1.

Jens Jørgen Lie

51 år, konsulent innen ledelse og organisasjonsendringer og
nåværende leder av bydelsutvalget i Frogner.
Han har frontet gode saker for Frogner bydel i både media og internt i
partiet, hatt flere roller i Oslo og Frogner Høyre, har god erfaring med
ledelse og styreverv.
Jens er en svært aktiv og anerkjent BU-leder med engasjement for
lokaldemokrati og innbyggermedvirkning.

2.

Mette Burkeland

43 år, revisor, styremedlem i Frogner Høyre og nåværende vara til
bydelsutvalget og Miljø- og byutviklingskomiteen i Frogner, og aktiv
deltaker i Høyres BU-gruppe.
Hun er svært aktiv i lokalt organisasjonsarbeid og valgkamper, og har
tidligere blant annet vært leder av Revisorforeningen Oslo Akershus,
hatt diverse styreverv og jobbet med frivillig arbeid for barn og unge.
Mette har et hjerte for Frogner, og er klar for å stå på for en grønn,
trygg og trivelig bydel.

3.

Carl-Henrik Sand Bastiansen
36 år, statsviter, politisk rådgiver for Høyres hovedorganisasjon,
tidligere rådgiver i Oslo Høyre og jobbet før det innenfor bank- og
finanssektoren.
Han er nåværende nestleder i bydelsutvalget. Han har tidligere vært
fast bystyrerepresentant og representant i Bydelsutvalget i tre
perioder, hvor han har hatt ansvar som både gruppe- og komiteleder.
Carl-Henrik har god kjennskap til lokale saker og er virkelig en
Frognerpatriot som brenner for bydelens innbyggere i alle aldre.

4.

Marie Salbuvik Iden

31 år, siviløkonom, investment manager i Telenor, tidligere jobbet med
private equity og M&A.
Hun har en allsidig erfaring fra næringsliv og organisasjonsarbeid og
har lenge vært engasjert i frivillig arbeid, spesielt knyttet til skole og
utdanning. Hun har og har hatt flere styreverv, herunder i Telenor
Eiendom og Telenor Global Services.
Marie vil jobbe for at Frogner skal være en fleksibel og forutsigbar
bydel som tilrettelegger for et godt lokalt nærings- og kulturliv.

5.

Frode Helgerud

68 år, pensjonist med kulturelle styreverv og 5 barnebarn. Han har
tidligere hatt jobber innen politikk, industri, finans og frivillighet.
Utdannet filolog.
Han er tidligere nestleder i Oslo Høyre og møtt som vararepresentant
på Stortinget gjennom to perioder.
Som bydelspolitiker ønsker Frode særlig å engasjere seg i miljø- og
byutviklingsspørsmål.

6.

Max Henrik Arvidsson

19 år, student og styremedlem i Frogner Høyre og i DKSF.
Han er svært aktiv i ungdomspolitikken gjennom både Unge Høyre og
DKSF. Han har spesielt interesse for europapolitikk og forsvar.
Max er motivert for å bidra til å gjøre Frogner til en enda bedre bydel
for sine innbyggere.

7.

Birgitte Langballe

56 år, cand. mag, lang erfaring fra kommunikasjonsbransjen og nå
selvstendig næringsdrivende.
Hun er vara til bydelsutvalget og fast medlem i Helse-, unge-, sosialog kulturkomitéen.
Birgitte brenner for å ta i bruk ny teknologi i kollektivtrafikken og
kombinere det med godt tilpassede kollektivløsninger for bydelen.
Hun vil også være med å legge til rette for at barn og unge skal ha
tilgang til et variert kulturtilbud lokalt.

8.

Marcus Bøhn

36 år, filosof og økonom, forlegger og redaktør, nåværende vara til
bydelsutvalget og fast medlem av Helse-, unge-, sosial- og
kulturkomitéen i bydel Frogner.
Han er svært aktiv i lokalt organisasjonsarbeid og har vist stort
engasjement i lokale og nasjonale valgkamper for Høyre.
Marcus er lidenskapelig opptatt av alt som kan styrke, løfte og
videreutvikle bydel Frogner, og er særlig opptatt av kultur- og
næringspolitikk.

9.

Mette Langfeldt Sinding

71 år, tidligere flyvertinne i PanAm og selvstendig næringsdrivende i
mange år. Fast medlem i Bydelsutvalget i to perioder.
Hun har bred erfaring fra ulike styreverv og organisasjoner. Hun er en
svært aktiv valgkampdeltaker og har vært med på flere valgseire.
Mette vil jobbe for at Frogner fremdeles skal være en JA-bydel med
tilbud og muligheter for våre innbyggere i alle aldre med og uten bil.
Hennes hjertesak er «broken windows theory»: det skal mer til å kaste
søppel på gaten hvis vi har det ryddig og pent rundt oss.

10. Vivian Ellingsen Gotaas

51 år, jurist med bred arbeidserfaring fra stat og kommune, innen bl.a.
ledelse, virksomhetsstyring, undervisning, eldreomsorg, eiendoms- og
byutvikling.
Hun er en erfaren lokalpolitiker med lang erfaring fra bydelsutvalget,
komiteer, representantskap og styrearbeid.
Vivian er opptatt av gode oppvekstvilkår for barn og unge, verdig
eldreomsorg og fornuftig byutvikling- og forvaltning. I tillegg brenner
hun for skole og kultur.

11. Tom Darell

49 år, medlem av konsernledelsen i Powel og divisjonssjef for fornybar
energi.
Han er nåværende leder av FAU ved Bygdøy Skole og har i tillegg
styreverv i oppstartsbedriften Celerway Communication og Snarøya
Gym & Turnforening.
Tom har i løpet av det siste året engasjert seg aktivt i debatten rundt
ressursfordelingsmodellen i Osloskolen i tillegg til å være interessert i
den generelle samfunnsdebatten og nyhetsbildet.

12. Axel Skjørshammer Klafstad
31 år, siviløkonom og rådgiver innen internasjonalisering og eksport
på Danmarks Ambassade i Oslo for å bygge bro mellom norsk og
dansk næringsliv. Gift med 1 barn. Friluftsentusiast.
Han har god erfaring med frivillig arbeid og alltid vært engasjert i
lokalmiljøet. Han har erfaring fra flere styreverv.
Axel vil bidra til å gjøre Frogner til en spennende, trygg og god bydel
for alle. Han er særlig opptatt av grønn omstilling, trygg trafikk,
oppvekst, friluft, idrett og eldreomsorg.

13. Mathias Hofgaard Bjørgung
22 år, studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, er
ungdomsrepresentant i Frogner Høyres styre og medlem av
arbeidsutvalget i Oslo Unge Høyre.
Han er engasjert i organisasjonsarbeid for ungdom, har jobbet i
Skillebekk barnehage og vil jobbe for den beste barne- og
ungdomspolitikken Frogner kan tilby.
Mathias har bodd i Frogner i hele sitt liv og har en kjærlighet for
bydelen. Han brenner for en fremtidsrettet og miljøvennlig byutvikling,
en bevaring av bydelens historiske sjarm og en bedre eldreomsorg.
14. Aparna Meghare

30 år, kampanjerådgiver for Høyres Hovedorganisasjon.
Hun har lang fartstid i Oslo Høyre og har vært svært aktiv i
ungdomspolitikken. Hun har jobbet med organisasjonsutvikling og
ledet flere valgkamper.
Aparna har et hjerte for Frogner og ønsker en trivelig og grønn bydel
for alle byens innbyggere.

15. Henrik Valderhaug Heussche
37 år, jurist, advokat/partner i privat advokatvirksomhet og har før det
arbeidet innen høyere utdanning i Norge og Danmark.

Han har erfaring fra verv i internasjonalt organisasjonsarbeid, fra
internasjonal forskning og som underviser i universitetssektoren.
Henrik er opptatt av at alle innbyggere skal ivaretas like godt og at
bydelen skal være trygg og tilgjengelig for alle. Han brenner for at
Frogner skal være den beste bydelen å bo i – gjennom hele livet.
16. Marthe Lamp Sandvik

31 år, økonom og statsviter, og jobber for tiden innenfor shipping-og
finanssektoren.
Har god erfaring fra ledelse og styrearbeid gjennom styreverv i flere
bransjeorganisasjoner og er en aktiv pådriver for økt fokus på
likestilling og bærekraftige forretningsmodeller innenfor
sjøfartsnæringen.
Marthe er opptatt av at bydelen skal være attraktivt sted å bo for alle,
uansett periode i livet.

17. Christian Laland

30 år, utdannet ved Handelshøyskolen BI, rådgiver og digitalsjef i
Høyres stortingsgruppe. Har jobbet mange år i mediebransjen.
Han har alltid vært politisk interessert, men dette er første gangen han
tar skrittet videre for å engasjere seg som politiker.
Christian er spesielt opptatt av enn sunn og fornuftig byutvikling som
kommer alle innbyggerne til gode.

18. Sverre Salbuvik

29 år, finansiell rådgiver i SEBs corporate finance-avdeling, og tidligere
aksjeanalytiker.
Han har tidligere sittet i bystyret i Moss, dens komité for skole, kultur
og oppvekst, og vært medlem av Frogner krets i Frogner Høyre.
Tidligere landsstyremedlem i Europeisk Ungdom og leder av ANSA
London.
Sverre ønsker et levende Frogner, med gode rammevilkår for kulturog næringsliv, der innbyggerne står i sentrum.

19. Åse Hardang

53 år, Økonomisjef i Unibuss AS og har jobbet med buss de siste 10
årene. Hun har arbeidet som økonom, konsulent og leder i både privat
og offentlig sektor.
Hun har vært engasjert medlem i Oslo Høyre i over 20 år, med erfaring
fra bystyregruppen (1999-2003) og styret til Bedriftskanalen i Oslo
Høyre.
Åse er særlig opptatt av byutvikling, samferdsel og gode bomiljø for
alle aldersgrupper.

20. Erik Reed Mohn

69 år, konsulent innen rekruttering av flygere. For tiden medlem av
Oslo Høyres representantskap og vara i komite til Bydelsutvalget
Han har tilbrakt hele sitt yrkesaktive liv i luftfarten og har som
Frognerbeboer et bankende hjerte for denne bydelen og hele Oslo.
Erik er opptatt av lokaldemokratiet, som er av stor viktighet for
innbyggerne. Han vil bidra til, etter beste evne, at Frogner fremdeles
skal være Oslos beste bydel å bo i.

21. Sondre Knudsen Røstgård

26 år, jurist, ansatt som organisasjonssekretær i Oslo Unge Høyre.
Han er svært aktiv i organisasjonsarbeid og har tidligere erfaring fra
styreverv i studentforening, idrettslag og Unge Høyre.
Sondre er opptatt av en levende bydel som tilrettelegger for lokal
handel og et bredt aktivitetstilbud for alle i bydelen vår.

NB: Thorbjørn Nymo som var innstilt på plass nr. 10 har trukket seg, og nominasjonskomiteen har
innstilt Sondre Knudsen Røstgård som nr 21 på oppdatert liste, resten av listen fra nr. 10 har rykket
opp et hakk.

