
Årsmelding for Viken KrF 2021  
 

1.0. Oppsummering av arbeidsåret, ved fylkesleder Britt Egeland Gulbrandsen 
Vi har lagt bak oss enda et spesielt år. 2021 fortsatte med en pandemi som la begrensninger på 
fysiske møter. Fylkesårsmøte foregikk på teams 13 mars. Da var det Kjell Ingolf Ropstad som kom 
med en hilsen til oss.  Heldigvis fikk vi arrangert et ekstraordinært fylkesårsmøte på Hennie Onstad 
senteret i Bærum i oktober kombinert med en høstfest. Det ble en skikkelig påfyllsdag med innlegg 
av David Hansen, Ida Lindtveit Røse og Erling Ekroll.  

2021 var et valgår med Stortingsvalg i tre valgkretser i Viken. Mange av dere var aktive og sto på 
stand og leverte brosjyrer. Valgresultatet ble ikke som vi forventet med et resultat under 
sperregrensa og kun tre representanter på Stortinget. Vi fikk ikke inn Ida Lindtveit Røse, Maria Moe 
eller Kjell Erland Grønbeck, men det manglet ikke på innsatsviljen. Neste gang er det kommune- og 
fylkestingsvalg. Arbeidet med å stille lister og skrive program starter i 2022. 

Framsnakk var et nyord som kom for en del år siden. Mannen bak ordet hadde sett seg lei på all 
baksnakkingen og negative kommentarer. Vår oppgave frem mot neste valg er å framsnakke våre 
sentrale politikere og våre KrF-politikere lokalt.  Sammen skal vi sørge for at KrF sin stemme fortsatt 
blir å høre i samfunnsdebatten og være synlige slik vi var under valgkampen i 2021. Takk til alle som 
fortsatt har et stort hjerte for KrF i Viken! 

 

2.0       Fylkesstyret 
2.1 Sammensetning av fylkesstyret 
På fylkesårsmøtet i mars, gikk Knut Stubben ut av styret. Kamilla Synnøve Pletten Aasgard gikk 
samtidig fra fast plass i styret til 1.vara. Hege Irene Fossum og Vegard André Amundsen ble valgt inn 
som nye medlemmer.  

Etter fylkesårsmøtet har Fylkesstyret bestått av følgende personer:  

Leder   Britt Egeland Gulbrandsen, Indre Østfold 
1.nestleder  Tonje Sofie Ranvik, Asker 
2. nestleder  Billy Taranger, Drammen 
3. nestleder  Bjørn Lande, Sarpsborg  
Styremedlemmer Ludvig Munkejord, Gol 
   Hege Irene Fossum, Ringerike 
   Knut Espeland, Indre Østfold 
   Vegard Andre Amundsen, Rælingen 
   Merete Fjeld Årdal, Gjerdrum 
   Terje Aadne, Nannestad 
Fra fylkestingsgruppen Ida Lindtveit Røse, Nordre Follo 
Fra KrFU  Constance Thuv, Fredrikstad 
Fra KrF Kvinner  Kari Anne Karlsen, Nittedal 
1. vara   Kamilla Synnøve Pletten Aasgard, Fredrikstad 
2.vara   Øivind Reymert, Indre Østfold 
3. vara   Turid Solberg Thomassen, Drammen 



2.2 Ansvarsoppgaver i Fylkesstyret 
Det har vært et mål at samtlige styremedlemmer skal ha ansvar for et utvalg eller et fagområde. På 
denne måten tar hele styret aktiv del i driften av fylkeslaget.  

Britt Egeland Gulbrandsen Fylkesleder 
    Valgkampleder 
    Medlem av Landsstyret 

Tonje Sofie Ranvik  Leder av praktisk valgkampkomite i Akershus 
Fylkesstyrets kontaktperson for lokallag i Akershus 
Medlem av Landsstyret 

Billy Taranger   Leder av praktisk valgkampkomite i Buskerud 
    Fylkesstyrets kontaktperson for lokallag i Buskerud 
    Fylkesstyrets kontaktperson i Seniorutvalget 
    Medlem av Landsstyret 

Bjørn Lande   Leder av praktisk valgkampkomite i Østfold 
    Fylkesstyrets kontaktperson for lokallag i Østfold 

Ludvig Munkejord  Distriktspolitisk utvalg (under opprettelse) 

Hege Irene Fossum  Skoleringsansvarlig/Motimateansvarlig 

Knut Espeland   Leder av Utvalg for menneskeverd og inkludering   

Vegard Andre Amundsen Oppvekstpolitisk utvalg (under opprettelse) 

Merete Fjeld Årdal  Internasjonalt ansvarlig 
Medlem av Utvalg for menneskeverd og innkludering 

    Medlem av flerkulturelt utvalg 

Terje Aadne   Leder av Flerkulturelt nettverk 
 

2.3 Fylkesstyrets møter 
Fylkesstyret har i 2021 hatt 9 møter og behandlet 69 saker. På grunn av pandemien har de fleste 
fylkesstyremøtene blitt avholdt digitalt.  

Viktige saker for fylkesstyret i år har vært programarbeid og arbeid med politiske uttalelser.  

 

2.4 Fylkesstyrets ledergruppe 
Fylkesstyrets ledergruppe består av fylkesleder, nestledere og fylkessekretær. Ledergruppen har hatt 
10 møter og behandlet 39 saker.  

En stor del av Ledergruppens virksomhet i 2021 har bestått av å koordinere og samordne 
valgkampen mellom de tre valgkretsene i fylket, samt forberedelser til Landsstyremøter. 
Ledergruppen forbereder også saker til fylkesstyret.  

 
 



3.0.  Arbeid i komiteer og utvalg 
3.1. Flerkulturelt nettverk 
Flerkulturelt Nettverk har i løpet av 2021 hatt disse deltagerne: 
Sohail Farman Lørenskog, Paul Johansen Ås, Leontine Umugiraneza Nordre Follo, Namegabe Rubasha 
Sarpsborg, Berzat Ihtimani Drammen, Merete Årdal Gjerdrum, Farrukh Iqbal Skiptvet, Margrethe 
Stang Sarpsborg, Henriette Scarborough Ringerike og Terje Aadne Nannestad  
 
Nettverket har hatt dette mandatet:  
Politikkutvikling, rekruttering til valget og rekruttering KrF 
 
Nettverket har hatt denne virksomheten: 
Levert forslag til politisk program og ett resolusjonsforslag til Viken KrF 
Levert forslag om videre utvikling av flerkulturelt arbeid i KrF til Viken KrF 
6 styremøter og 2 møter med migrantledere sammen Oslo KrF  
Ett av styremøtene var sammen med utvalg for menneskeverd og inkludering 
 

3.2. Utvalg for menneskeverd og inkludering 
Medlemmer: Knut Espeland (leder), Merete Fjeld Årdal (nestleder), Léontine Umugiraneza, Lisbeth 
Gamre Skulstad, Lino Egidio Lubiana og Elisabeth Fremstad Aukrust. 
 
Utvalget har avholdt ti utvalgsmøter 2021, derav ni på Teams og ett fellesmøte på Landskontoret 
med Flerkulturelt nettverk. Utover disse har det vært arbeid mellom møtene via telefon og e-post.  
 
Agenda har vært: 1) Ferdigstillelse av mandat og verdiplakat for godkjenning i fylkesstyret. 2) 
Endringsforslag til KrFs stortingsprogram. 3) Innspill til stortingskandidatenes medieutspill. 4) Kontakt 
med Flerkulturelt nettverk for drøfting av arbeidsdeling/samarbeid/fellesarrangement. 
 
Gjennom resolusjoner og innspill til partiprogrammet har utvalget bidratt til god verdidebatt ut fra 
rammen av mandatet. Et eksempel på dette er utvalgets gjennomslag på Landsmøtet for å 
opprettholde programformuleringen «KrF vil ivareta rettsvernet for enkeltmennesket fra 
unnfangelse til naturlig død.» under kapittel 10 «Et samfunn med plass til alle» 
 
Utvalgets verdiplakat tar utgangspunktet i første paragraf i KrFs vedtekter hvor verdiene forankres i 
Bibelen, og vektlegger at grunnlaget for nestekjærlighet er Guds kjærlighet til alle mennesker 
gjennom Jesu Kristi gjerning.  
 
Utvalget vil også videre følge opp arbeidet med KrFs verdigrunnlag fram mot behandlingen på 
landsmøtet i 2023. 

 
3.3. Seniorutvalget 
Medlemmer og mandat: 

Medlemmer av utvalget i 2021: Fra Akershus: Kari Husøy, Karl Edvin Moksnes og Trygve 
Bekkesletten, leder. Fra Buskerud: Brynhild Heitmann, sekretær og Billy Taranger. Fra Østfold: 
Bjørnar Grønbech og Marianne Nordlie. 



Det er utarbeidet mandat som er vedtatt i Fylkesstyret. 

Virksomheten: 

Det er avholdt 8 utvalgsmøter, herav 5 på Teams og 3 på landskontoret. 
Vi har hatt samtaler og saker som har lagt grunnlag for videre arbeid. Det kan nevnes noen saker 
spesielt: 
* I januar avsluttet vi arbeidet med programmet til KrF. Vi lagde mange forslag til endringer og nye 
punkter. 

*Vi arbeidet også noe med saker til Landsmøtet. Vi var så heldige å ha vår mann Billy Taranger som 
delegat. 

* Vi arbeidet mye med pensjoner og trygd. Vi så på prinsipper og rettferdighet. Og satte oss inn i 
regulering av pensjon og trygd. 

* Vi har hatt møte med Seniorutvalget sentralt ved leder Kristian Helland for å se på arbeidsform og 
rutiner for seniorutvalgene i fylkene. 

* Vi inviterte generalsekretær Geir Morten Nilsen til et av våre møter. Han kunne ikke møte, men 
administrasjonssjef Eirik Nordeide Helgøy møtte. Vi gikk igjennom arbeidet i partiet sentralt og på 
Stortinget. Og vi fikk en klargjøring av tjenesteveien i uttalelser m.m. 

* Fremover vil vi arbeide med bl.a kvalitetssikring i pleie- og omsorgssektoren. 

* Vi har også arbeidet frem et dokument som blir retningsgivende for arbeidet videre både innad og 
utad, for og med KrF. 

* Til slutt kan nevnes at vi har sendt hyggelig oppmerksomhet til aktuelle personer i KrF ved spesielle 
anledninger. 

 

4.0.  Valgkamp Stortingsvalget 2021 
4.1. Struktur for valgkamporganiseringen 
Det ble satt ned en strategisk valgkampkomité, som sammen med fylkesleder som overordnet 
valgkampleder var overordnet valgkampledelse for hele fylket. Den strategiske valgkampkomitéen 
utarbeidet en strategisk valgkampplan som ble vedtatt av fylkesstyret i februar. Medlemmene i 
strategisk valgkampkomité fordeler ansvaret for å følge opp toppkandidatene seg imellom.  

Det ble videre satt ned en praktisk valgkampkomité i hver valgkrets, ledet av nestleder fra 
valgkretsen. Den praktiske valgkampkomitéen hadde ansvar for å sette den strategiske planen ut i 
live, utarbeide en operativ valgkampplan for valgkretsen og drive den praktiske valgkamparbeidet.  

I tillegg ble det i større grad enn tidligere lagt vekt på at hvert lokallag skulle oppnevne en lokal 
valgkampkomité, med tydelig definerte ansvarsoppgaver og utarbeide sin egen valgkampplan. 
Lokallagene fikk tilsendt en mal til hjelp i dette arbeidet.  

Strukturen med en strategisk komité og tre praktiske komitéer fungerte godt. Strategisk komité 
hadde høy kompetanse, som ble godt utnyttet på denne måten.  

Det var også nyttig å ha nestlederne i fylkesstyret som leder av hver sin valgkampkomité. Dette bidro 
til å knytte arbeidet i valgkampkomitéene tett til fylkesledelsen og arbeidet i fylkeslaget som helhet. 



Samtidig bidro det at valgkampleder ikke var topp 3 på lista til at disse fikk konsentrere seg mer om 
utadrettet virksomhet.  

 

4.2. Økonomi 

Fra fylkeslaget ble det budsjettert med 140 000kr til hver valgkrets, samt 100 000kr til generell 
valgkamp i Viken. I tillegg ble det gitt valgkampbidrag fra enkeltpersoner, lokallag og enkelte 
bedrifter. Valgkampbidrag var øremerket spesifikk valgkrets eller formål.  

Fylkestingsgruppen dekket reiseutgifter for fylkestingsgruppens medlemmer.  

Valgkretsene klarte å gjennomføre essensielle valgkampaktiviteter innenfor de økonomiske 
rammene som forelå. Østfold fikk inn over 50 000kr i valgkampbidrag. Dette gav et handlingsrom til å 
frikjøpe førstekandidaten innenfor valgkretsens budsjett.  

De økonomiske rammene la likevel begrensninger på hvilke valgkampaktiviteter som kunne 
gjennomføres. Det økonomiske utgangspunktet fra fylkeslagets side vil ikke være bedre neste 
valgkamp. Dersom vi skal ha større handlingsrom, må det satses bredere og mer systematisk på 
valgkampbidrag fra bedrifter og enkeltpersoner, i alle tre valgkretser.  

 

4.3. Valgkampsaker og målgrupper 

Vikens strategi var å følge de nasjonale valgkampsakene: verdig alderdom, trygg oppvekst og kristne 
verdier. Samtidig ble aktive kristne definert som en målgruppe.  

Vi fikk gode konfliktlinjer mot de andre partiene på saker rundt familie og trygg oppvekst. Dette gav 
flere gode oppslag. Derimot viste det seg vanskelig å få på gode saker knyttet til verdig alderdom og 
kristne verdier.  

 

4.4. Internkanaler på sosiale medier 

Akershus og Østfold opprettet lukkede facebookgrupper for internkommunikasjon; Ida på tinget og 
Maria på tinget. Disse ble særlig brukt til å mobilisere tillitsvalgte til å like, dele og kommentere på 
toppkandidatenes facebookinnlegg. Også Buskerud hadde en intern Facebook gruppe og brukte også 
Messenger grupper flittig.  

I tillegg ble Tillitsvalgtgruppen for Viken KrF brukt til å dele påminnelser, tips, inspirasjon og 
eksempler på «best practice».  

 

4.5. Teamsmøter 

Akershus og Østfold gjennomførte jevnlige teamsmøter med lokallagene. Hovedmålet med disse 
samlingene var å gjøre lokallagene kjent med og stolt av toppkandidatene, skape en følelse av 
fellesskap blant lokallagene i valgkretsen, samt inspirere og informere.  

Buskerud valgte å kontakte hvert enkelt lokallag via telefonen, mail, SMS eller besøk. 

 



4.6. Skolering – Motimate 

En stor del av skoleringsarbeidet i forkant av og underveis i valgkampen skjedde ved hjelp av 
Motimate. Ca 145 av medlemmene i Viken har opprettet bruker på Motimate. Det ble reklamert for 
appen på teamsmøter, i nyhetsbrev og i tillitsvalgtgruppen.  

 

4.7. Redaksjonelle oppslag 

Vi fikk mange gode redaksjonelle oppslag i Østfold og Akershus, samt noen kandidatpresentasjoner 
og noen redaksjonelle oppslag i Buskerud-aviser og intervju på NRK Buskeruds sending. Det er 
krevende å komme på, og kandidatene må gjøre en betydelig jobb med å bygge opp og selge inn 
saker til media selv. Vi har ikke statistikk over antall oppslag, men det dreier seg om anslagsvis 30 
ulike oppslag i løpet av de siste 6 ukene. I tillegg fikk vi på trykk en rekke leserinnlegg.  

 

4.8. Facebook 

I tillegg til Viken KrF sin facebookside, ble Ida sin politikerside brukt i Akershus og Maria sin 
politikerside brukt i Østfold. I tråd med strategisk valgkampledelse sine råd, valgte Kjell å bruke sin 
personlige profil i valgkampen. Årsaken til dette er at det er tidkrevende å bygge opp en følgerskare 
på en ny politikerside. Underveis i valgkampen valgte valgkampkomiteen i Buskerud også å ta i bruk 
Buskerud KrF sin gamle facebookside som har vært sovende siden sammenslåingen.  

Det ble produsert videoer i alle tre valgkretser. I tillegg produserte fylkeskontoret infografics med 
budskap knyttet til de definerte valgkampsakene.  

I løpet av de siste 28 dagene før valget, hadde innlegg på de aktuelle sidene følgende spredning:  

Side Antall innlegg Rekkevidde Innleggsengasjement 
Viken 32 37 900 9 943 
Ida 18 15 600 4 160 
Maria 28 15 300 5 486 

 

Vi har ikke informasjon om rekkevidden for Kjell sin personlige profil. Vi ser at antall følgere har lite 
innvirkning på spredning av facebookpostene. Hvor mange som ser innleggene er heller avhengig av 
kommentarer, delinger og sponsing.  

 

4.9. Brosjyre 

Det ble utarbeidet en valgbrosjyre for hver valgkrets, med utgangspunkt i en mal levert fra 
Landskontoret. Arbeidet med brosjyrene ble forsinket i påvente av malene. 

Brosjyrene ble bestilt i følgende opplag:  

Valgkrets Distribusjon 
v/Bring 

Distribusjon 
v/lokallagene 

Totalt 

Akershus 179 450 67 345 246 795 
Buskerud 20 698 39 847 60 545 
Østfold 28 124 63 301 91 425 



 

Tilbakemeldinger på layout og tekst i brosjyrene er i hovedsak gode.   

 

4.10. Arrangementer 

Sentrale besøk ble fordelt av en egen strategigruppe sentralt. Viken spilte inn hvilke 
satsningskommuner som var utpekt, slik at dette kunne hensynstas i vurderingen. Besøk fra 
statsråder og partiledelse ble hovedsakelig knyttet til førstekandidatene, ikke til enkeltkommuner. 
Viken fikk forholdsvis mange besøk fra sentralt; Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad, Ingelin Noresjø, 
Knut Arild Hareide, Hans Fredrik Grøvan og Hans Olav Syvertsen, noen av dem var også på flere 
besøk. Besøk ble brukt til å skaffe avisoppslag for førstekandidatene, samt til åpne møter.  Vi ble 
tilbudt noen flere besøk enn dette, men uten at aktuelle lokallag eller førstekandidater hadde 
kapasitet til å ta i mot dem på kort varsel.  

Flere lokallag gjennomførte morgenaksjoner. Her var lokallagene flinke til å dele ideer og inspirere 
hverandre.  

Buskerud gjennomførte åpne møter i samarbeid med lokale menigheter, samt kontaktmøter med en 
muslimsk forsamling.  

Østfold forsøkte å invitere ulike menighetsledere til et teamsmøte, men dette fikk ingen deltakere.  

Akershus arrangerte søndagsaksjon utenfor noen av kirker. Det var særlig vellykket å stå utenfor 
pinsekirken i Asker. 

 

4.11. #ringenkrfvenn – Viken KrFs ringeaksjon 

Vi vet at personlig kontakt er det viktigste verktøyet for å vinne stemmer. I en tid med pandemi, var 
det vanskelig å planlegge valgkampaktiviteter som sikret personlig kontakt. Strategisk valgkampplan 
pekte på ringeaksjon som løsning på dette dilemmaet. Vi hadde stor tro på at dette var et 
virkemiddel som kunne ha stor effekt. Det ble utarbeidet en veiledning til ringeakasjonansvarlig i 
valgkretsen, ringeaksjonansvarlig i lokallaget og hver enkelt person som skulle ringe. 
Ringeaksjonansvarlig i hver valgkrets brukte relativt mye ressurser på å mobilisere lokallagene til å 
bidra.  

Flere lokallag forsøkte å gjennomføre ringeaksjon, i ulike former. De fleste hadde likevel ikke 
ringedugnader hvor man satt samlet, men oppfordret medlemmer og ressurspersoner til å ringe på 
egen hånd. Det viste seg svært vanskelig å mobilisere frivillige til å gjennomføre ringingen. Resultatet 
står ikke i forhold til innsatsen. Vi må konkludere at vi ikke lyktes med dette.   

 

4.12. Målsetninger og resultater 

 

 Stemme-
berettigede 2013 2017 2019 

Måltall 
for 2021 

Resultat 
2021, 
antall 

stemmer 

Resultat 
% 

Totalt Akershus 422253 11177 8069 7759 10579 7580 2,0% 



Totalt Buskerud 182381 4558 3208 2319 4314 3 319 2,3% 

Totalt Østfold 208512 8727 6725 4935 8260 5 414 3,3% 

 

4.13. Det ultimate spørsmålet – blir det noe stemmer av dette her? 

Listekandidater, lokallag og enkeltpersoner har lagt ned en imponerende innsats i valgkampen. 
Likevel gir det seg ikke utslag i noe økning i antall stemmer. Dette kan nok ha mange årsaker. Noen 
av disse årsakene er utenfor fylkeslagets kontroll. Vi må likevel gjøre en strategisk vurdering i 
planlegging av neste valgkamp om de valgkampaktivitetene vi gjør faktisk resulterer i flere stemmer, 
eller om vi bør arbeide på andre måter.  

 

5.0. Lokallag og medlemmer 
Viken KrF var ved årsskiftet registrert med 42 lokallag og totalt 2429 medlemmer (mot 2516 ved 
utgangen av 2020).  

92% av medlemmene våre hadde betalt kontingent ved nyttår. Det innebærer at 192 medlemmer vil 
bli strøket fra medlemsregisteret på grunn av manglende betaling, i henhold til GDPR-regelverket.  

Blant medlemmene våre er 55,2% kvinner og 44,8% menn. Gjennomsnittsalderen for medlemmer i 
Viken KrF er 67,2 år. Det er blant de fylkeslagene i landet med høyest gjennomsnittsalder. 
Gjennomsnittsalderen på landsbasis er 64,3.  

Halvparten av lokallagene har ikke fått noen nye medlemmer i 2021.  

 

Lokallag 

Kom. 
styre 
repr. 

Lok. 
leder 

er 
også 
gr. 

leder
? 

Motimate 
KrF medlemmer pr. 

18.11.21 
KrFU medlemmer pr. 

18.11.21  

Økonomi pr. 31.12 

Antall 
bruker
e 

Mer 
enn   

3 
kurs 
på 3 
uke

r 

Antal
l  
medl 

Betal
t 

Betal
t % 

Antal
l  
KrFU 
medl. Betalt 

Betal
t % 

Nye 
medl  
2019

- 
2021 2019 2020 

Dir. medl.    9 3 30 23 76,7 0 0  4   
Aremark  2  1 0 31 30 96,8 2 2 100,0 1  44 375   54 725  
Asker  1 Ja 5 0 119 104 87 11 5 45 28  138 011   194 643  
Aurskog-
Høland  2  4 0 95 83 87,4 2 1 50 2  15 417   10 270  
Bærum  1  6 1 118 104 88,1 14 10 71 19  366 814   441 615  
Drammen  1  7 6 146 134 91,8 5 3 60 18   213 002   257 127  
Eidsvoll  1  1 0 37 34 91,9 2 2 100 2    9 057  
Enebakk    2 1 21 20 95,2 0 0  2   
Fredrikstad  2 Ja 9 5 164 155 94,5 9 8 89 11   33 436   47 208  
Frogn    1 0 19 18 94,7 0 0  1  8 676   12 529  
Gjerdrum  1  2 0 30 29 96,7 0 0    31 226   36 502  



 

 

Gol      12 10 83,3 0 0     
Halden  1 Ja 4 2 96 87 90,6 1 1 100 10  36 017   47 528  
Hemsedal 1  1 0 26 18 69,2 0 0  4   
Hol      21 21 100,0 0 0     
Hole  1 Ja 1 0 18 17 94,4 0 0    17 478   19 817  
Hurdal  1  2 2 29 27 93,1 1 1 100 1   
Indre 
Østfold  2  10 7 151 138 91,4 5 2 40 10  42 234   52 820  
Kongsberg      19 15 78,9 0 0    13 074   14 632  
Lier 1  4 0 46 46 100,0 1 1 100 5  30 784   45 524  
Lillestrøm 1  3 2 131 117 89,3 10 7 70 14  236 687   386 936  
Lunner    1 0 10 10 100,0 1 1 100 1   20 282  
Lørenskog  1 Ja 2 0 45 42 93,3 1 1 100 6  165 141   112 064  
Marker      40 35 87,5 0 0     
Modum  1  4 2 29 28 97 0 0  1   
Moss 1  4 2 88 83 94,3 0 0  7  67 971   
Nannestad  1  4 2 36 35 97,2 1 1 100,0 4  17 689   12 495  
Nes KrF 
(Akershus) 1  1 0 31 29 93,5 1 1 100,0 1  4 985   10 687  
Nes KrF 
(Buskerud) 1    9 8 88,9 0 0     
Nesodden  1 Ja 3 0 41 40 97,6 0 0  4   
Nittedal  1  7 2 42 38 90,5 2 2 100,0 7  40 626   77 071  
Nordre 
Follo   11 6 125 119 95,2 7 7 100,0 9  80 365   119 450  
Rakkestad 2  2 0 85 79 92,9 4 3 75,0 2   
Ringerike  1  3 2 48 44 91,7 1 1 100,0 2  14 995   
Rælingen 1  3 2 22 19 86,4 1 1 100,0 4   
Råde  2  6 1 80 78 97,5 6 6 100,0 11  98 708   120 338  
Sarpsborg  2  9 4 147 139 94,6 4 2 50,0 17  15 752   33 806  
Skiptvet 1    36 30 83,3 1 0 0,0 2   
Ullensaker  1  3 2 48 44 91,7 1 1 100,0 4  9 210   10 603  
Vestby   3 2 31 27 87,1 0 0  5   118 721,00    115 288  
Våler  1  5 1 27 27 100,0 2 2 100,0 2   2 441,00   9 881  
Øvre Eiker  1 Ja 2 0 24 23 95,8 0 0  1   46 061    45 871  
Ål     18 16 88,9 0 0  3   
Ås  1 Ja 1 0 37 34 91,9 0 0  3   76 444    83 477  

51 41 8 137 54 2429 2234 92,0 96 72 75,0 220  1 986 342  
  2 402 

248  

        



6.0. Møter og samlinger i regi av fylkeslaget 
Også i 2021 gjorde pandemien det vanskelig å møtes fysisk. I januar ble det arrangert digitalt 
temamøte om programarbeidet, med Ingelin Noresjø. I mars ble fylkesårsmøtet avholdt på Teams, 
med Kjell Ingolf Ropstad som årsmøtetaler. I april var det digitalt skoleringssamling med innføring i 
Motimate. I april startet også valgkampskoleringen, med digital valgkamp-KickOff for Akershus og 
digital valgkamp-KickOff for Østfold. Både valgkampkomiteen i Akershus og Østfold arrangerte jevnlig 
slike digitale samlinger for alle i lokallagsstyre eller lokale valgkampkomiteer helt frem til valget. 
Valgkampkomiteen i Akershus arrangerte dessuten åpne digitale temamøter med blant annet Kjell 
Magne Bondevik og Knut Arild Hareide som innledere. I forbindelse med partileders avgang, avholdt 
fylket et digitalt informasjonsmøte for lokallagsledere i september.  

 

7.0. Sentrale møter og posisjoner 
7.1 Landsmøter 

I april ble KrFs Landsmøte avholdt digitalt. Viken var representert med 18 delegater til Landsmøtet, 
beregnet til 7 delegater fra Akershus, 4 delegater fra Buskerud og 6 delegater fra Østfold, i tillegg til 
fylkesleder. Viken stilte med en samlet delegasjon. Som delegater deltok: Ida Lindtveit Røse, Tonje 
Ranvik, Sturla Henriksbø, Terje Ådne, Kari Anne Karlsen, Lars Salvesen, Kjell Erland Grønbeck, Sara 
Nøland, Billy Taranger, Ludvig Munkejord, Bjørn Lande, Maria Moe, Einar Kiserud, Constance Thuv, 
Knut Espeland og Iselin Bjørnstad. Vara Paul B. Johansen møtte i stedet for Arne Willy Dahl.  

Vikens delegasjon markerte seg på en rekke områder i programdebatten, særlig knyttet til temaer 
rundt barselomsorg, landbruk og det flerkulturelle perspektivet.  

I november ble det avholdt ekstraordinært Landsmøte i forbindelse med partilederens avgang. Viken 
stilte også her med 18 delegater, denne gangen representert ved: Paul B. Johansen, Tonje Ranvik, 
Sturla Henriksbø, Terje Ådne, Kari Anne Karlsen, Arne Willy Dahl, Lars Salvesen, Kjell Erland 
Grønbeck, Anne Lise Søvde Valle, Billy Taranger, Ludvig Munkejord, Bjørn Lande, Maria Moe, Kari 
Koppang Fuglevik, Constance Thuv, Knut Espeland og Brynjar Høidebraaten. 

 

7.2. Andre møter og posisjoner 

Viken KrF har tre plasser i Landsstyret, representert ved fylkesleder Britt Gulbrandsen, 1. nestleder 
Tone Sofie Ranvik og 2. nestleder Billy Taranger.  

I Sentralstyret er Viken representert ved Ida Lindtveit Røse. Hun møter fast i Sentralstyret som 1. 
vara.  

Hans Fredrik Grøvan var Vikens skyggerepresentant på Stortinget frem til stortingsvalget i 
september. Vi har ikke blitt informert om hvem som fungerer som ny skyggerepresentant for fylket 
etter valget.  

I november ble Tonje Sofie Ranvik, Vegard Andre Amundsen, Kolbjørn Westberg og Einar Kiserud 
plukket ut til å delta på KrF-akademiet, som er KrFs toppskolering i regi av Landskontoret. 

Fylkesleder deltar i månedlige møter med de andre fylkeslederne i partiet, i regi av Landskontoret. I 
valgkampen var det også regelmessige møter for fylkenes valgkampledere i regi av Landskontoret.  

 



8.0. Fylkeskontoret 
Viken KrF har i 2021 hatt følgende ansatte:  

1. Kasy Galgalo, Fylkessekretær, 100% 
2. Liv Aass Frank, Lokallagskonsulent, 50% 

 
Fra august har fylkessekretær vært 25% frikjøpt som lokalpolitiker. Det har vært arbeidet med å finne 
en vikar til å fylle disse prosentene.  
 
Fylkeskontoret er samlokalisert med Landskontoret i St Olavsgate i Oslo. I 2021 har det likevel vært 
mye bruk av hjemmekontor på grunn av pandemien.  
 
Fylkeskontoret arbeider i tett samarbeid med organisasjonsavdelingen på Landskontoret og de andre 
fylkessekretærene.  

 

9.0. Økonomi 
Se regnskap og økonomirapporter.  

 

10.0. Sideorganisasjoner 
Se egne årsmeldinger fra KrF Kvinner, KrFU og Fylkestingsgruppen.  

 

Vi vil avslutningsvis rette en stor takk til alle tillitsvalgte i Fylkesstyret, underutvalgene og alle 
lokallagene våre, som har stått på og gjort en innsats for å skape et varmere samfunn, også i dette 
krevende året.  

 

På vegne av fylkesstyret;  
Britt Egeland Gulbrandsen 
Fylkesleder 
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