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Sammen for
menneskeverd

5. kandidat
Trondheim

8. kandidat
Heim

11. kandidat
Melhus

6. kandidat
Indre Fosen

9. kandidat
Oppdal

2. kandidat
Namsos

3. kandidat
Melhus

4. kandidat
Nærøysund

7. kandidat
Levanger

10. kandidat
Orkland

1. kandidat
Oslo/Ørland

Geirmund 
Lykke

Knut Johan 
Singstad

Anne Josefine 
Byfuglien

Åste Marie 
Lande Lindau

Bente 
Tømmerdal

Elias 
Morken

Ann-Elise 
Prestvik

Idar 
Kjølsvik

Karin 
Bakklund Bjørkhaug

Daniel 
Myhren Hovind

Øyvind 
Håbrekke

KrF er mitt parti 
fordi det stemmer 
best med mitt verdi-
grunnlag, og fordi 
KrF har fokus på 
familien og barna.

KrF er mitt parti 
fordi barn og unge 
trenger gode verdier 
og trygge familier.

KrF er mitt parti 
fordi hverdags-
utfordringer for 
enkeltmennesker, 
ansvar for hverandre 
og solidaritet på 
tvers av lande-
grenser er saker som 
er viktig for meg

KrF er mitt parti 
fordi vi vil bygge 
et samfunn der 
eldre mennesker 
møtes med respekt, 
opplever trygghet 
og erfarer verdighet.

KrF er mitt parti fordi 
familiene er det 
viktigste vi har.

KrF er mitt parti 
fordi Norge trenger 
et verdibasert 
parti som ønsker et 
bedre og varmere 
samfunn.

KrF er mitt parti for 
KrF har best politikk 
for de i samfunnet 
som trenger politikk.

KrF er mitt parti fordi 
KrF kjemper for de 
mest fundamentale 
menneske rettig-
heter, og verner om 
livet i alle faser.

Trøndelag KrF 
Tlf.: 404 52 404, e-post: trl@krf.no, Facebook: facebook.com/trondelagkrf

Fordi alle fortjener

en trygg alderdom



Alle mennesker trenger medmennesker, og familien er menneskers første 
og viktigste fellesskap. Derfor må familien og de små fellesskapene stå i 
sentrum når vi bygger gode samfunn. Mange partier vil bruke politikk til å styre 
familienes valg. KrF ønsker at politikken skal styrke familiene, ikke styre dem. De 
må gis tid, rom og valgfrihet, og barna må settes først. Barn er ulike, og vi har 
et mangfold av ulike familier. Da må det også være mulig å velge ulikt. Det er i 
familien grunnlaget legges for å utvikle seg og mestre livet. Derfor er familiene 
så viktige for KrF.

1. kandidat
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Øyvind Håbrekke

Når familiemedlemmer blir syke og 
trenger hjelp, ønsker man å være 
der for dem man er glade i. Derfor 
tar mange på seg et stort omsorg-
sansvar for sine nærmeste. KrF øn-
sker å gi mennesker muligheten til 
å ta på seg slike omsorgsoppgaver. 
Selv om slike oppgaver er givende 
for mange, så er de også veldig 
krevende. Denne typen kjærlighet 
for våre nærmeste kan ikke måles i 
kroner og øre. Familiemedlemmers 
innsats gir de som trenger hjelp 
trygghet og felleskap. Da tar vi ikke 
bare bedre vare på hverandre, vi 
legger også bedre til rette for å 
møte fremtidens omsorgsbehov.

KrF vil føre en aktiv distriktspolitikk på 
alle områder som gjør det mulig å bo, 
arbeide og drive et aktivt næringsliv 
i hele landet. Da må vi sikre et godt 
offentlig tjenestetilbud over hele landet. 
Ulike deler av landet står overfor ulike 
utfordringer og muligheter, derfor må vi 
gi folk større innflytelse over utformingen 
av sitt eget lokalmiljø. En forutsetning for 
et godt lokaldemokrati er at kommunene 
og fylkeskommunene har frihet og 
ressurser til å foreta egne politiske valg 
etter lokale forhold og prioriteringer. 
God stedsutvikling er viktig for bosetting, 
næringsutvikling, trivsel og trygghet. 
Derfor trenger Norge livskraftige 
distrikter, tettsteder i utvikling og gode 
bysamfunn.

Møte fremtidens omsorgsbehov

Daniel Myhren Hovind
3. kandidat

Åste Marie Lande Lindau
2. kandidat

 En aktiv distriktspolitikk

1. Verdier som varer  
KrF vil ta vare på de verdiene Norge er bygget på, disse kan ikke tas for gitt. 
Kjenner vi røttene våre, er vi også tryggere i møte med nye mennesker og 
kulturer. Menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret er verdier å 
bygge framtiden på. 

2. Tid og valgfrihet til familien  
KrFs svar til småbarnsfamiliene er klart: mer tid og mer valgfrihet. Færre A4-
løsninger. Familiene må styrkes – ikke styres. KrF vil gi familiene valgfrihet, så  
alle kan velge løsningene som er best for seg og sine barn.

3. Et aldersvennlig samfunn 
Det skal være godt og trygt å bli gammel i Norge. KrF mener det er på tide at de 
som tar seg av sine eldre blir verdsatt. Derfor vil KrF ha en egen pårørendestøtte. 
Utbyggingen av sykehjemsplasser må fortsette og hjemmetjenesten må styrkes. 

4. Menneskeverd i alle livets faser  
Alle mennesker er like mye verdt. Vi vil kjempe for menneskeverdet i alle livets 
faser. Ingen skal sorteres bort! KrF vil ha bedre støtte til dem som får barn med 
ekstra behov. Vi sier tydelig nei til svekkelse av rettsvernet for ufødt liv og til aktiv 
dødshjelp. Hvert hjerteslag er verdt å kjempe for! 

5. Næring og jobbskaping 
I dag står mange mennesker utenfor arbeidslivet. KrF vil jobbe for å inkludere 
flere. Pandemien har for mange familier vært preget av arbeidsledighet og 
permittering. Vi må få folk tilbake til jobb. 

6. På lag med de som trenger det mest   
KrF stiller opp for de mest sårbare i samfunnet. Vi vil støtte ideelle og frivillige 
aktører innen rusomsorg og barn- og ungdomsarbeid. Disse er viktige for å 
forebygge og hjelpe mennesker i en sårbar situasjon. 

7. En god overgang fra barnehage til skole 
En god skolestart legger grunnlaget for mange viktige år i barnets liv. KrF vil ha 
flere trygge voksne i skolen og barnehagen. Vi vil erstatte førsteklasse med en 
førskoleklasse der leken, trygghet og relasjoner har en sentral plass. 

8. Levende lokalsamfunn   
KrF vil ta hele landet i bruk! Vi ønsker et livskraftig landbruk som gir økt 
matproduksjon, bedre inntektsutvikling for bøndene og styrket jordvern. Det 
gir oss arbeidsplasser i hele landet. KrF vil ha trygge veier og et godt utbygd 
jernbanenett. Vi vil bedre kollektivløsningene og bredbåndstilgang i hele landet. 

9. En offensiv og ansvarlig klimapolitikk   
KrF vil ta vare på jorda for de som kommer etter. Klimakrisen er først og fremst en 
krise for verdens fattige. Mennesker må legge på flukt, og vi har et ansvar for å 
hjelpe. Vi må bidra til å stoppe klimaendringene ved å kutte utslipp nasjonalt og 
bidra aktivt internasjonalt. 

10. Nestekjærligheten kjenner ingen landegrenser  
Vi må aldri bli oss selv nok! Vi har et ansvar for å hjelpe verdens fattige og 
forfulgte. KrF vil fortsatt holde bistanden og utviklingshjelpen høyt, fordi vi ser at 
det nytter! 

 10 grunner til å stemme KrF


