
Valgkomiteens innstilling  Akershus KrF 
 

Fylkesstyre: 
 

Fylkesleder 
 

Eva Høili 
Asker  

 

Jeg brenner for livskvalitet i alle livets faser - barnefamilienes 
utfordringer i hverdagen, barn og unges oppvekstvilkår og 
psykiske helse, og at eldreomsorgen og livets siste fase blir 
virkelig omsorg.  

Frivilligheten er et annet område jeg brenner for. Legge til rette 
for frivilligheten slik at de kan gjøre enda mer av det de er best 
på. Og sist, men ikke minst, klima og miljø - tenke globalt handle 
lokalt. 

Jeg er en glad og optimistisk person, gift med Geir, og til sammen 
har vi 5 barn og 9 herlige barnebarn. Har ingen hobbyer, men 
mange interesser, med litteratur og reising som noe av det 
ypperste.  Vi bor på Nærsnes, nært til sjøen, og bader hele året. 
Jeg jobber som organisasjonsrådgiver i MS-forbundet Norge, og 
er opptatt av unge funksjonshemmedes hverdag. 

Tidligere verv i KrF: medlem av kommunestyret, formannskap, og 
ledet hovedutvalg for Helse- og omsorg i Røyken kommune i flere 
perioder. Jeg har også sittet i fylkestinget i Buskerud, og i 2009 
var jeg førstekandidat i Buskerud til Stortingsvalget. Nå er jeg 
førstekandidat til kommunevalget for Asker KrF. Ellers har jeg 
hatt en rekke styreverv gjennom mange år. Jeg var ansatt i KrF 
som organisasjonssekretær fra 1995-1997, og som daglig leder i 
KrF Kvinner fra 1997-2009. Som daglig leder for KrFK var jeg leder 
for flere flotte kvinneprosjekter i Kamerun 

1.nestleder  
 

Vegard Andre  
Amundsen 
Rælingen 

 

Jeg er opptatt av at alle barn og unge får en oppvekst som er 
meningsfylt og som gjøre de i stand til å håndtere voksenlivet på 
en god måte. 

Jeg ønsker å være en pådriver for det grønne skiftet og for at det 
offentlige er skal ta i bruk innovativ teknologi som reduserer 
klimautslipp. 

Jeg vil være med på å utgjøre en forskjell for de som trenger det 
mest i samfunnet. Jeg vil jobbe for å utrydde fattigdom og gjøre 
at alle mennesker kan delta fullverdig i samfunnet.  

Jeg har utdanning i markedsføring, innovasjon, entreprenørskap 
og pedagogikk. Profesjonelt så har jeg jobbet i nesten 10 år som 
lærer i skolen, men byttet jobb for et år siden og arbeider nå i 
pedagogisk psykologisk tjeneste. Jeg har hatt mange ulike 
frivillige verv i kirken, blant annet som leder for unge voksne 
organisasjonen på østlandet og nå som medlem av lederteamet i 
menigheten på Romerike. Jeg har også brukt en del tid på tro- og 
livssynsdialog som medlem av styret og med to perioder som 
leder for organisasjonen Ungdialog. 

Jeg ble aktivt engasjert i Kristelig folkeparti før lokalvalget i 2019 
og har sittet i utvalget for oppvekst i Rælingen kommune siden. 



Jeg har vært medlem av styret i Rælingen KrF siden 2021 og ble 
medlem av fylkesstyret i Viken KrF samme år. Det har vært 
en spennende og givende reise i KrF så langt, som jeg er 
takknemlig for. 

2.nestleder  
 

Paul Bolus Johansen 
Ås 

 

Jeg brenner for: 
Gode skoler hvor alle elever og lærere trives: 
Null toleranse for mobbing er en sak som er meget viktig for meg. 
God kvalitet på undervisningen er like viktig som trivselen for 
elever og lærere 
 
Skolen må gi utviklingsmuligheter for alle, både elever med 
teoretiske interesser, og de som ønsker seg mer yrkesrettet 
undervisning. 
 
Vi må styrke arbeidet med integrering av nye innbyggere for å gi 
folk nye muligheter og hindre utenforskap. 

Styremedlemmer 
 

Hanne Finanger 
Nesodden 

 

Jeg er tvers igjennom KrFer, og i min politiske ryggmarg ligger det 
klassiske KrF-fokuset med menneskeverd som hovedfokus. Jeg 
har jobbet 24 i politiet, har hun hatt stillinger som har krevd mot 
og engasjement. Dette er egenskaper jeg tar med seg videre inn i 
det politiske engasjementet. Styremedlem i Nesodden Krf siden 
2020, og har i samme periode hatt verv som 1. vara i Skole og 
Oppvekstutvalget på Nesodden. Hun har også vært varamedlem i 
Programkomiteen for Krf Viken i 2022. Er Nesodden Krf’s 
førstekandidat.  
Jeg brenner for:  
1. Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, det angår oss alle! 
Familiene er samfunnets viktigste byggesteiner. Hjemmet skal 
være en trygg arena for alle, der vi kan vokse, lære, hvile, bygge 
relasjoner og hente støtte og hjelp.  
2. Vårt liberale demokrati er under press! Stadig færre deltar i 
den offentlige debatten. Unge politikere trekker seg fra sine verv 
pga trusler og trakassering. Frykt for kansellering og sjikane i 
sosial medier, hindrer både barn, unge og voksne å uttrykke sin 
mening i viktige saker.  
3. Gode oppvekstvilkår for våre barn og unge er avgjørende for 
vår fremtid! Mange barn og unge i Akershus har det bra. Men 
undersøkelser viser at mange likevel sliter. De har utfordringer 
knyttet til psykisk helse og for noen blir rusen en måte å takle 
livet på. Undersøkelser viser at mange opplever utfordringer på 
skolen, både med mobbing, trakassering, seksuell trakassering og 
vold. Dette må krf ta på alvor.  

 Simon Stisen 
Bærum 

 
 

Mine hjertesaker er trosfrihetspørsmål, barn og oppvekstspolitikk 
og et samfunn med plass til alle. Jeg er født og oppvokst på 
Sørlandet. Tidligere har jeg jobbet som pastor, mens jeg idag 
jobber som lærer på en barneskole i Bærum. Jeg har vært 
medlem av KrF i 11 år og har sittet i lokallagsstyret til Lindesnes 
KrF.  
 



 Merete Fjeld Årdal 
Gjerdrum 

 

Er utdannet spesialpedagog og musikk/helsearbeider og jobber i 
PPT og omsorgsbolig, samt fagansvarlig for Åpen barnehage.  

Har vært lokallagsleder og gruppeleder i Gjerdrum KrF, medlem i 
flere utvalg. Var som ung engasjert i tidligere Fet KrFU (Nå 
Lillestrøm), og sittet som fylkesstyremedlem i Viken disse fire 
årene Viken KrF har bestått, og før dette var jeg vara i Akershus 
KrF. Har vært med i utvalg for Menneskeverd og inkludering, 
Flerkulturelt nettverk, Praktisk valgkomite for Akershus, 
Programkomiteen for nye Akerhus, Lokallagskontakt, 
Styringsgruppa for nye Akershus mm. 

Jeg brenner for bedre inkludering av flerkulturelle i samfunnet og 
økt engasjement og rekruttering av flerkulturelle i KrF. Viktig 
forum for dette er det nyopprettede: Flerkulturelt nettverk i KrF, 
nasjonalt og regionalt. 

Fremholde og utbedre alle dagens former for familiers 
rettigheter. Målet er en romsligere og bedre fungerende hverdag 
økonomisk, praktisk og relasjonelt. KrF bør løfte familielinja opp 
mot arbeidslinja.  

Ivaretakelse av eldre, alt fra de godt fungerende og til de 
skrøpelige på en individtilpasset, fruktbar, kreativ og verdig måte.  

Menneskeverd er vern om liv fra livet i mors liv til livets slutt. 
Dette innebærer å være stemme for de stemmeløse.  

 

 Terje Aadne  
Nannestad 
 

 
 

Tre ting jeg brenner for: 

• Et inkluderende samfunn og kamp mot utenforskap hvor 
alle har samme verdi  

• Trosfrihet, samvittighetsfrihet, et livssynsåpent samfunn 
og menneskeverd som grunnpillarer 

• Gode kår for familie og oppvekst 
 

Har vært i fylkesstyret i Viken og leder for flerkulturelt utvalg 
både i Viken og på landsplan. 
 
 
 
 
 

 Leontine Umugiraneza  
Nordre Follo 

 
 
 
 

Jeg brenner for integrering. 

Jeg mener at uten inkludering blir det ikke integrering, og 
sammen vi får det til.  

 



Vara 
 

Torleiv Rognum 
Asker 

 

Kommunestyrerepresentant Asker, tidligere lokallagsleder. 

 Frode Halgunset 
Asker  

 
 

Medlem av programkomiteen, jobber i 

 Anne Mette Tangen 
Lørenskog 

 

Saker jeg brenner for: 

- bedre vilkårene for studentene, det være seg nok ressurser til 
samtalepartnere/nøkkelressurser for at studentene skal ha det 
bra og ikke minst forbedre økonomien for studentene gjennom 
Lånekassen 

- boligpolitikken, særlig for de unge. Det må bli bedre mulighet 
for unge å komme inn på boligmarkedet uavhengig av familiens 
økonomi  

- næringslivet, det må jobbes med gode vilkår for næringslivet 
generelt, og spesielt små og mellomstore bedrifter. Disse er ofte 
bærebjelken mange steder. Økonomien er helt avhengig av privat 
virksomhet, alle kan ikke jobbe i det offentlige og man kan ikke 
hele tiden love mer og mer velferd uten en velfungerende 
økonomi, og det er privat næringsliv en viktig bidragsyter 
til. Jobber som avdelingsleder kirkefag, Lillestrøm kirkelige 
fellesråd. 

Har vært med i styret i Lørenskog KrF i mange år. Var tidligere 
med i styret for Sentrum KrF i Oslo og var med i 
representantskapet i Oslo. 

 

 
 
 
 
 



Landsmøtedelegater: (6 delegater og fylkesleder) 
• Eva Høili 
• Vegard Amundsen 
• Paul Bolus Johansen 
• Lars Salvesen 
• Hanne Finanger 
• Sarah Løvstad (KrFU) 
• Kari Anne Karlsen (KrF kvinner) 
Vara:  
• Merete Fjeld Årdal 
• Simon Stisen 
• Tore Storhaug 

 
Valgkomite:  

• Leder: Karl Edvin Moksnes 
• Kari Anne Karlsen 
• Kaare Granheim.  
Vara:  
• John Granly 
• John Anders Røse 
• Astrid Therese Theisen 

 

Revisorer: 
• Lars Johan Rustad 
• Kjetil Rydland 
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