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Stortingsliste fra Demokratene Rogaland levert

Partiet ønsker at vi alle skal være herre i eget hus og ikke være bundet opp mot overnasjonale avtaler. 
De ønsker at Norge trekker seg ut av EØS, FN, ACER, Paris-avtalen og Marrakesh-avtalen.   

På førsteplass står Vidar kleppe fra Kristiansand. Hans bakgrunn som stortingspolitiker gjør ham svært 
godt egnet til å fronte Demokratene på Stortinget. 

Siviløkonom Geir Ugland Jacobsen er andrekandidat. Han har solid kompetanse innen ledelse og 
økonomi. Geir er en erfaren politiker med sterke meninger som vil være en ypperlig representant også 
for Demokratene i Rogaland.

På tredje plass står Tove Merethe Johansen. Hun er organisatorisk nestleder i Demokratene og har 
mange års erfaring fra politikken.

Fjerde kandidat er Kent Andersen som kommer fra Oslo, og er engasjert i miljø og klimapolitikk, samt har 
skrevet flere bøker om emnet.

På femte plass står Kjell Arne Thomassen, bor i Sandnes kommune, og har erfaring fra lokalpolitikken. 
Han har yrkeserfaring som prosjektleder og prosjekterende på større næringsbygg.

Han har tidligere vært aktiv som medlem i Fremskrittspartiet, men valgte i desember 2020 å gå over 
til Demokratene. Kjell Arne Thomassen sier: “Våre lover og handelsavtaler skal være underlagt norsk 
kontroll og ivareta norsk næringsliv. For meg er det viktig at Demokratene sier et tydelig nei til bygging 
av vindmøller og rasering av vår unike natur. Jeg er også opptatt av å ha en infrastruktur som sikrer 
næringslivets muligheter for god og lønnsom drift på Vestlandet.” 

På sjetteplass stiller Anne-Grethe Christensen fra Stavanger. Hun er utdannet Ingeniør i Miljøteknologi, 
er mor til 5 barn, og ble tidlig enke. Hun er sterk motstander av EU og EØS – og anser EØS som et 
fordyrende mellomledd i vår utenlandshandel. Hun er opptatt av å overlate et trygt og godt samfunn til 
generasjonene som kommer etter oss. 

Om Demokratene

Partiet er antiglobalistisk, og prioriterer norsk kulturarv, familie og tradisjoner. Vi er for desentralisering 
med mindre statsstyre. Partiet stiller i alle valgdistrikter og satser på representasjon på stortinget etter 
valget. Vår politikk ligger nær opp til folkemeningen og vi ønsker at landet skal stille friere i valg av 
samarbeids- og handelspartnere.
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