-1989  VG1 – elektronikk Haugaland maritime tekniske vg skole 
 
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
1990–2000 Styremedlem og leder i tensing kor  
2010-2019 Initiativtaker og styremedlem under og i årene etter etablering av Sørhåland 

privatskole i Skudeneshavn 
Aktiv i menighetsarbeid, ungdomsarbeid, blandakor, Sommergospel m.m.  



Nominasjonskomiteens listeforslag   
 Plass på listen: 4 

Anne Kristin Bruns 
 

Stilling/yrke/tittel: Politiker/ Barnevernspedagog 

Alder: 57 

Sivil status: Gift og 4 barn 

Kommune: Stavanger 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Noreg treng eit sterkt KrF, og eg ønske å bidra til at partiet og viktig KrF politiske saker skal bli 
styrka og få endå meir gjennomslagskraft. Eg opplever at mitt engasjement og det store 
nettverket eg har i Rogaland, kan vere med å bidra til dette.  

Eg er oppteken av folk, snakke med folk og bidra til ein politikk som folk treng. Det 
kvinnepolitiske perspektivet har alltid vore sterkt hjå meg. 

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Vi treng ein familiepolitikk med styrking av foreldrerolla og valgfridom for familiar. Alle 
mennesker er like mykje verdt og difor er eldre som ressurs ei viktig sak. Eg ynsker satse på 
meir frivillighet i offentlig sektor. Mange menneske lever utfordrande liv i rus, psykisk helse og 
einsemd. Vi må stimulere til ny industri og ta vare på beståande arbeidsplassar som er 
bærekraftig både i by og distrikt, med satsing på klima og miljø. 

 
Politisk erfaring 
2019  → Medlem i Stavanger kommunestyre, medl. i diverse kommunaltutval  
2016  → Vara til Sentralstyret KrF 
2017  → Leiar av Rogaland KrF Kvinner 
2014 →  Styremedlem, nestleiar og nå lokallagsleiar for Stavanger KrF 
2015-2019 Medlem i Stavanger bystyre og medlem av bl.a. kommunalstyre for oppvekst 
2011-2015 Vara til Stavanger bystyre m.m. samt medlem i Hinna bydelsutvalg 
2016-2018 Nestleiar i KrF Kvinner 
 
Yrkesbakgrunn 
2012  → Politikar og rådgjevar for Stavanger KrFs bystyregruppe 
2012  → Agenda1 menighetsnettverk – Rogaland Normisjon 
2006-2012 Universitetet i Stavanger – Universitetslektor i barnevern 
2000-2006 Amathea rådgivningstjeneste for gravide, Rådgjevar 
1985-1999 Diverse arbeid ved Duedalen rehabiliteringssenter,. Stavanger indremisjon, 

Sandnes barnevernstjeneste, Josephines Stiftelse barnehjem  
Utdanning 
2007-2010 Master i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger  
1986-1989 Barnevernspedagog – bachelor, Sosialhøyskolen i Stavanger 
1984-1985 Musikk årseining ved Høgskulen i Volda 
 
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
Styremedlem i IMI- kirken driftsstyre, styremedlem i Skoleskipet Gann, styremedlem i 
Sparekassen sykehjem, styremedlem i Frivillig Rogaland, leiar Hinna Frivilligsentral m.m.  



Nominasjonskomiteens listeforslag   
 Plass på listen: 5 

Solveig Ege Tengesdal 
 

Stilling/yrke/tittel: Politiker / økonom  

Alder: 57 

Sivil status: Gift og 2 barn 

Kommune: Eigersund 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Ønsker å gjøre en jobb for KrF - også inn mot Stortinget.  Er veldig stolt av fylket vårt og tror jeg 
har god kjennskap til mulighetene og utfordringene i Rogaland. 
Hvilke saker er du mest opptatt av? 

• At samfunnsutviklingen bygger videre på den kristne kulturarven 
• At flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring/ læretid  
• Økt satsing på klimatilpasning og omstilling for å nå klimamålene 
• Styrke virkemidlene til regional næringsutvikling og innovasjon 

 
Politisk erfaring 
2019      → Gruppeleder for KrFs fylkestingsgruppe 
2019      → Medlem i fylkesutvalget, leder av Opplæringsutvalget i Rogaland, m.m. 
2015-2019 Fylkesordfører i Rogaland 
2013-2015 Medlem av fylkesutvalget i Rogaland 
2011-2015 Medlem av kommunestyret i Eigersund 
2011-2015 Medlem av fylkestinget i Rogaland  
2007-2011 Varaordfører i Eigersund,  
2007-2011 Medlem i fylkestinget og leder av Opplæringsutvalget i Rogaland 
1995-99 Varaordfører i Eigersund 
1996  Ordfører i Eigersund 
 
Yrkesbakgrunn 
2012-2015 Adm direktør for attføringsbedriften Uninor AS 
2002-2007 Daglig leder i Dalane Næringshage AS 
1996-2002 Bedriftsrådgiver, leder Næringsliv, banksjef i Sparebank1, SR-Bank 
1983-1986, 1988-1990, 1991-1996 Equinor (Statoil) i ulike stillinger innen økonomi, personal 
og administrasjon 
 
Utdanning 
1986-1988 DH-kandidat innen økonomisk-/administrative fag v/Høgskolesenteret i 

Stavanger (nå UiS) 
 
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
Styremedlem i Lyse, Ipark og Validé, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Dalane 
Næringsforening, Egersund Sentrumsforening m.m.  



Nominasjonskomiteens listeforslag   
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Oddny Helen Turøy 
 

Stilling/yrke/tittel: Adjunkt/ lærer 

Alder: 46 

Sivil status: Singel 

Kommune: Sandnes 

 

Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Fordi jeg ønsker å påvirke hvordan Norge er som samfunn, og hvordan vi behandler hverandre. 
Vi trenger et sterkt kristendemokratisk sentrumsparti som er opptatt av vi som samfunn stiller 
opp for hverandre, samtidig som vi gir familier og enkeltpersoner frihet til å ta gode valg for sine 
liv.  

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Jeg ønsker at vi skal ha et samfunn som har plass for alle, og der alle får delta, både i skole, 
arbeid og fritid. Alle mennesker har noe å bidra med og bør kjenne på at det er behov for dem. 
Jeg er også opptatt av å gi barn og unge en god oppvekst. Det vil si gode barnehager og skoler, 
med nok pedagoger og miljøveiledere til å gi trygge og gode rammer.  

Politisk erfaring 
2018      → Fylkesleder Rogaland KrF 
2007      → Kommunestyret Sandnes (Gruppeleder fra 2015)         
2015-2017        Vara fylkestinget 
2004-2008 Lokallagsleder Sandnes KrF  
 
Yrkesbakgrunn 
2008      →  Lærer ved Giske Ungdomsskole 
2001 - 2008       Lærer ved Malmheim Skole 
1999 - 2001       Lærer ved den norske skolen i Bolivia (NLM) 
1998 - 1999       Lærer ved Malmheim Skule 
 
Utdanning 
1995 - 1998       Lærerskolen ved Høgskolen i Stavanger 
1994 - 1995       Kristendom grunnfag, Misjonshøgskolen i Stavanger 
 

  



Nominasjonskomiteens listeforslag   
 
 

Plass på listen: 7 

Arnfinn Clementsen 
 

Stilling/yrke/tittel: Pastor og rådgiver 

Alder: 67 

Sivil status: Gift  

Kommune: Sola 

 

Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Jeg er samfunnsengasjert, og jeg mener at et tydelig og kraftfullt KrF behøves i vårt land. Med 
min erfaring, utrustning og kompetanse ønsker jeg å bidra til å styrke partiet og gjøre et godt 
valg. Min motivasjon er at politikk handler om verdifulle mennesker og deres liv og framtid.  
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Verdispørsmål! Det er dette som gjør KrF spesielt viktig i vårt samfunn! Vi må ta vare på vår 
historie, den kristne tros- og kulturarv, og bygge videre på våre grunnleggende verdier. Med det 
i bunnen må vi utvikle relevant politikk for vår tid. Fokusområder for meg er helse og 
eldreomsorg, barn og familie, og jeg er opptatt av å bygge et trygt og varmt samfunn!  
Trygghet er for meg et nøkkelord! 
 

Politisk erfaring 
2019      → Kommunestyret i Sola, gruppeleder  
2011-2019  Kommunestyret i Sola 

Medlem og leder av diverse politiske utvalg 
Aktiv som skribent i politisk debatt i aviser, sosiale medier, blogg osv  

2019      → Lokallagsleder Sola KrF 
2014-15 Lokallagsleder Sola KrF 
 
Yrkesbakgrunn 
45 år som forkynner, pastor, leder og rådgiver 
Forfatter/ medforfatter 22 bøker  
Grunnlegger og styreleder kristen grunnskole 
Taler i kampanjer, fellesmøter, konferanser og lederseminarer i inn- og utland 
Redaktør og programleder i kristen radio- og TV i mer enn 10 år 
En rekke styreverv i kristne og profane sammenheng 
 
Utdanning 
Studier, kurs og utdanning i ledelse og teologi 



Nominasjonskomiteens listeforslag   

 Plass på listen: 8 

Jonas Andersen Sayed 
 

Stilling/yrke/tittel: Ordfører 

Alder: 23 

Sivil status: Singel 

Kommune: Sokndal 

 

Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Fordi jeg ønsker å bidra til at KrF skal bli så store som mulig i valget neste år.  
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Som ordfører i en distriktskommune er jeg nesten programforpliktet til å være opptatt av 
distriktspolitikk, næringspolitikk og samferdsel, men det politiske engasjementet mitt bunner jo 
i prinsippene om menneskeverd og nestekjærlighet. Alle barn fortjener en trygg og god 
oppvekst, og alle eldre fortjener verdighet når livet går mot slutten. 
 
Politisk erfaring 
2019      → Ordfører i Sokndal 
2019      → Fylkestingsrepresentant i Rogaland 
2019      → Leder fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland 
2015      → Kommunestyrerepresentant i Sokndal 
2016-2018 Fylkesleder Rogaland KrFU 
2013-2014 Leder Sokndal ungdomsråd 
 
Yrkesbakgrunn 
2019      →  Ordfører i Sokndal 
2019                     Kampanjerådgiver, Rogaland KrF 
2017                     Trainee/valgkampmedarbeider, Rogaland KrF 
2013-2014          Lærer u/ godkjenning, Sokndal kommune 
2012-2017          Støttekontakt, Sokndal kommune 
 
Utdanning 
2018      → Statsvitenskap, bachelor, Universitetet i Stavanger (ikke fullført) 
2017-2018 Sosiologi, årsstudium, Universitetet i Stavanger 
2014-2015 Utvekslingselev, Schweizerische Alpine Mittelschule Davos, Sveits 
2013-2016 Studiespesalisering, Dalane videregående skole, Egersund 
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Svanhild Løge Skålheim  
 

Stilling/yrke/tittel: Kreftsjukepleiar/ Kreftkoordinator 

Alder: 48 

Sivil status: Gift og 4 barn 

Kommune: Suldal 

 

Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Styringa av samfunnet må ikkje overlatast til «alle andre». Kristne verdiar må ein søkje å forstå 
og halde fram på ein livsnær, aktualisert og jordnær måte, også gjennom alt politisk arbeid.  

Det handlar om å verne våre grunnleggjande menneskerettar (inkl retten til å ha ei tru), om 
forsvarleg forvalting av felles ressursar og om å stå opp mot krefter som vil bryte med eit 
truverdig, sterkt demokrati.  

Hvilke saker er du mest opptatt av?  

• Verdig omsorg for mennesker ramma av sjukdom, rus/ psykiatri, omsorgssvikt, 
fattigdom 

• Levande og attraktive distrikt (som inkluderer trygge vegar, bulyst-byggande buss-, tog 
og båttilbod) 

• Trygge og helsefremmende byområder med plass til alle generasjonar 
 
Politisk erfaring 
2019     → Vara til Rogaland fylkesting 
2019     → Fast medlem i Opplæringsutvalget i Rogaland 
2019     → Medlem i Haugalandspakken (midlertidig opprykk fra vara fra nov.  2019) 
2019     → Medlem i Kirkens SOS-tjeneste i Stavanger, årsmøtet 
2019     → Medlem i styringsgruppen for Regionalt folkehelsearbeid  
2015-2019 Fast medlem i formannskapet i Suldal Kommune 
2015-2019 1. vara til Rogaland fylkesting 
2015-2019 Fast medlem i Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune 
2011-2015  Medlem i formannskap og kommunestyret i Suldal kommune 
2007-2011 Fast medlem av Landbruk, miljø- og teknisk utvalg i Suldal kommune 
2007-2011 Vara til formannskapet i Suldal 
2003   → Ulike verv i Suldal KrF (opphold i 2005-2006 og 2008-2010) 
 
Yrkesbakgrunn 
2010 → Kreftsjukepleiar / kreftkoordinator, Suldal kommune 
2006-2010 Sjukepleiar, Suldal kommune,  Suldal legekontor 
1996-2006 Sjukepleiar, Suldal kommune (heimesjukepleie + sjukeheim)  
Utdanning 
2008 -2010 Kreftsjukepleiar, Universitetet i Stavanger  
1992-1996 Off. godkj. sjukepleiar, Universitetet i Stavanger  
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Tom Landås 
 

Stilling/yrke/tittel: Personalrådgiver  

Alder: 61 

Sivil status: Gift 

Kommune: Haugesund 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
KrF sin posisjon som et helstøpt sentrumsparti trengs i norsk politikk. Jeg ønsker å være med å 
gjøre prioriteringer og ta ansvar i samfunnet for en helhetlig poltikk for mennesker i alle aldre, 
og spesielt som de som trenger mest omsorg. Og, jeg stiller fordi noen har spurt meg om det. 

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Jeg er opptatt av helheten i politikken. Vi må få gode ordninger for mennesker og natur. Det 
kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret som både KrF og jeg er opptatt 
av må vise seg i praksis. Vi må slutte å sage av den grenen vi sitter på. Kunnskapsbasert og 
rettferdig grønn politikk. Vi trenger en politikk for den som trenger det mest, derfor må vi alltid 
prioritere å fordele goder slik at vi får alle med. Gode oppvekstsvilkår som skaper bra folk. Jeg vil 
ha en politikk som inkluderer, skaper, fordeler og bevarer! 
 
Politisk erfaring 
2019      → Medlem/gruppeleder Haugesund bystyre, leder av Utvalg for helse og omsorg  
2016-2019 Medlem/gruppeleder Haugesund bystyre, leder av Helse- og omsorgsstyret  
2013-2016 1.vara til Haugesund bystyre 
 
Yrkesbakgrunn 
1997      →  Daglig leder, redaktør, info.smedarbeider, trosopplærer og personalrådgiver 
1986-1997 Menighetssekretær i Skåre menighet Den Norske kirke 
1984-1986 Distriksarbeider i Indremisjonsselskapet i Florø 
1980-1983 Ungdomsarbeider i Numedal  
1977-1979 Mekaniker Svelvik papirfabrikk 
 
Utdanning 
Årstall fra-1976 til 1979 Yrkesfag mekanisk/lære 
Årstall fra 1979-til 1980 Bibelskole 
 
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
1994-2012 Leder og trenerverv i Haugaland judoklubb, Djerv 1919 fotball, Cheerleading, mm 
1975-1979 Leder og styreverv i en rekke kristne organisasjoner 
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Gunn-Marit Lygre 
 

Stilling/yrke/tittel: Psykiatrisk sykepleier  

Alder: 53 

Sivil status: Gift 

Kommune: Tysvær 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Eg vil gjerne være med å tilrettelegge for eit samfunn med rom for det viktige - gjennom heile 
livet - gleda og fellesskapet i kvardagen! KrF er eit folkeparti med røter i kristen tru og tanke 
som er eit godt verktøy for nettopp dette. KrF tek ansvar og har vist god styringsevne over tid 
både lokalt, regionalt og sentralt og det er meiningsfullt å få bidra i det. 

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
• Å sikre noko å leve for, og noko å leve av.  
• Forsvar for fred, internasjonal rettferd, bærekraftig forvaltning og utvikling, folkehelse, 

inkludering, og at den kristne kulturarven framleis har røter i vår kultur og samtid 
 
Politisk erfaring 
2019      → Kommunstyret Tysvær, Formannskapet ++ 
2015-2019 Fylkestinget Rogaland, Regional- og kulturutvalet ++ 
2015-2919 Kommunstyret Tysvær 
2012-2018 2. nestleiar Rogaland KrF 
2011-2016 Lokallagsleiar, iTysvær KrF 
2007-2011 Lokallagsleiar i Tysvær KrF 
Yrkesbakgrunn 
2013      → Leder Psykisk helseteneste, Tysvær kommune 
2011-2012 Helsekoordinator/ misjonær Mali, Normisjon Vest Afrika 
2004-2013 Leder Psykisk helseteneste Tysvær kommune 
2000-2003 Helsekoordinator/ misjonær Mali, Normisjon Vest Afrika 
1998-2000 Psykiatrisk sjukepleiar, Tysvær kommune 
1995-1998 Helsekoordinator/ misjonær Mali, Normisjon Vest Afrika 
1993  Sjukepleiar Hønefoss sjukeheim, Hønefoss Legevakt 
1990-1992 Sjukepleiar Stokka sjukeheim, Stavanger 
Utdanning 
2015-2017 Lederutdanning Helse, Høgskolen Innlandet 
2003-2005 Rus og psykisk helse, veiledning, Bergensklinikkane 
1999-2000 Folkehelse lavinntekstland, del-master, Uppsala universitet, Sverige 
1998-2000 Psykiatrisk sjukepleie, Høgskolen i Stavanger/ UIS 
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
2015-2019 Allservice A/S, Stavanger symfoniorkester, Kystpilegrimsleia, Heimevernsnemda 

Tysvær, Heimevernsnemda Rogaland, Fylkeseldrerådet, Styringsgruppe 
folkehelse, 

2009-2019 Landsstyret Normisjon 
2006-2009 Regionstyret Normisjon Rogaland  
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Johannes Soppeland 
 

Stilling/yrke/tittel: Bonde  

Alder: 43 

Sivil status: Gift og 2 barn 

Kommune: Hjelmeland 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Eg er politisk engasjert, ynskjer å jobbe for KrFs verdiar lokalt og nasjonalt.  Er opptatt av at me 
som bur i distrikta og blir lytta til. 

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
• Menneskeverd, jobbe for ein heilhetlig politikk for å beskytte menneskeverd. 
• Distriktspolitikk, jobbe for å ta i bruk heile landet. 
• Landbruk, jobbe for eit aktivt landbruk i heile Norge. 

 
Politisk erfaring 
2019      → Kommunestyre 
2019      → Formannskapet 
2019      → Gruppeleder Hjelmeland KrF 
2016-2019 Medlem i Hjelmeland Kommunestyre  
 
Yrkesbakgrunn 
10 år i Anleggsbransjen 5år Stangeland Maskin & 5 år Bertelsen og Garpestad 
11år Bonde: Smågrisproduksjon, gras og korn   
 
Utdanning 
Agronom Lyngdal Jordbruksskule 2år, Vinterlandbruksskulen i Ryfylke 1 år 
Fagbrev i Tunell- og Fjellarbeidsfaget  
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Mirjam Ydstebø 
 

Stilling/yrke/tittel: Frilanser/Fostermor 

Alder: 44 

Sivil status: Gift og 4 barn og et fosterbarn 

Kommune: Kvitsøy 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Jeg brenner for et samfunn med plass for alle der hvert menneskes ukrenkelige verdi blir løftet opp i 
alle saker. Jeg mener at KrFs stemme er viktig i norsk politikk og jeg har lyst å være med å bidra til at 
denne stemmen blir hørt. 
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Som tidligere ordfører i en øykommune er jeg selvfølgelig opptatt av samferdsel og 
samfunnsutvikling. Etter flere års engasjement i skoleskipet Gann står også friskoler og valgfrihet mitt 
hjerte nær. Ellers er jeg opptatt av næringsutvikling, familiepolitikk, barn og unges oppvekstvilkår, 
samt frivillige lag og organisasjoners rolle i samfunnet vårt. 
 
Politisk erfaring 
2019      → 2. nestleder Rogaland KrF  
2011-2019 Ordfører Kvitsøy kommune 
 
Yrkesbakgrunn 
1996-2003 Barnepleier Solheim Barnehage 
2003-2011 Barnepleier Stavanger kommune/Avlastningsbolig 
2011-2019 Ordfører Kvitsøy kommune 
2020      → Frilanser/Fostermor 
 
Utdanning 
1992-1995 Videregående Helse/Barnepleie - Tryggheim vg.skule 
2016-2019 Bachelor Nyskaping og samfunnsutvikling – HLB 
 
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
2019      → Styremedlem - Høgskulen for Grøn Utvikling 
2015      → Styremedlem/leder - Skoleskipet Gann 
2012-2020 Styremedlem - Rogaland Brann og Redning 
2012-2016 Styremedlem - Ryfylkemuseet 
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Øystein Stjern 
 

Stilling/yrke/tittel: Divisjonsdirektør og varaordfører 

Alder: 40 

Sivil status: Gift og 3 barn 

Kommune: Randaberg 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Jeg stiller for Rogaland KrF fordi jeg ønsker et samfunn som står opp for de aller svakeste. KrF er det 
partiet som i praktisk politikk er mest tydelig på at alle mennesker, uansett funksjonsevne har en 
stor verdi. Det at KrF løfter fram frivillighetens rolle og viktigheten av de kristne verdiene i vårt 
samfunn er også noe som gjør at jeg ønsker å stille som kandidat for Rogaland KrF. 

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Rettferdig fordeling og innvandring/integrerings politikk fordi vi har et ansvar for våre 
medmennesker i resten av verden. Barn og unges oppvekstvilkår i hjemmet, i barnehagen, på skolen 
og i fritiden fordi det er viktig å få en god start på livet. De frivillige organisasjonenes og 
trossamfunnenes plass i samfunnet fordi deres bidrag er uvurderlig. Matproduksjon, jordvern, klima 
og en aktiv næringspolitikk fordi alle disse områdene er viktige for å bygge samfunnet for neste 
generasjon. 
 
Politisk erfaring 
2019      →       Varaordfører Randaberg Kommune inkl. en rekke verv 
2016-2019        Styremedlem Randaberg KrF 
2015-2019        Kommunestyrerepresentant Randaberg Kommune samt leder for 

Kommuneplanutvalget og gruppeleder for Randaberg KrF 
2013-2016        Styreleder Randaberg KrF, Styremedlem Rogaland KrF 
2011-2015        Kommunestyrerepresentant Randaberg Kommune og medlem Hovedutvalg for 

Oppvekst og Levekår            
2011-2013        Styremedlem Randaberg KrF 
2009-2011        Styreleder Randaberg KrF, Styremedlem Rogaland KrF 
 
Yrkesbakgrunn 
2018      →  Divisjonsdirektør, IKM Gruppen AS, Sola 
2013-2018 Daglig leder, IKM Elektro AS, Sola 
2008-2013        Prosjektingeniør, Prosjektleder og Seksjonsleder, IKM Elektro AS, Sola 
2002-2005 Salgsleder og assisterende driftsleder, Sector Alarm, Oslo 
2001-2002 Flykomponentavioniker, Helikopter Service AS, Sola 
 
Utdanning 
2009-2013        Mastergrad i Organisasjon og Ledelse ved NTNU 
2005-2008        Bachelorgrad i Ingeniørfag, Mekatronikk ved Universitetet i Agder, UIA 
1999-2001        Lærling Flykomponentavioniker, Helikopter Service AS 
1998-1999        Videregåendekurs 2, Avionikk, Sola videregående skole 
1997-1998        Videregåendekurs 1, Flyfag, Sola videregående skole 
1996-1997        Grunnkurs, Elektrofag, Heimdal videregående skole  
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Astrid Norland 
 

Stilling/yrke/tittel: Landskapsarkitekt 

Alder: 50 

Sivil status: Gift 

Kommune: Strand 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Jeg ønsker å stille som kandidat for Rogaland KrF fordi vi trenger et parti som står opp for svake 
grupper, de som ikke blir hørt i samfunnet. Det at KrF er et verdibasert parti som ivaretar 
enkeltindividene og familiene er viktig for meg.  

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
For meg er det viktig at vi tar vare på skaperverket og menneskets ukrenkelige verdi. Jeg ønsker 
et samfunn som er bygd nedenfra, der familiene, ideelle og frivllige bygger samfunnet sammen 
med det offentlige.  

 
Politisk erfaring 
2019      → Kommunestyre- Formannskapet i Strand kommune 
2015-2019 Varaordfører, Kommunestyre, Formannskapet i Strand kommune 
2011-2015 Kommunestyre- Formannskapet i Strand 
2003-2007 Kommunestyret i Strand 
 
Yrkesbakgrunn 
2018      → Daglig leder/ Eika landskap, Jørpeland 
2016-2018 Landskapsarkitekt, Sweco/ Dimensjon, Stavanger 
2004-2016 Landskapsarkitekt, Egen praksis/ Jørpeland 
2001-2004 Landskapsarkitekt, Origo/ Stavanger 
 
Utdanning 
1989-1994 Landskapsarkitekt, Norges Landbrukshøyskole (NMBU) 
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Johannes Våge 
 

Stilling/yrke/tittel: Lærling i Anleggsmaskinførerfaget 

Alder: 19 

Sivil status: I forhold 

Kommune: Hjelmeland 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Eg ønsker og stille som kandidat for Rogaland KrF fordi eg meiner det er viktigt og engasjera seg, 
og gjera ein forskjell. Eg ønsker at KrF sine verdiar skal få prege landet vårt meir.  

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
For og kunne sikra oss med trygg og sikker mat produsert i Norge må me ha dyrka eller dyrkbar 
jord til og kunne produsera på, derfor må det unngås og bygga ned dyrkamark til veiprosjekt og 
boligar! 

 
Politisk erfaring 
September 2020 Styremedlem i Rogaland KrFU 
 
Yrkesbakgrunn 
2019      → Fiskå Maskin, Tau 
2013      → Landbrukstjenester Ryfylke, Årdal 
 
Utdanning 
 2017-2018 Tryggheim Vidergående skole, Bygg og anleggsteknikk 
2018-2019 Øksnevad Vidergående, Anleggsmaskinførerfaget 
 
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
2020      →  Årdal Bygderåd Nestleder 
2014      →  Leder i Hjelmeland Kristelige Ungdomsforening fra  
2019      →  Styremedlem i Krik Hjelmeland  
2015-2018 Årdal skulelag 
2013-2014 Styremedlem i 4H 
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Siri Bloch Lindtveit 
 

Stilling/yrke/tittel: Daglig leder i menighet  

Alder: 46 

Sivil status: Gift og 3 barn 

Kommune: Klepp 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Jeg er veldig stolt av fylket mitt og regionen der jeg bor, og jeg ønsker å jobbe for at mennesker 
som bor her skal ha gode vilkår og trives. Derfor ønsker jeg å være med på nasjonalt nivå for å 
legge til rette for dette. 

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
• Jeg er opptatt av at frivilligheten skal ha gode vilkår  
• Jeg er opptatt av jordvern og at næring i matfylket Rogaland skal blomstre. 
• Ungdom og psykisk helse må prioriteres høyt 
• Bekjempe det moderne slaveriet 

 
Politisk erfaring 
2020     → Gruppeleder for Klepp KrFs kommunestyregruppe 
2019     → Kommunestyrerepresentant og medlem av formannskapet i Klepp 
2015-2019 Kommunestyrerepresentant 
2015-2019 Medlem i utvalg for helse og velferd 
 
Yrkesbakgrunn 
2011     → Daglig leder i menighet Sola kirkelige fellesråd 
2009 – 2011 Personalkonsulent Klepp kommune 
1998- 2009 Administrasjonskonsulent, NMSU 
 
Utdanning 
1994-1996 Samfunnsfag med personaladminstrasdjon Høyskolen i Stavanger 
1996-1999 Økonomi og administrasjon Høyskolen i Stavanger 
1997   Engelsk NTNU 
 
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
2016     → Styreleder Søndagsskolen Norge 
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Kjetil Hustoft 
 

Stilling/yrke/tittel: Overlege / spesialist i psykiatri 

Alder: 56 

Sivil status: Gift  

Kommune: Time 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
KrF trenger en kandidat som har erfaring med møte med mennesker med psykiske lidelser, 
samarbeid med brukere med erfaringer med innleggelser i psykiatriske helseinstitusjoner og 
bruk av tvang, og som vet noe om hvordan mennesker lever med sine helseutfordringer. KrF 
trenger en kandidat som har erfaring fra forskning i Norge og utlandet. 

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
• Kvalitetssikret helsetilbud til alle, med særlig fokus på psykisk helse og rus. 
• Diskriminering av personer med ulik seksuell legning. 
• Sjøfartsindustri og arbeidsplasser til alle. 

 
Politisk erfaring 
1998     →  En rekke styreverv i Time KrF, bl.a. lokallagsleder og nestleder 
2004-2005 Leder av PAPPAGRUPPEN i Kristelig Folkeparti 
1992 Leder av Omsorgsutvalget i KrF, nedsatt av Sentralstyret 1981 
1983 Styremedlem i Rogaland Kristelig Folkepartis Ungdom 
1985-1989        Leder av Hordaland KrFUog medlem av landsstyret i KrFU 
1983                    Leder av Bergen KrFU og Bergen KrFU studentlag 
 
Yrkesbakgrunn 
2017  →  Medisinskfaglig rådgiver for klinikksjef Psykisk helsevern voksne, Helse Stvg. 
2014-2019       Forsker II ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet under 

nettverket Tvangsforsk.no som Arbeidsutvalgsmedlem. 
1996-2016       Overlege, seksjonsoverlege, avdelingsoverlege og sjefslege ved Psykiatrisk 

divisjon Stavanger Universitetssjukehus 
1993-1998       Assistentlege spesialistutdanning i psykiatri, Sentralsykehuset i Østfold, Divisjon 

psykiatri og Rogaland Psykiatriske Sykehus 
1991-1993 Turnuskandidat Flekkefjord Sykehus og Nesset kommune 
  
Utdanning 
2006     →           PhD kandidat ved Universitetet i Stavanger om bruk av tvang ved 

akuttpsykiatriske sykehus. 
1999 Spesialistgodkjenning som legespesialist i psykiatri 
1983-1991       Universitetet i Bergen, det medisinske fakultet, cand. med. (lege) 
1988-1989       Master of Public Health (M.P.H.) ved University of Texas, Health Science Center at 

Houston, School of Public Health, USA 
  
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
2012-2014           Styremedlem Sjukehusapoteka Vest RHF (Helse Vest)  



Nominasjonskomiteens listeforslag   
 Plass på listen: 19 

Knut Vassbø 
 

Stilling/yrke/tittel: Fastlege og kommunelege  

Alder: 47 

Sivil status: Gift og 3 barn 

Kommune: Bjerkreim 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
God politikk legg grunnlaget for fortsatt velstandsutvikling. KrF har eit sterkt lag som finn gode 
løysingar med utspring i sentrum av norsk politikk, og evner å samarbeida om å løysa viktige 
oppgåver. 

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Gode vilkår for landbruk og næringsliv forøvrig. Trygge og framtidsretta helsetenester. Aktiv 
distriktspolitikk og lokalt baserte tenester. Lokal avkastning når naturressursar blir nytta. 

Politisk erfaring 
Medlem av KrFU sidan 13 års alder 
Tillitsverv i Bjerkreim og Rogaland KrFU, KrFU sentralt, pr i dag leiar av KrF Bjerkreim. 
Medlem av Rogaland Fylkesting frå 1999-2007  
 
Yrkesbakgrunn 
1999-2001 Turnusteneste på SUS og i Strand 
2001  Vernepliktig befal i Bardufoss 
2001  Fastlege i Stavanger  
2001     → Fastlege og kommunelege i Bjerkreim 
2004-2005 Lege ved psykiatrisk klinikk, Oslo Universitetssykehus 
 
Utdanning 
Utdanna lege ved Universitetet i Oslo. 
 
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
Nei til EU 
Landsrådet for Norske Barne- og Ungdomsorganisasjonar 
Bjerkreim Næringsforening 
Barne- og ungdomsarbeid på Vikeså Misjonshus 
Styremedlem Helse Stavanger 
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Marie Ljones Brekke 
 

Stilling/yrke/tittel: Lærer  

Alder: 32 

Sivil status: Gift og 4 barn 

Kommune: Stavanger 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for Rogaland KrF? 
Fordi KrF er et parti som arbeider for de svake og utsatte i samfunnet og fordi det kristne 
menneskeverdet trengs i all politikkutforming.  

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
• Næringsliv  
• Menneskeverd  
• Friskoler 

 
Politisk erfaring 
2019     → Medlem av Stavanger bystyre 
2013     → Vara til stortinget  
2011-2015 Medlem av Stavanger bystyre 
2017-2019 Leder av Stavanger KrF  
2011  Leder av Rogaland KrFU  
 
Yrkesbakgrunn 
Lærer ved Stavanger kristne grunnskole 2012- i dag  
 
Utdanning 
Adjunkt med tillegg fra UiS 
 

Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
Diverse engasjement i pinsemenigheten Kristen Tjeneste i Stavanger 
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