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Velkommen! 

Jeg hadde gledet meg til å møte dere alle på 
Hamar i år, men nå skal vi få sette oss godt til 
rette i godstolen hjemme med et digitalt 
landsmøte. Vi har blitt godt vant med 
møterestriksjoner og digitale møter.  

Det har vært krevende å ikke kunne møtes 
fysisk. For noen har det fått store 
konsekvenser. Mange har mistet jobben, andre 
er ensomme. Noen barn har fått det 
vanskeligere hjemme, mens mange eldre har 
fryktet konsekvensene av å bli smittet.  

Jeg husker tiden da jeg ble spurt om å bli med på laget som generalsekretær. I 
samtaler med Kjell Ingolf og andre KrFere ble jeg smittet av et engasjement. Jeg 
så et bilde av hvordan samfunnet ville utvikle seg dersom KrFs stemme ble en 
sterk røst. Hvilket samfunn vi da gir i arv til våre barn og barnebarn. Det var i 
samtale og dialog dette engasjementet smittet meg, ved at jeg kom tett på noen 
andre som var smittet. Som korona er dette engasjementet smittsomt. Det er 
når vi kommer tett på dem rundt oss at vårt engasjement smitter videre. Slik at 
enda flere kan få brenne for vårt parti og det som forener oss. 

Midt i denne krevende tiden skal vi drive valgkamp. Vi skal reise oss opp for 
dette partiet som betyr så mye for oss. Det er ikke partiet i seg selv som betyr 
så mye, men hva det representerer. Det som forener oss.  

Jeg har fått sett mye på analyser det siste året. Her finner jeg mye spennende. 
Blant annet noe av det som skiller oss fra andre partier. Det jeg ser er at KrFere 
er generelt mer idealistiske enn andre. Noe av det som forener oss er at vi bryr 
oss om andre enn oss selv. Det gjør meg stolt! 

På dette landsmøtet skal dere vedta et nytt stortingsprogram. Vi skal sette 
retning for KrF og hvilken retning vi ønsker å føre landet vårt de neste fire årene. 
Og deretter går vi inn i valgkamp for å farge Norge gult. 

Og viktigst av alt i denne tiden, la oss vise omsorg for hverandre! 

Godt landsmøte! 

Geir Morten Nilsen 
generalsekretær 
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Landmøte 2021 
Program 

Torsdag 29. april 

Kl 10.45 Landsmøteåpning 

Kl 11.00 Leders tale 

Kl 11.30 Pause 

Kl 12.00 Konstituering, valg av dirigenter 
Debatt etter leders tale 

Kl 15.30 Pause 

Kl 16.30 Debatten fortsetter 

Kl 17.30 Resolusjonsbehandling  
Innledning ved leder i 
resolusjonskomiteen, Olaug 
Bollestad 

Årsmelding for 2019 og 2020 
Innledning ved generalsekretær 

Kl 19.30 Slutt 

Fredag 30. april 

Kl 08.45 Ord for dagen 

Kl 08.55 Pause 

Kl 09.00 KrF program 2021-2025 
Innledning ved leder av 
programkomiteen Erik Lunde 

Kl 10.30 Pause 

Kl 11.00 Programbehandling 

Kl 12.30 Lunsjpause 

Kl 13.00 Programbehandling 

Kl 15.30 Pause 

Kl 16.30 Programbehandling 

Kl 18.00 Pause 

Kl 18.30 Programbehandling 

Hilsen fra  
KrFUs og KrF Kvinners leder 

Landsmøtesaker 

Kl 20.00      Slutt 

Lørdag 1. mai 

Kl 08.45 Ord for dagen 

Kl 08.55 Pause 

Kl 09.00 Programbehandling 

Kl 10.30 Pause 

Kl 10.45 Valg  
Innledning ved valgkomiteens 
leder  

Programbehandling 

Kl 12.00 Lunsj 

Kl 12.30 Programbehandling 

Kl 14.30 Pause 

Kl 15.00 Programbehandling 

Kl 16.30 Pause 

Kl 17.30 Programbehandling 

Kl 19.30 Avslutning  

Kl 20.00 Slutt  

Søndag 2. mai 

Ved behov utvides programmet til søndag 2. 
mai i tidsrommet 09.00 til 13.00. 
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Praktiske opplysninger KrFs landsmøte 2021 
Et digitalt landsmøte vil kreve godt samarbeid mellom delegater og alle som er involvert i 
å arrangere landsmøtet. Det vil bli utarbeidet en grundig veileder som gir oversikt over 
alt som skjer på landsmøtet, og praktisk gjennomføring av arrangementet. Veilederen 
sendes ut i god tid, slik at alle skal få tid til å sette seg grundig inn i all nødvendig 
informasjon. Det er viktig at alle setter seg grundig inn i denne veilederen. 

Flere praktiske opplysninger sendes ut til delegatene når landsmøtet nærmer seg. 

Sett deg godt inn i praktisk informasjon om programbehandlingen på landsmøtet på 
forhånd (neste side). 

Følg også med på krf.no/lm for siste oppdateringer. 
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Informasjon om programbehandlingen på landsmøtet  

Det er ikke hvert år det skal vedtas nytt politisk program i KrF. Vi anbefaler derfor at du 
som delegat setter deg godt inn i hvordan programbehandlingen kommer til å foregå på 
landsmøtet.  

Forslagenes innstilling 
Det er landsstyrets innstilling som ligger til grunn for landsmøtebehandlingen. 
Innstillingene finner dere i kolonnen helt til høyre, merket Landsstyrets innstilling. 
Bokstaven som forslaget har fått angir hvilken kategori forslaget er plassert i. De ulike 
kategoriene er som følger:  

• A-forslag: Fri debatt.
• B-forslag: Ett innlegg for og ett innlegg mot forslaget.
• C-forslag: Landsstyrets innstilling blir stående dersom forslaget ikke oppgraderes

av landsmøtet
• D-forslag: Landsstyrets innstilling blir stående dersom forslaget ikke oppgraderes

av landsmøtet

Et pluss-tegn betyr at forslaget er positivt innstilt, det vil si at forslaget er anbefalt 
vedtatt. Et minus-tegn betyr at forslaget er negativt innstilt, det vil si anbefalt avvist. 

Votering  
Landsmøtet kommer i all hovedsak til å stemme for eller mot innstillingen, ikke for eller 
mot forslaget. Ved avvik fra dette vil dirigentene opplyse om endringen.  

Oppgradering  
Det er i utgangspunktet kun A- og B-forslag som skal debatteres på landsmøtet. Dersom 
du mener det er nødvendig at et forslag som er innstilt som C- eller D-forslag også 
debatteres på landsmøtet, kan du foreslå å oppgradere dette forslaget til et A- eller B-
forslag i begynnelsen av landsmøtet.  

Saksgangen i programbehandlingen  
Landsmøtet vil i all hovedsak ta for seg hvert enkelt forslag, diskutere forslaget (dersom 
det er i en kategori med debatt), votere og deretter gå videre til neste forslag. Unntak fra 
dette kan forekomme dersom det er flere forslag som må sees i sammenheng. Det kan 
handle om forslag som er likelydende, forslag som er i motstrid til hverandre, eller 
forslag som omhandler det samme temaet. Da vil det være opp til dirigentene å finne en 
voteringsrekkefølge som gjør at man får det resultatet som best gjenspeiler landsmøtets 
ønske.  

Gode forberedelser er avgjørende  
Landsmøtet skal behandle flere hundre endringsforslag, og det vil derfor være nødvendig 
å holde et ganske høyt tempo i programbehandlingen. Dette betyr at alle delegater 
på forhånd må:  

• Markere i dokumentet med endringsforslagene om man ønsker å stemme for eller
mot innstillingen (dvs. om man er enig eller uenig i innstillingen)

• Forberede innlegg til de debattene man ønsker å ta ordet i (merk at det kun er
åpent for ett innlegg for og ett innlegg mot i B-debatter)
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Taletid landsmøte 2021 
Fem delegater eller mer gir to innlegg. Hver delegasjons hovedinnlegg er på tre minutter, mens det 
neste er på to minutter. Sammenslåtte fylker får et ekstra innlegg på to minutter. Viken får to ekstra 
innlegg på to minutter. Nestleder, parlamentarisk leder, KrFUs leder, KrF Kvinners leder og 
representanten for æresmedlemmene får tre minutter hver. 

Delegasjojn Delegater Antall innlegg Antall min 
Viken 18 4 9 
Oslo 7 2 5 
Vestfold og Telemark 12 3 7 
Innlandet 9 3 7 
Agder 16 3 7 
Rogaland 15 2 5 
Vestland 18 3 7 
Møre og Romsdal 10 2 5 
Trøndelag 10 3 7 
Nordland 5 2 5 
Troms og Finnmark 8 3 7 
Sentralstyret 6 1 3 
Nestleder 1 2 6 
Parlamentarisk leder 1 1 3 
KrFU leder 1 1 3 
KrF Kvinner leder 1 1 3 
Ansattes representanter 2 1 3 
Stortingsgruppen 8 1 2 
Regjeringsmedlemmer 2 1 2 
KrF Kvinner 12 1 2 
KrFU 12 1 2 
Repr. æresmedlemmer 1 3 
Leder seniorutvalget 1 3 
Leder internasjonalt utvalg 1 3 
Sum innlegg 109 
Replikker + evt. tidstap 26 
Oppsummering leder 15 
Totalt tid: 150 

Maks tid: 2 timer og 30 min 
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Saksliste 2021 

1. Konstituering
a) Valg av 3 dirigenter
b) Valg av fullmaktskomité
c) Valg av to protokollunderskrivere
d) Valg av to referenter
e) Valg av to tellekorps
f) Godkjenning av sakslisten
g) Godkjenning av landsmøtereglementet

2. Leders tale

3. Valg
a) leder
b) 1. nestleder
c) 2. nestleder
d) 5 sentralstyremedlemmer
e) 4 varamedlemmer til sentralstyret
f) valgkomité med 9 medlemmer og 4 varamedlemmer
g) 2 medlemmer til kontrollkomité
h) revisor

4. KrFs politiske program 2021 - 2025

5. Resolusjoner

6. Årsmelding 2019 - 2020
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Sak 1. Forslag til konstituering 

Tillitsvalgte 

a) Dirigenter
1) Reid Ivar B. Dahl (hoveddirigent)
2) Hans Olav Syversen
3) Hanne Sether Lilleberg

b) Fullmaktskomité
1) Rune André Frustøl
2) Helga Marie Bjerke
3) Billy Taranger

c) To protokollunderskrivere
1) Astrid Aarhus Byrknes
2) Jonas A. Sayed

d) To referenter
1) Tone Helene Strat
2) Rolf Harald Endal

e) To tellekorps

1) Kari Lindtveit (leder)
Charlotte Beckmann Finnestad
Daniel Kollerud Overskott
Terje Hofstad

2) Olav Eggebø Aanonsen (leder)
Ingvild Paddon
Eirik Lundstein
Liv Aas Frank

Reserve:
Aashild Olsen
Anne Karin Imeland
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Forslag til landsmøtereglement 2021 
1. Møtets forhandlinger er offentlige.

2. a. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 
• medlemmer av KrFs sentralstyre og stortingsgruppe
• utsendinger med fullmakt fra fylkeslagene
• 12 utsendinger med fullmakt fra KrFU
• 12 utsendinger med fullmakt fra KrF Kvinner
• KrFs regjeringsmedlemmer

b. Følgende har tale- og forslagsrett:
• fast tilsatte i landspartiet, fylkessekretærer,

stortingssekretariatet, statssekretærer, KrFU og KrF Kvinner.
• de ansattes 2 representanter har i tillegg stemmerett, unntatt

i politiske saker.
• KrFs gruppeleder i KS

c. Følgende har talerett:
• æresmedlemmer
• ledere av KrFs faste utvalg (pt seniorutvalg og internasjonalt

utvalg)
• representanter fra nordiske søsterpartier
• andre inviterte internasjonale gjester
• tidligere stortingsrepresentanter i vertsfylket

3. Innlevering av fullmakter skjer ved møtets begynnelse.

4. Til å lede forhandlingene velges 3 dirigenter. Inntil disse
er valgt, ledes landsmøtet av generalsekretæren.

5. Øvrige valg under konstitueringen:
a) 2 referenter til å føre protokollen
b) 2 utsendinger til å undertegne protokollen
c) 2 tellekorps
d) fullmaktskomité

6. Føring av protokoll
I protokollen innføres bare hva saken gjelder, forslag og avstemninger,
samt de vedtak som er fattet. Landsmøteprotokollen oversendes
stortingsgruppen, fylkeslagene og sideorganisasjonene umiddelbart etter
at den er undertegnet av protokollunderskriverne.

7. Taletid
• Taletiden etter leders tale er fordelt på delegasjonene etter vedtak i

landsstyret. Delegasjonen utpeker selv den/de i delegasjonen som skal
delta i debatten. Dirigenten kan ordne talerlisten med tanke på jevn
fordeling mellom delegasjonene fra sentralstyret, stortingsgruppen,
fylkeslagene og sideorganisasjonene. Dirigenten kan åpne for adgang
til replikker.

• Taletiden under de øvrige debattene fordeles på delegatene under
debattene. Dirigenten kan tildele ordet med tanke på fordeling mellom
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delegasjonene fra sentralstyret, stortingsgruppen, fylkeslagene, KrFU 
og KrF Kvinner. 

8. Forretningsorden
Til forretningsorden og dagsorden får delegatene ordet bare én gang og
høyst ett minutt i hver sak.

9. Forslag
Forslag må leveres skriftlig til dirigenten undertegnet av forslagsstilleren.
Etter at det er satt strek for inntegnede talere, kan det ikke fremsettes nye
forslag.

10. Resolusjonsdebatt
• De resolusjonsforslag som ble sendt landskontoret innen fristen 9.

april kl. 12.00, blir tatt opp til vurdering.
• Resolusjonskomiteen oppnevnt av landsstyret har gjennomgått de

innkomne forslagene og fremmer innstilling på hvilke som skal
behandles, eventuelt samordner innkomne resolusjonsforslag.

• Komiteen legger fram alle innkomne forslag, eventuelt bearbeidede
forslag og komiteens eventuelle egne forslag, og redegjør for
forslagene og begrunnelsen for sin innstilling. Oversikten over
forslagene skal gjøres tilgjengelig for landsmøtedelegasjonene
samtidig.

• Landsmøtet avgjør hvilke uttalelser som skal realitetsbehandles.
• Ved realitetsbehandling gis forslagsstiller ordet først.

Endringsforslag til de resolusjonene som er til behandling skal
leveres skriftlig i det endringsforslaget fremsettes.

• Det åpnes for at dagsaktuelle saker kan tas opp til
resolusjonsbehandling selv om fristen 9. april ikke overholdes.

11. Avstemninger
Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. Avstemning skjer skriftlig
der det er naturlig, eller dersom minst 5 medlemmer krever det, for øvrig
ved stemmetegn.

12. Valg
Hvis det ved valgene finnes flere enn to kandidater til ett og samme verv,
voteres det i flere omganger, inntil en av kandidatene har fått mer enn 50
% av stemmene. Ved valg til sentralstyret, må det på hver valgseddel
oppføres det antall medlemmer som skal velges.  Stemmesedler med
færre eller flere navn forkastes.

KrF ønsker at hvert kjønn er representert med minst 40 %. I valg av
sentralstyre beregnes representasjonen ut fra de 8 landsmøtevalgte
sentralstyrerepresentantene, det vil si at det skal være fire kvinner og fire
menn. Det antall menn og kvinner som har fått flest stemmer for å gi en
kjønnsmessig riktig representasjon anses som valgt.

13. Dersom et spørsmål ikke er regulert i dette reglement, gjelder vanlig
forhandlingspraksis. Dirigentene skal i siste instans fortolke slik praksis.
Reglementet vedtas med alminnelig flertall, mens fravik fra det vedtatte
reglement krever 2/3 flertall.
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Valgkomiteens innstilling 

Partiledelse 

Partileder:  Kjell Ingolf Ropstad (Agder) 
1. nestleder: Olaug V. Bollestad (Rogaland) 
2. nestleder: Ingelin Noresjø (Nordland) 

Sentralstyremedlemmer (5 stk):  
Karin Bjørkhaug (Trøndelag) 
Magne Supphellen (Vestland) 
Anders Tyvand (Vestfold og Telemark) 
Randi W. Frisvoll (Møre og Romsdal) 
Per Sverre Kvinlaug (Agder) 

Varamedlemmer (4 stk): 
1.vara: Ida L. Røse (Viken)
2.vara: Torhild Bransdal (Agder)
3.vara: Charlotte V. Hoven (Innlandet)
4.vara: Espen Andreas Hasle (Oslo)

Valgkomite: 

Leder: Helga Marie Bjerke (Troms og Finnmark) 
Nestleder: Geirmund Lykke (Trøndelag) 

Medlemmer 
Beate Bondevik Lie (Vestland) 
Reid Ivar B. Dahl (Rogaland) 
Billy Taranger (Viken) 
Victoria Smenes (Møre og Romsdal) 

Varamedlemmer (4 stk): 
Terje Eikin (Agder) 
Oluf Maurud (Innlandet) 
Sigrid Haukvik (Vestfold og Telemark) 
Jarle Skeidsvoll (Vestland) 

Kontrollkomite: 
Ann Kathrine Skjørshammer (gjenvalg) (Oslo) 
Kjell Bjørseth (Innlandet) 

Vara: Olav I. Moe (Viken) 

Revisor: Stiansen & co AS 
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Presentasjon av kandidatene: 

Partiledelse 

Kjell Ingolf Ropstad 
35 år 

Utdanning 
Bachelor med fordypning i juss og økonomi 

Yrke/stilling  
Barne- og familieminister 

3 viktige verv i eller for KrF 
Leder i KrF 
Stortingsrepresentant 2009-dd. 
Leder i KrFU 2007-2010 

Annen relevant styrekompetanse 
Medlem av Evje og Hornnes kommunestyre 2003-2007 
Medlem av Aust-Agder fylkesting 2003-2009 

Selvpresentasjon: 
Gift med Arnbjørg. Pappa til Anna Louisa og Bjørn Wilhelm. Glad i fotball, jakt og 
ski. Brenner for å skape en mer rettferdig verden og er stolt av å få representere 
KrF. Det er veldig meningsfullt å jobbe med politikk med et kristendemokratisk 
utgangspunkt, og det er et stort privilegium å få lede dette fantastiske laget av 
KrFere.  

Olaug Vervik Bollestad 
59 år 

Utdanning 
Sykepleier 
Videreutdanning i intensiv sykepleie 
Videreutdanning i administrasjon og ledelse innen 
helse  

Yrke/stilling 
Landbruks- og matminister 

Annen yrkeserfaring 
Stortingsrepresentant, medlem og leder av helse- og omsorgskomiteen 
Offentlig godkjent sykepleier på vanlig post og i akuttmottak 
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Intensivsykepleier 
Leder av akuttmottak og leder av hjerteutredningen ved Stavanger 
Universitetssykehus 
Barne- og ungdomsarbeider i Ryfylke og Jæren Indremisjon 
Familiearbeider i Ryfylke og Jæren Indremisjon 

3 viktige verv i eller for KrF 
Nestleder i KrF 
Ordfører i Gjesdal kommune og medlem av kommunestyret og formannskapet 
Fylkesleder i Rogaland KrF, fylkesstudieleder og medlem av fylkestinget i 
Rogaland 

Annen relevant styrekompetanse 
Medlem av styret i Brannvesenet Rogaland 
Styreleder i Ipark Jæren 
Styreleder i Jæren Produktutvikling og andre foretak og styrer 

Selvpresentasjon 
Jeg er gift med Jan Frode og har fire flotte barn. Liker godt å drive med baking 
og håndarbeid. Jeg er overbevist om at Norge trenger et sterkt KrF mer enn 
noen gang. Det trengs et parti som står fast på at alle mennesker har en 
uendelig verdi hele livet. Det trengs et parti som vil bygge samfunnet på kristne 
verdier med rom for frivillighet og lokale initiativ som skaper inkluderende 
fellesskap. Og det trengs et parti som er tydelig på at vi som nasjon ikke må bli 
oss selv nok, men at vi også har et ansvar for fattige og forfulgte ute i verden. 
Jeg er veldig takknemlig over å få være en del av KrF-laget, og vil gjøre det jeg 
kan for at KrF skal spille en viktig rolle i norsk politikk framover.  

Ingelin Noresjø 
45 år 

Utdanning 
Cand.Mag. innen sosiologi, IT og multimedia, 
Master of Business Administration (MBA) 

Yrke/stilling 
Statssekretær i samferdselsdepartementet 

Annen yrkeserfaring 
Buss-sjåfør, IT-konsulent, fylkessekretær i Nordland KrF, organisasjonsrådgiver i 
KrF, prosjektleder for samferdsel i Salten Regionråd, fylkesråd for kultur, miljø 
og folkehelse i Nordland fylkeskommune, fylkesråd for næring og regional 
utvikling i Nordland fylkeskommune 
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Tre viktige verv i eller for KrF 
2. nestleder i KrF
Fylkesleder Nordland KrF
Leder Nordland KrFU

Annen relevant styrekompetanse 
Nestleder i Biblioteksentralen ASA  
Leder av Nordnorsk kultursamarbeid  
Leder av Nordnorsk petroleumsråd  
Medlem av Nordkalottrådet  

Selvpresentasjon 
Vi skal fortsette å bygge KrF-laget i hele landet, og jeg ønsker å bidra til å løfte 
engasjementet og begeistringen for KrFs politikk. Det kristne menneskesynet, 
nestekjærligheten og forvalteransvaret, er grunnverdier som gir det beste 
utgangspunktet for all politikkutvikling. Jeg vil løfte både idealismen og realismen 
i politikken. Jeg vil løfte og beskytte unge kvinners engasjement, og kjempe for 
en verdig og meningsfull hverdag for de som faller utenfor. Jeg ønsker å jobbe 
for at KrF skal nå den oppslutningen vår politikk fortjener. Jeg er som person 
både raus og lyttende – og noen ganger tydelig og noe sta. For øvrig egner jeg 
nok all ledig tid til familien; min mann og mine tre. 
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Faste sentralstyremedlemmer 

Karin Kirsti Bakklund Bjørkhaug 
57 år 

Utdanning  
Økonomi & administrasjon 

Yrke/stilling 
Fylkespolitiker i Trøndelag 
Leder hovedutvalg transport 
Leder fylkets trafikksikkerhetsutvalg 
Første vara til fylkesutvalget 
Økonomikonsulent Rindal kommune (2002- 2011, perm.) 

Annen yrkeserfaring 
Rupro A/S, salgskonsulent (1987-2002) 

Tre viktigste verv i eller for KrF 
Fylkestingsrepresentant/gruppeleder fylkestinget 
Politisk nestleder fylkeslaget 
Kommunestyret/formannskap Meldal kommune 

Annen relevant styrekompetanse 
Jernbaneforum Midt-Norge, leder 
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen 
Lakseveien FV 714 AS 
Fosenvegene AS 
Fylkesstyret KS Sør-Trøndelag 
Kretsstyret Søndagsskoleforbundet 
Øya videregående skole (observatør fra STFK) 
Skoleutvalget Midtre Gauldal videregående skole 
Orkdal regionråd 
Fjellregion 

Selvpresentasjon 
Interesser: Synger i kor, samfunnsliv og politikk 

Distriktspolitikk, samferdsel og verdiskaping 
Trafikksikkerhet  

Egenskaper: Godt humør, liker å samarbeide, – samspill gir ofte best resultat. 
Kunnskap er et viktig grunnlag for å kunne utøve praktisk 
politikk 
Erfaring fra både privat næringsliv, offentlig forvaltning og 
organisasjonsliv. 

Motivasjon: Å bidra til et bedre samfunn for alle 
KrF sine grunnverdier fordi de er universelle 
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Omsette grunnverdiene i politikk som handler om folk sin hverdag 
og «levd liv» 
Helhetlig politikk krever bred representasjon – viktig at hele landet 
og hele bredden i partiet er representert 

Magne Supphellen 
53 år 

Utdanning 
Siviløkonom, Dr. Oecon (NHH). 

Yrke/stilling 
Professor i markedsøkonomi ved Norges 
Handelshøyskole (NHH), professor 2 ved NTNU 
Handelshøyskolen. Timelærer og rådgiver ved Hauge School of Management 
(NLA Høgskolen), Oslo.  

Annen yrkeserfaring 
Instituttstyrer ved Institutt for strategi og ledelse, NHH 
Rådgiver (deltid), Darcy Masius, Benton & Bowles (kommunikasjonsbyrå) 
Rådgiver (deltid), Brand Cognition AS (konsulentbyrå) 
Seksjonsleder og ansvarlig for etablering av Hauge School of Management, NLA 
Høgskolen 
Leder for en rekke forskningsprosjekter ved SNF (Stiftelsen for 
Næringslivsforskning) 
Leder for forskningssenteret Brandinnova ved NHH.  

Tre viktige verv i eller for KrF 
Sentralstyremedlem fra 2019. 
Nestleder i Øygarden KrF fra 2019.  
Leder for Arbeidsgruppen på næring, distrikt og teknologi, programarbeidet 
2019-2020.  

Annen relevant styrekompetanse 
Landsstyret for Normisjon (medlem)  
Landsstyret for Menneskeverd (medlem) 
Landsstyret og kretsstyret for Israelsmisjonen (medlem) 
Menighetsrådet i Foldnes kyrkje (formann og medlem) 
Styret for Norges Handelshøyskole (NHH) (instituttstyrernes representant) 
Styret for NLA Høgskolen (medlem) 
Styret for BIA-programmet, Forskningsrådet (medlem) 
Styret for Bremnes Seashore AS (medlem) 
Styret for Brand Cognition AS (formann, medlem, partner) 

KrFs landsmøte 2021 Sakspapirer Side 17



Selvpresentasjon 
Jeg er født og oppvokst på Byåsen i Trondheim, i en familie som var engasjert i 
menighetsarbeid og i Krf. Etter videregående skole (KVT) flyttet jeg til Bergen for 
å studere økonomi og administrasjon ved NHH. Gift med bergenseren Vibeke og 
bosatt på Litle Sotra vest for Bergen siden 1994. Vi har fire barn, en jente og tre 
gutter.  

I tillegg til undervisning, veiledning og forskning ved NHH, har jeg i hele veien 
hatt en fot i næringslivet, som rådgiver og etter hvert som mentor for gründere 
og næringslivsledere. Jeg har vært med å etablere både bedrifter og ideelle 
virksomheter og trives godt med styrearbeid, særlig utfordringer knyttet til 
strategi, organisasjonsutvikling og kommunikasjon. Ønsker å bidra til å løfte KrF 
på disse områdene.   

I 2013-2016 hadde jeg ansvaret for etableringen av Hauge School of 
Management, landets første økonomi-utdanning på høyskolenivå med kristen 
verdibasis (under NLA Høgskolen i Staffeldtsgate, Oslo). Dette er en utdanning 
med fokus på bærekraftig økonomisk verdiskaping med en høyere hensikt, 
inspirert av arven etter norgeshistoriens største seriegründer, Hans Nielsen 
Hauge. I denne arven ligger også kimen til en særpreget næringspolitikk for Krf. 
Her vil jeg gjerne bidra til politisk nyutvikling. 

Anders Tyvand
40 år 

Utdanning 
Master i medievitenskap, Universitetet i Oslo 
Faglærer i musikk, Musikkonservatoriet, Høgskolen i 
Agder 

Yrke/stilling 
Statssekretær i samferdselsdepartementet 

Annen yrkeserfaring 
Kommunikasjonsansvarlig i Tønsberg kommune 
Seks års erfaring som rådgiver og prosjektleder i Consilio Kommunikasjon 
Nyhetsjournalist i Tønsbergs Blad 

Tre viktige verv i eller for KrF 
Stortingsrepresentant, 2013-2017 
Medlem Tønsberg bystyre, 2011-2014 
Fylkesstyremedlem Vestfold KrF, 2011-2017 

Annen relevant styrekompetanse 
Styremedlem DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i 
høyere utdanning).  
Styremedlem stiftelsen TESFA  
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Skolestyremedlem, Granly skole (DELK) 

Selvpresentasjon  
Jeg er 40 år, gift med Eirill, og sammen har vi barna Tomine, Frida og Johannes. 
KrF har alltid vært mitt parti, og jeg er stolt av å tilhøre et lag som løfter 
menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar høyt.  

Jeg har særlig interesse for skole- og utdanningspolitikk, og har jobbet med 
dette både lokalt og nasjonalt. Skolen skal ruste barn og unge for fremtiden, 
gjøre dem i stand til å mestre eget liv, og gjøre dem klare til å ta del i samfunnet 
på en god måte. Kunnskap om fag er viktig, men skolen må ikke bli for snever. 
Holdninger og verdier, kreativitet og sosiale ferdigheter bør vektlegges mer, og 
vi må ha en skole som tar på alvor at alle barn er forskjellige og har ulike behov. 

Jeg ønsker meg et KrF som klarer å være et raust, relevant og tydelig verdiparti 
inn i en ny tid, og et KrF som er enda klarere på at vi ikke er oss selv nok. Jeg er 
takknemlig for at jeg har fått engasjere meg i KrF gjennom mange år, og jeg er 
motivert for å fortsette i sentralstyret dersom partiet vil gi meg den tilliten.   

Randi Helga Walderhaug Frisvoll 
53 år 

Utdanning    
Vestborg Vgs. Regnskap og markedsføring 
Fagbrev Industri-sveiser  

Yrke/Stilling 
Heltidspolitiker fylkesting (2019-2023) 

Annen yrkeserfaring 
Stål industrisveiser ved skipsverft Vard Brattvåg 25 år 
(permisjon) 
Fakturasekretær STX Søviknes 
Vesta Forsikring, selger 
Norsk Barnesikring Regionsansvarlig 
Møbel Moa kafe` 

Tre viktige verv i eller for KrF 
1 vara KrF-sentralstyre, herav 1 år fast møtende 
Fylkesting 17 år, div. Gruppeleder, fylkesutvalg mfl. 
Varaordfører Haram Kommune 

Annen relevant styrekompetanse 
Styrekompetansekurs BI 
Fylkesleder og lokallagsleder i KrF. 
Klubbleder VO FellesForbundet, deltatt i mekling i frontfaget (FF) 
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Styreleder KF Ingebrikt David-huset (Kulturhus) 
Fylkesleder i Møre og Romsdal Birøkterlag. 
Ledertreningkurs KrF 

Selvpresentasjon 
Jeg har vært aktiv i KrF siden 1992, og elsker å ha mange baller i lufta samtidig. 
Jeg er opptatt av å ta vare på den norske modellen med tre-partssamarbeid som 
legger grunnlaget for høy og stabil verdiskaping i landet vårt. Ellers er jeg 
politisk engasjert innen samferdsel, næring og kultur. Det er viktig for meg å 
arbeide for en bedre hverdag for de svakeste og bidra til trivsel og vekst, også 
i distriktene. 

Jeg elsker natur og friluftsliv, og fordi miljøvern er viktigere enn noen gang har 
jeg blitt inspirert til å starte som birøkter. Jeg er en inkluderende og lojal person, 
og gleder meg til å stå på videre for KrF. 

Per Sverre Kvinlaug 
46 år 

Utdanning  
Gimlekollen Mediesenter (kommunikasjon og 
livssyn, fordypning radio) 

Yrke/stilling 
Ordfører i Kvinesdal (2015-) 

Annen yrkeserfaring 
Prosjektutvikler Sanden Media As 
Kyrkjelydsarbeider/ungdomsarbeider 
Redaktør/Daglig leder Radio Kvinesdal 

3 viktige verv i eller for KrF 
Fylkesleder i Vest-Agder KrF og nå Agder KrF 
Ordfører (Varaordfører 8 år) 
1. vara Stortinget (inneværende periode)

Annen relevant styrekompetanse 
Styremedlem KS Agder, for tiden nestleder 
Styreleder Lister Kompetanse As 
Styreleder i Listerfondet (næringsfond) 

Selvpresentasjon 
Jeg er 46 år, gift med Birgitte, og sammen har vi barna Anna Mathea (12) og 
Adele Lovise (10). I nærmere 20 år har jeg vært aktiv i KrF, et verdiparti som 
«traff meg». Menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret ble 
avgjørende. Jeg har hele livet vært engasjert i frivillig arbeid. Det har gitt meg 
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mange gleder og vært med å forme meg til den jeg er. 

Jeg er opptatt av å være nær folk og lytte til mennesker. Vi skal være relevante 
for folks liv. Der livene leves. Vi skal være en stemme for dem som ingen eller 
svak stemme har. «Innenforskap» er svært viktig for meg. Alle skal kjenne på at 
de er inkludert. Det er altfor mange unge som opplever at det er vanskelig å 
mestre og alt skal være perfekt. Vi må være der med hele oss selv og løfte 
hverandre opp!  

Jeg er ydmyk og takknemlig for den tilliten som er vist meg i partiet alle disse 
årene. Jeg stiller meg til disposisjon og er motivert for nye oppgaver dersom 
partiet vil gi meg den tilliten.  Å være en del av KrF-laget gjør meg stolt. Det er 
mennesker som bryr seg og som ønsker å sloss for noe som er større enn seg 
selv. 
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Varamedlemmer 

Ida Lindtveit Røse 
28 år 

Utdanning  
Bachelor i Europastudier 

Yrke/stilling 
Heltidspolitiker og gruppeleder for KrF i Viken 

Annen yrkeserfaring 
Rådgiver KrFs stortingsgruppe 
Politisk rådgiver Abelia 
Seniorrådgiver Firsthouse 
KrFU-leder 

3 viktige verv i eller for KrF 
Konstituert barne- og familieminister 
Gruppeleder for KrF i Oppegård kommune 
Leder KrFU 

Annen relevant styrekompetanse 
Teknisk komité RG, NGTF (2015-2020) 
Kolbotn IL (2010-2012) 
KrFUs sentralstyre (2011-2017) 
KrFs sentralstyre og AU (2015-2017) 

Selvpresentasjon 
I de 12 årene jeg har vært engasjert i KrF har jeg vært aktiv i alle ledd av 
organisasjonen, fra ungdomspartiet, lokallag, til sentralstyret og til å i sommer få 
være en del av regjeringskollegiet. Jeg brenner spesielt for at familiene i større 
grad kan få styre sin egen hverdag og en bedre kvinnehelse. Som rådgiver i 
stortingsgruppa og KrFU-leder jobbet jeg spesielt med asyl- og 
innvandringssaker, noe som har preget hele mitt politiske engasjement. Utenfor 
politikken har jeg jobbet med næringslivet, som har gitt meg innsikt i hvor viktig 
det er å sikre lokale arbeidsplasser i hele landet. Jeg kjenner organisasjonen 
godt, og vil bidra inn i sentralstyret med mitt engasjement for å bygge KrF-
organisasjonen i alle ledd, og være med på å utvikle partiet slik at vi når nye 
målgrupper, får økt oppslutning og politiske gjennomslag. 
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Torhild Bransdal 
64 år 

Utdanning  
Eksamen artium, engelslinjen 
Halv-årig handelsskole 

Yrke/stilling 
Stortingsrepresentant for KrF, kommunal og 
forvaltningskomitéen  

Annen yrkeserfaring 
Kontorassistent Vennesla kommune 
Kontorassistent Statens Vegvesen 
Kontorsekretær Herredsskogsmesteren i Vennesla og Åseral 
Kontorsekretær Vest-Agder KrF 

3 viktige verv i eller for KrF 
Ordfører i Vennesla 1999 – 2017 
Vararepresentant på Stortinget 2009 - 2017 
Fylkesleder i Vest-Agder KrF (8 år) 

Annen relevant styrekompetanse 
Styreleder KS Vest-Agder 
Styremedlem og nestleder LVK (Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar) 
Medlem av hovedstyret KS 
Leder for knutepunkt Sørlandet 
Medlem av styret for Konsesjonskraft AS 

Selvpresentasjon 
Bor i Hægeland i Vennesla kommune. Jeg er gift med Hans og har to barn og to 
barnebarn. Har flere interesser, men lesing, strikking og TV-titting er blant de 
fremste. Medlem av Den Norske Kirke og er veldig glad i gudstjenesten og 
salmene. Har vært søndagsskolelærer på en liten søndagsskole i 10 år. 
Regnskapet for Hægeland Menighetshus har jeg ført siden 1983. Aktiv i mange 
år i en NMS-kvinneforening. Bestemte meg for KrF da jeg fant ut at det ikke var 
noen selvfølge at alle norske partier baserte seg på det kristne verdigrunnlaget. 

KrFs landsmøte 2021 Sakspapirer Side 23 



Charlotte Veland Hoven 
35 år 

Utdanning 
Adjunkt 

Yrke/stilling 
Kontaktlærer på barneskole 

Annen yrkeserfaring 
Barnehageassisten 
Bolig for psykisk utviklingshemmede 
Pleieassistent på sykehjem  
Omviser på Det Kongelige Norske Slott 

Tre viktigste verv i eller for KrF 
Kommunestyret i Hamar siden 2019 
Innlandet Fylkesting siden 2019 
Stortingskandidat 2021 for Hedmark og Oppland valgkrets. 

Annen relevant styrekompetanse  
Samfunnsengasjementet mitt begynte i Ungdomsrådet i Hamar kommune. I 
mellomtiden mellom det og KrF fra og med 2013 har mitt engasjement stort sett 
dreiet seg om lederverv i diverse menigheter.  

Selvpresentasjon 
Gift og har tre barn på 5, 8 og 10 år. Livet er preget av raske skifter og høyt 
tempo. Men det er viktig for meg å stoppe helt opp når jeg kan og finne 
hvilepuls. Jeg sover i hengekøye en gang i måneden nettopp for å gjøre akkurat 
det!  

Som mor og lærer er det skole- og familiepolitikk som ligger mitt hjerte 
nærmest. Jeg vil jobbe for:  

At seksåringene skal bli møtt av en skole som forstår barnets naturlige utfoldelse 
og behov. Første klasse/førskole må tilpasses de yngste sin nysgjerrighet, 
bevegelsestrang og behov for variasjon både i innredning og metodevalg.  

Vi må forebygge og fange opp unge som sliter. Der må vi ha praktisk politikk og 
gode lavterskeltilbud. En slags tidlig innsats for god psykisk helse!  

Jeg vil jobbe for at vi målretter tiltak så de treffer de som trenger det aller mest. 
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Espen Andreas Hasle 
48 år 

Utdanning  
Cand.theol.   
Videreutdanning i verdibasert ledelse 

Yrke/stilling 
Heltidspolitiker og gruppeleder for KrF i Oslo bystyre 

Annen yrkeserfaring 
Sokneprest Manglerud sokn 
Timelærer, deltid NLA Høyskolen Staffeldtsgate 
Daglig leder Acta - barn og unge i Normisjon 
Rådgiver Kirkerådet 
Kapellan Klemetsrud og Mortensrud sokn 
Vernepliktig Sjøforsvarsprest, Lt. Nes fort 

3 viktige verv i eller for KrF 
Førstekandidat ved stortingsvalget for Oslo 
Medlem i Oslo bystyre
Fylkesleder Oslo/medlem av KrFs landsstyre, 2018-2021 

Annen relevant styrekompetanse 
Medlem av Oslo KrFs fylkesstyre 
Styreleder Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede barn 
Styremedlem Boye Schlytters legat 
Medlem i styret for Sagavoll folkehøgskole 
Nestleder styret for Kristelig gymnasium 
Medlem i Barne-, likestillings- og inkluderings-departementets fordelingsutvalg 
Medlem i faglig referansegruppe for Trosopplæringsreformen 
Medlem i komite for barn, unge og kultur i Bydel Nordstrand  
Medlem i Lambertseter menighetsråd 
Leder av Samarbeidsråd for barne- og ungdomsarbeid (SBU) 
Nestleder IKOs representantskap 
1. vara til styret for Høyskolen i Staffeldtsgate (fast møtende)
Medlem i forstanderskapet på Menighetsfakultetet
Medlem i Valgkomiteen i LNU
Styremedlem i Stiftelsen Skjærgårdsgospel
Representant i Acta - barn og unge i Normisjons landsråd
Medlem i Normisjons landsstyre
Medlem i OASE-bevegelsens lederskap
Medlem i styret for OASE-bevegelsens
Medlem Student- og Fakultetsrådet ved Menighetsfakultetet
Medlem i Grefsen menighets ungdomsutvalg
Leder for studentrådet ved Norsk lærerakademi
Leder for Kristenrussen i Oslo og Akershus

Selvpresentasjon 
Jeg vil jobbe for at KrF styrkes som politisk kraft i Norge. Landet vårt trenger 
mer enn noen gang et kristendemokratisk parti som løfter verdigrunnlaget 
samfunnet vårt er bygget på, som aktivt jobber for unger som faller utenfor og 
folk på flukt, og går i front for en grønn omstilling av samfunnet. Jeg ønsker også 
å bidra med et storbyperspektiv, samt trekke på min erfaring fra kirke og 
organisasjonsliv.  
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