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1. Sentrale organer i Kristelig Folkeparti  
 

1.1. Landsmøtet 2019 

Kristelig Folkepartis øverste organ er landsmøtet, som avholdes annethvert år. 
Landsmøtet er sammensatt av sentralstyret, stortingsgruppen, delegater fra 
fylkeslagene beregnet ut fra antall medlemmer og stemmer ved sist 
stortingsvalg, samt utsendinger fra KrFU og KrF kvinner, og representanter fra 
de ansatte.  

I 2019 ble landsmøtet avholdt på Clarion Hotel Air på Sola 26.- 28. april med et 
familiearrangement i Stavanger sentrum på lørdagen. Det var 171 
stemmeberettigede delegater ved møtets start, og ble ledet av dirigentene Bjørg 
Tørresdal, Reid Ivar B. Dahl og Ingrid Eiane Setvik. Dagfinn Høybråten ble 
utnevnt som æresmedlem. 

Landsmøtet behandlet følgende saker: leders tale, valg, endring av KrFs lover, 
lokalpolitisk plattform, resolusjoner og årsmeldinger. 

Lovendringer  
Lovendringer som ble vedtatt: § 4 nytt punkt f, § 5 sammensetning av 
landsstyret, § 10-3 andre ledd (medlemmers valgbarhet som delegat til partiets 
organer), § 10-3 nytt ledd, § 10-5 (eksklusjonsparagraf), § 10-6 
(medlemskontingent).  

Valg 
Landsmøtet valgte: partileder, 1. og 2. nestleder, 5 medlemmer og  
7 varamedlemmer til sentralstyret. Se pkt. 1.3 
Valgkomité med 5 medlemmer og 4 varamedlemmer, kontrollkomité med 2 
medlemmer og varamedlem, og revisor. 
 
Valgkomité for landsmøte 2021:  
Leder: Olav I. Moe (leder) 
Medlemmer: Helga Marie Bjerke, Andreas Brovig, Astrid Aarhus Byrknes, Beate 
Bondevik Lie, Geirmund Lykke 
Varamedlemmer: Per Kåre Foss, Elisabeth Løland, Reid Ivar B. Dahl, Jan Sahl  
 
Kontrollkomité: Hans Hilding Hønsvall, Ann Kathrin Skjørshammer, Kjell Bjørseth 
(vara) 
 
Revisor: Stiansen & Co AS 
 
Resolusjoner  

Det var innkommet 52 forslag til resolusjoner. 18 ble behandlet av landsmøtet, 
mens de øvrige ble oversendt sentralstyret. 
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1.2. Landsstyret  

Landsstyret består av: Sentralstyret (11 medlemmer), fylkeslederne (og 
nestledere i sammenslåtte fylker) (19 medlemmer), nestlederne (2) i KrF Kvinner 
og KrFU, 3 representanter fra stortingsgruppen og 2 representanter fra de 
ansatte. 
Landsstyret var i 2019 samlet til 4 ordinære møter, i januar, mars, september og 
november, og behandlet 29 saker. I tillegg var landsstyret innkalt til  
2 telefonmøter; 18. august og 23. august vedr bompengesaken. 
    
På møtet i januar behandlet landsstyret regjeringsplattform og konstituering av 
ny partileder. I mars behandlet landsstyret blant annet saker til landsmøtet, 
lovendringer, lokalpolitisk manifest og innføring av partibidragsordning. I 
september drøftet landsstyret valgkampen, status og resultater. Møtet i 
november ble brukt til å diskutere prosessen rundt KrFs politiske program. I 
tillegg ble budsjett 2020, solidaritetsstøtte og medlemskontingent vedtatt. 
 
 
Landsstyrets sammensetning i 2019: 
Fra sentralstyret: se pkt. 1.3 
Fra fylkeslagene: Espen Andreas Hasle (Oslo), Astrid Therese Teisen (Viken), 
Brynjar Høidebraaten (Viken), Anne Lise Søvde Valle (Viken), Oluf Maurud 
(Innlandet), Torhild Kristiansen (Innlandet), Ragnfrid Granerud (vara Innlandet), 
Bror-Lennart Mentzoni (Vestfold/Telemark), Sigrid Haukvik (Vestfold/Telemark), 
Per Sverre Kvinlaug (Agder), Terje Eikin, (Agder), Oddny Helen Turøy 
(Rogaland), Astrid Aarhus Byrknes (Hordaland), Beate Bondevik Lie (Sogn og 
Fjordane), Victoria Smenes (vara Møre og Romsdal), Jon Arne Bremnes 
(Trøndelag), Jon Normann Tviberg (Trøndelag), Ingelin Noresjø / Dagfinn 
Arntsen (Nordland), Ane-Marthe Sani (Troms), Ellen B. Johansen / Svein Iversen 
(Finnmark) 
Fra KrFU: Edel-Marie Haukland og Vegard Heldal (til okt. 2019), Hadle Rasmus 
Bjuland og Eline Kunzendorf (fra okt. 2019) 
Fra KrF Kvinner: Astri Marie Wessel, Turid T. Håland 
Fra stortingsgruppen: Geir Jørgen Bekkevold, Torhild Bransdal, Steinar Reiten 
Ansattes representanter: Liv Aass Frank / Rolf Harald Endal (fra sept. 2019) 

I 2020 behandlet landsstyret blant annet årsregnskap, budsjettsaker og 
forberedelser til programprosessen. 

Landsstyrets sammensetning i 2020: 
Fra sentralstyret: se pkt. 1.3 
Fra fylkeslagene: Espen Andreas Hasle (Oslo), Britt Egeland Guldbrandsen / 
Brynjar Høidebraaten (Viken), Billy Taranger / Anne Lise Søvde Valle (Viken), 
Bjørn Lande / Astrid Therese Teisen (Viken), Oluf Maurud (Innlandet), Jytte 
Sonne / Torhild Kristiansen (Innlandet), Bror-Lennart Mentzoni 
(Vestfold/Telemark), Magnar Kleiven / Sigrid Haukvik (Vestfold/Telemark), 
Marianne Nørstrud (Vestfold/Telemark), Per Sverre Kvinlaug (Agder), Terje Eikin 
/ Ingebjørg Ribe Rudihagen (Agder), Oddny Helen Turøy / Reid Ivar Dahl 
(Rogaland), Morten Helland (Vestland), Beate Bondevik Lie / Jarle Skeidsvoll 



   

 

 

 
Årsmelding 2019 / 2020 4 Kristelig Folkeparti  

(Vestland), Victoria Smenes (Møre og Romsdal), Bente Bostad (Trøndelag), 
Daniel M Hovin (Trøndelag), Dagfinn Arntsen (Nordland), Svein Iversen / Truls 
Olufsen-Mehus (Troms og Finnmark), Ane-Marthe Sani / Ellen Birgitta Johansen 
(Troms og Finnmark) 
Fra KrFU: Hadle Rasmus Bjuland og Eline Kunzendorf / Emma Akyeampong 
Fra KrF Kvinner: Astri Marie Wessel, Turid T. Håland (til oktober) 
   Bente J. Groven-Syversen, Mona Enstad (fra oktober) 
Fra stortingsgruppen: Geir Jørgen Bekkevold, Torhild Bransdal, Steinar Reiten 
Ansattes representanter: Tone Helene Strat / Rolf Harald Endal 

 

1.3. Sentralstyret  

Sentralstyret består av partileder og 2 nestledere valgt av landsmøtet,  
5 medlemmer valgt av landsmøtet, Lederne i KrF Kvinner og KrFU, 
Stortingsgruppens leder og 1 representant for de ansatte, og velges på 
landsmøtet. 
Sentralstyret fram til landsmøtet 2019:  
Leder:   Olaug V. Bollestad (konst. leder fra 17. januar 2019) 
1. nestleder:  Kjell Ingolf Ropstad 
2. nestleder:  Olaug V. Bollestad 
    
Medlemmer:  Hilde Ekeberg, Svein O. Iversen, Karin Bjørkhaug, Dag Sele, 

Tove Welle Haugland 
 
KrFU: Martine Tønnessen     
KrF Kvinner: Oddbjørg Minos  
Stortingsgr. rep: Knut Arlid Hareide    
Ansattes rep: Tone H. Strat   
Varamedlemmer: Erik Lunde, Marie Ljones Brekke, Knut Espeland, Ingelin 

Noresjø, Stein Robert Osdal, Turid Solverg Thomassen og 
Magne Rydland  
 

 
Sentralstyret valgt på landsmøtet 2019: 

Leder:   Kjell Ingolf Ropstad 
1. nestleder:  Olaug V. Bollestad 
2. nestleder:  Ingelin Noresjø 
 
Medlemmer:  Erik Lunde, Tove Welle Haugland, Magne Supphellen, Anders 

Tyvand, Karin Bjørkhaug 
 

 
KrFU: Martine Tønnesen (til oktober)   

Edel-Marie Haukland (fra oktober) 
KrF Kvinner: Oddbjørg Minos  
Stortingsgr. rep:  Hans Fredrik Grøvan 
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Ansattes rep: Tone H. Strat  
Varamedlemmer: Randi W Frisvoll, Knut Espeland, Ingunn Ulfsten, Charlotte 
Hoven, Anne Kristin Bruns, Erik Næs, Marie Ljones Brekke og Rolf Harald Endal  
 
I 2019 hadde sentralstyret 11 møter, hvorav 3 telefonmøter, og ett møte over 
epost. Sentralstyret behandlet 80 saker. Sentralstyret behandlet og innstilte til 
landsstyresaker vedr. regnskap, budsjett, plan og styringsdokumenter.  
 
I tillegg forberedte sentralstyret landsmøteaker, herunder lokalpolitisk manifest 
og resolusjoner om sentrale saker. 
 
Andre viktige saker som er behandlet i 2019: 

• Regjeringsprosjektet med Høyre, Frp og Venstre 
• Ansettelse av ny generalsekretær 
• Valgkampsforberedelser og valgkamp 
• Bompengeopprøret før valget  
• Strategi for utvikling av organisasjonen ved generalsekretær Geir Morten 

Nilsen 
 

Sentralstyret 2020 

Leder:   Kjell Ingolf Ropstad 
1. nestleder:  Olaug V. Bollestad 
2. nestleder:  Ingelin Noresjø 
 
Medlemmer:  Erik Lunde, Magne Supphellen, Anders Tyvand, Karin 

Bjørkhaug, Randi W Frisvold 
 
KrFU: Edel-Marie Haukland 
KrF Kvinner: Oddbjørg Minos (til oktober) 

Mariam Rapp (fra oktober) 
Stortingsgr. rep:  Hans Fredrik Grøvan 
Ansattes rep: Tone H. Strat  
Varamedlemmer: Knut Espeland, Ingunn Ulfsten, Charlotte Hoven, Anne Kristin 
Bruns, Erik Næs, Marie Ljones Brekke og Rolf Harald Endal  
Permisjon: Tove Welle Haugland 
 
 
I 2020 hadde sentralstyret 10 møter, hvorav 5 var på telefon/videokonferanse og 
2 over e-post. Totalt 58 saker ble behandlet i 2020. Sentralstyret behandlet og 
innstilte til landsstyresaker vedr. regnskap, budsjett, plan og 
styringsdokumenter. 

Andre viktige saker som er behandlet i 2020: 
• Valgkampforberedelser og valgkampstrategi 
• Vedtak om ny nettside 
• Håndtering av korona-pandemien 
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1.4. Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget består av 6 av sentralstyrets medlemmer: leder og de 2 
nestlederne i KrF, leder i KrF Kvinner og leder i KrFU og stortingsgruppens 
representant. 
 
Arbeidsutvalgets sammensetning i 2019: 
Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad, Ingelin Noresjø, Hans Fredrik Grøvan 
(stortingsgruppen), Martine Tønnessen / Edel-Marie Haukland (KrFU), Oddbjørg 
Minos (KrF Kvinner)  
 
Arbeidsutvalget hadde 13 møter og behandlet 41 saker i 2019. 
 
Arbeidsutvalgets sammensetning i 2020: 
Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad, Ingelin Noresjø, Hans Fredrik Grøvan 
(stortingsgruppen), Edel-Marie Haukland (KrFU), Oddbjørg Minos / Mariam Rapp (KrF 
Kvinner 
 
Arbeidsutvalget hadde 14 møter og behandlet 57 saker i 2020. 
  

2. Regjeringen  
 
Regjeringen  

Kristelig Folkepartis ekstraordinære landsmøte 2018 vedtok å gi 
stortingsgruppen handlingsrom til å søke mulighetene for å kunne gå inn i 
Solberg-regjeringen bestående av Høyre, FrP og Venstre. Sentralstyret satte 
samme dag ned en forhandlingsdelegasjon bestående av Kjell Ingolf Ropstad 
(forhandlingsleder), Olaug Bollestad og Erik Lunde. Det ble gjennomført 
sonderinger i november og desember, og KrFs landsstyre konkluderte med at det 
var grunnlag for å gå videre til forhandlinger med regjeringspartiene.  
 
Regjeringsforhandlingene ble gjennomført på Granavolden gjestgiveri 2. - 17. 
januar 2019. Forhandlingsresultatet, Granavolden-erklæringen, ble godkjent av 
KrFs landsstyre og stortingsgruppe 17. januar. Solberg-regjeringen ble utvidet 
med Kristelig Folkeparti 22. januar.  
 
KrF har hatt følgende representasjon i regjeringsapparatet i 2019 og 2020:   
 

Barne- og familiedepartementet  

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad 
Konstituert statsråd Ida Lindtveit Røse (juli 2020, i Ropstads fødselspermisjon) 
Statssekretær Jorunn H. Heggelund  
Statssekretær Julian Farner-Calvert (til okt 2020) 
Statssekretær Julie Kordahl (fra okt 2020) 
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Statssekretær Erik Lunde (i Heggelunds fødselspermisjon) 
Politisk rådgiver Elisabeth Løland (til jan 2020) 
Politisk rådgiver Maria Moe (fra jan 2020)   
 
Landbruks- og matdepartementet  

Statsråd Olaug Johanne Bollestad  
Statssekretær Widar Skogan  
Statssekretær Julie Kordahl (til okt 2020) 
Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen (i Kordahls fødselspermisjon)  
Politisk rådgiver Erlend Kjærnsrød  
 
Utenriksdepartementet  

Statsråd Dag Inge Ulstein (statsråd for utviklingssaker) 
Statssekretær Aksel Jakobsen 
Politisk rådgiver Gjermund Øystese / Politisk rådgiver Sondre Olsen (fra nov 
2019) / Politisk rådgiver Kristine Banggreen Gripsgård (april – okt 2020)  
 
Samferdselsdepartementet (fra januar 2020) 
 
Statsråd Knut Arild Hareide 
Statssekretær Ingelin Noresjø 
Statssekretær Anders Tyvand (fra okt 2020) 
Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen 
Politisk rådgiver Stig-Øyvind Blystad 
 
Statsministerens kontor  

Statssekretær Hans Olav Syversen  
 
Finansdepartementet  

Statssekretær Sverre Vatnar  
 

3.  Politisk arbeid  
 
2019 startet med at KrF fremforhandlet Granavollen-plattformen med partiene 
Høyre, FrP og Venstre. Her var noen av de helt sentrale KrF-fotavtrykkene en klar 
verdiforankring i vår kristne og humanistiske arv, en barnereform og likeverdreform, 
forsterkede klimamål og styrket innsats på bistand.  

KrFs politiske arbeid i 2019 handlet om å synliggjøre politiske gjennomslag i 
regjeringen innenfor flere temaer, spesielt innenfor: Barn og familie, skole, 
menneskeverd, internasjonal solidaritet, tros- og livssynspolitikk, eldreomsorg, 
integrering, distrikt og klima.  



   

 

 

 
Årsmelding 2019 / 2020 8 Kristelig Folkeparti  

KrF avholdt i 2019 sitt landsmøte. Her ble en rekke innkomme resolusjoner 
behandler samt «Lokalpolitisk manifest, Sammen for varmere lokalsamfunn» 

I 2019 ble det avholdt kommune- og fylkestingsvalg. Tross en krevende tid for 
partiet etter samarbeidsvalget i 2018, sto KrF-ere på over hele landet for å møte 
velgere. Det ble gjennomført tre kampanjer i forbindelse med den lange 
valgkampen: fritidskortet, permisjonsordningen og skolestart.  

Statsbudsjettet for 2020 var det første budsjettet KrF var med på å forme fra 
innsiden av denne regjeringen. Her fikk KrF blant annet gjennomslag for en historisk 
økning av barnetrygden og en rekordhøy bistand som prioriterer de fattigste.  

2020 ble et år der koronapandemien preget det politiske arbeidet. Fra den første 
nedstengingen av landet i mars var det regelmessige krisepakker gjennom året.  Ved 
fremleggelsen av budsjettforslaget for 2021 var det vedtatt og foreslått økonomiske 
tiltak på til sammen 126,3 mrd. kroner i 2020. 

Regjeringens strategi for Norges vei ut av krisen: Å skape mer, inkludere flere, ble 
lagt frem i mai 2020 og fulgt opp i statsbudsjettet for 2021. Budsjettet skal bidra til 
å ta Norge ut av koronakrisen, samtidig som vi skal være rustet for å møte de 
langsiktige utfordringene landet står overfor.  Budsjettet for 2021 var basert på at 
det fortsatt er behov for ekstraordinære tiltak, men i mindre omfang enn i 2020.  Det 
ble lagt opp til et strukturelt oljekorrigert underskudd («oljepengebruk») på i 
overkant av 313 mrd. kroner for 2021. Til sammenligning var underskuddet i 2020 
anslått til 395 mrd., som er om lag 150 mrd kroner mer enn det var lagt opp til før 
koronapandemien.  

På tross av at budsjettet var sterkt preget av korona, inneholdt det likevel en rekke 
solide, satsinger på kjerneområder for KrF. Av disse kan det nevnes:  

• Barn og familie: 3600 kr i økt barnetrygd 0-6 år, økt engangsstønad, 
fritidskort, styrking av kvalitet og kompetanse i barnehagene. 

• Skole: Tiltakspakke for sårbare barn og unge ifb. pandemien, redusert 
foreldrebetaling i SFO (inntektsgradert foreldrebetaling) og utvidelse av 
forsøket med gratis SFO, styrking av kapitaltilskuddet til friskolene 

• Eldre: 1000 flere omsorgsplasser, tiltak mot ensomhet ifb. pandemien 
• Helse: Kraftfull innsats mot pandemien og for å redusere helsekøer.  
• Klima: Jernbane, kollektivtransport, grønn skipsfart, økte CO2-avgifter 
• Landbruk: Jordbruksavtalen innebærer også i år redusert inntektsforskjell 

mellom bønder og andre 
• Styrking av opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse 
• 3000 kvoteflyktninger  
• Flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og flere VTA-

tiltak 
• Mange KrF-saker i skatteopplegget som økte CO2-avgifter, redusert skatt 

på arbeid, redusert avgift på drikke med lite sukker og redusert 
formuesskatt på arbeidende kapital  

Bistandsbevilgningen er på 38,1 mrd. kroner og i tråd med målet på 1 prosent. 
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3.1. Uttalelser 

KrFs landsmøte 2019 vedtok følgende uttalelser: 
• Fritidskortet må leveres med penger! 
• Regjeringen må ta flom- og rasutfordringene på alvor 
• KrF krever flere redningshelikopter i Nord 
• Stopp uansvarlige kredittselskap 
• Innfør forbud mot reklame for kosmetisk kirurgi 
• Nei til ressursrenteskatt i fiskeriene og havbruks-næringa 
• Kvinner og menn må sikres like gode helsetjenester 
• Regjeringen må vise handlekraft i kampen mot gendercide 
• Hent barna hjem! 
• Barselomsorgen må styrkes, ikke svekkes 
• Voksenrett til videregående skole for flyktninger etter 

introduksjonsprogrammet 
• Distrikt og kompetanse 
• Valgfrihet for barnefamiliene 
• Krafttak mot plast 
• Bygg ut mer vindkraft til havs 
• Klima på skinner 
• Olje- og gassnasjonen må omstilles 
• Forny seniorpolitikken ble vedtatt oversendt sentralstyret. 

 
 
KrFs landsstyre vedtok følgende uttalelser i 2020: 

• Hent barna ut 
• Karbonfangst og lagring må prioriteres 
• Ikke send Korona-regningen til verdens aller fattigste 
• Isolasjon kan ikke bli den nye normalen for våre eldre 

 

3.2. Politiske dokumenter  

Landsstyret fikk i januar 2019 fremlagt «Politisk Plattform for en regjering utgått 
fra Høyre, FrP, Venstre og Kristelig Folkeparti». Landsstyret vedtok med 19 mot 
17 stemmer å råde stortingsgruppen til å godkjenne Regjeringsplattformen fra 
Granavollen som grunnlag for å danne en regjering bestående av partiene Høyre, 
FrP, Venstre og KrF. 

Sammen for et varmere samfunn – lokalpolitisk plattform 

Sentralstyret vedtok i januar 2019 at det skulle utarbeides en lokalpolitisk 
plattform som skulle behandles på landsmøtet 2019. Utvalgets mandat var å 
reflektere det politiske prosjektet Sammen for et varmere samfunn, vedtatt av 
KrFs landsstyre 28. september 2018 og hvordan det gjør seg gjeldende i 
lokalpolitikken, og skulle kunne formidles både i by og bygd. Utvalget bestod av: 
Ingelin Noresjø (leder), Per Sverre Kvinlaug, Trude Brosvik, Ida Lindtveit Røse, 
Helga Marie Bjerke og Espen Agøy Hegge. 
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3.3. Utvalg 

Internasjonalt utvalg 

Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ nedsatt av KrFs sentralstyre. 
Utvalget skal bidra til å videreutvikle KrFs internasjonale politikk og øke 
kvaliteten på den interne debatten i partiet særlig om politikk som berører 
utviklingspolitikk og internasjonale rettferdighetsspørsmål. 

Utvalgets sammensetning  

Utvalget våren 2019 bestod av Sturla Henriksbø (leder), Marianne Skaiaa, 
Elisabeth Løland, Ingvild Ofte Arntsen, Emil André Erstad, Odd Jostein Sæter, 
Sigbjørn Pettersen Kiserud og Mathias Slettholm, samt Ellen Weydahl (KrFU) og 
Caroline Hol (KrF kvinner). 

 
Etter landsmøtet 2019 oppnevnte sentralstyret nytt internasjonalt utvalg som da 
bestod av Sturla Henriksbø (leder) Odd Jostein Sæter, Mathias Slettholm, Maria 
Moe, Rode Margrete Hegstad. Fra KrFU Ellen Johanne Weydahl, og fra KrF 
kvinner Caroline Hol. Liv Aass Frank er sekretær for utvalget 

I tillegg hadde følgende møterett: Stortingsfraksjonen var representert ved Knut 
Arild Hareide, Stig-Øyvind Blystad og Dag Fedøy, regjeringsapparatet 
representert ved utviklingsminister Dag Inge Ulstein, Aksel Jakobsen, Gjermund 
Øystese, samt internasjonal rådgiver på landskontoret Evan Wilson     

Utvalget hadde 10 møter, samt et med utviklingsminister Dag Inge Ulstein. 
Temaer som stod på dagsorden i løpet av året var IS-barna og 
regnskogsatsingen, fattigdomsorienteringen i bistanden, samstemthetsreformen 
og partnerland. Utvalget har jobbet med innspill til utviklingsbudsjett samt 
innspill til Utviklingsministeren og regjeringens utviklingspolitikk. 

I samarbeid med KrFs demokrati og informasjonsprosjekt arrangerte IU et 
utviklingsseminar på Stortinget hvor tillitsvalgte i KrF fra fylkene var invitert. 
Tema var klima og matsikkerhet, og kampen mot menneskehandel, med Dag 
Inge Ulstein, Dagfinn Høybråten, Ruth Haug, Johanne Moen Jensen, Turid 
Johansen Arnegaard og Morten Eriksen som innledere. 

I 2020 hadde utvalget 10 møter, samt et møte med utviklingsminister Dag Inge 
Ulstein i UD. I forbindelse med arbeidet med nytt partiprogram var utvalget ett av 
sju nedsatte utvalg, og jobbet med temaet En mer rettferdig verden. I den 
forbindelse ble det arrangert to møter med utviklingsorganisasjonene for å få 
innspill, et i februar før utvalget leverte sin rapport til programkomiteen og et i 
desember i forbindelser med høringsrunden. I tillegg hadde utvalget et seminar med 
Landsstyret om Norges rolle i Sikkerhetsrådet i november med Tove Gravdal, 
statssekretær Audun Halvorsen og Fredrick Lee Ohlsson, svensk UD som innledere. 
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Utvalget ble høsten 2020 supplert med Martine Tønnesen og Ellen Johanne 
Weydahl, mens Maria Moe gikk ut av utvalget. Andre endringer var at fra KrFU 
møtte Magnus Killingland, fra Stortingsfraksjonen Geir Sigbjørn Toskedal, Alf 
Rose Sørgaarden, og fra regjeringsfraksjonen møtte politisk rådgiver Kristine 
Banggren Gripsgård/Sondre Olsen. 

Temaer utvalget jobbet med var matsikkerhet, mennesker på flukt, 
kunnskapsbanken, Norges rolle i sikkerhetsrådet, Covid19, vaksinearbeidet og 
situasjonen for utviklingsland. Utvalget kom også med innspill til 
bistandsbudsjettet og utviklingsministerens arbeid. 

Seniorutvalget 

Seniorutvalget er et rådgivende organ og fremmer sine synspunkter til KrFs 
sentralstyre og stortingsrepresentantene. Utvalget kommer med innspill på 
seniorpolitiske saker til KrFs politikere sentralt og lokalt.  

Utvalgets sammensetning i 2019:  

Kristian Helland (leder) Astri Marie Wessel (fram til oktober 2019), Hildur Horn 
Øien, Sigmund Kroslid og Jan Martin Sahl 

Utvalgets sammensetning i 2020: 

Kristian Helland (leder), Sigmund Kroslid, Bjørg Tysdal Moe, Jan Martin Sahl, 
Hildur Horn Øien 

 

3.4. Samarbeid med KrFs lokal- og fylkespolitikere 

KrFs landstingsgruppe i KS 

KrFs Landstingsgruppe – 2016 til februar 2020: 
Torhild Bransdal representerte KrF i hovedstyret til Kommunesektorenes 
organisasjon (KS) inntil stortingsvalget september 2017, da hun ble valgt til 
stortingsrepresentant fra Agder. Lars Birger Salvesen overtok da KrFs plass i 
hovedstyret. Marita Moltu ble 1. vara og Geirmund Lykke 2. vara. 
 
Til Landsstyret i KS ble følgende KrFs representanter (valgt i 2016): Pål Kårbø, 1. 
vara: Grete Kvelland Skaara, 2. vara: Erik Næs og 3. vara: Geirmund Lykke.  
 
KrFs øvrige KS-gruppe bestod av Erik Lunde (Oslo), Erik Næs (Telemark), Bjørn 
Alfred Ropstad, Jon-Olav Strand, Grete Kvelland Skaara og Tore Askildsen (Agder), 
Jonas Skrettingland (Rogaland), Marita Moltu og Pål Kårbø (Hordaland), Randi 
Walderhaug Frisvoll (Møre og Romsdal), Geirmund Lykke (Trøndelag) og Helga Marie 
Bjerke (Troms). 
 
KrFs Landstingsgruppe 2020-2024. 
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Bjørn Alfred Ropstad, Agder, representerer KrF i Hovedstyret til Kommunesektorens 
organisasjon (KS). Han ble valgt inn i Hovedstyret på KS sitt Landsting i 2020. 
Vara til Hovedstyret er: Trude Brosvik (Vestland) 1. vara, Harry Walderhaug (Giske, 
Møre og Romsdal) 2. vara og Ida Lindtveit Røse (Viken) 3. vara. 
 
Jonas Skrettingland (Hå Rogaland) er valgt inn som KrFs representant i Landstyret i 
KS. 
Vara til Landsstyret er: Randi Walderhaug Frisvoll (Møre og Romsdal) 1. vara, Espen 
Andreas Hasle (Oslo) 2. vara og Harald Rydland (Fitjar, Vestland) 3. vara. 
 

4.  Konferanser og arrangementer  
 

4.1. KrFs Landskonferanse  

I 2019 ble landskonferansen arrangert på Quality Airport Hotell Gardermoen 26. – 
27. januar med om lag 390 deltakere. Lørdag startet programmet med leders tale 
ved Olaug Bollestad. KrFs nye statsråder ble deretter presentert. En tryggere 
overgang til skolen for de minste var deretter tema i en panelsamtale med Harriet 
Bjerrum Nielsen, professor i kvinne- og kjønnsforskning og pedagogikk ved Senter 
for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo; Karen Stenslund, rektor og 
styrer ved Mosby oppvekstsenter i Kristiansand; og Hans Fredrik Grøvan, 
parlamentarisk nestleder og medlem av utdanning- og forskningskomiteen. Samtalen 
ble ledet av Tove Welle Haugland. Erik Lunde avsluttet med sitt foredrag om De 
savnede jentene – gendercide.    

På ettermiddagen ble det arrangert seminarer/kurs med temaer som Facebook og 
sosiale medier, Helt ny i politikken – Hva må jeg vite? Verdiskaping og sosial 
markedsøkonomi, Unngå å tråkke feil i lokallaget; en workshop om personvern, 
Hvordan få med deg flere frivillige i lokallaget, KrF Kvinners mentorprogram for 
tillitsvalgte, Den gode saken – KrF i media, lokalt og regionalt og en workshop for 
den som skal delta i debatter i valgkampen. En samling var også dedikert de unge 
folkevalgte under 35 år. Suksessen med minglesesjon på kvelden ble gjentatt, hvor 
det er mulig å stille spørsmål til de ulike folkevalgte. Det var også en åpen post, der 
partiledelsen svarte på innleverte spørsmål. 

I 2020 ble landskonferansen igjen arrangert siste helga i januar (25.-26. januar) på 
Quality Airport Hotel Gardermoen. Konferansen hadde til sammen 348 deltakere. 
Samme helg, fra fredag til lørdag, ble det arrangert en samling for unge folkevalgte 
med ulike skoleringer.   

Konferansen startet også denne gangen med partileders tale, ved Kjell Ingolf 
Ropstad. Deretter ble det fokusert på temaene den digitale revolusjonen, kampen 
mot menneskehandel, troen som skapende kraft og programarbeidet frem mot 2021 
fra hovedscenen. På ettermiddagen kunne deltakerne velge mellom ulike seminarer, 
blant annet flere ledet av ulike underutvalg opprettet i forbindelse med 
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programprosessen. På kvelden var det lagt til rette for mingling i foajeen med blant 
annet stortingsfraksjonene, KrFU og KrF Kvinner.  

Søndagen startet med generalsekretærs tale. Deretter holdt Erik Lunde et innlegg 
om menneskeverd under press, Sverre Vatnar snakket om EØS-avtalens betydning 
for Norge og partiledelsen svarte på spørsmål fra salen. I tillegg deltok flere i en 
panelsamtale om aktiv dødshjelp før lederen for vårt svenske søsterparti, Ebba 
Busch, kom på besøk og holdt en tale om hvorfor hun er kristendemokrat.  

 

4.2. Ordførerkonferansen  

KrF hadde to ordførerkonferanser i 2019. På konferansen 8. april deltok 16 ordførere 
og varaordførere, 6 fylkesordførere og fylkesvaraordførere fra hele landet, foruten 
representanter fra stortingsgruppen, landskontoret og regjeringsapparatet.  

Program: 
“KrF er i regjering igjen - Muligheter og utfordringer” v/ Kjell Ingolf Ropstad  
“Levende lokalsamfunn skapes i gode kommuner” v/ Olaug V. Bollestad 
“Aktuell politikk” v/ Hans Fredrik Grøvan og Per Sverre Kvinlaug 
"Aktuelle KS-saker før kommunalpolitisk toppmøte” Innledning ved Lars B. Salvesen 

Den andre samlingen var 11. november på Stortinget. 11 ordførere, 7 varaordførere 
og 2 fylkesvaraordførere fra hele landet deltok, foruten representanter for 
stortingsgruppen, stortingssekretariatet, landskontoret, regjeringsapparatet og 
gruppeledere i fylkene. 

Programmet inneholdt bl.a: “aktivt landbruk og levende distrikter” v/ Olaug V. 
Bollestad, og en dialog med kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland. 

Det ble gjennomført én ordførerkonferanse i 2020. Samlingen ble lagt til 10. 
november, men det fysiske arrangementet måtte avlyses med kort varsel pga 
nedstengning ifm smittesituasjonen i Oslo. Det ble i stedet satt opp en digital 
samling over to timer, hvor Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad, Geir Morten Nilsen 
og Ingelin Noresjø bidro med hver sine innlegg. Det ble også gitt mulighet til å stille 
spørsmål. 

 

4.3. Seniorforum 

I 2019 ble seniorforum avholdt på Stortinget 4. april med om lag 90 deltagere. Det 
var en omvisning på Stortinget i forkant av møtet, og åpning ved leder av 
Seniorutvalget, Kristian Helland. 
 Program:  
«Er velferdsstaten bærekraftig» (Professor Bjarne Jensen) 
 «Klimaendringer - Elefanten i rommet?» (Dr. med. Gry Nylander) 
 «Tanker om situasjonen i KrF - akkurat nå!» (Kjell Magne Bondevik) 

Seniorforum i 2020 ble avlyst pga. koronasituasjonen. 
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4.4. Kontaktmøter med viktige dialogpartnere for KrF 

I 2019 ble det brukt mye ressurser på å håndtere den nye politiske situasjonen 
og bygge nye strukturer. Det ble ikke prioritert å gjennomføre et slikt 
kontaktmøte dette året.  
I 2020 ble det invitert til kontaktmøte med kirker og kristne organisasjoner i 
november, men denne samlingen måtte avlyses på grunn av smittesituasjonen i 
Oslo. I stedet ble det invitert til digitale samlinger i starten av 2021 for flere ulike 
interessegrupper og dialogpartnere.  
Internasjonalt utvalg hadde i 2020 to møter med utviklingsorganisasjonene for å 
få innspill til programarbeidet.  
  

4.5. Sekretærkonferansen / Høstseminaret 

Årlig arrangeres en samling for alle ansatte på landskontor, fylkeskontor, samt 
KrFU. Målet med samlingen er å få oppdatert informasjon, ideutveksling, 
kompetanseheving, å være et møtepunkt mellom fylkeskontorer og 
landskontoransatte, samt å ha en kontaktflate og samarbeidsmuligheter over 
flere dager. Konferansen et viktig møtepunkt for å bygge relasjoner godt 
samarbeidsmiljø for resten av året. 
I 2019 fant konferansen sted på Sole Leirsted ved Noresund, fra 25. til 27. 
november. Dette er første gang på lenge at konferansen har funnet sted 
innenlands. 
Programmet tok opp viktige tema i etterkant av valget og veien videre: 

• Vår vei sammen videre – motivasjonsforedrag ved generalsekretær Geir 
Morten Nilsen 

• Evaluering etter valget og veien videre 
• Personvern i KrF 
• Teams – veien til bedre samhandling 
• Prosjekt 2019: organisasjonsarbeidet videre etter valget 
• Diskusjonsforum 
• Konsert med Sigvart Dagsland på Modum Bad 

I tillegg til fellesopplegget foretok ny generalsekretær bli kjent-samtaler med alle 
fylkesansatte i løpet av konferansen. 

 
I 2020 ble samlingen lagt til Klækken hotell utenfor Hønefoss fra 25. til 28. august. 
Navnet på samlingen ble endret fra Sekretærkonferansen til Høstseminaret. Alle 
fylkesansatte og ansatte på landskontoret ble invitert, samt ansatte i KrFU. 
Hovedtemaer i programmet var valgkampstrategi, organisasjonsarbeid og 
kommunikasjon. Det ble også arrangert ekskursjon til Kistefos museum og 
festmiddag torsdag kveld. Samlingen ble arrangert i en periode med lave smittetall, 
og var den eneste fysiske fellessamlingen for ansatte i 2020. 
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4.6. Kvinnekonferansen 

Kvinnekonferansen arrangeres hvert år og er et samarbeidsprosjekt mellom KrF 
og KrF Kvinner.  
Konferansen gikk i 2019 av stabelen den 19. oktober, på Quality Hotel 33 på 
Økern. Fokuset for årets konferanse pekte på situasjonen for de norske barna i 
Syria: 
Barnas beste må også gjelde de norske barna i Syria, mener KrF Kvinner, og ber 
om at regjeringen sier tydelig at de har et felles overordnet mål om å hente hjem 
alle norske barn og deres mødre fra Syria snarest, før det blir umulig. 
Blant innlederne var utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), KrFs 
stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, generalsekretær Camilla Viken i 
UNICEF Norge og Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram.  
Konferansen hadde ca. 40 deltakere. 
I 2020 ble kvinnekonferansen arrangert 17. oktober på Quality Hotel 33 på 
Økern. Tema for årets konferanse var Framtida er usikker, er grønn omstilling og 
bærekraft en politisk realitet? Med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. 
Innlederne var landbruksminister Olaug Bollestad, Line Bøydtad, seniorrådgiver i 
Landbruksdepartementet, Sturla Henriksbø fra internasjonalt utvalg og Laila 
Riksaasen Dahl. 
Konferansen hadde ca 40 deltakere. 
 

5. Kommunikasjonsarbeidet  
 

5.1. Medlemsbladet Idé   

Medlemsbladet Idé er en viktig informasjonskanal mot medlemmene, og spesielt de 
som ikke kan nås via e-post. Magasinet sendes gratis ut til alle medlemmer og 
inneholder nyheter om politikk og organisasjonsliv, skolerende artikler og 
portrettintervjuer. Det legges vekt på å formidle KrFs politikk og våre politikeres 
innsats til medlemmer som ikke nødvendigvis er aktive eller får med seg alle de 
daglige politiske diskusjonene 
 

Utgave Utgivelse Hovedsak 
01/19 April Vi må våge å være uenige,  

Likeverd i praksis,  
Sammen for et varmere lokalsamfunn 

02/19 Desember Portrettintervju av ny partileder Kjell Ingolf Ropstad, 
Lokalvalget  

01/20 Juni Krisehåndtering nasjonalt og lokalt – intervju med 
KrFs fire statsråder 
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02/20 Desember Nytt programforslag – presentasjon av saker 

 
 
 

5.2. Faste utsendelser  

Mandagsrundskrivet sendes ut ukentlig på e-post og inneholder informasjon, 
et utvalg av politiske saker KrF jobber med, informasjon om KrFs arrangementer 
og aktiviteter lokalt og sentralt, samt informasjon som kan være nyttig for 
lokallagene. Mottakerne er fylkestingsgruppeleder, lokallagsleder, sekretær og 
kasserer i lokallagene, fylkesstyremedlemmer, fylkenes kvinnepolitiske ledere, 
kommunestyregruppeledere, sentralstyret, stortingsrepresentanter og ansatte i 
fylkene, i stortingsgruppen og på landskontoret. I 2019 ble det sendt ut 45 
mandagsrundskriv, og i 2020 var tallet 24.  

Hilsen fra partileder sendes ut til alle medlemmer i forbindelse med høytider 
eller merkedatoer. Oftest er det en videohilsen knyttet til en epost. Her sier 
partileder litt om de viktigste sakene som man arbeider med, og litt om oppgaver 
som kommer. Disse sendes ut 3-4 ganger i året.  

Forslag til leserbrev: i 2020 ble det opprettet en gruppe som består av en 
aktiv folkevalgt og/eller tillitsvalgt per aktuelle lokalavis. Disse fikk med forslag 
til tekster som kunne brukes som bakgrunn for leserbrev til sin avis. Forslagene 
ble sendt ut 1-2 ganger i måneden, eller ved aktuelle saker.  

 

5.3. Digitale medier 

KrFs nettsider. Det ble i 2018 foretatt en vurdering fra Direktoratet for 
forvaltning og IKT av alle partienes nettsiders universelle utforming. KrFs 
nettside oppfylte ikke i god nok grad krav om universell utforming og KrF måtte 
derfor gjennomføre en omfattende opprusting av nettsidene i 2019.  

Det ble i 2019 utarbeidet en ny manual for publisering på KrFs nettsider for 
fylkene.  

Sosiale medier har vært en viktig satsing for KrF i 2019 og 2020. Mediebildet er 
i stadig endring og vi som alle andre må snu oss raskt rundt for å nå ut til 
mennesker med vårt budskap. Kommunikasjon med medlemmer, velgere og 
befolkningen generelt gjøres i større grad fra sosiale medier. Derfor har også KrF 
benyttet større ressurser på sosiale medier. I 2019 ble det utarbeidet en 
håndbok for lokale kandidater om bruk av sosiale medier: Å være politiker på 
Facebook - et kortkurs for deg som stiller til valg for KrF.  

 

 



   

 

 

 
Årsmelding 2019 / 2020 17 Kristelig Folkeparti  

Ny nettside 

I 2020 ble det vedtatt å utvikle nye nettsider for KrF. Løsningen ble utviklet av 
Dekode Interaktiv og er basert på Wordpress. Nettsiden ble lansert oktober 
2020.  

Motimate 

Høsten 2020 startet arbeidet med en app for skolering og informasjon. 

6.  Valgkampen 2019  
 

6.1. Hovedsaker for KrF  

Sentralstyret vedtok i januar 2019 to hovedprofilområder for KrF: Barn og eldre. 
Samtidig lå også KrFs politiske profil Sammen for et varmere samfunn 
(vedtatt 28. september 2018) til grunn for store deler av budskapet i 
valgkampen. Det ble utarbeidet kjerneretorikk med utgangspunkt i nevnte profil 
som ble brukt i kommunikasjonsarbeidet i valgkampen.  

 

6.2. Valgresultat 2019 

Fylkesvalget 

FYLKE  ANDEL %  ANTALL ENDRING  
Agder 13,1 18 383 - 2,2 
Rogaland 8,6 18 763 - 2,5 
Møre og Romsdal 5,6 6 546 - 2,7 
Vestland 4,9 15 179 - 2,3 
Vestfold og Telemark 4 7 787 - 1,8 
Troms og Finnmark 3 3 206 - 0,6 
Viken 2,6 14 336 - 1,3 
Nordland 2,5 2 657 - 0,7 
Trøndelag 2,5 5 398  - 1,3 
Innlandet 1,9 3 084  - 1,0 
Oslo 1,7 6 346  - 0,7 

 

Kommunevalget 

Antall stemmer Prosent 
Endring sist 
kommunestyrevalg 

Endring siste 
stortingsvalg 

107 185 4,00 % -1,4 pp -0,2 pp 
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Ordførere etter valget: 

• Nils Olav Larsen, Vennesla 
• Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
• Jonas Andersen Sayed, Sokndal 
• Stian Bjørsvik, Kvitsøy 
• Harald Rydland, Fitjar 
• Kjetil Torp, Vegårshei 
• Harry Valderhaug, Giske 
• Jonas Skrettingland, Hå 
• Ove Gundersen, Froland 
• Per Sverre Kvinlaug, Kvinesdal  

6.3. Mobilisering 

Juniaksjonen  

Juniaksjonen i 2019 foregikk i uke 24, og hadde fritidskortet som tema. Aksjonen 
ble koordinert i sammenheng med en nasjonal kampanje med samme tema og 
framgangsmåte. Dette løftet juniaksjonen fra å hovedsakelig være en 
standaksjon til å bli en mobilisering av alle medlemmer, tillitsvalgte og 
folkevalgte. Det ble en vellykket aksjon med mange kreative måter å spre vårt 
gule budskap på: 

- Epost sendt ut til alle medlemmer med budskap om å be de dele film av 
Kjell Ingolf Ropstad. 

- Stor aktivitet i sosiale medier. 
- Mange leserinnlegg om fritidskortet i lokalaviser landet over. 
- Standaksjoner med postkasser der man kunne skrive eller tegne et brev 

og sende det til Barneministeren. 
- Tilrettelegging av brev til lag og organisasjoner. 
- Noen få arrangementer med fokus på debatt rundt utenforskap og 

viktigheten av fritidstilbud for inkludering av barn og unge.  
 

Hvert lokallag fikk et tilbud om 150 kort og to plakater gratis. 
 
 
Kampanjer  

Over sommerhalvåret 2019 koordinerte Prosjekt 2019 tre nasjonale kampanjer, med 
hensikt å mobilisere hele organisasjonen samtidig om tre felles politiske saker i 
oppladingen til valget. Målet var å skape debatt og sette sakseierskap fra den minste 
lokalavis til de største riksmedier, samtidig som man bidro til å prege sosiale medier 
og inviterte til tema-arrangementer (nye arrangementsformer). Gjennom å gjenta 
det samme budskapet gjennom flere kanaler skaper det større oppmerksomhet og 
slagkraft. 

Kampanjene hadde følgende tema: 

- Mai: KrF tar debatten: Foreldrepermisjon: hva er den beste ordningen?  
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- Juni: Fritidskort til alle mellom 6 og 18 år (i forbindelse med Juniaksjonen).  
- August: Gi 6-åringene den skolen de fortjener. 
 

Kampanjene ble lagt opp på en slik måte at man kunne involvere seg på ulike trinn 
av engasjement:  

1. Å være med og spre oppmerksomhet gjennom deling av filmer og budskap 
over sosiale medier 

2. Å delta i samfunnsdebatten gjennom avisinnlegg og kommentarer 
3. Å arrangere arrangement knyttet opp mot de ulike kampanjene, i form av 

frokostmøter, debatter etc. 

SMS  
Det ble sendt ut SMS til alle medlemmer i forkant av valget, med oppfordring til 
å stemme og mobilisere andre til å bruke stemmeretten sin. 
 
 
Kampanjemedarbeidere 

Våren 2019 opprettet Prosjekt 2019 et team av kampanjemedarbeidere representert 
fra hvert fylke, med et felles mandat om å vinne velgere for KrF. Hver 
kampanjemedarbeider var lønnet og fulgt opp av prosjektkoordinatoren for Prosjekt 
2019 på landskontoret, men jobbet tett med fylkessekretær og valgkampkomiteen i 
fylkene i det daglige arbeidet.  

Oppgavene til kampanjemedarbeiderne gikk blant annet ut på å planlegge og 
gjennomføre utadrettede aktiviteter, mobilisere medlemmer og tillitsvalgte, hjelpe til 
med gjennomføring av kampanjer, aktiv profilering i mediene i form av 
pressemeldinger og leserinnlegg samt å bistå med profilering i sosiale medier. 

Det ble gjennomført to kick-offer med skolering for kampanjemedarbeiderne i 
forkant av kampanjeperioden i Oslo. 

Evalueringen av satsingen på kampanjemedarbeidere viser at organisasjonen var 
svært fornøyd med denne typen satsing, og at det gjorde det enklere å mobilisere 
KrFere gjennom valgkampen. Det er vanskelig å måle hvor mye effekt arbeidet fikk i 
form av faktiske stemmer. 

Kampanjemedarbeidere, sommeren 2019: 

Agder:     Elisabeth Hovland 
Innlandet:     Mikal Valland Nordli     
     Håkon Gulliksen Furuseth Karlstad 
Møre og Romsdal:    Marte Charlotte Endal 
Nordland:     Øyvind Pedersen 
Oslo:     Eline Kunzendorf 
Rogaland:    Håkon Ege Hetland 
Troms og Finnmark:   Nikolai Skogan 
Trøndelag:     Alina Käthe Storvik 
Vestfold og Telemark:  Emma Viktoria Grytnes 
Vestland:     Joel Ystebø 



   

 

 

 
Årsmelding 2019 / 2020 20 Kristelig Folkeparti  

Viken:      Ellen Johanne Weydahl 
 
I tillegg var Jonas Andersen Sayed ansatt i Rogaland KrF som kampanjerådgiver fra 
28. januar til 10. sept. i 40% stilling 
 

6.4. Økonomi 

Valgkampbudsjettet for 2019 var det satt av 3 millioner kroner til markedsføring 
og andre valgkamptiltak. Det kom også en gave på 1 million kroner til 
valgkampen. Midlene ble brukt på engasjementstillinger, markedsføring og andre 
tiltak. Det ble gjort prioriteringer undervegs, og noe midler fra 
valgkampbudsjettet gjensto da valget var over. Disse ble tatt inn i drift og 
benyttet til videre bygging av partiet frem mot neste valg. 

6.5. Arrangementer 

Arendalsuka  

Store deler av KrFs partiapparat fra Storting og Regjering var til stede under 
Arendalsuka 2019. Av sentrale arrangementer på Arendalsuka er 
partilederdebatten et viktig høydepunkt. I tillegg til debatter og arrangementer i 
Arendal brukte flere av KrFs ledere og statsråder anledningen til å reise rundt i 
området både for å delta på kristne stevner og for å besøke og støtte lokale 
kandidater.  

Partitimen, KrFs nasjonale valgkampåpning ble i 2019 avholdt på Arendalsuka 
12. august. Partitimen samlet store deler av partiet, hele KrFs ledelse og 
arrangementet kunne følges på stream. På scenen ble lokale listetopper 
presentert, det ble intervju med Ingelinn Noresjø og Olaug Bollestad og apell fra 
partileder Kjell Ingolf Ropstad. Bortsett fra de to største partiene, var KrFs 
partitime den best besøkte.  

Valgvaken 2019  

Valget i 2019 var et lokalvalg. Mange lokallag og fylkeslag arrangerte valgvaker 
rundt om i hele Norge. I Oslo ble det også arrangert en valgvake på Røverstaden 
i Oslo, åpen for alle tillitsvalgte, valgkampmedarbeidere og andre ansatte.  

6.6. Profileringsartikler 

Ved produksjon av profileringsartikler til valgkampen 2019 videreførte vi en del av 
produktene fra 2017, samt prinsippene om kvalitet og gjenbruk. Standtelt, 
standbord, rollup, plakatbukk, brosjyrestativ og beachflagg var likt som sist, med ny 
design på bord og rollup.  

Det ble tatt opp en egen bestilling på gule hettejakker med KrF-logo til valgkampen, 
disse var populære og måtte produseres flere av. I tillegg ble det fra Wittusen & 
Jensen bestilt småsjokolade, tatoveringer til barn og handlevognmynt. På lager fra 
før var pappkrus, ballonger, t-skjorter og servietter. 
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7. Organisasjonsarbeid og medlemspleie  
 
En sterk organisasjon med levende lokallag og aktive medlemmer er en 
forutsetning for å lykkes med vårt politiske prosjekt. Evalueringen etter valget 
2017 pekte på nødvendigheten av en større satsing på organisasjon, og dette 
medførte i 2018 en organisasjonsendring og endring av måten å jobbe på. Denne 
arbeidsmetoden ble jobbet videre med i 2019, hovedsakelig gjennom Prosjekt 
2019.  

Arbeidsområdene for Prosjekt 2019 var hovedsakelig å gi støtte til tillitsvalgte og 
folkevalgte, jobbe med fornyelse av lokallagene, jobbe mot mer digital skolering, 
oppdatere ressursbanken, rekruttere og mobilisere et kampanjeteam i 
valgkampen, et omfattende listearbeid i forkant av valget, gjennomføre 
nasjonale vervekampanjer, gjennomføre nasjonale, politiske kampanjer over 
sommerhalvåret samt å bistå nasjonalt med tips, støtte og inspirasjon rundt 
valget. 

7.1. Strategiarbeid 

Geir Morten Nilsen tiltrådte som generalsekretær den 1.9.2019. De første 
månedene ble brukt til å kartlegge alle deler av organisasjonen, inkludert 
intervjuer med alle ansatte på landskontoret, i fylkene og i stortingssekretariatet. 
Basert på kartlegging av ansatte, oppgaver organisasjonens struktur og 
økonomi, samt tidligere rapporter og evalueringer, ble det utarbeidet en strategi 
for utvikling av organisasjonen (vedtatt på sentralstyrets møte 24.10.2019, S 
71/19). Strategien la rammene for en restrukturering av partiets organisasjon.  

Strategien satt opp en ramme med fire lederfunksjoner under generalsekretær, 
administrasjonssjef/HR-sjef, leder for politikk/sekretariatsleder, 
kommunikasjonssjef og organisasjonssjef. 

Strategien pekte også på flere områder i organisasjonen som burde styrkes, 
blant annet koblingen mellom arbeidet sentralt og lokalt, 
kommunikasjonsarbeidet og tekniske løsninger som nettside og medlemssystem. 
Andre tiltak var blant annet økt medlemskontingent, strategisk arbeid for å økte 
gaveinntekter, tettere oppfølging av arbeidet i fylkene og mer samarbeid på 
tvers av landskontor og sekretariatet. En viktig del av arbeidet var satsingen på 
organisasjonsarbeidet, med ny organisasjonssjef og prioritering av ressurser inn 
mot arbeidet i fylkene.  

Arbeidet med strategien ble fulgt opp gjennom 2019/2020, og store deler av 
endringene var gjennomført mot slutten av 2020. 
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7.2. Samarbeid i organisasjonen 

For å sikre god informasjonsflyt i organisasjonen ble det i 2019 lagt opp til ukentlige 
stabsmøter med alle ansatte på landskontoret og telefonmøter med fylkesansatte 
annenhver uke. Med jevne mellomrom ble det avholdt fellesmøter med faglig 
diskusjon og lunsj for ansatte på landskontoret og på Stortinget.  

Gjennom valgkampen i 2019 ble morgenmøter på Stortinget gjennomført med 
deltakelse både fra staben på landskontoret og stortingssekretariatet, enten 
gjennom fysisk tilstedeværelse eller over Teams. Storting- og regjeringsapparatet 
ble også invitert til landskontoret for et daglig mobiliseringsmøte. 

Organisasjonsarbeidet i 2020 

I forbindelse med innføringen av ny organisasjonsstruktur i KrF fikk generalsekretær 
en ny og mer overordnet rolle. En ledergruppe ble etablert, blant annet med en 
organisasjonssjef som skulle følge opp organisasjonsarbeidet. 

Dette har medført en ny satsing på organisasjonsarbeidet. 

Fylkessekretærene, som er nøkkelpersoner i KrFs partiorganisasjon, fikk 
organisasjonssjefen som nærmeste leder. Det ble etablert et organisasjonsteam med 
faste møtepunkter og felles ansvar for oppfølgingen av partiorganisasjonen. 

Organisasjonsteamet har ukentlige kontaktpunkter som ivaretar samarbeidet mellom 
landskontoret og fylkene. Teamet har jobbet med et omfattende utrednings- og 
strategiarbeid for å styrke organisasjonen frem mot valget. Fokus har vært på 
lokallagene. 

I det nye teamet ble det lagt til rette for tettere kontakt mellom fylkene, og det har 
blitt praktisert en utbredt delingskultur. Det er utarbeidet en felles 
organisasjonsstrategi og valgkampplaner for de ulike nivå i organisasjonen.  

Organisasjonsstrategien har de tre følgende satsningsområdene frem til valget 2021: 

• styrke mobiliseringsevnen i lokallagene 
• iverksette mobiliserende skolering i partiorganisasjonen 
• aktivere KrF-ambassadører 
 

Utover dette er det i 2020 også opprettet nye digitale møtepunkter for å styrke KrF-
laget og sørge for godt samarbeid og korte avstander. 

• Fylkeslederforum: en organisatorisk møteplass for fylkeslederne i KrF. Her er 
fokus på å støtte fylkeslederne i deres arbeid med å lede fylkeslagene. Ønsket har 
vært å skape en arena for kontakt, deling og samarbeid mellom fylkene, samt å 
bygge et lag av fylkessekretærkollegiet. Her har man blant annet jobbet aktivt 
sammen med utvikling av strategien for organisasjonsarbeidet frem til valget. 

• Valgkamplederforum: en møteplass for fylkenes valgkampledere. Her arbeider 
man sammen med valgkampplaner for fylke og lokallag, med tanke på å sammen 
skape en kraftfull mobilisering. Dette er en arena for kontakt, deling og samarbeid 
mellom fylkenes valgkampledere. 
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7.3. KrFs kurs og skolering  

I tråd med en strategisk satsing på mobiliserende skolering har det totale 
skoleringstilbudet i KrF blitt betydelig styrket. 
 

• Høsten 2020 ble KrF-akademiet reetablert og samler ressurspersoner fra alle 
fylkene til verdifull skolering, for å styrke partiets arbeid, politisk og 
organisatorisk. Det skal gjennomføres to årlige samlinger. 

• I desember 2020 ble første av 4 moduler i en ny toppkandidatskolering 
gjennomført. Kurset er igangsatt for å best mulig ruste kandidatene til en 
offensiv valgkamp og bygge et sterkt lag. 

• Fylkene utvidet sitt skoleringstilbud betydelig. Dette har skjedd med bakgrunn 
i økt fokus på skolering og mer utbredt bruk av digitale plattformer på grunn 
av koronasituasjonen. 

• Den største nyvinningen i skoleringstilbudet i KrF er ellers arbeidet som er 
gjort i 2020 med å forberede en stor satsing på digital skolering gjennom 
plattformen til Motimate, en digital skoleringsapp. Dette arbeidet har hatt til 
hensikt å oppnå en langt større rekkevidde på skoleringsarbeidet i KrF, slik at 
mange flere blir opplært i politisk og organisatorisk arbeid - med stort fokus 
på mobilisering mot valgkampen 2021. Motimate ble lansert i januar 2021. 

 
 

7.4. Fylkes- og lokallag i ny kommunestruktur og 
regionreform  

Som en følge av ny regionreform ble Hedmark KrF og Oppland KrF slått sammen til 
ett fylkeslag, Innlandet KrF fra mars 2019. Vestfold KrF og Telemark KrF ble slått 
sammen til ett fylkeslag, Vestfold og Telemark KrF fra april 2019 og Østfold KrF, 
Akershus KrF og Buskerud KrF ble slått sammen til ett fylkeslag, Viken KrF fra april. 
Jevnaker og Lunner som tidligere tilhørte Oppland, ble en del av Viken, det samme 
gjorde Svelvik som tidligere var en del av Vestfold 
Ved utgangen av 2019 hadde KrF 275 registrerte lokallag.  
 
Mange lokallag gjorde vedtak om sammenslåing i 2019. Under er disse listet pr fylke. 
Flere lokallag hadde valgt å slå seg sammen allerede i 2018. 
 
 
Viken:   

- Drammen, Svelvik og Nedre Eiker går inn i nye Drammen KrF 
- Aurskog Høland og Rømskog går inn i nye Aurskog Høland KrF 
- Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad går inn nye Indre Østfold 
KrF  
- Skedsmo, Fet og Sørum går inn i nye Lillestrøm KrF 
- Moss og Rygge går inn i nye Moss KrF 
-Røyken, Hurum og Asker blir nye Asker KrF 

 
Vestfold og Telemark: 

- Bø og Sauherad går inn i nye Midt-Telemark KrF 
- Tønsberg og Re går inn i nye Tønsberg KrF 
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- Holmestrand og Sande går inn i nye Holmestrand KrF 
- Tønsberg og Re går inn i nye Tønsberg KrF 
 

 
Agder:   

- Lyngdal og Audnedal går inn i nye Lyngdal KrF 
 
Sogn og Fjordane:  

- Eid og Selje går inn i nye Stad KrF 
- Flora og Vågsøy går inn i nye Kinn KrF 
- Sogndal, Balestrand og Leikanger går inn i nye Sogndal KrF 

 
Møre og Romsdal:  

- Norddal og Stordal går inn i nye Fjord KrF 
- Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund gikk inn i nye Ålesund KrF. 
- Volda og Hornindal ble nye Volda.  

 
Trøndelag:  

- Ørland og Bjugn går inn i nye Ørland KrF 
- Deler av Verran og Steinkjer går inn i nye Steinkjer KrF 

  

I løpet av året ble Seljord KrF i Telemark, Vik KrF i Sogn og Fjordane, Sande i Møre 
og Romsdal, Lierne KrF i Trøndelag og Tysfjord KrF i Nordland lagt ned. 
Valle KrF i Agder ble nedlagt i 2019, men ble formelt avviklet i 2018. 

 

2020: 
Som en følge av ny regionreform ble Hordaland og Sogn og Fjordane KrF slått 
sammen til ett fylkeslag, Vestland KrF fra januar 2020.   
Ved utgangen av 2020 hadde KrF 271 registrerte lokallag.  
 
Følgende kommuner gjorde vedtak om sammenslåing i 2020: 
Vikna og Nærøy KrF i Trøndelag går inn i nye Nærøysund KrF. 

I løpet av året ble disse lokallagene nedlagt: 
Sande KrF i Møre og Romsdal ble nedlagt 10 november 2020 
Malvik KrF i Trøndelag ble nedlagt 24. august 2020 
Gran KrF i Innlandet ble nedlagt i juni 2020  

 

7.5. Medlemmer 

Ved utgangen av 2019 hadde KrF 20.002 medlemmer. Dette er en nedgang i forhold 
til året før på 3.800.  

I løpet av året ble det registrert 1.547 innmeldinger i partiet, og 5.347 medlemmer 
ble utmeldt. 
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Av disse ble 2.696 medlemmer strøket på grunn av manglende betaling av 
kontingent, 432 medlemmer ble strøket på grunn av alder, sykdom eller dødsfall, 
1320 ble strøket av politiske årsaker og 899 medlemmer oppgav ingen årsak. 
  
Ved utgangen av 2020 hadde KrF 18.588 medlemmer. Dette er en nedgang i forhold 
til året før på 1.414.  

I løpet av året ble det registrert 677 innmeldinger i partiet, og 2.285 medlemmer ble 
utmeldt.  

Av disse ble 1.092 medlemmer strøket på grunn av manglende betaling av 
kontingent, 367 medlemmer ble strøket på grunn av alder, sykdom eller dødsfall, 
164 ble strøket av politiske årsaker og 662 medlemmer oppgav ingen årsak. 

KrF anvender medlemssystemet Hypersys fra Unicornis. Systemet gir mulighet for 
tillitsvalgte i lokallaget til å logge seg inn og få tilgang til medlemslisten for sitt 
lokallag, samt mulighet for utsendelse av informasjon på e-post til egne medlemmer. 

 

7.6.  Kontingent 

Felles kontingent og sentral innkreving ble vedtatt på landsmøtet i 2009. Landsstyret 
vedtar kontingentstørrelsen og retningslinjer for fordeling. Kontingenten overføres til 
fylkeslagene og lokallagene. 

I 2019 var kontingenten som i 2018 på kr 325 pr medlem. 

Fordeling: kr 175 til fylkeslagene, kr 100 til lokallagene, kr 25 ble avsatt til 
solidaritetsstøtte og kr 25 til sentralleddet. 

I 2020 ble kontingenten satt opp med kr 75 til kr 400 pr medlem. 

Fordeling: kr 200 til fylkeslagene, kr 100 til lokallagene, kr 50 ble avsatt til 
solidaritetsstøtte og kr 50 til sentralleddet. 

 

8.  Internasjonalt arbeid 
 
Det internasjonale engasjementet er et av KrFs særtrekk, og som gir mulighet til 
å løfte blikket og se utover våre Norges grenser. Vi har lange tradisjoner for 
samarbeid med våre nordiske og europeiske søsterpartier. Og de siste årene har 
KrF hatt demokratiprosjektene i Belarus, Balkan, Etiopia, Kenya og Sri Lanka. 
KrFs demokratiprosjekter drives på en profesjonell måte med økonomisk støtte 
fra Norad. Prosjektene har et tydelig resultatfokus der målet er å bidra til at 
politiske partier i prosjektlandene blir mer demokratiske.  
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8.1. Nordisk samarbeid 

Siden 2013 har presidentskapet i Kristendemokratene i Norden (KDN) blitt 
ivaretatt av vårt svenske søsterparti Kristdemokraterna (KD). Det har ikke vært 
noen aktiviteter i 2019, men det har vært noe kontakt på tvers av landene på 
ledernivå. En representant for KD Sverige deltok på landsmøtet til KrF våren 
2019, og Kjell Ingolf Ropstad besøkte KD sin valgvake i forbindelse med 
europaparlamentsvalget i mai 2019. På parlamentarikersiden var KrFs 
stortingsrepresentant Torhild Bransdal medlem av Stortingets delegasjon til 
Nordisk råd fram til stortingssesjonens slutt. 

På landskonferansen i januar 2020 fikk vi besøk av KD Sveriges partileder Ebba 
Bush og en medfølgende delegasjon fra KDs partiapparat, og i februar 2020 kom 
partilederen fra KD Danmark, Isabella Arendt, til Oslo for møter med ulike deler 
av partiorganisasjonen. Arendt hadde møter med partilederen, parlamentarisk 
leder, kommunikasjonssjefen samt en innføring i hvordan KrFs partiorganisasjon 
er bygget opp. 

8.2. Internasjonal skolering 

Målet med KrFs internasjonale skoleringsarbeid er å øke kunnskapen om 
internasjonale rettferdighetsspørsmål i KrFs partiorganisasjon. Gjennom å sette 
fokus på et tema hvert år, skal dette bidra til at KrF utvikler kunnskapsbasert 
politikk om akkurat det temaet. Tema for 2019 var Norges oppfølging av FNs 
bærekraftsmål og det ble gjennomført to mellomstore seminarer regionalt på 
Karmøy og Mosjøen. Det ble også gjennomført en skoleringer på KrFs 
landskonferanse i 2019. 

KrFs medlemmer nås også gjennom artikler i KrFs medlemsmagasin Idé, samt 
KrF og KrFU sine nettsider. Dette har lagt grunnlaget for kunnskapsbasert 
deltakelse i utviklingsdebatten, både i eget parti og i det offentlige rom. 

Fra 2020 har internasjonal skolering blitt lagt ned. Dette skyldes hovedsakelig at 
Norad-tilskuddet som KrF mottok for å drive skolering med (informasjonsstøtten) 
ble endret slik at aktivitetene måtte i større grad handle om KrFs prosjekter ute, 
og ikke om generelle utviklingspolitiske tema. Dette, kombinert med at det 
oppleves mindre interesse for internasjonale spørsmål i KrFs fylkeslag de siste 
årene, gjorde at KrF valgte å legge ned sine internasjonale skoleringsaktiviteter. 

 

8.3. Demokratiarbeid 

2019 

Fra 2016 - 2019 hadde KrF en flerårig avtale med Norad om 
demokratiassistanseprosjekter i Øst-Europa og Kenya. Formålet med tilskuddet 
fra Norad er å støtte tiltak som vil bidra til 1) mer demokratiske partier og 
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partisystemer i utviklingsland og 2) sterkere engasjement for internasjonale 
spørsmål og utviklingspolitikk blant norske partiorganisasjoner.  

Kenya 

2019 var KrFs siste år i et fireårig samarbeidsprosjekt med politiske partier i 
Kenya. Samarbeidet gikk ut på å utveksle erfaringer om interne prosesser i 
politiske partier, som for eksempel politikkutvikling, partidemokrati, 
administrasjon/sekretariat og nominasjonsprosesser. 

I 2019 har KrFs prosjektkoordinator, sammen med ansatte fra tre ulike 
fylkeskontorer, gjennomført en rekke konsultasjoner og seminarer med partier i 
Kenya om utfordringene knyttet til forvaltning av et fylkeskontor. Dette har ført 
til at flere partier i Kenya nå har implementert nye rutiner og systemer som har 
sikret bredere deltakelse i partiorganisasjonen. 

Vest-Balkan 

Høsten 2018 gikk KrF og Høyre sammen om prosjektet «Strengthening Political 
Parties in the Western Balkans» fra 2018–2019, i samarbeid med National 
Democratic Institute, for å dele erfaring fra å drive politiske partier i Norge, samt 
fra samarbeid på tvers av partier for å finne politiske løsninger. Tematiske 
prioriteringer er politikkutvikling, kommunikasjon, og ungdommers deltagelse i 
politisk prosesser. Prosjektet omfatter alle land på Vest-Balkan: Albania, Bosnia-
Hercegovina, Kosovo, Nord-Makedonia, Montenegro, og Serbia. Hovedsatsingen 
er i Bosnia-Hercegovina. Prosjektet er støttet av Norad. 

I februar 2019 reiste KrFs prosjektkoordinator, samt Erlend Kjærnsrød, sammen 
med to representanter fra Høyre, og holdt seminarer om politikkutvikling for en 
gruppe av 9 politiske partier i Bosnia og Herzegovina. Den samme gruppen var 
senere på studiebesøk hos KrF i september. Senere på høsten var KrFs 
kommunikasjonsrådgiver, Mie Inchley, i Sarajevo for å holde et seminar om 
sosiale medier.  
 
I desember 2019 holdt KrF et seminar for partier fra alle land i Vest-Balkan om 
antikorrupsjonsrutiner. Her deltok KrFs prosjektkoordinator, Evan Wilson, og 
KrFUs leder Edel-Marie Haukland. I etterkant har KrF fulgt opp partiene for å 
bistå med utarbeidelse av reformer som skal beskytte mot korrupsjon i sine 
partier. 
 
Prosjektet ble avsluttet i slutten av 2019. 

2020 

I 2019 ble KrFs søknad til Norad om finansiering til to demokratiprosjekter 
godkjent. Finansieringen skal gå over fire år, fra 2020 – 2023. Det ble søkt om 
en videreføring av nåværende prosjekter i Kenya og et nytt prosjekt i Etiopia.  
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Fra starten av 2020 ble koordineringen av KrF og KrFU sine internasjonale 
prosjekter slått sammen. Dette fordi KrF og KrFU har hatt separate prosjekter, 
av og til i det samme land, med ulike avtaler med Norad. Dette kunne oppleves 
som forvirrende for internasjonale aktører som KrF og KrFU hadde kontakt med i 
prosjektland. Fra 2020 har alle KrFU og KrF sine demokratiprosjekter blitt 
koordinert fra landskontoret til KrF, i én og samme avdeling. KrFU sine 
medlemmer har fortsatt eierskap til prosjektene, og de vil fortsatt være drevet 
av KrFUs medlemmer. KrFU har egne prosjekter i Hviterussland, Libanon, og 
Kenya.  

Covid-19 og demokratiarbeidet 
 
Situasjonen med pandemien gjorde det vanskelig å gjennomføre 
prosjektaktiviteter som vanlig pga. reiserestriksjoner. Aktiviteter i Kenya ble 
forsøkt gjennomført via video, men på grunn av dårlig nettforbindelse i steder 
utenfor hovedstaden i Kenya, har det vært vanskelig å gjennomføre seminarer 
på nett. Dette har medført en større bruk av konsulenter til å gjennomføre 
planlagte aktiviteter med partier i Kenya. I slutten av 2020 kunne 
prosjektkoordinatoren Evan Wilson reise til Kenya for å gjennomføre to 
seminarer med Kenyanske partier.  
 
Pandemien har også gjort det problematisk å jobbe med partier i Etiopia i 2020. 
Derfor har vi heller brukt tiden til å gjennomføre et forskningsprosjekt om status 
av inkludering av kvinner og ungdom i politiske partier i Etiopia. Studien skal 
være et kunnskapsgrunnlag for hvordan KrF skal jobbe med inkludering av disse 
gruppene frem mot 2024.  

9. Personal og administrasjon 
 
Vedlagte oversikt viser at det i 2019 totalt var 15 ansatte, 13,6 faste 
stillingshjemler og 1 midlertidige årsverk ved landskontoret, 12 traineer og 2 i 
permisjon. Ved fylkeskontorene var det 11 ansatte fylkessekretærer (8,5 
årsverk) og 4 administrasjonssekretærer (2,1 årsverk).  
 
Det var 26 % turnover på landskontoret og 18 % turnover ved fylkeskontorene i 
2019. 
 
I 2020 var det 17 ansatte ved landskontoret (15,1 årsverk). Ved fylkeskontorene 
var det 11 ansatte fylkessekretærer (9,4 årsverk) og 5 
administrasjonssekretærer (2,9 årsverk). 
 
Det var 47 % turnover på landskontoret, og 19 % turnover ved fylkeskontorene i 
2020.  
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9.1.  Landskontoret 

Generalsekretær:    Geir Morten Nilsen (fra 1.9.2019) 
                                            Gunnar Rein Olsen (fung. 20.5 - 1.9 2019) 

Hilde Frafjord Johnson (til 20.5.2019) 
Administrasjonssjef:   Gunnar Rein Olsen (til 31.1.2019) 
Administrasjon- og HR-sjef: Anders Våge (fra 17.2.2020)   
Kommunikasjonssjef:   Mona Høvset (til 20.12.2019) 
     Elisabeth Løland (fra 9.1.2020) 
Organisasjonssjef:  Erling Ekroll (fra 24.2.2020) 
Rådgiver for gen.sek.:  Eirik N. Helgøy (fra 1.9.2019) 
Rådgiver for gen.sek.:   Tove Welle Haugland (fra 01.01.20-30.04.20) 
Rådgiver for gen.sek.:  Ellen Johanne Weydahl (fra 01.12.20)  
Politisk rådgiver:    Erlend Kjærnsrød (permisjon) 
Politisk rådgiver:    Andreas Haug Løland (til 31.12.2019) 
Prosjektleder:    Jorunn Strand Askeland (til 31.4.2019) 
Prosjektkoordinator: Ingebjørg Seim (50 % fra 1.5.2019, 100% fra 

1.6.2019) 
Internasjonal rådgiver:   Evan Wilson 
Internasjonal rådgiver:  Julie Aanensen (fra 1.1.2020)   
Organisasjonsrådgiver:   Katrine Hansen Myklebust (til 15.3.2020) 
Organisasjonsrådgiver:  Daniel Kollerud Overskott (fra 14.12.2020) 
Konsulent:     Eirik Hans Lundstein 
Informsajonsrådgiver:  Mie Inchley 
Kommunikasjonsrådgiver: Jakob Bjørnøy (fra 16.3.2020) 
Kommunikasjonsrådgiver: Maria Elisabeth Selbekk (fra 27.4.2020) 
Økonomikonsulent:  Johanne Nesmann (20% til 1.3.2019, 50% etter) 
IT-konsulent/org.rådgiver:  Terje Hofstad (80 % til 1.1.2020, 20 % etter) 
Administrasjonssekretær:  Unni Wibeto Østbye (til 1.12.2019) 
Valgkamsekretær/prosjektmedarbeider: Liv Aass Frank (30 % til 29.2.2020) 
Administrasjonsrådgiver: Liv Aas Frank 50 % (fra 1.3.2020) 
Organisasjonsrådgiver:  Kari Lindtveit 50 % (fra 1.3.2020) 
 
 

9.2.  Fylkesansatte 

Fylkessekretærer 
Agder:   Jorunn Elisabet G. Lossius 100 % (til 21.01.2019) 

Anne Karin Imeland 40 % (fra 22.01.2019, 100 % 
9.9.2019 - 14.4.2020)  
Tove Welle Haugland 60 % (15.02 - 9.9.2019) 
Charlotte Beckmann Finnestad 80 % (fra 14.4.2020) 

Akershus:    Karl Edvin Moksnes 80 % (til 31.03) 
Buskerud:    Billy Taranger 40 % (til 31.03) 
Hordaland / Vestland:  Sondre Olsen 100 % (permisjon des 2019 – mai 2020) 

Jon Olav Økland 100 % (07.12.2019 – 30.4.2020) 
Innlandet:  Ingvild Paddon 60 % (permisjon sept 2019 – aug 2020)  
    Ellen Johanne Weydahl 40 % (nov 2019 – aug 2020)  
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Møre- og Romsdal:  Rolf Harald Endal 100 % 
Nordland:  Øyvind Pedersen 40 % (60 % i 2 måneder, 100 % prosent 

fra okt 2020). 
Oslo:     Billy Taranger 60 % (til 31.04) 
    Eilev Hegstad 50 % (01.05. - 31.10.2019) 
    Ellen Johanne Weydahl 50 % (fra 20.01.2020) 
Rogaland:    Olav Eggebø Aanonsen 100 % 
Sogn og Fjordane:   Ingunn Sognnes 60 % (til 31.12.2019) 
Telemark:    Tone Helene Strat 55 % (til 31.03.2019) 
Troms og Finnmark:  Liv Grete Karlstrøm 70 % 
Trøndelag:   Jann Karlsen 80 % (til 31.12.2019) 

Terje Hofstad 20 % (80 % fra 1.1.2020)  
Vestfold:    Tone Helene Strat 45 % (til 31.03.2019)  
Vestfold og Telemark: Tone Helene Strat: 100 % (fra 01.04.2019) 
Viken    Kasy Galgalo 100 % (fra 31.03.2019) 
    Karl Edvin Moksnes 80 % (01.04.2019 - 31.06.2019) 
    Billy Taranger 40 % (01.04.2019 - 31.06.2019) 
Østfold:   Kasy Galgalo 100 % (til 31.03.2019) 
Østlandssamarbeidet:  Kari Lindtveit 50 % koordinator / rådgiver (til 29.2.2019) 
     
 
Administrasjonssekretærer  
Agder:                  Anne Karin Imeland 60 % (til 08.09.2019, 80 % fra 

14.4.2020) 

Hordaland:   David Jørgensen (33,33 % til 31.12.2019) 
Rogaland:  Åshild Olsen 40 % 

Sogn og Fjordane:  David Jørgensen 16,67 % (til 31.12.2019) 

Vestland: Ylva Bang 100 % (fra okt 2020) 
David Jørgensen 20 % (fra 1.1.2020) 

 

Viken: Liv Aas Frank 50 % (fra 1.3.2019) 

Østlandssamarbeidet: Johanne Nesmann 30 % t.o.m. 01.03.2019 
                            Liv Aass Frank 70 % t.o.m. 28.2.2020 
 
 
Kampanjerådgiver Rogaland: Jonas Andersen Sayed 40 % (28.01 - 10.09.2019)  
Valgkampmedarbeider Trøndelag: Bente Tømmerdal 20 % (fra 1.10.2020) 
 
 
 

9.3. Traineer 

Hadle Rasmus Bjuland og Edel-Marie Haukland var traineer på Stortinget i tre 
måneder under valgkampen i 2019. 
 
Kampanjemedarbeidere i fylkene i valgkampen 2019: 
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Viken:    Ellen Johanne Weydal 
Oslo:     Eline Kunzendorf 
Vestfold og Telemark:  Emma Guren 
Innlandet:    Mikal Valland Nordli 
    Håkon Gulliksen Furuseth Karlstad 
Agder:    Elisabeth Hovland 
Rogaland:    Håkon Ege Hetland 
Hordaland:    Joel Ystebø 
Sogn og Fjordane:   Yngvild Sognnes 
Møre og Romsdal:  Marte Charlotte Endal 
Trøndelag:    Alina Wessels 
Nordland:    Øyvind Pedersen 
Troms og Finnmark:  Nikolai Skogan  
 

9.4. Arbeidsmiljøutvalget 

KrF har som del av sitt HMS-arbeid et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som i 2019 
bestod av generalsekretær Hilde Frafjord Johnson og administrasjonssjef Gunnar 
Rein Olsen på arbeidsgiversiden, og fra arbeidstakersiden Eirik Lundstein (leder) 
og Jorunn E. Lossius. Sondre Olsen tok i april 2019 over som representant for 
ansatte i fylkene etter Jorunn. 
  
AMU hadde 3 møter i 2019 og behandlet 6 saker. Lovpålagte oppgaver, som 
gjennomføring av vernerunde og utarbeidelse av handlingsplan, er ivaretatt.  
Medarbeiderundersøkelsen fra desember 2018 ble gjennomgått på møtet i AMU i 
januar og ble sammenliknet med undersøkelsen fra mai 2018. Konklusjon: 
positivt på så kort tid, men fortsatt noen utfordringer. Bedre på trivsel, og 
misnøye som var situasjonsbetinget var korrigert. 
  
AMU ble nyoppnevnt i 2020 og bestod av generalsekretær Geir Morten Nilsen og 
administrasjon- og HR-sjef Anders Våge på arbeidsgiversiden, og fra 
arbeidstakersiden Eirik Lundstein (leder) og Sondre Olsen. Det ble gjennomført 
ett møte i 2020 og behandlet 6 saker.  
 
Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført i 2019 eller 2020 pga store 
endringer i bemanningen på landskontoret. Undersøkelsen planlegges 
gjennomført våren 2021.  
 
Sykefraværet var på 1,18 % i 2019 og 3,97 % i 2020. Økningen skyldes i 
hovedsak en langtidssykemelding.  
 

10.  KrFs økonomi  
I valgår budsjetteres det normalt med et underskudd. I 2019 ble det derfor 
budsjettert med et underskudd på kr 338 000. Driftsresultatet viste i 2019 et 
overskudd på kr 1 524 400, som var bedre enn budsjettert. Overskuddet ble avsatt 
til formålskapital. 
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KrFs egenkapital er god, og det er også avsatt fondsmidler som er bokført til 17,8 
mill. kr som ikke anvendes til den ordinære driften. Disse er underlagt egne 
retningslinjer formålskapital med selvpålagte restriksjoner.  

Etter et dårlig valgresultat i Kommunevalget 2019, er partiets totale statsstøtte til 
fylkes- og lokallag redusert. Arbeidet i fylkene har blitt tilpasset de nye rammene. 
Ordningen med solidaritetsstøtte har blitt utvidet for å kunne støtte fylkene med 
dårligst økonomi. 

I 2020 ble det budsjettert med et overskudd på kr 7340, og et uttak av fondsmidler 
på kr 2 700 000 for å styrke organisasjonen frem mot valget, i henhold til strategi 
vedtatt av sentralstyret i 2019. På grunn av nedgang i markedet som følge av 
koronasituasjonen, samt mindre utgifter enn budsjettert, besluttet administrasjonen 
å ikke gjennomføre fondsuttaket i 2020. Driftsresultatet for 2020 viste et underskudd 
på kr 495 163 før uttak av fondsmidler. Det forbedrede resultatet skyldtes i 
hovedsak redusert reise og møteaktivitet i forbindelse med korona-epidemien, samt 
at rekruttering tok noe mer tid enn budsjettert. Underskuddet dekkes av 
formålskapitalen. 



Rapport for 2019 -2020 fra kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen hadde møte onsdag 17 . mars 2021på Teams. Begge medlemmene
var med i møtet med administrasj onen.

Komiteeqhar føleeqde aaaadati

a. kontrollkomiteen skal påse at partiets valgte organer og sentrale organisasjon
arbeider i tråd med partiets lover og vedtatte planer, samt at vedtak følges opp.

b. Kontrollkomiteen skal ha innsyn i planer, protokoller og vedtak fattet av landsstyret,
sentralstyret og arbeidsutvalget, med unntak av personalsaker underlagt taushetsplikt.

c. Kontrollkomiteen utarbeider en årlig rapport som behandles som en del av
årsmeldingen.

Samtaler under kontrollkomiteens arbeid:

Deltagere i Teams møtetvar i tillegg til medlemmene i kontrollkomiteen:
Generalsekretær Geir Morten Nilsen, Anders Våge, Eirik Nordeide Helgøy, Ellen
Johanne Weydahl og i store deler av møtet Gunnar Rein Olsen.

X'remlagte dokumenter:

Kontrollkomiteen har mottatt møteprotokoller fra arbeidsutvalget (AU), Sentralstyret
(SS) og landsstyret (LS) i forkant av komiteens møte 17. mars. Vi fikk også

årsmelding to dager før møtet.lmøtethadde komiteen tilgang til all nødvendig
informasjon og dokumenter inkludert årsregnskapet og foreløpig revisjonsrapport for
2019 og2020.Siden det ikke lot seg gøre åhamøte våren 2020ble det svært mange
protokoller til dette møtet. Kontrollkomiteen velger å gi en felles rapport for 2019120.

Arbeidsutvalget: Komiteen stilte spørsmål om hvorfor det ikke har vært møter i AU
mellom 12 juni ag 12. november 2019 . Svaret på dette er bytte av generalsekretær og
akliviteten ved kommune og fylkesvalget september 2019. Komiteen ser at det også er

et opphold i AU-møten e i 2020 fra I 5 . juni til 9. september. Vi registrerer at det pit
møtene i AU er et eget saksnummer med vedtak på at referatet fra forrige møte er
godkjent. De protokollene som komiteen har fått tilsendt er underskrevet i 2019 men
ikke i 2020.Komiteen er spørrende til hvorfor ikke praksisen er viderefiørt i2020.

Sentralstyret: I protokollene fra sentralstyret er godkjenning av protokoll fra forrige
møte ført under referatsaker. Under samme sak tar man protokoller fra AU og andre
referater til etterretning. Komiteen ser gjerne at godkjenning av protokoll fra forrige
møte i sentralstyret får sitt eget saksnummer slik som det gjøres i AU. Godkjenning av
protokoll fra tidligere møter er vedtakssak. Komiteen påpeker også at det i flere
protokoller fra SS brukes formuleringen god§ent med endring. Noen steder henvises

det til saken der protokollen ble endret. Komiteen ber om at ved endringer skal det stå

hva som endres. Protokollene vi har fåfifra sentralstyret er underskrevet i2019 og de



to første møtene i2020. Komiteen ber om at dette blir fast praksis slik komiteen også

bemerket i sin rapport våren 2019.

Landsstyret: God§enning av protokoller fra forrige møte føres også her under
referatsaker slik som i SS. Komiteen ber om at godkjenning av protokoll fra forrige
møte får sitt eget saksnummer. I landsstyrets protokoller f,rnner vi også formuleringen
godkjent med endringer. Komiteen ber om at dette endres slik som vi bemerket under
avsnittet om sentralstyret. Protokollene vi har ffitt tilsendt mangler underskrifter for
møtene i2020.

Kontrollkomiteen anbefaler atnitr nyvalgt sentralstyret samles etter landsmøte, gis det
en tydelig delegasjon til Arbeidsutvalget.

Arbeidsmiliø:

Møtet 17. mars 202lble gjennomført digitalt. Ved tidligere anledninger har komiteen
møtt generalsekretær, andre i ledelsen og tillitsvalgte i egne møter. Dette lot seg ikke
gjennomføre denne gang. Generalsekretæren sa i slutten av møtet at han er imponert
over kompetansen til medarbeiderne. Det skal gjennomfbres en

medarbeiderundersøkelse våren 2021.

Ansatte:

2019: l5 ansaffe, 13,6 faste stillingshjemler, 1 midlertidig årsverk ved landskontoret,
12 traineer og2 i permisjon. Ved fylkeskontorene var det 1 1 ansatte frlkessekretærer
(8,5 arsverk) og 4 administrasjonssekretærer (2,1 årsverk).

2020: 17 ansatte ved landskontoret (15,1 årsverk) Ved frlkeskontorene var det 11

ansatte fylkessekretærer (9,4 årsverk) og 5 administrasjonssekretærer (2,9 årsverk).

Det er svært høy turnover særlig på landskontoret.

Reeuskap 2019:

Kontrollkomiteen registrerer at2019 ga et overskudd på I«. 1, 524 400. Dette er et
valgår der man hadde budsjettert med et underskudd på kr. 338 000. God avkastning
på fond var en viktig faktor for overskuddet.

Resnskan 2020:

Budsjettet for 202A hadde en strategi på å styrke organisasjonen fram mot valget. Dette
skulle finansieres med et uttak av fondsmidler på kr. 2 700 000. Nedgang i markedet
og mindre utgifter enn forventet har giort at uttaket ikke er giennomført og
driftsresultatet viser et underskudd på kr. 495 163.

Oslo/ Sandefi ord 19. mars 2021

4,,*
Kathrine Hans Hilding



 

 

 

 

 

 

Til landsstyremøtet i  

 

Kristelig Folkeparti 

 

 

 

 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet  

 

Konklusjon 

Vi har revidert Kristelig Folkepartis årsregnskap som viser et resultat på kr 1.524.401. 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret 

avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 

gir et rettvisende bilde av partiets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets 

resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 

henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 

årsregnskapet. Vi er uavhengige av partiet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 

våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.  Etter vår oppfatning er innhentet 

revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men 

inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 

ikke den øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 

med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 

informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert 

med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 

rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med partilovens og 

partiloveforskriftens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 

intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 



 

 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til partiets evne til fortsatt drift 

og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift.  Forutsetningen om fortsatt drift skal 

legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 

avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 

eksisterer.  Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 

kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 

årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav  

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift drift er konsistente med 

årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av partiets regnskapsopplysninger i samsvar med 

lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 

Nesbru, 21.03.20 

Stiansen & Co AS 

 

  

_________________________ 

Pål Stiansen 

Statsautorisert revisor 
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Til generalforsamlingen i  

 

Kristelig Folkeparti 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet  

 

Konklusjon 

Vi har revidert Kristelig Folkeparti´ årsregnskap som viser et resultat på kr -495 163. 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og 

kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 

årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 

gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets 

resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 

henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 

årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har 

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.  Etter vår oppfatning 

er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men 

inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 

ikke den øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 

med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 

informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert 

med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 

rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler 

og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den 

finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 



 

 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt 

drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift.  Forutsetningen om fortsatt drift 

skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 

avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 

eksisterer.  Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 

kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 

årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav  

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med 

årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med 

lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 

** UTKAST** 

 

Nesbru, 10.03.2021 

Stiansen & Co AS 

 

  

_________________________ 

Pål Stiansen 

Statsautorisert revisor 
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