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Nominasjonskomiteen sin innstiling



Nominasjonskomiteens listeforslag   

Forslag til stortingsliste 
 
Plassering Navn Alder Kommune 
1 Kjell Erland Grønbeck 54 Øvre Eiker 
2 Anne Lise Søvde Valle  42 Hole 
3 Sara Tellefsen Nøland 24 Drammen 
4 Billy Taranger 72 Drammen 
5 Mats Harjo Skaar 30 Drammen 
6 Helge Haraldset Hafsås 44 Hemsedal 
7 Hava Biser Ihtiman 19 Drammen 
8 Anders Lid 34 Kongsberg 
9 Hege Irene Fossum 56 Ringerike 
10 Sigmund Tomas Amble 33 Modum 
11 Ester Mjøs 18 Ringerike 
12 Knut Stubben 61 Ringerike 
13 Kari Ravnsborg 59 Modum 
14 Robert Leine 58 Lier 
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Plass på listen: 1 

Kjell Erland Grønbeck 
 
Stilling/yrke/tittel: Lærer 
Alder: 54 
Sivil status: gift, 4 barn og 1 barnebarn og svigerbarn 
Kommune: Øvre Eiker 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for KrF i Buskerud? 
Buskerud har store knutepunktutfordringer og derfor stort fokus på både jernbane og nye 
kommunikasjons-løsninger. Jeg har lang og god politisk erfaring som gjør at jeg kjenner 
beslutningsprosessene godt og som gjør at jeg kan være løsningsorientert og framtidsrettet. Jeg 
mener også at jeg kan utgjøre en forskjell for Buskeruds innbyggere iom at jeg kjenner fylket godt 
både på fritiden og i jobb. 
 
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Psykisk helse for hele familien. Gode rammevilkår for lærlinger, Næringsutvikling og gode 
kommunikasjonsløsninger. Nærpoliti og offensiv jordbrukspolitikk som gir bøndene gode og 
forutsigbare rammebetingelser og gode kulturopplevelser for alle. 
For nedre Buskerud er det spesielle saker som må avklares og gjennomføres som bla.a sluttføringen 
av E134 mot E18 i Lier hvor KrF er tydelige på at Dyrket mark og kulturminner skal vernes, 2 tog i 
timen fra Kongsberg til Gardermoen, få på plass Ringeriksbanen og E16 mot Sandvika/Oslo, styrke 
næringsgrunnlaget og kulturlivet i Numedal og Hallingdal for å nevne noen. 
 
Politisk erfaring 
2019 -          Gruppeleder i Øvre Eiker KrF, politisk nestleder i skole og oppvekst. Leder i          
Øvre Eiker KrF. 1 vara til Viken Fylkesting, Finanskomiteen og Næring og utvikling. 
2011-2019   Gruppeleder i Øvre Eiker KrF, politisk leder i Næring og Kultur i Øvre Eiker. 
2007-2011   Gruppeleder i Øvre Eiker KrF, Formannskap, Næring og Kulturutvalget,  
2009            Valgkampleder for Buskerud Krf stortingsvalg  
2003-2007   Buskerud Fylkesting, Hovedutvalget for Utdanning 
1999-2003   Kommunestyret i Nedre Eiker Kommune, Hovedutvalg for helse  
 
Yrkesbakgrunn 
2015-              Adjunkt, Faglærer elektro VGS 
2013-2015      Adm. Dir Næringsmiddelindustrien 
2011-2013.     Senior Project Manager Audiovisuell Kommunikasjon  
2003-2011.     Styreleder, Daglig Leder Audiovisuell Kommunikasjon  
Daglig Leder for flere selskaper fra 1993 og frem til nå. 
   
Utdanning 
Bachelor innen Yrkesfaglig lærerutdanning 
Fagbrev Elektriker Gr.L 
  
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
Forskjellige styreverv i offentlige og private bedrifter 
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Plass på listen: 2 

Anne Lise Søvde Valle 

Stilling/yrke/tittel: Norgesleder Den Norske 
Israelsmisjon 
Alder: 42 
Sivil status: gift, to barn på 3 og 6 år 
Kommune: Hole 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for KrF i Buskerud? 
Jeg ønsker å stille som kandidat fordi jeg synes Krf sin stemme er viktig og fordi jeg ønsker å påvirke 
politikken lokalt, regionalt og nasjonalt.  

Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Lokalt brenner jeg for gode tjenester til de mest sårbare, de yngste og de eldste i kommunen. 
Regionalt brenner jeg for gode kollektivløsninger, (FRE 16 prosjektet), miljø og oppvekst (redusere 
frafallet på videregående) og gode løsninger for innflyttere og pendlere. Pluss nærhet til tjenestene for 
dem som ikke bor så sentralt.  
Nasjonalt brenner jeg for arbeid mot utenforskapet, klima og miljø, bedre vilkår for mennesker på 
flukt, en restriktiv bioteknologilov og menneskeverd, religionsfrihet og menneskerettigheter, bistand 
og internasjonal solidaritet.  
 
Politisk erfaring 
2020-   Representant i kommunestyret fra juni 2020, gruppeleder Krf, kommunestyrets 
representant i SAU Vik barnehage og Tyrifjord skole.  
2013-   Lokallagsleder i Hole Krf siden  
2018-2020  2. nestleder i Viken Krf, fra. Møtte også i Landsstyret etter Landsmøtet 2019.  
2019  Medlem i nominasjonskomiteen for Viken Krf sin fylkestingsliste 
2017  Medlem i valgkampkomite til stortingsvalget Buskerud Krf. 
2013-2018  Medlem i styret i Buskerud Krf, delegat til Landsmøtet i 2019  
 
Yrkesbakgrunn 
2011- 2019 Daglig leder i Norsk Råd for misjons og Evangelisering fra  
2008- 2011 Lærer Gå Ut Senteret og informasjonskonsulent i Pinsemisjonen,  
2004- 2008 Misjonær i Cordoba, Spania,  
 
Utdanning 
2003   Master kristendom/teologi, fra MF 
Lederskole og diverse kurs, diplomaturgrad i teologi fra Spania, Videregående fra Skien vgs.  
  
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
Som daglig leder i Norges største paraplyorganisasjon innen misjon gikk jeg god erfaring med 
organisasjonsarbeid, lobby-arbeid, prosjektarbeid og diverse verv i ulike styrer, generalforsamlinger 
og representantskap. NORME er også den norske organisasjonen i Lausanne-bevegelsen og i Den 
Evangeliske Allianse, hvor jeg dermed ble den norske representanten i European Evangelical Alliance 
og i Lausanne-bevegelsen.  
Regionssekretær for Europa i PYM: Da jeg jobbet i Pinsemisjonen hadde jeg også et 
koordineringsansvar for misjonsarbeidet som drives i Europa. 
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Plass på listen: 3 

Sara Tellefsen Nøland 
 
Stilling/yrke/tittel: Medisinstudent ved UiO.  
Alder: 24 
Sivil status: Gift 
Kommune: Drammen 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for KrF i Buskerud? 
Fordi jeg er stolt av å være KrF'er, og det er spennende å være med å jobbe for noe. Vi er mange ulike 
mennesker i KrF og hver og en har med seg noe unikt. Felles har vi troen på et varmere samfunn 
gjennom å løfte viktigheten av menneskeverdet. Mitt inntrykk er at mange i dagens samfunn tar slike 
verdier for gitt, men de må aktivt jobbes for, og slik har det vært til alle tider. Man kan vel si at 
samfunnet blir økende robotisert, kalkulert og overfladisk. Derfor tror jeg at KrF og de verdiene 
kommer til å bli økende ettertraktet fremover. Vi er med på et vinner-team.  
 
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
 Jeg er opptatt av kampen mot aktiv dødshjelp. Det temaet har så mange lag ved seg: politisk, 
filosofisk og etisk. Dersom det hadde blitt innført hadde det fortalt en historie om hvor samfunnet er 
på vei. Her må vi belage oss på en stor verdikamp. Jeg er også opptatt av familiene som byggesteiner i 
samfunnet, og hvordan man kan tilrettelegge best mulig for dem. Dette er jo nemlig forebyggende 
arbeid mot veldig mange andre tema som jeg også er opptatt av; som oppvekst, hverdagsmestring og 
psykisk helse.  
 
Politisk erfaring 
2019-  1. vara til kommunestyret i Drammen og fast medlem av hovedutvalg for oppvekst og 
utdanning. Nestleder i Viken KrFU, og sitter i landsstyret i KrFU.  
2019  2.plass på listen for Drammen i. 
2018-      Fylkesleder i Buskerud KrFU høsten 2018 
2019-   Nestleder i Viken KrFU 
 
Yrkesbakgrunn 
Har jobbet med ungdom gjennom ulike arbeid, deriblant: leksehjelp, forskningsundervisning, 
leirleder, sommerskolen i Drammen. For øvrig erfaring med og lidenskap for forskning og 
forskningsformidling.   
 
Utdanning 
Fra 2015 Medisinstudiet ved UiO med Forskerlinje                 
Fra 2020 Idéhistorie ved USN, 50%  
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Plass på listen: 4 

Billy Taranger 
 
Stilling/yrke/tittel: Pensjonist 
Alder: 72 
Sivil status: Gift 
Kommune: Drammen 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for KrF i Buskerud? 
Det vil være ille om KrFs stol står tom. Sentrumspolitikk er viktig. Og Buskerud bør ha en klar 
stemme på Stortinget. Jeg vil arbeide for at de som kommer på vår liste blir valgt. 
 
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Det er viktig å ha en støttende politikk for de som trenger det mest, enten de bor i min by, i Norge 
eller i andre land. Fattigdomsproblematikken er viktig. Internasjonalt humanitært arbeid er jeg 
opptatt av etter mye erfaring på det området. Jeg har vært nestleder i «skoleutvalget» i Drammen, det 
har engasjert. En fornuftig klimapolitikk burde vi alle brenne for. 
 
Politisk erfaring 
2019-   3. vara kommunestyret i Drammen 
2015-2018     Bystyrerepresentant Drammen 
 
Yrkesbakgrunn 
Pastor, generalsekretær, rektor, fylkessekretær  
 
Utdanning 
Cand. Theol, fra Universitetet i Oslo 
   
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
Lederverv i Norges Kristne Råd, Bibelselskapet, Bistandsnemnda, Europeisk baptistfellesskap, 
styremedlem i Kirkens Nødhjelp 
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Plass på listen: 5 

Mats Skaar 
 
Stilling/yrke/tittel: Student 
Alder: 30 
Sivil status: Ugift 
Kommune: Drammen 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for KrF i Buskerud? 
Fordi det trengs et verdiparti som løfter menneskeverdet i de politiske sakene. 
 
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
En verdig rusomsorg som fokuserer på å hjelpe fremfor å straffe rusavhengige, kampen mot 
menneskehandel og bedre oppfølging av unge med psykiske utfordringer. 
 
Politisk erfaring 
2016-2018      Leder Buskerud KrfU  
2015-2018      Kommunestyre Lier 
2015-2018.     Lilestillingsutvalget Buskerud 
 
Yrkesbakgrunn  
2011-     Portør, Bærum Sykehu 
 
Utdanning 
2019-   Marineingeniør 
2015-2016  Årsstudium kristendom, MF    
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Helge Haraldset Hafså s 
 
Stilling/yrke/tittel: sjølvstendig næringsdrivande 
Alder: 44 
Kommune: Hemsedal 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for KrF i Buskerud? 
Synes det er viktig å ta vare på ein god samferdsle og distriktspolitikk 
 
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
- skule og oppvekstvilkår 
-sosialpolitikk og styrking av psykisk helsevern 
- distrikt og landbruk 
- eldrepolitikk 
 
Politisk erfaring  
1994-2002 Fylkesleiar Sogn og Fjordane KrFu 
1994-2002 Landsstyret  KrFu 
Sogn og Fjordane fylke : 4 år i Opplæringsutvalget 
Sogn og Fjordane fylke : 4 år i samferdselsutvalget 
2009-2011 Leiar Vågsøy KrF 
2011- 2012 styremedlem Bømlo KrF 
2016- ? Leiar Hemsedal KrF 
2018-2019  Nestleiar Buskerud KrF 
2015 - 2019 vara kst HEMSEDAL 
2015-2019   medlem Hovedutvalg før Livsløp 
2019-2023   vara Hemsedal kst 
2019-2023  nestleiar Hovedutval før Livsløp 
2019-2023  kommunens rep 
 i Eldrerådet 
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Plass på listen: 7 

Hava Biser Ihtiman 
 
Stilling/yrke/tittel: Student 
Alder: 20 
Sivil status: Ugift 
Kommune: Drammen 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for KrF i Buskerud? 
Etter fiktive reiseregjeringer, landsforræderi og grunnlovs bryting, lobbyvirksomhet for diktatur fra 
Frps ministere og stortingsrepresentanter kunne jeg ikke sitte på sidelinjen lenger. Det er helt 
uakseptabelt at norske politikere har løyn og svindel som sin standard. En må være den 
forandringen jeg har lyst til å se i verden. 
Krf er en av de få partiene som har ryggrad i Norsk politikk, der politikk er en plikt til det norske 
folk og ikke arena for å fremme egen profitt. Jeg stiller til valg for å styrke sannhet, tillit og 
menneskeverd i Norges Storting samt fremme god Krf politikk. 
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
1.Stramme inn iskant sonen nå som enda et stort islag har brekket av. Videre sikre Lofoten og 
Senja etter at Krf sikret dem fram til 2020. Oljeutfasing innen 2030 og grønt skifte.  
2. Forbedre seksualundervisningen og systemet rundt psykisk, fysiske og seksuell vold. 1 av 10 
barnevernspedagoger, 1 av 4 førskolestudenter, 1 av 3 av grunnskolelærerstudenter, sier de 
ikke har fått kunnskap om fysiske og seksuelle overgrep mot barn, samt sier 8 av 10 
førskolelærerstudenter at de har fått utilstrekkelig med kunnskap om samme tema.  
3. Flyktningkrisen. Store milliarder kommer fra tårer til sivile ofre når Norge er nr 15 på 
verdenbasis i produksjon av våpen og ammunisjon i 2019. I 2017 var norsk produksjon av 
høyteknologiske våpen kun slått av USA. Norge har en moralsk ansvar til å ta inn 
kvoteflyttinger. 
 
Politisk erfaring 
2019 –  Drammen Krf, Styremedlem 
2019 –  Drammen Kommunestyre, Hovedvalg for oppvekst og utvikling,vara 
2019 –  Bergen Krfu, Styremedlem 
Vår 2019  Viken Krfu, Styremedlem vara 
2018-2019  Buskerud KrfU, Nestleder  
2016-2017 Buskerud KrfU, Styremedlem 
 
Utdanning 
2019 – 2020 Åsane Folkehøyskole, Skrivelinjen 
2016 – 2019 Drammen Videregående, Internasjonal linje  
 
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
2019 - Drammen VGS Elevråd, Klasserepresentant 
2016, 2018 – Debatt camp Krfu. 
2017 – EYP, European Youth Parlamnet – Manifest utvikling, debatt, kompromiss 
2017 - Elevfestivalen, Frivillig – problemløsning, kreativitet, kommunikasjon 
2016-2017 Julekveld for Alle Fjell bydel, Fjellfrivilighetssentral – organisering, ledelse 
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Plass på listen: 8 

Anders Lid 
 
Stilling/yrke/tittel: Økonom/planlegger 
Alder: 34 
Sivil status: Gift 
Kommune: Kongsberg 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for KrF i Buskerud? 
Fordi jeg generelt ønsker at hele Buskerud skal prioriteres i sentrale besluttningsprosesser, og fordi 
KrF er partiet jeg identifiserer meg med ideologisk og verdimessig. 
 
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Kristendemokratisk tenkning er grunnlaget for de beste løsningene i alle områeder av samfunnet, 
ikke bare livsvern og rusomsorg - men også samferdsel, finans- og landbrukspolitikk.  
 
Politisk erfaring 
2019   Lokallagsleder 
2015-2019      vara i kommunestyret, og flere utvalg  
2011-2015      fast medlem kommunestyre 
 
Yrkesbakgrunn 
2019 -              Product Project Planner - Technip FMC  
2016 - 2019     Regnskapsfører - Regnskapsdata Kongsberg 
2011 - 2016     Forskjellige stillinger innen økonomi/administrasjon FMC Kongsberg 
2002 - 2011     Forskjellige stillinger Kiwi 
 
Utdanning 
2009-2012       Bachelor/Prosjektadministrasjon og ledelse        … 
2007-2009       DTS/Teamarbeid - Ungdom i Oppdrag 
  
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
2013 - 2021       Hovedstyreleder Norkirken Kongsberg  
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Plass på listen: 9 

Hege Irene Fossum 
 
Stilling/yrke/tittel: Daglig leder i Kristelig studieforbund 
Alder: 56 
Sivil status: Gift. Har tre barn og tre barnebarn 
Kommune: Ringerike 

Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for KrF i Buskerud? 
Motivasjonen min er å fremme KrFs poltikk, en politikk som setter menneskeverdet i sentrum, som 
står opp for de svakeste, og som har en politikk for hele mennesket på alle livets områder. Et parti 
som vil føre en forsvarlig poltikk med et sterkt forvalteransvar. 
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
- Utdanning og kompetanse i et livslangt perspektiv, med spesielt fokus på fagopplæring, 

folkehøgskoler og opplæring i frivilligheten.  
- Samferdsel, for å sikre god infrastruktur både i sentrale områder og i distriktene, sikre 

miljøvennlige transportmuligheter og trafikksikre veier.  
- Miljø og klima.  
- Et godt livsløp, med gode oppvekstvilkår, gode utdannings-, arbeids- og bomuligheter, en verdig 

og aktiv alderdom og et mangfoldig tilbud innen kultur, frivillighet og friluftsliv å engasjere seg i.  

Politisk erfaring  
2014 – 2019       Buskerud KrF, fylkesleder, medlem av landsstyret 
2009 – 2014       Buskerud KrF, 1. nestleder 
2006 – 2020       Buskerud og Viken KrF, periodevis medlem eller leder av ulike utvalg: 

programkomite, valgkamputvalg, valgkomite og nominasjonskomite  
2007 – 2020       Hole KrF, styremedlem, lokallagsleder og nestleder 
2000 – 2005       Ringerike KrF, styremedlem  
2011 – 2019      Fylkestinget i Buskerud fylke, fast medlem i første periode, 1. vara i siste periode 
2011 – 2015       Hovedutvalg for utdanning i Buskerud fylke, nestleder derav fungerende leder i to 

lengre perioder i løpet av perioden 
2014 – 2020       Kommunestyrerepresentant og  Formannskapet (til 2019) 
Yrkesbakgrunn 
1993 – d.d.         Daglig leder i Kristelig studieforbund 
1983 – 1993       Hjemmeværende husmor, og student fra 1989 
1980 – 1993       Mindre jobber innen hotell, kafe, dagligvare og renhold under utdanning  
Utdanning 
2000               Påbyggingsstudium i personaladministrasjon og kompetanseutvikling, Høgskolen i 
Buskerud, avdeling Ringerike (nå Universitetet Sørøst-Norge, Campus Ringerike) 
1989 – 1993    2-årig økonomisk- administrativt studium og adjunktutdanning, Statens lærerhøgskole 
i Handels- og kontorfag (nå Universitetet Sørøst-Norge, Campus Ringerike)  
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
Voksenopplæringsforbundet(styreleder), KNIF AS (varamedlem i styret)Ringerike tingrett 
meddommer, Frivillighet Norge, vararepresentant i styret, Voksenopplæringsforbundet, styreleder, og  
diverse arbeidsgrupper og råd, Diverse verv i Metodistkirken, Pinsemenigheten og Frelsesarmeen i 
Hønefoss: søndagsskolelærer, menighetsrådsmedlem, kasserer, leder av økonomi- og 
administrasjonsråd og barne- og ungdomsleder 
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Sigmund Amble 
 
Stilling/yrke/tittel: Lærer i videregående skole  
Alder: 33 
Sivil status: Gift 
Kommune: Modum 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for KrF i Buskerud? 
KrF jobber for en bedre hverdag for barn og familier, for levende distrikter og for å bevare miljøet. 
Gjennomslag i disse sakene vil gjøre Buskerud til et bedre sted å bo. 
 
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Familiepolitikk, klima og internasjonal rettferdighet 
Politisk erfaring  
2019                 Styremedlem i Modum KrF      
2005 – 2015      Styremedlem og nestleder i KrFU Buskerud 
 
Yrkesbakgrunn  
2018-           Lærer ved Buskerud vgs 
2016-2018   Lærer ved Sysle barneskole 
2014-2016   Lærer ved Østerås ungdomsskole 
 
Utdanning 
2009-2014   Lektorprogrammet ved UiO 
2008-2009   Filosofi ved UiO 
2007-2008   Kristendom årsenhet ved UiO          
 
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
2019            Medlem i Modum menighetsråd og fellesråd  
2010-2014   Styremedlem og økonomiansvarlig i Lektorprogrammets studentforening.       
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Ester Mjøs 
 
Stilling/yrke/tittel: Medisinstudent ved Universitetet i 
Bergen 
Alder: 19 
Kommune: Ringerike 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for KrF i Buskerud? 
KrF gjør en avgjørende forskjell i dagsaktuell politikk, og jeg vil jobbe for at KrF skal få solid 
innflytelse på Stortinget også etter neste valg. Jeg stiller som kandidat for å fremme et folkelig 
verdiparti som ser hele mennesket og gjør KrF-politikk til handling. 
 
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Jeg er mest opptatt av å jobbe for en trygg og lærerik skole der elevene føler seg sett og hørt, 
bærekraftig ressursforvaltning på alle samfunnsnivåer og grundig integrering av innvandrere. 
 
Politisk erfaring 
2020 –         Nestleder i Bergen KrFU 
2019 –  2. vara til kommunestyret i Ringerike  
2018 – 2020:  Styremedlem i Buskerud KrFU og siden Viken KrFU 
 
Yrkesbakgrunn 
2019-        Assistent i hjemmetjenesten, Ringerike 
 
Utdanning  
2020-                Universitetet i Bergen, Medisinstudiet 
2019-2020         Framnes kristne videregåande skule 
2017-2019         Tyrifjord videregående skole 
 
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
2020-                Sekretær i STUND – Studentenes undervisningsutvalg ved medisinstudiet, UiB  
2019-                Landsstyremedlem i Det hvite bånd jr. 
2019/20             Nestleder i elevrådet ved Framnes kristne videregåande skule 
2018/19             Elevrådsleder ved Tyrifjord videregående skole 
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Knut Stubben 
 
Stilling/yrke/tittel: Salgskonsulent 
Alder: 62 
Sivil status: Gift 
Kommune: Ringerike 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for KrF i Buskerud? 
Buskerud trenger god KrF politikk, utfordringene står i kø.  Som kristendemokrat ønsker jeg å bevare 
mangfoldet og beskytte retten til å leve, tro og tenke forskjellig. Samtidig må vi skape et fellesskap ut 
av mangfoldet, vi må skape et vi på tvers av forskjellene. 
Buskerud er en langstrakt region som er avhengig av god kommunikasjon. Vi trenger veier og 
jernbane som dekker disse behovene. Skal vi vi satse på næringsutvikling må infrastrukturen være på 
plass.  
 
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Et samfunn med plass for alle, samferdsel, næringsutvikling og forsvarspolitikk. 
Politisk erfaring 
2019            Kommunestyre representant, Gruppeleder 
2015-2018    Styremedlem KrF Ringerike  
 
Yrkesbakgrunn 
Instruktør Forsvaret 
Arbeidsleder Norsk Hydro Holmestrand 
Salgskonsulent kontor 
 
Utdanning  
1975              Teknisk utdanning i forsvaret 
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
2000 -             Leder Mental Helse Ringerike/ Hole 
          Leder FFO Ringerike og Hole 
          Leder brukerutvalget Ringerike sykehus 
          Medlem Trygderettens lekmannsutvalg 
          Medlem kontrollkommisjonen Mental Helse 
          Medlem kontrollkommisjonen for øvre Buskerud 
          Styremedlem Fontenehuset Hønefoss 
          Styremedlem FFO  
          Medlem av to arbeidsgrupper i Helsedirektoratet 
          Medforsker/ Foreleser HSN Drammen 
          Medlem Faculty for Clubhouse Development 
          Styremedlem Clubhouse International 
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Plass på listen: 13 

Kari Ravnsborg 
 
Stilling/yrke/tittel: Lærer 
Alder: 59 
Kommune: Modum 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for KrF i Buskerud? 
Muliggjøre at KrF stiller liste i Buskerud da jeg mener det er nødvendig at KrF er representert på 
Stortinget.  
 
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
Sosial boligbygging, ivareta familien og flyktningpolitikk 
 
 

 

Plass på listen: 14 

Robert Leine 
 
Stilling/yrke/tittel: Viseadministrerende direktør  
Alder: 59 
Sivil status: Gift 
Kommune: Lier 

 
Hvorfor ønsker du å stille som kandidat for KrF i Buskerud? 
Bidra til et positivt løft for regionen og positivt fokus på kjernesaker for KrF.  
 
Hvilke saker er du mest opptatt av? 
God sosial og rettferdig innvandringspolitikk. 
God tilrettelegging for næringslivet og god distriktspolitikk. 
Gode utdanningsinstitusjoner og godt samarbeid mellom skole og næringsliv med tilrettelegging for 
praktiske fag.   
 
Yrkesbakgrunn   
Viseadm. direktør i Norsk Butikkdrift og før dette andre lederroller innen detaljhandel 
  
Erfaring og verv fra andre organisasjoner 
Aktiv i Filadelfiakirken Drammen 
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