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NR. NAVN KOMMUNE FØDT 

1. Terje Riis-Johansen Skien 1968 

2. Kathrine Kleveland Holmestrand 1966 

3. Lise Marie Sommerstad Ungdomskandidat 1991 

4. Jan Thorsen Nome 1962 

5. Oda Maria Hokstad Larvik 1996 

6. Beate Marie Dahl Eide Seljord 1981 

7. Per-Asbjørn Andvik Re 1962 

8. Knut Jarle Sørdalen Kragerø 1970 

9. Jill Eirin Undem Tønsberg 1978 

10. Anne Nora Oma Dahle Nissedal 1968 

 

Terje Riis-Johansen bor i Skien, er gift og har tre voksne barn.  Agronomen driver gård på Ballestad 

sammen med sin ektefelle. Terje er gruppeleder for Senterpartiet sine fem representanter i 

fylkestinget i Telemark. Riis-Johansen har vært aktiv i Senterpartiet siden sine unge tenår. 

Riis-Johansen var fylkesordfører i Telemark fra 2011-2015. Han var landbruks- og matminister 2005–

2008 og olje- og energiminister i Jens Stoltenbergs andre regjering 2008–2011. Han var 

stortingsrepresentant for Telemark 1993–1997.  

Terjes hjertesaker har vært et godt fylkesveinett og et levende næringsliv i hele Telemark. Dette er 

saker han vil fortsette å arbeide for i hele det nye fylket.  

 

    

Terje Riis-Johansen, Skien, innstilt til 1. plass   Kathrine Kleveland, Holmestrand, innstilt til 2. plass 

 

Kathrine Kleveland, Holmestrand, bor på gården Bergan, gift, tre barn i alder 18-24 år, og er 

utdannet grafisk designer.  Hun er gruppeleder for Vestfold Senterparti sin fylkestinggruppe. Hun 

leder Vestfold Senterparti på sjette året.  Kleveland er sentralstyremedlem i Senterpartiet. Kathrine 

var Vestfold Senterparti sin stortingskandidat i 2017 og 2014, og har sittet i programkomiteen 

sentralt.  

Kathrine har tidligere vært leder i Norges Bygdekvinnelag i 6 år, satt i styret til Norges bondelag i 6 år, 

ledet Nettverk for GMO-fri mat og fòr i 4 år, samt ledet Skolematens Venner i 4 år.  

Kleveland er først og fremst opptatt av folkehelse og ønsker å sette forebyggende folkehelse inn i alt 

det fylkeskommunen jobber med. Deretter er det mat- og kulturpolitikk hun ønsker å jobbe politisk 

for. 

Kathrine Kleveland har vært styreleder i Nei til EU siden 2014. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Norges_landbruksministre
https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Norges_olje-_og_energiministre
https://no.wikipedia.org/wiki/Jens_Stoltenbergs_andre_regjering
https://no.wikipedia.org/wiki/Stortingsrepresentant
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Lise-Marie Sommerstad er fra Andebu i Sandefjord, singel. Sommerstad har yrkesfaglig bakgrunn og 

jobber som murer.  

Lise-Marie har vært lokallagsleder, fylkesstyremedlem og fylkesleder i Vestfold Senterungdom. Hun 

er i dag 1. vara til fylkestinget i Vestfold og kommunestyret i Sandefjord, og sitter i hovedutvalget for 

næring og eiendom samt byggekomiteen i Sandefjord. Sommerstad er inne i sitt siste år som 

sentralstyremedlem i Senterungdommen.  

Lise-Marie tror fritt skolevalg i det nye fylket vil føre til høyere frafall, og mener det er uansvarlig å 

tvinge elever til en skole med så lang reisevei fra hjemme, og ikke har annet valg enn å flytte. 

Sommerstad ønsker også å løfte fram yrkesskolene, og verdien håndverksfag har for samfunnet. 

Ellers er det kulturminnevern Lise-Marie brenner for. 

    

Lise-Marie Sommerstad, ungdomskandidat, innstilt til 3. plass   Jan Thorsen, Nome, innstilt til 4. plass 

 

Jan Thorsen bor i Nome, er samboer og har to barn fra tidligere samboerskap. Thorsen er utdannet 

agrotekniker i husdyr, og er i dag organisasjonssjef i Telemark Bondelag.  

Jan Thorsen var ordfører i Nome fra 1999-2011, og leder i Telemark Senterparti fra 2008-2012. Av 

politiske verv ellers har han vært leder i Nome Senterparti, medlem i vedtektsutvalget i Sp sentralt 

samt leder av nominasjonskomiteen i Telemark Sp til valget 2017. 

For Jan er det videregående skoletilbudet i hele fylket som gjøre at 16 åringen kan bo hjemme han 

ønsker å jobbe for, samt et fylkesvegnett som hele tida skal blir bedre for hele Vestfold og Telemark.  

 

 

Oda Maria Hokstad er fra Larvik, singel, og går siste år av sin bioingeniørutdanning i Oslo. Hun er 

leder av Vestfold Senterungdom på andre året, er styremedlem i Vestfold Sp sitt fylkesstyre og er 1. 

vara til kommunestyret i Larvik. Studenten var i sommer trainee for Senterpartiet i Stortinget. 

Oda Maria har vært med og arbeidet i et utvalg siden januar for et nytt forslag til ny ideologisk 

plattform for Senterungdommen, som var oppe til votering på landsmøtet i november.  

Hokstad brenner for økologi, klima og miljø. Ellers er det folkehelse, naturforvaltning, landbruk og 

jordvern som står hennes hjerte nærmest.  
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Oda Maria Hokstad, Larvik, innstilt til 5. plass  Beathe Marie Dahl Eide, Seljord, innstilt til 6. plass 

 

Beate Marie Dahl Eide bor i Seljord med mann og to barn. Hun sitter i fylkestinget for Telemark Sp 

som en av fem.  Dahl Eide har vært leder av Senterkvinnene sentralt siden 2014, og vært medlem av 

sentralstyret like lenge.  

Beate Marie har vært varaordfører i Nord-Trøndelag en periode, og var Telemark sin førstekandidat 

til Stortingsvalget i 2013.  

Dahl Eide sitter i kommunestyret i Seljord, og er innstilt som ordførerkandidat på Seljord Sp sin liste 

til kommunevalget i 2019.  

 

 

Per-Asbjørn Andvik er bosatt i Re, gift, tre barn i alder 19-26 år. Andvik har studert 

landbruksøkonomi, er i dag salgssjef hos Felleskjøpet, og kjenner godt hele Telemark og Vestfold. 

Han er 2. nestleder i Vestfold Senterparti, og var 2. kandidat for Vestfold Sp til Stortingsvalget i 2017.  

Per-Asbjørn har sittet i kommunestyret i Re, vært gruppeleder, var med i formannskapet og var leder 

for drift, eiendom og næringsutvalget.  Har vært styremedlem og nestleder i Re Sp og 1. vara til 

fylkestinget.  

Andvik har vært styreleder av Skogselskapet i Vestfold og vært leder av Vestfold Bondelag. 

De politiske saker som opptar Andvik sterkt er samferdsel og sikkerhetspolitikken.  

 

    

Per-Asbjørn Andvik, Re, innstilt til 5. plass   Knut Jarle Sørdalen, Kragerø, innstilt til 6. plass 
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Knut Jarle Sørdalen fra Kragerø, gift, to barn. Han er ingeniør og jobber innen vann og avløp i 

Kragerø kommune. Sørdalen har vært fast i kommunestyret for Kragerø Sp siden 2012, og var 

lokallagsleder i en årrekke. Han er nestleder i hovedutvalg for læring og utvikling i Kragerø, samt 

nestleder for helse, omsorg og sosiale tjenester. 

Sørdalen er aktiv i fylkespolitikken, og sitter i utvalget for kultur, helse og idrett. Han har møtt som 

fast vara i fylkestinget siste år.  

Knut Jarle trekker fram videregående opplæring og levende distriktssamfunn med arbeidsplasser 

som sine fremste politiske saker.  

 

 

Jill Eirin Undem fra Stokke i Tønsberg er organisasjonskonsulent i Universitetet i Sørøst-Norge. Av 

utdanning har hun statsvitenskap grunnfag, bachelor økonomi og administrasjon og masteremne i 

prosjektledelse. Hun er samboer og har tre barn i alderen 4, 7 og 10 år. 

Undem har vært aktiv i Vestfold Senterparti siden tenåra. Hun har vært fylkesleder og styremedlem i 
en årrekke, har vært Stortingskandidat for Vestfold Sp, deltatt aktivt i eget lokallag og vært i 
kommunestyret. 
Hun er innstilt på tredje plass til kommunelista til Tønsberg Sp i år. Jill Eirin trekker frem det å ta hele 
fylket i bruk og legge til rette for de gode nærmiljøene der folk bor som sin fremste politiske sak i det 
nye fylket. Undem ønsker å løfte yrkesfagene, styrke samarbeidet mellom videregående skole, 
universitetet i Sørøst-Norge og næringslivet.  
 

     
 
Jill Eirin Undem, Tønsberg, innstilt til 9. plass   Anne Nora Oma Dahle, Nissedal, innstilt til 10. plass 
 
 
 

Anne Nora Oma Dahle er lærer og bosatt i Nissedal. Hun er gift, og har tre barn voksne barn.  

Hun har fire perioder bak seg i Nissedal kommunestyre, derav en periode som ordfører. 

Anne Nora har vært regionordfører for Vest Telemark; seks kommuner som har god tradisjon på å 

arbeide sammen. Det å utvikle hele Vest Telemark har vært hennes store sak. 

Anne Nora var fylkesleder i fire år i Telemark Senterparti, og har sittet i sentralstyret i Senterpartiet. 

I det nye fylket Vestfold og Telemark er det utdanningspolitikken hun først og fremst vil arbeide for. 

 


