
Årsmelding for Viken KrF 2022 
 

1.0. Oppsummering av arbeidsåret, ved fylkesleder Britt Egeland Gulbrandsen 
Siste år som Viken KrF har vært et utfordrende år. Det startet igjen med restreksnoner som følge av 
pandemien. Vi har lært oss å møtes på teams, noe som sparer oss for tid og penger, men oppleves 
som lite sosialt og relasjonsbyggende. Heldigvis kunne vi også møtes fysisk etter hvert. Vi har blitt litt 
bedre kjent med hverandre og alle har bidratt godt inn i styrearbeidet. Det endelige vedtaket om å 
dele opp Viken igjen ble stadfestet av regjeringen. Mange av oss kjenner på et vemod for å skilles 
etter å ha blitt kjent med nye flotte KrFere. Flere saker det siste året har derfor handlet om 
oppsplitting og dannelse av tre nye fylkeslag.   

Det ble satt i gang en prosess etter valget i 2021 for å se på ressursbruken og organiseringen på 
landskontoret. Etter å ha havnet under sperregrensen i stortingsvalget måtte organisasjonen slankes. 
Viken KrF har kommet med våre innspill og vi har fått mange gode diskusjoner om hva vi ønsker for 
partiet vårt fremover. Men en ting er vi enige om; vi ønsker fortsatt å være med å fremme god KrF 
politikk! 

Det har vært avholdt mange samlinger det siste året. De fleste digitalt for å kunne samle flest mulig 
til informasjon, oppmuntring og opplæring. Dette håper jeg vi fortsatt kan samarbeide om i årene 
fremover. Vi trenger å styrke hverandre og oppmuntres til å stå på videre for partiet.  

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle dere som hver dag bidrar til at KrF sin politikk blir synlig 
der hvor du bor. KrF trengs i norsk politikk, og der er du og jeg en viktig brikke. 

 

2.0       Fylkesstyret 
2.1 Sammensetning av fylkesstyret 
På fylkesårsmøtet i mars, gikk Tonje Sofie Ranvik ut av styret, og ble erstattet av Eva Høili som 
1.nestleder. Hege Irene Fossum meldte seg ut av partiet i august. Da rykket Kamilla Synnøve Pletten 
Aasgard opp som fast medlem av fylkesstyret.  

Etter fylkesårsmøtet bestod Fylkesstyret av følgende personer:  

Leder   Britt Egeland Gulbrandsen, Indre Østfold 
1.nestleder  Eva Høili, Asker 
2. nestleder  Billy Taranger, Drammen 
3. nestleder  Bjørn Lande, Sarpsborg  
Styremedlemmer Ludvig Munkejord, Gol 
   Hege Irene Fossum, Ringerike, frem til august 2022 
   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/Ailo Finnestrand 
Fra KrF Kvinner  Kari Anne Karlsen, Nittedal 
1. vara   Kamilla Synnøve Pletten Aasgard, Fredrikstad 
2.vara   Dagny Laache, Ullensaker 



3. vara   Turid Solberg Thomassen, Drammen 
4.vara   Iselin Bjørnstad, Rakkestad 
5.vara   Hilde Marie Bergly, Nes 
 

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 
    Medlem av Landsstyret 

Eva Høili   Leder av styringsgruppen for etablering av nye Akershus KrF 
Fylkesstyrets kontaktperson for lokallag i Akershus 
Medlem av Landsstyret 

Billy Taranger   Leder av styringsgruppen for etablering av nye Buskerud KrF 
    Fylkesstyrets kontaktperson for lokallag i Buskerud 
    Fylkesstyrets kontaktperson i Seniorutvalget 
    Medlem av Landsstyret 

Bjørn Lande   Leder av styringsgruppen for etablering av nye Østfold KrF 
    Fylkesstyrets kontaktperson for lokallag i Østfold 
    1.vara til Landsstyret 

Ludvig Munkejord  Styringsgruppen for etablering av nye Buskerud KrF 

Hege Irene Fossum  Skoleringsansvarlig/Motimateansvarlig, frem til august 2022 
    Styringsgruppen for nye Buskerud KrF, frem til august 2022 

Knut Espeland   Leder av Utvalg for menneskeverd og inkludering 
    Styringsgruppen for nye Østfold KrF   

Vegard Andre Amundsen Skoleringsansvarlig (fra august 2022) 
    Styringsgruppen for etablering av nye Akershus KrF 

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

    Medlem av flerkulturelt utvalg 
    Styringsgruppen for etablering av Akershus KrF 

Terje Aadne   Leder av Flerkulturelt nettverk 
    Styringsgruppen for etablering av nye Akershus KrF 
 

2.3 Fylkesstyrets møter 
Fylkesstyret har i 2022 hatt 9 møter og behandlet 64 saker. Viktige saker for fylkesstyret i år har vært:  

• Arbeidet med strategi-, handlings- og mobiliseringsplan, og aktiviteter knyttet til dette. 
• Å følge opp arbeidet med nominasjonsprosessen og møter i tre valgdistrikt 
• Jobbet med forberedelser til avvikling av Viken KrF og opprettelsen av tre nye fylkeslag, 

herunder organisering av personalressurser i de nye fylkene 
• Deltatt i høring om foreslåtte endringer i organisasjonstemet og avgitt hørinsgsvar til nytt 

sentralstyre 



• Arbeidet med høringssvar til nytt prinsipprogram inkludert lokallagene 

Det ble for øvrig lagt ned et arbeid med ringerunde i forbindelse med purring av kontingent.  

 

2.4 Fylkesstyrets ledergruppe 
Fylkesstyrets ledergruppe består av fylkesleder, nestledere og fylkessekretær. En stor del av 
Ledergruppens virksomhet i 2022 har bestått av å koordinere arbeidet i de tre styringsgruppene, 
samt forberede forberede også saker til fylkesstyret.  

 
3.0.  Arbeid i komiteer og utvalg 
3.1. Flerkulturelt nettverk 
Medlemmer: Fra Viken KrF; Terje Aadne, Merete Fjeld Årdal, Leontine Umugiraneza, Paul Johansen, 
Sohail Farman, Berzat Ihtimani og Namegabe Rubasha. 
Fra Oslo KrF: Lilly Kristin Langnes; Jon Steinar Kjøllesdal, Trine Lise Aasheim og Mufano Heretier. 
 
Møtevirksomhet: 
Det er avholdt 8 møter, tre på Landskontoret og 5 på Zoom. 
Det ble I forbindelse med valgakampen 2021 inngått samarbeid med Oslo KrF.  
Fra 2022 har Viken KrF og Oslo KrF samarbeidet I Flerkulturelt Nettverk. 
• Det har blitt gitt innspill til program til kommune og Fylkestingsvalget. 
• Det er foreslått personer til valglister 
• Det har blitt publisert artikkel I dagspressen om diskriminering I arbeidslivet sammen med 

Magne Supphellen 
• Markering av Ukrainas uavhengighetsdag og artikkel i dagspressen ved Jon Steinar Kjøllesdal 
• Aktuelle politiske saker knyttet til det Flerkulturelle feltet har vært tema på møtene. 
• Arenaer for samtale med befolkningen med annen etnisk bakgrunn har også vært tema på 

møtene. Mufano Heretier har gjennom nettverket initert rundbordssamtaler. 
• Medlemmer av nettverket deltok på arrangement om Rwandas nasjonaldag. 
 

3.2. Utvalg for menneskeverd og inkludering 
Medlemmer: Knut Espeland (leder), Merete Fjeld Årdal (nestleder), Léontine Umugiraneza, Lino 
Egidio Lubiana og Elisabeth Fremstad Aukrust.  

Lisbeth Skulstad gikk ut av utvalget i april. Nye medlemmer fra september: Kamilla Synnøve Pletten 
Aasgard og Anna Solberg. 

Utvalg for menneskeverd og inkludering har avholdt fire digitale utvalgsmøter i 2022 og ett i 2023 
(feb). Mellom møtene har utvalget samarbeidet på telefon, e-post og chat. Utvalget har også hatt 
dialog med Flerkulturelt nettverk for arbeidsdeling og samarbeid knyttet til overlappende 
saksområder. 

Saksfeltet omfatter primært: Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne, inkludering av 
flerkulturelle, forebygge utenforskap, vern om liv fra unnfangelse til naturlig død; og etiske aspekter 
knyttet til bioteknologi. 

Gjennomførte oppgaver:  

1.  Deltagelse i paneldebatt om Funksjonshemmedes rettigheter, arrangert av FFO (mars-22).  



2. Representasjon på årlig Rwandesisk markering av tutsi-folkemordet (apr-22). 

3.  Innspill til programarbeid lokalt og til de nye fylkene, samt presentasjon av fire aktuelle lokale 
valgkampsaker på skoleringssamling (sep -22). 

4. Endringsforslag til KrFs prinsipprogram, herunder besvare refleksjonsspørsmål. Utvalget spilte inn 
til Fylkesstyret som høringsinstans, men sendte også et eget innspill direkte til 
prinsipprogramkomiteen iht. mandat og etter avtale med komiteens leder (sep-okt 22). 

5. Tok initiativ (nov-22) overfor KrF sentralt til å bringe opp vern om ufødt liv/abortsaken som eget 
seminar på landskonferansen i januar. Dette sammenfalt med initiativ fra konferansekomiteen som 
allerede hadde satt saken på dagsorden i hovedprogrammet (jan-23). 

6. Planlegging av ett til to åpne møter med tematikk rundt vern om ufødt liv. Grunnet sykdom o.a. er 
ikke arrangementene avviklet enda, men planlegges gjennomført i løpet av våren. 

Veien videre: Viken fylkesstyre har vedtatt at underutvalgene skal bestå selvom Viken oppløses. 
Dette er det oppslutning om i Utvalg for menneskeverd og inkludering, som ser fram til samarbeid 
med de tre nye fylkene for å videreføre arbeidet innenfor gitt mandat. 

3.3. Seniorutvalget 
Medlemmer: 

Medlemmer av utvalget i 2022: Fra Akershus: Kari Husøy, Karl Edvin Moksnes og Trygve 
Bekkesletten. Fra Buskerud: Brynhild Heitmann og Billy Taranger. Fra Østfold: Bjørnar Grønbech, 
leder og Marianne Nordlie, sekretær. 

Møtevirksomhet: 

Det er avholdt 6 utvalgsmøter, herav 1 møte på Teams og 5 på landskontoret og behandlet 61 saker. 

Vi har hatt samtaler og saker som har lagt grunnlag for videre arbeid. Det kan nevnes noen saker 
spesielt: 

• Strømkrisen 
• Kvalitet i omsorgstjenester 
• Økonomi for seniorutvalget 
• KrFs organisasjon og styrking av organisasjonen 
• Krigen i Ukraina 
• Besøk av stortingsrepr Dag Inge Ulstein – diverse temaer ble tatt opp 
• Fremtidige pensjoner 
• Valgkampsaker – 3 potensielle valgkampsaker 
• Statsbudsjettet 2023 – innspill på budsjettposter 
• Rask Psykisk Helsehjelp – innspill sendt til lokallagene 
• KrFs evalueringsrapport etter stortingsvalget 2021 
• Aktuelle politiske saker – sak på alle møtene 
• Vi har også deltatt på Seniorforum på Stortinget 11.10.22 

 

3.4.  Internasjonal kontakt 
Vi har hatt kontakt med internasjonal avdeling i KrF direkte og via nyhetsbrev, og fulgt KrFs 
videreføring av demokratisk arbeid i Libanon, Kenya, Etiopia og Belarus.  Endel av denne 
virksomheten er et samarbeid mellom ungdomspartiene i Norge. I 2022 var det fokus på skolering av 



flere hundre politikere, samt studiebesøk fra disse partnerlandene. I Etiopia ble det opprettet et 
politisk kvinnenettverk som kan styrke kvinners plass i politiske prosesser i landet. Nytt i 2022 var et 
prosjekt der KrF vil bistå Estland i utvikling av nettverk for andre organisasjoner som jobber med å 
forsvare demokrati i Europa.  
 
På KrFs Landskonferanse i januar 2023, hadde vi besøk av den demokratiske opposisjon i Belarus, 
samt den Ukrainske ambassadøren. Forsamlingen fikk av disse belyst den ekstremt vanskelige 
situasjonen krigen har skapt. De framsto imidlertid med synlig tapperhet, håp og optimisme, gitt at 
land som Norge, Nato og Vesten står dem bi. 

 

4.0. Forberede opprettelse av tre nye fylkeslag 

Det ble nedsatt en styringsgruppe for hvert av de nye fylkeslagene, bestående av 
fylkesstyremedlemmene fra det aktuelle fylket.  

Styringsgruppene har jobbet med å forberede etablering av de nye fylkeslagene, arbeidet med 
forslag til lover, kommet med innspill til budsjett, gjort avklaringer i forhold til ansattkabalen osv.  

Styringsgruppene har kalt inn til flere Rådsmøter i sine respektive fylker for å drøfte aktuelle 
problemstillinger knyttet til det nye fylkeslaget, legge til rette for politisk diskusjon og sosialt 
fellesskap.  

 

5.0. Møter og samlinger i regi av fylkeslaget 

5.1. Fylkesårsmøte 

Fylkesårsmøtet ble avhold 18.mars i Misjonskirkens lokaler på Majorstua. Olaug Bollestad holdt 
årsmøtetalen. Tore Storehaug inspirerte til samtaler rundt prinsipprogrammet. Ellen Weydahl 
informerte om KrFs internasjonale prosjekter.  

5.2. Åpne politiske møter 

Det har blitt avholdt åpne regionale møter med politisk samtale og debatt flere steder i fylket i løpet 
av dette året, hvor alle medlemmer i regionen har blitt invitert. Her er noen eksempler:  

14.mars inviterte vi til et Teamsmøte med Dag Inge Ulstein om den utenrikspolitiske situasjonen, 
særlig med tanke på Ukraina. 

1.juni hadde vi åpent møte med Tore Storehaug i Sarpsborg, om Kristendemokratisk ideologi og KrF 
sitt prinsipprogram som fundament for utforming av lokalpolitikk. 

13.oktober ble det arrangert et åpent møte med Olaug Bollestad i Rakkestad, med godt oppmøte. På 
agendaen stod fire aktuelle temaer med innledninger av Olaug Bollestad og påfølgende samtale og 
debatt: 1. Et urolig Europa, 2.Strøm, drivstoff, renter – Hva skjer?, 3.Kommune og næringsliv i 
«krisetider», 4. Hvorfor engasjere seg i lokalmiljøet? Alle medlemmer i Østfold ble invitert og møtet 
ble markedsført bredt.  

18.oktober ble det arrangert medlemsmøte på Fylkeshuset, Galleri Oslo med Ida Lindtveit Røse som 
taler og gode samtaler.  



 

5.3. Skoleringssamlinger 

Lokallagslederforum: Det har blitt avholdt tre digitale skoleringssamlinger for lokallagsledere. KrF 
sentralt har startet å avholde jevnlige nasjonale lokallagsledersamlinger på Teams. Vi har derfor valgt 
å redusere antall lokallagslederforum i fylket noe. 

Gruppelederforum: Det har blitt avholdt tre digitale skoleringssamlinger for gruppeledere, med ca 
10-20 deltakere. Den første samlingen hadde fokus på arbeidet i gruppa, den andre fokuserte på KrFs 
synspunkter på oppløsning av Viken, mens den tredje fokuserte på hvordan profilere seg i media.  

Skoleringssamlinger for nominasjonskomiteer: Det har blitt avholdt tre digitale skoleringssamlinger 
for lokallagenes nominasjonskomiteer. På den første samlingen delte Terje Eikin erfaringer fra 
nominasjonsarbeidet i Arendal. På de to andre samlingene underviste fylkessekretær. Samlingene 
hadde mellom 15 og 30 deltakere.  

Skoleringssamlinger for programkomiteer: Det har blitt avholdt to digitale skoleringssamlinger for 
lokallagenes nominasjonskomiteer. På den første samlingen underviste fylkessekretær om 
arbeidsmåter i programarbeidet. På den andre samlingen delte Flerkulturelt nettverk, Utvalg for 
Menneskeverd og Seniorutvalget sine beste programforslag. Det var ca 30 deltakere på hver samling.  

Kurs for nye medlemmer: I september avholdt Viken KrF et kurs for nye medlemmer på 
Landskontoret, med 6 deltakere.  

 

5.4. Nominasjonsmøter 

Det ble valgt en nominasjonskomite for hvert av de nye fylkeslagene på fylkesårsmøtet i 2022, som 
har utarbeidet innstillinger på tre gode lister.  

Akershus 

Akershus avholdt sitt nominasjonsmøte 7.november og valgte en liste med totalt 57 navn. De 10 
øverste på lista ble:  

1 Ida Lindtveit Røse Nordre Follo 30 
2 Lars Birger Salvesen Eidsvoll 50 
3 Torleiv Ole Rognum Asker 74 
4 Sarah Løvstad Nannestad 22 
5 Paul Bolus Johansen Ås 61 
6 Vegard Andre Amundsen Rælingen 38 
7 Elisabeth Fremstad Aukrust Bærum 56 
8 Terje Aadne Nannestad 67 
9 Leontine Umugiraneza Nordre Follo 52 

10 Ailo Finnestrand Bærum 19 
 

Buskerud 

Buskerud avholdt sitt nominasjonsmøte 19.november og valgte en liste med totalt 21 navn. De 10 
øverste på lista ble:  



1.  Kjell Erland Grønbeck,   1965,  Øvre Eiker 
2.  Turid Solberg Thomassen,  1954,  Drammen 
3.  Hava Biser lhtiman,   2000,  Drammen 
4.  Helge Haraldset Hafsås,   1976,  Hemsedal 
5.  Morten Egeberg,   1960,  Lier 
6.  Anne Lise Søvde Valle,   1978,  Hole 
7.  Ludvig Munkejord,   1961,  Gol 
8.  Ingar Nergård,    1962,  Hemsedal 
9.  Sigrid Ingeborg Gislerud,  1962,  Flå 
10. Sigmund Thomas Amble,  1987,  Modum 

 

Østfold 

Østfold avholdt sitt nominasjonsmøte 21.november og valgte en liste med totalt 40 navn. De 10 
øverste på lista ble:  

1. Britt Egeland Gulbrandsen,   Indre Østfold,  1961 
2. Bjørn Lande,     Sarpsborg,  1968 
3. Constance Thuv,    Fredrikstad,  2000 
4. Hans Petter Aslakstrøm Hannaas,  Halden,  1987 
5. Kari Koppang Fuglevik,    Råde,   1955 
6. Kolbjørn Westberg,    Fredrikstad,  1991 
7. Mona Hovland Wendelborg,  Indre Østfold,  1969 
8. Lars Kristian Holøs Pettersen,   Rakkestad,  1984 
9. Kamilla Synnøve Pletten Aasgard,  Indre Østfold,  1996 
10. Brynjar Høidebraaten,   Våler,  1963 

 
5.5. Rådsmøter 

Styringsgruppene for opprettelse av de nye fylkeslagene har innkalt til Rådsmøter i hvert av de nye 
fylkeslagene, for å drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til opprettelse av henholdsvis Akershus 
KrF, Buskerud KrF og Østfold KrF.  

 

6.0. Lokallag og medlemmer 
Viken KrF var ved årsskiftet registrert med 42 lokallag og totalt 2034  medlemmer (mot 2429 ved 
utgangen av 2021).  

Det har blitt gjort en differensiert lokallagsoppfølging ut fra hvert enkelt lokallags situasjon.  
I tillegg til lokallagslederforum, mottar lokallagsledere informasjonsskriv fra fylkessekretær, samt 
individuell oppfølging etter behov.  
 
6.1. Særlig oppfølging 

Hurdal 



Det ble satt ned en ressursgruppe bestående av Jon Steinar Kjøllesdal, Britt Gulbrandsen og Lars 
Salvesen som jobbet systematisk med å få på plass et styre i Hurdal. I løpet av høsten avholdt 
lokallaget årsmøte og fikk valgt nytt styre. Vi forventer også at de klarer å stille med liste.  

Kongsberg 

Det ble satt ned en ressursgruppe bestående av Jon Steinar Kjøllesdal og Billy Taranger som har 
jobbet systematisk med å få på plass et styre og ei liste i Kongsberg. Det er nå tre personer i 
Kongsberg som er interessert i å bidra i lokallaget. Det skal avholdes et åpent møte med Dag Inge 
Ulstein 6.mars 23, med formål å rekruttere flere.  

Ål 

Det ble satt ned en ressursgruppe bestående av Jon Steinar Kjøllesdal, Kjell Erland Grønbeck og Tonje 
Ranvik. Ressursgruppen har arbeidet sporadisk i 2022, og fortsetter arbeidet i 2023.  

 

Lokallag med ekstra stort utviklingspotensial 

Det har blitt etablert et eget nettverk for lokallag med ekstra stort utviklingspotensiale, bestående av 
Bærum, Lørenskog, Lillestrøm og Halden. De har blitt invitert til en samling på Stortinget og en 
samling på Oslo Rådhus, med skolering rundt aktuelle temaer.  
 
 

6.2. Listebygging 

Det har blitt arbeidet med å stille liste i alle lokallag. Lokallagene har blitt kategorisert i et 
trafikklyssystem og lokallag som har utfordringer med å få på plass liste har blitt fulgt opp tettere enn 
andre.  

 

7.0. Sentrale møter og posisjoner 
Viken KrF har tre plasser i Landsstyret, representert ved fylkesleder Britt Gulbrandsen, 1. nestleder 
Eva Høili og 2. nestleder Billy Taranger.  

I Sentralstyret er Viken representert ved Ida Lindtveit Røse. I løpet av året har hun gått fra å være 
fast møtende 1.vara, til å bli fast medlem av sentralstyret.  

Fylkesleder deltar i jevnlige møter med de andre fylkeslederne i partiet, i regi av Landskontoret.  

Billy Taranger er medlem av KrFs valgkomite frem mot Landsmøtet i 2023.  

 

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

1. Kasy Galgalo, Fylkessekretær, 65% 
2. Liv Aass Frank, Lokallagskonsulent, 50% 
3. Jon Steinar Kjøllesdal, 35% 

 
Fylkessekretær vært 35% frikjøpt som lokalpolitiker. Jon Steinar Kjøllesdal har vært vikar i disse 
prosentene.  



 
Fylkeskontoret er samlokalisert med Landskontoret i St Olavsgate i Oslo. 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.  

 

På vegne av fylkesstyret;  
Britt Egeland Gulbrandsen 
Fylkesleder 
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