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ARRANGØR AV KONFERANSEN «AKTIVT EIERSKAP»: Norsk kulturskoleråd – Hordaland. 

KONFERANSIER 
Karin Sunderø er ansatt ved Gosen skole som ansvarlig for kultur-, kunst- og bibliote. 
Hun har bakgrunn som redaksjonsleder og journalist, og er nestleder i Bryne 
kunstforening. Utdanning: Master i Kreativt kuratorarbeid ved Kunsthøgskolen i Bergen, 
har studert kunstkuratering og formidling ved HiT/Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design og har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitenskap fra UiB. 
I 2014 koordinere Sunderø Grunnlovsjubileet for Stavanger kommune. 
Sunderø er også frelance kurator, med ansvar blant annet for TAP - The Art Project, 
et utvekslingsprogram for kunstnere i Stavanger og Nablus, Vestbredden. 

DEBATTLEDER 
Halvor Folgerø er en journalist, musiker og forfatter fra Stord.[1] Han har i en årrekke vært  
ansatt i NRK, der han har vært programleder for blant annet Mediemenerne. 
Han har også vært med på å lage radioprogrammet Radio Røynda. Folgerø ble sommeren 
2006 tilsatt som nyhetsanker i Bergens Tidende sin TV-stasjon, BTV. 
I dag deltar Folgerø i TV-programmet Førkveld på NRK1. Han har også vært aktuell med 
programmet Sveip som gikk på NRK2. Som musiker er han bassist i gruppa Aftenlandet og 
fagottist i populærorkesteret Finn-Erix  Folgerø debuterte som forfatter i 2005, sammen med kollega 
Finn Tokvam, med romanen Tyl. I 2012 ga de og ut boka Ler dei no, så har eg vunne – 
Eit møte med Ragnar Hovland. I 2008 ble Folgerø og Tokvam tildelt Noregs Mållags utmerkelse 
Målprisen.  

PANELDELTAKERE  

Kjersti Toppe, Sp, har vært innvalgt på Stortinget fra Hordaland siden 2009. 

Før hun ble stortingspolitiker, var hun gruppeleder i Bergen bystyre 2003–2009 og medlem av 

Hordaland fylkesting 2007–2009. Toppe ble første gang innvalgt på Stortinget i 2009. Fra 2009 er hun 1. 

nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité. 

Terje Søviknes, Frp, har vært ordfører i Os kommune 

i Hordaland siden 1999. Søviknes er også gruppeleder 

for Fremskrittpartiet i Hordaland fylkesting. 

Han var 2. nestformann i partiet 1999–2001 og ble gjenvalgt 

i 2014 som sentralstyremedlem i FrP. 
 

Charlotte Spurkeland, H, har vært medlem av Bergen bystyre og gruppesekretær for 

Høyres bystyregruppe siden 2010. Hun var konstituert byråd for barnehage og skole fra 

oktober til 1. januar 2015. 2. vararepresentant til Stortinget fra Hordaland siden 2013.  

  
Harry Herstad, Ap, er fra 2011 gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stord kommunestyre.  
Han har bekledd en rekke lederstillinger i det offentlige og i næringslivet. 

Herstad sitter i styrene for KS Hordaland og Helse Fonna. 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.samlaget.no/nn-no/forfattarar/f/~/media/Samlaget/Litteratur/Forfattarar/F/Halvor--Folgeroe.ashx&imgrefurl=http://www.samlaget.no/nn-no/forfattarar/f/halvor--folgeroe.aspx&docid=7Uw2pG2VPz-IQM&tbnid=mnQWIOUsJWJNGM:&w=200&h=354&ei=undefined&ved=undefined&iact=c
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.venstre.no/hordaland/stord/artikkel/48954&ei=ac8AVaOME-PmyQO_74KwCw&bvm=bv.87920726,d.bGQ&psig=AFQjCNETbjdj8skuAM4BIZqkbuVGRcpUIQ&ust=1426202846396476
http://no.wikipedia.org/wiki/Journalist
http://no.wikipedia.org/wiki/Musiker
http://no.wikipedia.org/wiki/Forfatter
http://no.wikipedia.org/wiki/Stord
http://no.wikipedia.org/wiki/Halvor_Folger%C3%B8#cite_note-Samlaget-1
http://no.wikipedia.org/wiki/NRK
http://no.wikipedia.org/wiki/Mediemenerne
http://no.wikipedia.org/wiki/Radio_R%C3%B8ynda
http://no.wikipedia.org/wiki/2006
http://no.wikipedia.org/wiki/Bergens_Tidende
http://no.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8rkveld
http://no.wikipedia.org/wiki/NRK2
http://no.wikipedia.org/wiki/Bassist
http://no.wikipedia.org/wiki/Aftenlandet_(band)
http://no.wikipedia.org/wiki/Fagott
http://no.wikipedia.org/wiki/Finn-Erix
http://no.wikipedia.org/wiki/2005
http://no.wikipedia.org/wiki/Finn_Tokvam
http://no.wikipedia.org/wiki/Noregs_M%C3%A5llag
http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5lprisen
http://no.wikipedia.org/wiki/Stortinget
http://no.wikipedia.org/wiki/Hordaland
http://no.wikipedia.org/wiki/Politikk_i_Bergen
http://no.wikipedia.org/wiki/Stortingets_helse-_og_omsorgskomit%C3%A9
http://no.wikipedia.org/wiki/Fremskrittspartiet
http://no.wikipedia.org/wiki/Hordaland
http://no.wikipedia.org/wiki/Bergen_bystyre
http://no.wikipedia.org/wiki/Byr%C3%A5d
http://no.wikipedia.org/wiki/Stortinget
http://no.wikipedia.org/wiki/Hordaland
http://no.wikipedia.org/wiki/Stord_Arbeiderparti
http://no.wikipedia.org/wiki/Stord
http://no.wikipedia.org/wiki/Leder

