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1. Sentrale organer  
 

1.1 Landsmøtet 2021 

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

I 2021 ble landsmøte avholdt digitalt fra 29. april – 1. mai med 174 stemmeberettigede delegater 
ved møtets start, og ble ledet av dirigentene Reid Ivar B. Dahl, Hanne Sether Lilleberg og Hans Olav 
Syversen,  

Landsmøtet behandlet følgende saker: Leders tale, valg, programforslag, resolusjoner og 
årsmeldinger. 
 

Valg 
Landsmøtet valgte: partileder, 1. og 2. nestleder, 5 medlemmer og 
7 varamedlemmer til sentralstyret, se pkt. 1.4. Valgkomité med 9 medlemmer og 4 varamedlemmer, 
kontrollkomité med 2 medlemmer og varamedlem, og revisor. 

Valgkomité for landsmøte 2021: 
Leder: Olav i. Moe (Viken) 
Medlemmer: Helga Marie Bjerke (Troms), Andreas Brovig (Agder), Geirmund Lykke (Trøndelag), 
Astrid Aarhus Byrknes (Vestland), Beate Bondevik Lie (Vestland), Torhild Bransdal 
(Stortingsgruppen), Bente Groven Syversen (KrFK) og Edel-Marie Haukland (KrFU). 
Varamedlemmer: 1. Per Kåre Foss (Rogaland) 2. Elisabeth Løland (Oslo), 3. Reid Ivar B. Dahl 
(Hordaland) og 4. Jan Sahl (Nordland).  

Kontrollkomité: 
Hans Hilding Hønsvall (Vestfold/Vestfold og Telemark), Ann Kathrine Skjørshammer (Oslo) 
Varamedlem: Kjell Bjørseth (Hedmark/Innlandet) 

Revisor: Stiansen & Co AS 
 

Resolusjoner  

Det var innkommet 38 forslag til resolusjoner. Syv ble behandlet av landsmøtet, mens de øvrige ble 
oversendt sentralstyret. 

1.2 Ekstraordinært landsmøte 

Det ble avholdt et ekstraordinært landsmøte den 13. november ved Thon Hotel Arena Lillestrøm 
med 161 stemmeberettigede ved møtets start, og ble ledet av dirigentene Hans Olav Syversen og 
Hanne Sether Lilleberg. 
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Valg 
Landsmøtet valgte: partileder og 1. nestleder. Se pkt. 1.4. 

Valgkomité for det ekstraordinære landsmøte i 2021: 
Leder: Helga Marie Bjerke (Troms og Finnmark) 
Nestleder: Geirmund Lykke (Trøndelag) 
Medlemmer: Beate Bondevik Lie (Vestland), Reid Ivar B. Dahl (Rogaland), Billy Taranger (Viken) og 
Victoria Smenes (Møre og Romsdal) 
Varamedlemmer: 1. Terje Eikin (Agder), 2. Oluf Maurud (Innlandet), 3. Sigrid Haukvik (Vestfold og 
Telemark) 4. Jarle Skeidsvoll (Vestland) 
 
Kontrollkomité: 
Ann Kathrine Skjørshammer (Oslo), Kjell Bjørseth (Innlandet) 
Varamedlem: Olav I. Moe (Viken) 

 

1.2 Landsstyret  

Landsstyret består av: Sentralstyret (11 medlemmer), Fylkeslederne (11 medlemmer), 
fylkesnestledere (8), nestlederne (2) i KrF Kvinner og KrFU, 3 representanter fra stortingsgruppen og 
2 representanter fra de ansatte. 

Landsstyret var i 2021 samlet til 3 ordinære møter, og behandlet 20 saker. I tillegg var landsstyret 
samlet til 1 ekstraordinært møte. 

Landsstyret hadde ikke noen uttalelser. 

Landsstyrets sammensetning i 2021 
 
Fra sentralstyret:  se pkt. 1.4 
Fra fylkeslagene:  Bente Bostad (Trøndelag), Britt Gulbrandsen (Viken), Bror-Lennart 
     Mentzoni (Vestfold og Telemark), Dagfinn Arntsen (Nordland), Jan 
     Erik Fjukstad Hansen (Oslo), Morten Helland (Vestland), Oddny Helen 
     Turøy (Rogaland), Oluf Maurud (Innlandet), Truls Olufsen-Mehus 
     (Troms og Finnmark), Helga Marie Bjerke (Troms og Finnmark), 
Johan Fossan (Trøndelag), Billy Taranger (Viken), Rune Andre Frustøl (Agder),  Ragnfrid Granerud 
(Innlandet), Magnar Kleiven (Vestfold og Telemark), Jarle Skeidsvoll (Vestland), Knut Ståle Morsund 
(Møre og Romsdal), Tonje Sofie Ranvik (Viken)  

 
 
Fra KrFU:    Hadle Rasmus Bjuland og Eline Kunzendorf (til okt. 2021) 
     Joel Ystebø og Hilde Alice A. Skåra Gunvaldsen (fra okt. 2021),  
Fra KrF Kvinner:  Bente J. Groven-Syversen, Mona Enstad 
Fra stortingsgruppen:   
Ansattes representanter: Tone Helene Strat og Rolf Harald Endal 
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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 2021:  
 
Leder:    Kjell Ingolf Ropstad 
1. nestleder:   Olaug Johanne V. Bollestad 
2. nestleder:   Ingelin Noresjø 

Medlemmer:  Erik Lunde, Magne Supphellen, Anders Tyvand, Karin Bjørkhaug, 
    Randi W Frisvold 
KrFU:    Edel Marie Haukland 
KrF Kvinner:   Mariam Rapp 
Stortingsgr. rep.:  Hans Fredrik Grøvan   
Ansattes rep.:  Tone Helene Strat (vara: Rolf Harald Endal) 
 
Varamedlemmer: Knut Espeland, Ingunn Ulfstein, Charlotte Hoven, 
    Anne Kristin Bruns, Erik Næs, Marie Ljones Brekke 
Permisjon:  Tove Welle Haugland 

Sentralstyret etter landsmøtet 2021: 

Leder:    Kjell Ingolf Ropstad (frem til sept. 2021) 
    Olaug Johanne V. Bollestad (fra sept. 2021) 
1. nestleder:   Olaug Johanne V. Bollestad (Frem til sept. 2021) 
    Dag Inge Ulstein (fra nov. 2021) 
2. nestleder:   Ingelin Noresjø 

Medlemmer:  Karin K. Bakklund Bjørkhaug, Magne Supphellen, Anders Tyvand, 
    Randi H. Walderhaug Frisvoll, Per Sverre Kvinlaug 
 
KrFU:    Edel Marie Haukland (frem til okt. 2021) 
    Hadle Rasmus Bjuland (fra okt. 2021) 
KrF Kvinner:   Mariam Rapp 
Stortingsgr. rep.:  Hans Fredrik Grøvan (frem til okt. 2021) 
    Dag Inge Ulstein (fra okt. til nov. 2021) 
    Kjell Ingolf Ropstad (fra nov. 2021) 
Ansattes rep.:   Tone Helene Strat (vara: Rolf Harald Endal) 
 
Varamedlemmer: Ida Lindtveit Røse, Torhild Bransdal, Charlotte Veland Hoven, 
    Espen Andreas Hasle 

I 2021 hadde sentralstyret 11 møter og behandlet 80 saker. Sentralstyret behandlet og innstilte til 
landsstyret saker vedr. regnskap, budsjett, plan og styringsdokumenter.  

I tillegg forberedte sentralstyret landsmøtesaker, herunder progambehandling og resolusjoner om 
sentrale saker. 

I valgåret 2021 var valgkampplan og valgkampstrategi viktige saker i sentralstyret. 
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1.4 Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget består av leder og de to nestlederne, leder i KrF Kvinner, leder i KrFU og 
stortingsgruppens representant. 
 
Arbeidsutvalget hadde 7 møter og behandlet 21 saker i 2020. 

Arbeidsutvalgets sammensetning i 2021: 

Leder:   Kjell Ingolf Ropstad (til sept. 2021) 
   Olaug Bollestad (fra sept. 2021) 
1. nestleder  Olaug Bollestad (til sept. 2021) 
   Dag Inge Ulstein (fra nov. 2021) 
2. nestleder  Ingelin Noresjø 
 
KrFU:   Edel-Marie Haukland (til okt. 2021) 
   Hadle Rasmus Bjuland (fra okt. 2021) 
KrFK   Mariam Rapp 
Stortingsgr. rep.: Hans Fredrik Grøvan (til okt. 2021) 
   Dag Inge Ulstein (fra okt. til nov. 2021) 
   Kjell Ingolf Ropstad (fra nov. 2021) 

 

2. Politisk arbeid 
 
2021 ble et år der koronapandemien fortsatte å prege det politiske arbeidet. Det ble landet flere 
krisepakker og kompensasjoner til næringslivet og andre aktører. I tillegg til dette sikret blant annet 
KrF i regjering en videre økt barnetrygd, opprettelsen av et klimafond på 10 milliarder kroner og en 
bistandsbevilgning på 1 prosent av BNI. 

 
2.1 Uttalelser 

KrFs landsmøte 2021 vedtok følgende uttalelser: 
 

• Gode vilkår for friskolene 
• KrF vil styrke kvinnehelsen med kvinnehjerteforskning og nasjonalt senter for endometriose 
• Busetjing og verdiskaping i heile Noreg 
• Klimakamp mot sult! 
• Unge ut av koronakrisa 
• KrF vil ha et milliardløft for psykisk helse 
• KrF vil styrke familienes økonomi 

 
 

2.2 Politisk program 
Det viktigste politiske dokumentet for KrF i 2021 var politisk program 2021-2025, som ble behandlet 
og vedtatt på landsmøtet. Det ble gjort en grundig prosess rundt utarbeidelsen av programmet, som 
ble ledet av Erik Lunde. 
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Programkomitéen besto av: 
Erik Lunde (leder) 
Ingelin Noresjø 
Hans Olav Syversen 
Rebekka Ljosland 
Ola T. Lånke 
Edel-Marie Haukland (KrFU) 
Oddbjørg Minos (KrFK) 
Tore Storehaug (Stortingsgruppen) 

Det politiske programmet som ble vedtatt på landsmøtet fikk tittelen «ansvar for hverandre». 
Noen av hovedpunktene var: Livsglede for eldre, en god start på livet, levende lokalsamfunn over 
hele landet og tid for grønn omstilling. 

2.3 Stortingsgruppen 

KrFs stortingsgruppe besto frem til stortingsvalget i 2021 av: 
Hans Fredrik Grøvan, gruppeleder (Vest-Agder) 
Geir Jørgen Bekkevold (Telemark) 
Torhild Bransdal (Vest-Agder) 
Tore Storehaug (Sogn og Fjordane) 
Steinar Reiten (Møre og Romsdal) 
Jorunn Gleditsch Lossius, vara for Kjell Ingolf Ropstad (Aust-Agder) 
Torill Selsvold Nyborg, vara for Knut Arild Hareide (Hordaland) 
Geir Sigbjørn Toskedal, vara for Olaug Vervik Bollestad (Rogaland) 
 
KrFs stortingsgruppe besto etter stortingsvalget i 2021 av: 
Olaug Johanne Vervik Bollestad, gruppeleder (Rogaland) 
Kjell Ingolf Ropstad (Vest-Agder) 
Dag Inge Ulstein (Hordaland) 
 

2.4 Regjeringen 

KrF hadde følgende representasjon i Solbergregjeringen frem til oktober 2021. 

Barne- og familiedepartementet  
Statsråd Kjell Ingolf Ropstad (til september 2021) 
Statsråd Olaug Johanne V. Bollestad (fra september 2021) 
Statssekretær Julie Kordahl 
Statssekretær Jorunn H. Heggelund 
Konstituert statssekretær Reid Ivar B. Dahl, vikar for Jorunn H. Heggelund (januar til juli 2021) 
Politisk rådgiver Maria Moe (til august 2021) 
Politisk rådgiver Reid Ivar B. Dahl (fra august 2021) 

Landbruks- og matdepartementet 
Statsråd Olaug Johanne Vervik Bollestad 
Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen 
Statssekretær Widar Skogan 



   
 

Årsmelding 2021  Kristelig Folkeparti 
 

8 

Politisk rådgiver Erlend Kjærnsrød 
 
Utenriksdepartementet 
Statsråd Dag Inge Ulstein (statsråd for utviklingssaker) 
Statssekretær Aksel Jakobsen 
Politisk rådgiver Sondre Olsen 

Samferdselsdepartementet 
Statsråd Knut Arild Hareide 
Statssekretær Ingelin Noresjø 
Statssekretær Anders Tyvand 
Politisk rådgiver Stig-Øyvind Blystad 
 
Statsministerens kontor 
Statssekretær Hans Olav Syversen 
 
Finansdepartementet 
Statssekretær Sverre Vatnar 

 

2.5 Utvalg 

2.5.1 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 2021 bestod av Sturla Henriksbø (leder), Odd Jostein Sæter, Martine Tønnesen, Rode 
Hegstad, Ellen Weydahl og Mathias Slettholm, samt Magnus Killingland (KrFU) og Caroline Hol (KrF 
kvinner). 

Etter landsmøtet 2021 oppnevnte sentralstyret nytt internasjonalt utvalg som da bestod av Sturla 
Henriksbø (leder) Odd Jostein Sæter og Mathias Slettholm.  

Fra KrFU møtte Magnus Killingland, og fra KrF kvinner Mariam Rapp. I tillegg hadde følgende 
møterett: Stortingsfraksjonen var representert ved Geir Sigbjørn Toskedal, Alf Rose Sørgaarden, 
regjeringsapparatet representert ved utviklingsminister Dag Inge Ulstein, Aksel Jakobsen, Sondre 
Olsen, og Hans Olav Syversen, statssekretær ved statsministerens kontor,  samt internasjonal 
rådgivere på landskontoret Evan Wilson og Ellen Weydahl. Etter valget møtte Dag Inge Ulstein og 
Aksel Jakobsen for  stortingsfraksjonen og  etter KrFUs landsmøte Edvard Kunzendorf for dem. 

Utvalget hadde 11 møter, de fleste digitale på grunn av pandemien. Utvalget hadde et møte i mai 
med Tor Wennesland, FNs spesialkoordinator for fredsprosessen Midtøsten om situasjonen der, 
hvor KrFs sentralstyre og stortingsgruppe ble invitert til å delta. 
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Temaer som stod på dagsorden i løpet av året i tillegg til aktuelle politiske saker var Norges rolle i 
sikkerhetsrådet, innspill til bistandsbudsjettet og utviklingsministeren, situasjonen i Myanmar og 
Afghanistan, Kunnskapsbanken i Norad, KrFs arbeid med internasjonal politikk/utviklingspolitikk i 
opposisjon de neste fire årene, samt at man startet planlegningen av en klimamelding med fokus på 
Norges innsats utenfor egne grenser og hvordan bekjempe klimaendringene uten at det går på 
bekostning av verdens fattigste. 

2.5.2 Seniorutvalget 

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. 
 
Seniorutvalget gjennomførte et fysisk styremøte i oktober 2021 og har ellers arbeidet via 
e-post, SMS og telefon. På dette møte ble det behandlet 8 saker.  

Utvalgets sammensetning i 2021:  
Kristian Helland (leder), Sigmund Kroslid, Bjørg Tysdal Moe, Jan Martin Sahl, Hildur Horn Øien.  

Programarbeidet  
Seniorutvalget hadde eget møte med programkomiteen, og sendte innspill til programarbeidet. Det 
ble blant annet fokusert på viktigheten av åndelig omsorg i eldreomsorgen, utfordringene for eldre 
med tanke på digitaliseringen av samfunnet og viktigheten av prioritering innen partiets mange 
punkt om senior-/eldrepolitikk.  

KrFs Landsmøter  
Leder av Seniorutvalget deltok på KrFs digitale Landsmøte i mai og deltok også på partiets 
ekstraordinære Landsmøte i november d.å.  

Seniorforum ble planlagt arrangert på Stortinget sammen med KrFs Stortingsgruppe 28. mars-22. På 
grunn av pandemisituasjonen ble møtet flyttet til 11. oktober d.å.  
  
Kontakt med Seniorrådene i fylkene  
Seniorutvalget har også gjennom året 2021 holdt kontakt med Seniorrådene i fylkene, og leder av 
Seniorutvalget har også deltatt på et digitalt møte med Seniorrådet i Viken. Vi har mottatt 
regelmessig referat fra styremøter både i Agder Seniorråd og Viken Seniorråd, men savner kontakt 
med øvrige seniorråd på fylkesnivå. Seniorutvalget mener at samarbeidet/kontakten mellom 
Seniorrådene, Seniorutvalget og den sentrale ledelse i partiet kan forbedres!  

Avsluttende kommentarer  
På grunn av pandemien har arbeidet i Seniorutvalget vært mer krevende enn vanlig. Men vi takker 
for god kontakt med Generalsekretær og ansatte i KrF både på Stortinget og på Landskontoret. 
 
Kristian Helland  
Leder  
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2.6 Samarbeid med KrFs lokal- og fylkespolitikere 

KrFs landstingsgruppe i KS 2020 - 2024 
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 Landsstyret 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.  
 

 

3. Konferanser og arrangementer  
3.1 KrFs Landskonferanse 
 

Landskonferansen januar 2021 (Digitalt) 

KrFs landskonferanse ble arrangert 30. – 31. januar digitalt, på grunn av koronarestriksjoner.  

Program: 
Partileders tale, Kjell Ingolf Ropstad 
Lansering av skoleringsappen Motimate, Daniel Overskott 
Generalsekretærens tale, Geir Morten Nilsen 
Bedre omsorg for våre eldre, Olaug Bollestad 
Bærekraftig samferdselspolitikk, Knut Arild Hareide 
Spørsmål og svar, partiledelsen 
På familiens premisser, Ingelin Noresjø, Jorunn G. Lossius og Ida L. Røse 
Grenseløs nestekjærlighet, Dag Inge Ulstein 
 
I tillegg til programmet var det flere skoleringer om blant annet ideologi, forberedelse til valgkamp 
og sosiale medier. 
 
Landskonferansen november 2021 (Fysisk) 

KrFs andre landskonferanse det samme året ble avholdt 13. – 14. november, ved Thon Hotel Arena 
Lillestrøm. Konferansen hadde til sammen 261 deltakere. Formiddagen 13. november ble det også 
avholdt ekstraordinært landsmøte, se punkt 1.2. 
 
Program: 
Partileders tale, Olaug Bollestad 
Vekststrategi fremover, Magne Supphellen 
Eldrepolitikk og lokale gjennomslag, Beate Husa, Per Sverre Kvinlaug og Espen Andreas Hasle 
Styrke, ikke styre familiene, Ingelin Noresjø, Dag Inge Ulstein, Charlotte V. Hoven og Ida L. Røse 
Organisasjonsarbeid og rekruttering, Erling Ekroll, Janne Nyhus, Raymond Bærø 
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Vold mot barn, Jorunn H. Heggelund 
Spørsmål og svar, partiledelsen 
Livsvern fremover, Morten Dahle Stærk 
Klima og fattigdom, Hilde Alice Skåra, Kjell Ingolf Ropstad og Sturla Henriksbø 

 

3.2 Ordførerkonferansen og digitale samlinger for folkevalgte 
 
Det ble invitert til samlinger for folkevalgte i KrF våren 2021. Disse ble avholdt digitalt 10.05.21 og 
07.06.21. Samlingene ble lagt opp med inspirasjon, informasjon og med fokus på valget. Samlingene 
fortsatte med samtalegrupper for de ulike gruppene (fylkespolitikere/ordførere, varaordførere og 
byråd/kommunepolitikere). Tilbakemeldingene har vært gode og det er uttrykt ønske for å fortsette 
med slike samlinger. Det deltok rundt 30-40 på møtene. 

Alle ordførere og varaordførere ble også kontaktet av organisasjonsteamet, via teams eller telefon 
vår/sommer 2021. I denne kontaktrunden lå fokus på deres rolle som folkevalgt i KrF og deres arbeid 
i kommunene. Valgkampen ble drøftet i samtalene. De folkevalgte satt pris på at KrFs sentralt tok tid 
til å ta kontakt og å høre om hvordan de har det som folkevalgte. 
 

3.3 Sekretærkonferansen 
 
Høstens sekretærkonferanse ble utsatt til 2022 pga. covid 19 situasjonen.  

I juni hadde fylkessekretærene sammen med organisasjonsavdelingen en samling i Oslo hvor en 
bygget teamet.  
 

3.4 Kvinnekonferansen 
 
Kvinnekonferansen arrangeres hvert år og er et samarbeidsprosjekt mellom KrF og KrF Kvinner. I 
2021 ble den arrangert den 16. oktober på Hotel Bristol i Oslo. Det var også mulig å være med 
digitalt. Dette året var det blant annet fokus på kvinnehelse. 
 
Innlederne på årets kvinnekonferanse var: 
Anne Lise Helgesen, overlege OUS 
Elisabeth Swärd, NKS og medlem i NOU-utvalget om kvinners helse 
Bente Tømmerdal, sentralstyremedlem i KrF Kvinner 
Marianne Brattgjerd, Førsteamanuensis ved Nord universitet  
Marit Bruset, spesialist i klinisk psykologi 
Christina Ellingsen, WHRC Norge 
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4. Kommunikasjonsarbeidet  
4.1 Medlemsbladet Idé   

Medlemsbladet Idé ble utgitt våren 2021. Blandet inneholdt blant annet valgkamphilsen fra partileder, 
presentasjon av førstekandidater, praktisk informasjon om valgkampen, og artikler om kontantstøtten, et 
aldersvennlig samfunn og rettsvernet for det ufødte liv. 

Utgaven for høsten 2021 ble utsatt. 

4.2 Faste utsendelser  

Mandagsrundskrivet ble sendt jevnlig til tillitsvalgte og folkevalgte med aktuelle verv i organisasjonen. 

4.3 Digitale medier 

KrF jobbet aktivt med publisering av innhold på sosiale medier gjennom 2021. Spesielt i valgkampen ble 
sosiale medier brukt aktivt til annonsering. 

 

5. Valgkampen 2021 
5.1 Hovedsaker for KrF 

Sentralstyret vedtok hovedprofilområdene for KrF: Barn og familie, og eldre. I tillegg hadde et ekstra 
fokus på verdisaker. Det ble utarbeidet kjerneretorikk med utgangspunkt i nevnte profil som ble 
brukt i kommunikasjonsarbeidet i valgkampen. 

5.2 Valgresultat 2021 
Stortingsvalget 

VALGKRETS ANDEL % ANTALL ENDRING 2017 
Vest-Agder 13,9 14598 +1,3 
Aust-Agder 8,7 5749 -1,1 
Rogaland 8,1 20859 -0,3 
Møre og Romsdal 5,3 7905 -0,8 
Sogn og Fjordane 3,8 2389 -0,5 
Hordaland 4,9 14724 -0,7 
Vestfold 3,5 4861 -0,2 
Telemark 4,5 4327 -0,5 
Troms 2,2 2062 -0,4 
Finnmark 1,7 648 -0,4 
Akershus 2,0 7580 -0,3 
Buskerud 2,3 3319 -0,2 
Østfold 3,3 5414 -0,8 
Nordland 2,0 2637 -0,5 
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Nord-Trøndelag 2,3 1726 -0,4 
Sør-Trøndelag 2,2 4211 -0,6 
Hedmark 1,6 1876 -0,2 
Oppland 1,6 1537 -0,5 
Oslo 1,8 6922 -0,3 

 
Stortingsrepresentanter etter valget, se pkt. 2.3 

5.3 Mobilisering 
Det ble i løpet av 2021 og frem mot valgkampen jobbet aktivt med mobilisering inn mot KrF- 
sympatisører som ikke har hatt et tett bånd til KrF tidligere. De opprinnelige planene var å arrangere 
flere store regionale samlinger i noen av de største byene. Pandemien hindret gjennomføring av 
flere av disse. Det ble et derfor arrangert flere digitale treff. De største treffene ble arrangert i 27. 
januar, 10. mars og 25. mai. Det ble også gjennomført en åpen fysisk samling i august. 

5.4 Økonomi 

Til valgkampen ble det satt av om lag 5 millioner kroner. 
Valgkampbudsjettet ble vedtatt av sentralstyret i januar 2021. 
Det ble brukt 3 900 000 fondsmidler for å dekke noe av kostnadene i valgkampen. Det kom også inn 
tre store gaver, på til sammen 2 900 000. 
 
Hovedpunkter 
Valgkampmedarbeidere i fylkene: 800 000 kroner 
Valgkampstøtte til fylkene: 275 000 kroner 
Valgkamp markedsføring: 5 676 490 kroner 
Valgkamp andre kostnader: 1 538 499 kroner 
KrFUs valgkamp: 100 000 kroner 
KrFKs valgkamp 200 000 kroner 

 
5.5 Arrangementer 

Valgkampåpningen 
Valgkampen ble åpnet på KrFs partitime under Arendalsuken. Den besto av politiske innlegg fra Dag 
Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad, og en sofasamtale med Olaug og Ingelin. Det var også et 
musikalsk innslag av Erlend Gunstveit, Vinner av The Voice 2021 og lokalpolitiker for KrF i Grimstad. 
Partitimen. Av alle partitimene på Arendalsuken, var KrFs den største med opp mot 300 besøkende. 
 
Arendalsuka 
Store deler av KrFs partiapparat fra Storting og Regjering var til stede under Arendalsuka 2021. 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 for å besøke og støtte lokale kandidater.  
 
Valgvaken 2021 
Valgvaken 2021 fant sted på Vulkan Arena i Oslo. I tillegg til partiledelsen og det sentrale stortings- 
og partiapparatet, ble også andre tillitsvalgte og representanter fra KrF og KrFU invitert. Det var om 
lag 14 deltakere fra partiorganisasjonen. 
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5.6 Profileringsartikler 

På grunn av pandemien og restriksjoner ble det besluttet å ikke bestille mange produkter, da det var 
usikkert om en kunne drive valgkamp hvor en møtte mye mennesker. Det ble prioritert produkter 
som skulle uniformere stander, fremfor materiell som skulle deles ut. Da valgkampen nærmet seg, 
åpnet det seg flere muligheter for å stå på stand. Derfor ble det bestilt drops og sjokolade, med kort 
leveringstid, som en kunne dele ut.  
 
En stor del av profileringsartiklene til valgkampen i 2021 var en videreføring av produktene fra 
forrige valgkamp, herunder telt, roll-up, plakatbukk, beachflagg og standbord med nytt design. Det 
ble designet og produsert nye pins og kulepenner, mens drops, sjokolade, ballonger og 
ballongpinner, servietter og pappkrus ble videreført. Av nye produkter ble det bestilt antibac-
servietter, klistremerker, bordduk og handlenett. Det ble designet og produsert nye gule vindjakker, 
t-skjorter, capser og hvite poloskjorter med rød KrF-logo.  
 
Fra høsten 2020 ble Artisti byttet inn som totalleverandør av profilprodukter. Sammen med dette 
fulgte en ny nettbutikk med forbedret betalingsløsninger. Den er åpen for alle, og har egen 
innlogging for lokallag, tilbud og kampanjer.  
 

6. Organisasjonsarbeid og medlemspleie  
Organisasjonskontoret: Organisasjonsrådgiverne har vært Ingebjørg Klingenberg Kovacic, Daniel 
Kollerud (f.o.m. desember 2020) og Anette Liseter (f.o.m. mai 2021). Edvard Kunzendorf har vært 
trainee i valgkampen (f.o.m. mai 2021). I tillegg har Liv Aas Frank og Kari Lindtveit fra 
administrasjonsavdelingen deltatt i organisasjonsarbeidet. Organisasjonsteamet har ellers bestått av 
fylkessekretærer, samt 3 administrasjons- og organisasjonssekretærer i fylkene. 

Ringerunde og fadderordning: Organisasjonskontoret foretok en ringerunde til alle lokallagsledere i 
forkant av valget 2021. Flere lokallag har ifølge analysene ønsket tettere oppfølging i det daglige. Det 
er derfor jobbet systematisk med å få på plass fadderordninger i fylkesstyrene i de fylkene som ikke 
allerede praktiserer dette. Dette har blant annet vært drøftet på fylkeslederforum. Gjennom å 
oppfordre både fylkessekretærer og fylkesledere til å prioritere dette arbeidet er det nå fungerende 
fadderordninger på plass i de fleste fylker, der fylkesstyremedlemmene forplikter seg til å ha jevnlig 
kontakt med og oppfølging av sine lokallag.  

Juniaksjonen: Juniaksjonen ble avholdt 5-12 juni 2021. Det ble satset på et Postkort som lokallagene 
kunne sende til medlemmer og potensielle medlemmer. Det var bilde av partileder på fremsiden og 
plass til en personlig hilsen bak.  

6.1 Satsing på unge KrF-ere 
 
Organisasjonsteamet initierte en tettere og mer jevnlig kontakt med KrFU i 2021. KrFU er invitert inn 
månedlig på organisasjonsteamets møtepunkter. Her er fokus på strategisk samarbeid med KrFU 
nasjonalt, regionalt og lokalt – for å bidra til å rekruttere og løfte frem unge KrFere. 
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6.2 Samarbeid i organisasjonen 
Organisasjonsarbeidet i 2021 

Fylkessekretærene har organisasjonssjefen som nærmeste leder. Organisasjonsteamet som ble 
etablert i 2020 har fortsatt gjennom 2021 med ukentlige møtepunkter som ivaretar samarbeidet 
mellom landskontoret og fylkene. 

Organisasjonstrategien hadde følgende satsningsområdene frem til valget 2021: 

Overordnet: Holde hverandre oppdatert og tettere kontakt og samarbeid mellom lokallag, fylkene og 
landskontor – for å mobilisere partiorganisasjonen best mulig frem mot valget 

1) Styrking av mobiliseringsevnen i lokallagene 
2) Mobiliserende skolering mot valget 
3) Mobilisering av KrF-ambassadører  

 

Fylkeslederforum og Valgkamplederforum 

• Fylkeslederforum: Dette forumet har vært månedlig. Fokuset er fortsatt å være en organisatorisk 
møteplass for fylkeslederne i KrF og 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 fylkeslederne.  

• Valgkamplederforum: Dette har vært et månedlig digitalt møtepunkt for fylkenes valgkampledere. 
Det har lagt stor vekt på å utvikle lagbygging og en delingskultur mellom fylkene. Det ble gitt 
innføring i valgkampanalyser og -strategier, skolering innen kommunikasjonsfeltet og 
organisasjonsfeltet, med tanke på å styrke mobiliseringen i valgkampen. Det har blitt jobbet mye 
med fylkenes operative valgkampplaner på disse møtene. 

 

6.3 KrFs kurs og skoleringer 
 
• KrF-akademiet: Høsten 2021 ble KrF-akademiet avholdt. Til KrF-akademiet kommer det 
ressurspersoner fra alle fylkene til verdifull skolering. Fylkene nominerer selv sine kandidater til 
akademiet. Målet med akademiet er å styrke partiets arbeid, politisk og organisatorisk og få frem 
nye ressurspersoner som kan gå inn i viktige roller i partiet. Det skal gjennomføres to årlige 
samlinger, men på grunn av Covid 19 ble det gjennomført bare ett akademi i november 2021. Til 
sammen deltok 28 på Akademiet i 2021. 

• Toppskoleringssamlinger: Det ble gjennomført tre toppskoleringssamlinger for våre 
førstekandidater til stortingsvalget, samt andrekandidatene i tre av fylkene. Samlingene har gått 
over to dager, og har grunnet Covid-19 foregått digitalt. Tema for samlingene har vært 
rolleforståelse, hvordan bygge og spille resten av laget godt, aktuelle politiske saker, oppdatering på 
analysearbeidet og valgkampstrategi inn mot valget, drilling i viktige valgkampsaker og 
kommunikasjonsarbeid. Det har ellers vært fokus på erfaringsutveksling og samtale på tvers av 
fylkene. Det ble også gjennomført en samling for andre- og tredjekandidater med fokus på 
rolleforståelse, valgkampsaker, kommunikasjon i valgkampen, samt inspirasjon og mobilisering. 
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Viktige elementer ved disse samlingene har vært å tilstrebe en høy grad av erfaringsdeling, da 
mange av kandidatene står i tilsvarende utfordringer, men med ulik bredde på erfaring og ulike 
ressurser og støtteapparat lokalt. 

•  Motimate, digital skolering: 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. Daniel 
Overskott ble ansatt som prosjektleder og skoleringsansvarlig. En arbeidsgruppe ble etablert i 
desember 2020. Denne gruppa jobbet tett med Motimate for å etablere struktur og en 
handlingsplan, og med igangsettingen av innholdsproduksjon. Utviklingen av innhold har skjedd i 
kontinuerlig dialog med organisasjonen og særlig med fylkessekretærene. Hvert fylke nominerte en 
“Motimate-ansvarlig”, som har hatt ansvar for å implementere Motimate fylkesvis og lokalt sammen 
med fylkessekretærene. De “Motimate-ansvarlige" har hatt et fast månedlig møtepunkt for 
opplæring og erfaringsutveksling. En motiverende del av implementeringen var en 
fylkeskonkurranse over antall brukere og antall gjennomførte moties (kurs). Motimate ble i løpet av 
valgkampperioden lastet ned av ca 1400 unike brukere, der nærmere 1000 brukere tok i bruk appen 
og nærmere 400 brukte appen mer aktivt. 

 

6.4 Medlemmer 

November 2021 ble arbeidet med å bytte medlemssystem iverksatt. Systemet var ikke lansert før 
2022. For å bremse fallet i antall medlemmer ble det iverksatt et arbeid med fokus på medlemspleie 
og oppfølging av medlemmer, blant annet større fokus på å kontakte medlemmer som ikke har 
betalt. 
 

6.5 Kontingent 

Medlemskontingenten ble videreført med kr 400 for ordinære medlemmer i KrF. 

 

7. Internasjonalt arbeid 
 
Det internasjonale engasjementet er et av KrFs særtrekk, og som gir mulighet til å løfte blikket og se 
utover Norges grenser. Vi har lange tradisjoner for samarbeid med våre nordiske og europeiske 
søsterpartier. KrF og KrFU jobber sammen i én internasjonal avdeling, men begge organisasjonene 
har likevel separate prosjekter. I 2021 har KrF hatt prosjekter i Kenya og Etiopia, mens KrFU har 
prosjekter i Libanon og Belarus. 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. 
 
Kenya 
 
KrFs fokus i kenyaprosjektet i 2021 er inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
ungdommer i politiske prosesser. Det ble gjennomført baseline-studier av de 6 største partiene i 
Kenya sin status når det gjelder inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Studiene ble 
brukt som grunnlag for å lage en handlingsplan for hvert parti til å stryke denne gruppens posisjon i 
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partiene. Et team ble opprettet i hvert parti for å iverksette handlingsplanen som ble forankret hos 
ledelsen. Flere partier har bl.a. opprettet egne sideorganisasjoner for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne som følge av prosjektet. Det ble også gjennomført målrettet kompetansebygging for 
kandidater til valget i 2022 som har nedsatt funksjonsevne. 
 
I ungdomskomponeten har KrF jobbet med styret i Kenyan Young Members of County Assemblies 
(KYMCA). Det ble startet en «training-of-trainers» program, der styret i KYMCA ble utrustet med 
kompetanse innenfor det kenyanske valgloven, valgkampplanlegging, kommunikasjon og 
ressursmobilisering. Senere på året ble det avholdt 5 regionale seminarer der styremedlemmer selv 
skolerte deres egne medlemmer på samme tematikk som en del av valgkampforberedelser for 2022.  
Etiopia 
 
Før valget i juni holdte KrF flere skoleringsseminarer for 75 kvinnelig kandidater til det etiopiske 
parlamentet. Temaene var politisk kommunikasjon og valgkampplanlegging og flere av deltakere har 
nå blitt valg inn i parlamentet. På høsten, etter valget, holdt KrF et nasjonalt dialogmøte som samlet 
kvinnelige politikkere, sivilsamfunnsaktører og medlemmer fra valgkommisjonen. Her ble det samlet 
lærdommer og utvekslet erfaringer fra valgkampen om hvordan kvinner opplevde å bli inkludert 
gjennom valgkampen, både i partier og som velgere. Lærdommene skal brukes i KrFs videre arbeid 
med inkludering av kvinner i etiopiske partier. 
 
På grunn av borgerkrigen i Nord-Etiopia og innreiseregler i Etiopia, ble det vanskelig for KrF å sende 
egne folkevalgte og ansatte til Etiopia. Aktiviteter ble da i stor grad implementert av lokale 
konsulenter på vegne av KrF. 

 

8. Personal og administrasjon 
Vedlagte oversikt viser at det i 2021 totalt var 21 ansatte, 18 faste stillingshjemler og 3 midlertidige 
ved landskontoret. Ved fylkeskontorene var det 13 ansatte fylkessekretærer og 6 andre ansatte.  

Det var totalt sett et sykefravær på 2,88%, der den høyeste andelen var fra fylkene som hadde 
4,33%. 
 

8.1 Landskontoret 

Generalsekretær:    Geir Morten Nilsen  

Administrasjonssjef:    Anders Våge (til november 2021) 

Administrasjonssjef:    Eirik N Helgøy (fra november 2021) 

Organisasjonssjef:    Erling Ekroll 

Kommunikasjonssjef:    Elisabeth Løland (til november 2021) 

Kommunikasjonsrådgiver:   Mie Inchley  

Kommunikasjonsrådgiver:   Jakob Bjørnøy  

Kommunikasjonsrådgiver:   Maria Elisabeth Selbekk (til september 2021)  
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Rådgiver for generalsekretær:   Eirik N Helgøy (til november 2021) 

Internasjonal sekretær:   Evan Wilson  

Internasjonal rådgiver:    Julie Aanonsen (til mai 2021) 

Internasjonal rådgiver:    Ellen Weydahl (fra september 2021) 

Organisasjonskoordinator:   Kari Lindtveit  

Administrasjonsrådgiver:  Liv Aass Frank  

Organisasjonsrådgiver:   Ingebjørg K Kovacic (permisjon fra mai 2021) 

Organisasjonsrådgiver:   Anette Liseter (fra mai 2021) 

Organisasjonsrådgiver:   Daniel Kollerud Overskott (til desember 2021) 

Organisasjonsrådgiver:   Edvard Künzendorf (til desember 2021) 

Regnskapskonsulent    Johanne Nesmann (til november 2021) 

Regnskapskonsulent    Anne Karin Imeland (fra november 2021) 

Medlemskonsulent:    Eirik Lundstein (til desember 2021) 

IT-konsulent:     Terje Hofstad  

 

8.2 Fylkesansatte 

Fylkessekretærer: 

Viken:      Kasy Galgalo 

Oslo:      Ellen Weydahl (til november 2021) 

Innlandet:     Ingvild Paddon  

Vestfold og Telemark:   Tone Helene Strat  

Agder:     Charlotte Beckmann 

Rogaland:     Olav Eggebø Aanonsen  

Vestland:     Sondre Olsen  

Vestland:     Ylva Bang  

Møre- og Romsdal:    Rolf Harald Endal  

Trøndelag:     Terje Hofstad  

Nordland:     Øyvind Pedersen  

Troms og Finnmark:    Liv Grete Karlstrøm 
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Administrasjonssekretærer og andre fylkesansatte 

Viken     Liv Aass Frank  

Agder:      Anne Karin Imeland  

Rogaland:     Åshild Olsen  

Vestland:     David Jørgensen (til juli 2021) 

Vestland:     Viktor Kleppan (fra august 2021) 

Trøndelag:     Bente Tømmerdal  

 

8.3 Traineer 

Stortinget 
KrF ansatte Mikal Valland Nordli, Jørgen Reymert Jensen, Thea Myhr og Mikael Orre Rye som 
traineer i stortingsgruppen, fra midten av juli til midten av september 2021. Thea Myhr ble ansatt fra 
juni. Deres oppgaver besto av å være til stede på sosiale medier, skrive innlegg og diverse andre 
oppgaver. 
 
Landskontoret 
KrF ansatte Edvard Kunzendorf som trainee på landskontoret fra mai til september 2021. 
Arbeidsoppgavene besto av oppfølging av valgkampmedarbeiderne som var ansatt i fylkene. De 
hadde en felles digital oppstartsdag i mai og videre jevnlige møtepunkter gjennom valgkampen. 
 
Ved siden av dette innebar stillingen diverse arbeid med skoleringsappen Motimate, organisering av 
partitimen i Arendal og tilrettelegging for samlinger med partiledelsen og kristne ledere. I innspurten 
av valgkampen ble det også bidratt i debatter for Nordland KrF og KrFU i Oslo og Viken. 

 
8.4 Valgkampmedarbeidere 

Valgkampmedarbeiderforum: Til valgkampen 2021, bidro landspartiet til at fylkene kunne ansatte 
12 valgkampmedarbeidere i ulike prosentvise stillinger.  Arbeidsoppgavene for disse har variert noe 
ut ifra fylkenes behov. Fylkene ansatte og hadde gjennom fylkessekretærene den daglige 
oppfølgingen av valgkampmedarbeiderne. Fylkessekretærene var nærmeste overordnede for 
valgkampmedarbeiderne og fra landskontoret hadde Ingebjørg Klingenberg Kovacic og Edvard 
Kunzendorf ansvaret å følge opp disse. Valgkampmedarbeiderne fikk innføring i valgkampanalyser og 
organisasjons- og valgkampstrategi. Det ble også gitt veiledning til arbeidet med sosiale medier og 
mediehåndtering. Valgkampmedarbeiderne møttes på Teams annenhver uke. Det har blitt lagt til 
rette for erfaringsutveksling og samarbeid mellom fylkene. Evalueringene har vært svært positive til 
denne ordningen. 
 
8.5 Arbeidsmiljøutvalget 

AMU hadde ett møte i løpet av 2021. Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse sommeren 
2021. 
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Innledning  
Ved valget i september 2021 fikk KrF en oppslutning på 3,8 prosent. Antallet 
stortingsrepresentanter ble med det redusert fra 8 til 3, og partiet gikk fra deltakelse i 
Solberg-regjeringen til opposisjonstilværelse på Stortinget.  
 
I november 2021 avholdt KrF et ekstraordinært landsmøte der det ble valgt ny partiledelse. 
Olaug Bollestad ble ny partileder, Dag Inge Ulstein ble 1. nestleder og Ingelin Noresjø ble 
gjenvalgt som 2. nestleder. I februar 2022 meldte Ingelin Noresjø sin avgang pga. hun fikk ny 
jobb som ikke kunne kombineres med å være nestleder i et politisk parti, derfor ble partiet 
stående uten 2. nestleder fram til landsmøtet i 2023.  
 
Valgresultatet fikk store konsekvenser for partiets økonomi, og særlig i KrFs stortingsgruppe 
måtte det gjennomføres omstillinger, både i rådgiver- og konsulentkorpset. I tillegg sluttet 
generalsekretær, assisterende generalsekretær og administrasjonssjef i løpet av året.  
 
Året 2022 har derfor vært et år med omstilling og nyorientering for partiet. KrF er heldige som 
har engasjerte medlemmer, tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte som i en krevende tid har gjort 
sitt ytterste for å ruste partiet for lokalvalg i 2023 og etter hvert stortingsvalg i 2025.   
 
En engasjert partileder har reist Norge på kryss og tvers, møtt den lokale partiorganisasjonen 
og satt positive spor hos enkeltmennesker, og gjennom det løftet partiorganisasjonen som 
har rustet seg til kommune- og fylkestingsvalg i september 2023.  

1. Sentrale organer i Kristelig Folkeparti  
1.1. Landsmøtet  

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

I november 2021 ble det avholdt ekstraordinært landsmøte forbindelse med valg av ny 
partileder. Dette er omtalt i årsmeldingen for 2021. Det er ikke avholdt landsmøtet i 2022. 

1.2. Landsstyret 
I hht. KrFs lover §5, er landsstyret sammensatt av: Sentralstyret (11 medlemmer), 
Fylkeslederne basert på stortingsvalgkretsene i 2017, nestlederne (2) i KrF Kvinner og KrFU, 
3 representanter fra stortingsgruppen og 2 representanter fra de ansatte. 

Alle landsstyremøtene starter med partileders tale etterfulgt av diskusjon.  

Landsstyret var i 2022 samlet til 4 ordinære møter. 
 
På møtet i januar satt landsstyret i gang en prosess rundt behandling av prinsipprogrammet 
som skal sluttbehandles på landsmøtet 2023. På landsstyremøtet i januar ble også 
landsstyret orientert om pågående kartleggingsarbeid i partiet (etter vedtak i sentralstyret (S 
53/21) og ønske fra landsstyrets møte 29/21.) 
 
På møtet i april orienterte Prinsipprogramkomiteen om sitt arbeid. I tillegg ble årsmelding og 
årsregnskap behandlet. Landsstyret ble også orientert om KrFs velgerundersøkelse. 
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I september var det tid for nytt møte i landsstyret. Dette var en endagsmøte. Landsstyret 
vedtok en resolusjon om «Styrk rusomsorgen og forebyggende arbeid». 
 
På årets siste møte fikk landsstyret en orientering fra prinsipprogramkomiteen. I tillegg ble 
det orientert om både KrFs internasjonale arbeid, arbeidet rundt lokalpolitikk, strategi for 
sakseierskap og mobilisering mot 2023 og 2025. Landsstyret vedtok budsjett for 2023, og 
vedtok solidaritetsstøtte og satsen for medlemskontingenten for 2023. 

1.2.1.  Landsstyrets sammensetning i 2022 
 

Sentralstyrets medlemmer, se pkt. 1.3. 
 
Fylkesledere  

 Jorunn Gleditsch Lossius, Agder KrF 
 Oddny Helen Turøy, Rogaland KrF 
 Morten Helland, Vestland KrF  
 Britt E. Gulbrandsen, Viken KrF 
 Lilly Kristin Langnes, Oslo KrF 
 Geirmund Lykke, Trøndelag KrF 
 Bror-Lennart Mentzoni, Vestfold og Telemark KrF 
 Oluf Maurud, Innlandet KrF 
 Dagfinn K. Arntsen, Nordland KrF  
 Widar Skogan, Troms og Finnmark KrF 
 Knut Ståle Morsund, møtte for Møre og Romsdal KrF 

 
Nestledere (som har møterett i landsstyret) 

 Rune Andre Frustøl, Agder KrF 
 Ragnhild Stav, Vestland KrF 
 Eva Høili, Viken KrF 
 Billy Taranger, Viken KrF 
 Åste Marie Lande Lindau, Trøndelag KrF 
 Jytte Sonne, Innlandet KrF 
 Magnar Kleiven, Vestfold og Telemark KrF 
 Helga Marie Bjerke, Troms og Finnmark KrF 

 
KrF Kvinners representanter (i tillegg til sentralstyremedlem)  

 Bente Groven-Syversen  
 Mona Enstad 

 
KrFU representanter (i tillegg til sentralstyremedlem)  

 Joel Ydstebø (fram til november) 
 Edvard Kunzendorf (fra november) 
 Hilde Alice Skåra Gunvaldsen 

 
Ansattrepresentanter (i tilegg til sentralstyremedlem)  
  Rolf Harald Endal   
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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. 

1.3.1. Sentralstyrets sammensetning fram til september 
Olaug V. Bollestad (partileder), Dag-Inge Ulstein (1. nestleder), Ingelin Noresjø (2. 
nestleder), Karin Kirsti Bjørkhaug, Per Sverre Kvinlaug, Randi Walderhaug Frisvoll, Magne 
Supphellen, Anders Tyvand, Torhild Brandal, Hadle Rasmus Bjuland (KrFU repr.), Mariam 
Rapp (KrF kvinner repr.), Tone Helene Strat (ansattesrepr.), Ida Lindtveit Røse (1. vara), 
Charlotte Veland Hoven (2. vara), Espen Andreas Hasle (3. vara). 

I februar gikk Ingelin Noresjø av som nestleder pga. hun fikk ny jobb som ikke kunne 
kombineres med å være nestleder i et politisk parti. Partiet valgte å ikke supplere 
nestledervervet. Isteden ville en vente til ordinært valg på landsmøte i 2023. 1. vara til 
sentralstyret rykket opp som fast medlem. 

29. september 2022 døde Torhild Bransdal etter lang tids sykdom.   

1.3.2.  Sentralstyrets sammensetning fra september 
Olaug V. Bollestad (partileder), Dag-Inge Ulstein (nestleder), Karin Kirsti Bjørkhaug, Per 
Sverre Kvinlaug, Randi Walderhaug Frisvoll, Magne Supphellen, Anders Tyvand, Ida 
Lindtveit Røse, Hadle Rasmus Bjuland (KrFU repr.), Mariam Rapp (KrF kvinners repr.), Tone 
Helene Strat (ansattesrepr.), Charlotte Veland Hoven (1. vara), Espen Andreas Hasle 
(2.vara). 

1.3.3.  Sentralstyrets arbeid 
Med 20 sentralstyremøter i 2022, har det vært en hyppig møtefrekvens i sentralstyret. Av 
viktige saker i 2022 nevnes særlig arbeidet til prinsipprogramkomiteen, valgkampstrategi 
samt kartleggingsarbeid og organisering av organisasjonsteamet. Mange av de sakene har 
vært knyttet til ansettelser og strategiske arbeid knyttet til både politikk og 
organisasjonsutvikling. Sentralstyret behandler og innstiller til landsstyret i saker vedrørende 
regnskap, budsjett, plan og styringsdokumenter.  
 
I oktober oppnevnte sentralstyret et flerkulturelle nettverk.  

1.3.4.  Arbeidsutvalget  
Arbeidsutvalget består partileder Olaug V. Bollestad og de nestlederne i KrF Dag-Inge 
Ulstein, leder i KrF Kvinner Mariam Rapp og leder i KrFU Hadle Rasmus Bjuland og 
stortingsgruppens representant Kjell Ingolf Ropstad. 

I 2022 hadde arbeidsutvalget hadde 7 møter og behandlet 21 saker.  

Arbeidsutvalget tar avgjørelser i de saker sentralstyret har pålagt det å ta avgjørelse i. Det 
kan videre avgjøre saker som krever en så rask behandling at sentralstyret vanskelig kan bli 
innkalt. Slike avgjørelser skal straks meldes til de øvrige medlemmene av sentralstyret. Det 
føres protokoll over de vedtak som arbeidsutvalget gjør. Sentralstyret får referatene fra 
arbeidsutvalget som referatsaker. 



 

  Side 8 

 

2. Politisk arbeid  
Den 24.februar invaderte Russland Ukraina og det brøt ut krig i Europa. Dette preget hele 
2022 og store deler av det politiske arbeidet, både i partiet og på stortinget. For KrF var det 
viktig at Norge skulle bidra med det vi kunne for å hjelpe Ukraina og alle som ble drevet på 
flukt av krigen. KrF var også en pådriver for å sikre hjelp til andre land som ble rammet av 
konsekvensene av krigen da det tidlig ble klart at dette fikk konsekvenser for energipriser, 
matforsyning og matpriser over store deler av verden.  

2022 var også preget av skyhøye strømkostnader og økte levekostnader generelt her 
hjemme. Både folk og næringsliv var bekymret for hvordan de skulle klare å betale 
regningene. KrF mente at det måtte strømstøtteordninger på plass som monnet, både for 
husholdninger, frivilligheten, trossamfunn og næringsliv.  

I november kom KrF med sitt alternative budsjett. De viktigste satsingene her var:  

• En sosial pakke på 17 mrd. kroner med målrettede tiltak, herunder; 
• En forutsigbar strømstøtte, med 100 prosent kompensasjon på priser over 50 øre. 
• Økning i barnetrygden med om lag 3,5 mrd. Kroner totalt.  Årlig innebærer dette 

en økning på om lag 4000 kroner for hvert barn. 
• Innføring av fritidskortordningen i alle landets kommuner. Alle barn mellom 6 og 

18 år får 2000 kroner til bruk på en fritidsaktivitet neste år. Ordningen sikrer at alle 
barn kan delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi. 

• Vi fortsetter å øke pensjonen til enslige minstepensjonister med 4000 nye kroner i 
året. 

• KrF foreslår 10 mrd. til nødhjelp og gjenoppbygging av Ukraina, og gir totalt 1,1 
pst av BNI i bistand. 

2.1. Uttalelser 
 
Landsstyret vedtok i 2022 følgende uttalelser: 
 

• Full barnehagedekning, reell valgfrihet 
• Det må bli lettere å hjelpe når krig rammer  
• Styrk rusomsorgen og forebyggende arbeid 
• Nei til Wistingfeltet 

2.2. Prinsipprogram 
I januar 2022 satt KrFs sentralstyret ned en Prinsipprogramkomitee. Komiteen som ble satt 
ned besto av Jorunn Hallaråker Heggelund (leder), Tore Storehaug, Hans Olav Syversen, 
Edel-Marie Haukland, Charlotte Veland Hoven, Reid Ivar B. Dahl, Hadle Rasmus Bjuland 
(KrFU) og Marie Ljones Brekke (KrF Kvinner). Veland Hoven trakk seg fra komiteen høsten 
2022. 

Astrid-Therese Theisen var sekretær fram til årsskifte, etter det overtok Mathea Fjukstad 
Hansen.  

Prinsipprogramkomiteen hadde 7 møter i 2022 og jobbet etter følgende mandat:  
• Foreslå de endringene i prinsipprogrammet den mener er nødvendig. Gjeldende 

prinsipprogram, det vil si de sidene i stortingsvalgprogrammet som har tittelen 
«ideologi og verdigrunnlag» legges til grunn i behandlingen. Komiteen fremmer 
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sine forslag som endringsforslag til dette, på samme måte som 
høringsinstansene.  

• Skape og bidra til samtale om kristendemokratisk ideologi i partiorganisasjonen. 
Komiteen bør tidlig i prosessen se seg ut noen tematiske områder som man 
spesielt legger til rette for dialog og debatt om.  

• Komme med forslag til omforente tekster der debatten gir grunnlag for det. 
• Legge til rette for at partiets organer kan fokusere på debatter av substansiell 

karakter, blant annet ved å løfte egne debatter og ved å forsøke å oppnå 
omforente forslag når høringsinstanser fremmer forslag med lignende hensikt.  

Gjennom arbeidet har komiteen diskutert prinsipprogrammet på flere møter i de ulike 
organene i partiorganisasjonen. I tillegg har de mottatt høringssvar fra høringsinstansene, 
dvs. fylkeslagene, KrF Kvinner og KrFU. 

Prinsipprogrammet skal behandles på KrFs landsmøte i 2023.   

2.3.  Faste utvalg 
2.3.1. 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 har vært: Sturla Henriksbø (leder), Odd Jostein Sæter, Mathias 
Slettholm, samt Mariam Rapp (KrF kvinner) og Edvard Kunzendorf (KrFU) og etter KrFUs 
landsmøte Jørgen Reymert Jensen (KrFU). I januar bli utvalget supplert med Bo Christoffer 
Brekke, og i desember med Sarah Løvstad og Bjarte Tørå. Stortingsfraksjonen har møterett, 
Dag Inge Ulstein og Aksel Jakobsen deltok på mange av møtene. I tillegg møter partiets 
internasjonal rådgivere på landskontoret Evan Wilson og Ellen Weydahl.  
 
Utvalget hadde 5 ordinære møter, samt noen digitale arbeidsmøter i forbindelse med 
arbeidet med klimameldingen. I tillegg inviterte utvalget miljø- og utviklingsorganisasjoner tre 
innspillsmøter med følgende temaer om klima: 1.Finansiering av klimatiltak i utlandet. 
Hvordan unngår vi å la verdens fattigste ta regningen? 2.Stansing av klimautslippene. 
Hvordan kan Norge bidra til at resten av verden kutter utslippene? Kan innovasjon og nye 
energikilder redde verden? 3.Klimatilpasning. Hvordan kan vi spisse innsatsen for å redde 
flest mennesker som trenger det mest fra klimaendringene som uansett kommer. 
I løpet av året var arbeidet utvalget med klimamelding med fokus på Norges innsats utenfor 
egne grenser og hvordan bekjempe klimaendringene uten at det går på bekostning av 
verdens fattigste. I tillegg aktuelle politiske saker og innspill til KrFs alternative budsjett, samt 
hvordan innrette finansieringen riktig og skjerme fattigdomsbekjempende bistand, Ottar 
Mestad ved Christian Mikkelsens institutt innledet om dette.  

2.3.2. 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: leder Kristian Helland, nestleder Bjørg Tysdal Moe, Hildur Horn 
Øien, Jan Martin Sahl og Sigmund Kroslid. I 2022 hadde utvalget 4 møter. 3 møter på teams 
og 1 fysisk.  



 

  Side 10 

 

Utvalget har arbeidet med følgende saker: Program for Seniorforum 2022, sitt mandat og 
rolle i KrF, og kontakten med seniorutvalgene i fylkene. Utvalget har også hatt møte med 
leder av KrFU Hadle Rasmus Bjuland, og et lyttepunkt med konstituert generalsekretær 
Erling Ekroll.  

Utvalget hadde sittet langt utover sin funksjonstid og på utvalgets møte i november ble hele 
utvalget takket av, og Kristian Helland ble takket av som leder etter 7 år. Sentralstyret 
oppnevnte et nytt utvalg på sitt møte i desember. Seniorutvalget fikk følgende 
sammensetning: leder Bjørg Tysdal Moe, Sigmund Kroslid, Kristin Ravnanger, Geirmund 
Lykke, Billy Taranger. Utvalget har en funksjonstid på 2 år. 

2.3.3. Flerkulturelt nettverk 
Nasjonalt flerkulturelt nettverk ledes av en styringsgruppe og ble oppnevnt av sentralstyret 
på sentralstyremøtet i oktober. Styringsgruppen fikk følgende sammensetning: Terje Aadne 
(leder), Leontine Umugiraneza, Victor Calvert, Lilly Kristin Langnes (KrF Kvinner), Anne 
Kristin Bruns, Lars Rise, Gabriel Stephen og Jørgen Reymert Jensen (KrFU). Nettverkets 
styringsgruppe har en funksjonstid på 2 år. Nettverkets mandat er: Skape kontaktpunkter 
mellom flerkulturelle miljøer og KrFs partiorganisasjon. Bidra til etablering og kontakt mellom 
regionale og lokale nettverksgrupper, og være nasjonalt kontaktpunkt for disse. Komme med 
innspill til ny politikk og gi sin vurdering av aktuelle politiske saker til sentralstyret og til 
stortingsgruppen. Styringsgruppen vurderer hvilke saker man ønsker å komme med innspill i. 
Rekruttere og engasjere medlemmer med flerkulturell bakgrunn til partiorganisasjonen, for 
eksempel til verv som tillitsvalgte eller som kandidater i valg. Komme med innspill til 
administrasjonen og til sentralstyret på hvordan KrF kan bli en mer mangfoldig og 
inkluderende organisasjon. Invitere representanter fra partiets politiske eller administrative 
ledelse til sine møter for å komme med innspill og drøfte saker. Fylkes- og lokallag som 
ønsker å etablere et fylkes- og lokalt flerkulturelt nettverk har i hovedoppgave å bidra til 
kontaktpunkter mellom flerkulturelle miljøer og KrFs partiorganisasjon, med den hensikt å 
utvide KrFs partilag og velgergruppe. Flerkulturelt nettverk har hatt 2 fysiske og 3 digitale 
møter. 

2.3.4. KrFs valgkomitee 
Valgkomiteen ble valgt på landsmøtet i 2021.  

Valgkomiteens mandat er å innstille kandidater til KrFs sentralstyre, valgkomite og 
kontrollkomite til Landsmøtet 2023.  

Komiteen har bestått av Helga Marie Bjerke (leder), Geirmund Lykke (nestleder), Billy 
Taranger, Reid Ivar Dahl, Hadle Rasmus Bjuland (KrFU), Bente Groven-Syversen (KrF 
Kvinner), Beate Bondevik Lie, Victoria Smenes og Kjell Ingolf Ropstad (KrFs 
Stortingsgruppe). Sekretær for komiteen var Thea Myhr.  

Komiteen startet arbeidet høsten 2022 og arbeidet fortsetter videre i 2023. I forbindelse med 
arbeidet ble det sendt ut to høringer i partiorganisasjonen i 2022.  

2.4. Ad hoc-utvalg  
I 2022 satt Sentralstyret ned følgende ad hoc-utvalg:  

2.4.1. Prinsipprogramkomitee  
Se til punkt 2.2 i årsmeldingen. 
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2.4.2. Skape og bidra til samtale om kristendemokratisk 
ideologi i partiorganisasjonen 

Fylkeslagene og lokallagene fikk tilbud om å være med i en diskusjon rundt eksisterende 
prinsipprogram og levere en høring. Erik Lunde og Tore Storehaug forberedte en diskusjon/ 
samtaleopplegg med en presentasjon som ga viktig kompetanse og god inspirasjon om KrFs 
verdigrunnlag og kristendemokratisk ideologi. Det ble etablert en gruppe innledere som reiste 
på besøk landet rundt for å gi innføring og lede samtalene. Denne gruppen bestod av; 
Øyvind Håbrekke, Maria Moe Svalestuen, Per Kåre Foss, Anders Tyvand, Widar Skogan, 
Tor André Ljosland, Hadle Rasmus Bjuland og Trude Brosvik. Gruppen ble ledet av 
assisterende generalsekretær Elisabeth Løland. Det ble lagt til rette for 17 besøk. I en 
pandemitid ble et par samtaler/diskusjoner gjennomført via Teams. Høringene ble levert til 
arbeidsgruppen som forbereder saken til landsmøte om KrFs prinsipprogram.  

2.4.3. Inspirasjon til lokalt programarbeid 
I januar 2022 oppnevnte KrFs sentralstyre en arbeidsgruppe for lokalpolitikk bestående av 
Ida Lindtveit Røse (leder), Jonas Andersen Sayed, Bjørg Tysdal Moe, Trude Brosvik, Anne 
Josefine Byfuglien og Magne Supphellen. Gruppens mandat var å utvikle og innhente forslag 
til lokalpolitikk med kristendemokratisk profil og utvikle et idehefte som lokale 
programkomiteer kan benytte i sitt arbeid. Arbeidet ble ferdigstilt i september og sendt ut i 
partiorganisasjonen 

2.4.4. Arbeidsgruppe rundt «Verdiskaping nedenfra» 
Sentralstyret vedtok i sitt møte 15. september å opprette en arbeidsgruppe som fikk i mandat 
å jobbe med politikk utvikling utfra en tankegang om verdiskapning nedenfra. 
Arbeidsgruppen har bestått av Mange Supphellen (leder), Jon Olav Økland, Jon Anders 
Lindtveit Røse, Kari Øritsland, Bente Groven Syversen, Jon Osvald Harila. Gruppen har 
rapportert til sentralstyret og innledet til diskusjon i LS. Medlemmer av arbeidsgruppen har 
også besøkt lokallag og fylkeslag for å innlede om næringspolitikk og få innspill. 
Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid inn i 2023. Gruppen og vil arbeide med politikkutvikling 
og være en ressurs for partiorganisasjonen og partiledelsen på næringspolitikk. For å styrke 
arbeidsgruppen i det videre arbeidet, ble to ytterligere medlemmer rekruttert: Stian Lavik og 
Øystein Stjern.   

2.4.5. Utvalg for å se på landsmøte og landsstyrets 
sammensetting 

Sentralstyret satt ned en arbeidsgruppe 5. oktober 2022 bestående av Oluf Maurud, leder, 
Ida Lindtveit Røse, Morten Helland, KrFU repr. Jona Lie, KrF Kvinner repr. Mona Enstad. 
KrFs administrasjonssjef Olav Eggebø Aanonsen deltok som sekretær for utvalget. Utvalget 
så på KrFs lover §4c og §4d knyttet til landsmøtets sammensetning og delegasjonenes 
størrelse, i lys av at både stortingsgruppen og fylkenes delegasjoner som har blitt redusert 
på grunn av lavere oppslutning og redusert medlemstall. Samtidig har KrFU og KrF Kvinner 
hatt uendret antall delegater. Arbeidsgruppen diskuterte flere ulike måter å sette sammen 
landsmøtet på. Gruppen var delt i synet i hvilke prinsipper som skulle legges til grunn ved 
sammensettingen av landsmøtet, og valgte derfor å legge fram to alternative modeller for 
sentralstyret. Arbeidsgruppen så også på §5, landsstyrets sammensetning. Utvalgets 
innstilling ble behandlet i sentralstyrets møte 14. desember, og skal behandles av landsstyret 
mars 2023 før sluttbehandling på landsmøtet i april 2023. 
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2.4.6. Samarbeid med KrFs lokal- og fylkespolitikere 
KrFs landstingsgruppe i KS (2019-2023) består av: 
Bjørn Alfred Ropstad (Agder) representerer KrF i hovedstyret til Kommunesektorenes 
organisasjon (KS) 1. vara er Trude Brosvik (Vestland), Hans Valderhaug (Møre og Romsdal) 
er 2. vara og Ida Lindtveit Røse (Viken) er 3. vara. 

Til Landsstyret i KS er følgende KrFs representanter (valgt i 2019): Bjørn Alfred Ropstad 
(Agder) og Jonas Skrettingland (Rogaland). Vara for KrF til landsstyret er Randi  Walderhaug 
Frisvoll (Møre og Romsdal), Espen Andreas Hasle (Oslo), Harald Rydland (Vestland) 

3. Konferanser og arrangementer  

3.1. KrFs Landskonferanse 
Landskonferansen 2022 ble fremskyndet til november 2021 i forbindelse med ekstraordinært 
landsmøte. Det ble derfor ikke avholdt landskonferanse i 2022. 

3.2. Ordførerkonferanse 
På grunn av pandemien og i påvente av å kunne arrangere en fysisk ordførerkonferanse, inviterte KrF 
til en digital ordførersamling på Teams, 3. mars. Partileder Olaug V. Bollestad innledet om aktuell 
politikk med påfølgende spørsmål og kommentarrunde. Organisasjonssjef Erling Ekroll orienterte om 
status i partiet og arbeidet i den videre mobiliseringen.  

3.3. Seniorforum 
Seniorforum 11. oktober 2022 ble arrangert på Stortinget. 
Seniorforum var en dagskonferanse og 75 deltakere fra 8 fylkes deltok. Partileder Olaug 
Bollestad åpnet dagsprogrammet med aktuell politikk, Aud Kvalbein, generalsekretær i 
Hjernerådet hadde et innlegg om temaet «Ikke bare litt glømsk» og varaordfører i Rakkestad 
kommune, Iselin Bjørnstad hadde en lokalpolitisk kommentar. Generalsekretær i 
Strømmestiftelensen, Erik Lunde, nestleder Dag-Inge Ulstein og stortingsrepresentant Kjell 
Ingolf Ropstad hadde en samtale om «Blikk på verden- erfaringer fra arbeidet i 
Strømmestiftelsen og fra arbeidet som Utviklingsminister». Hilde Alice Skåra Gunvaldsen, 
organisatorisk nestleder i KrFU, og sentralstyremedlem i KrFU, Thea Line Myhr hadde en 
politisk appell med stor tro på valgkampen med KrFs verdipolitikk. Forumet ble avsluttet med 
middag.  

3.4. Sekretærkonferansen 
Årlig arrangeres en samling for alle ansatte på landskontor, fylkeskontor samt KrFU. Målet 
med samlingen er å få oppdatert informasjon, ideutveksling, kompetanseheving, være et 
møtepunkt mellom fylkeskontoransatte og landskontoransatte, og å ha en kontaktflate og 
samarbeidsmuligheter over flere dager. Konferansen et viktig møtepunkt for å bygge 
relasjoner og godt samarbeidsmiljø for resten av året. 
 
På grunn av den pågående pandemien i 2021 ble ansatte-samlingen i 2021 forskjøvet til 23.-
25. mars 2022. Samlingen fant sted på Sanner Hotel, Gran på Hadeland.  
På dagsorden stod erfaringer fra valgkampen, kartleggingsarbeidet og omorganisering av 
ansatteressursene, hovedfunn i medlemsundersøkelsen, organisering og 
mobiliseringsstrategi, politikk og mediehåndtering, lokal programutvikling, nytt 
medlemssystem, aktuelt fra KrFU og aktuell politikk. Innledere var Janne Nyhus, Julie 
Kristine Kordahl, Ida Lindtveit Røse, Olaug V. Bollestad, Hedvig Antoinette Halgunset, Jona 
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Lie og Hadle Rasmus Bjuland, Erling Ekroll, Olav Eggebø Aanonsen, Kasy Galgalo, Geir 
Morten Nilsen, Elisabeth Løland og Eirik Helgøy.  
Ansatte-samling/ høstseminar 2 i 2022 ble arrangert på «The Well», et spa og hotel på 
Kolbotn, utenfor Oslo, fra 29. august til 1.september. Av økonomiske årsaker ble 
konferansen nedskalert til et todagers høstseminar. Programmet tok opp følgende tematikk; 
organisasjonsstrategi, hvordan bygge et politisk parti, hvordan nå ut med KrFs politikk, 
strategisk reisevirksomhet, fellesstrategi for å motivere ungdom på valglistene,  nettsider, 
datalagring, medlemssystem og annen nyttig opplæring til daglig drift på fylkeskontor og 
landskontor. 
Innledere på samlingen var; daglig leder i Civita, Kristin Clemet, Mikal Valland Nordli, Olav 
Eggebø Aanonsen, Hadle Rasmus Bjuland, Jona Lie, Erling Ekroll, Julie Kordahl, Elisabeth 
Løland, Tove Welle, Jon Steinar Kjøllesdal og Ingebjørg Klingenberg Kovacic 

3.5. Kvinnekonferansen   
Kvinnekonferansen 2022 ble arrangert i samarbeid med KrF den15.oktober på Quality Hotell 
33 på Økern i Oslo. Konferansen hadde 76 deltagere. Tema for konferansen var «Kvinnelige 
gründere og grønt skifte». Innledere var partileder Olaug V. Bollestad, Ola H. Grytten, prof. 
NHH, Olav I Moe, Avdelingsleder for Innovasjon Norge, Kristoffer Sahl, NHO, Karin 
Bjørkhaug, fylkestingsgruppeleder i Trøndelag, og konstituert organisasjonssjef Ingebjørg 
Klingenberg Kovacic informerte om KrFs organisasjonsarbeid.  
 
KrF Kvinners 75 års jubileumslandsmøte 
KrF Kvinner arrangerte sitt jubileumslandsmøte 15.og 16.oktober med 62 deltakere fra alle 
landets fylker. Landsmøtet ble ledet av Aud Kvalbein og Ann Kathrine Skjørshammer. 1. 
nestleder Dag Inge Ulstein og konst. generalsekretær Erling Ekroll hilste til 
landsmøtet. Mariam Rapp, leder av KrF Kvinner hadde tale om «Kjønnsbølgen, Eldrebølgen 
og Klimabølgen». Historiker og prof. emeritus Bjørg Seland avsluttet landsmøtet med et 
foredrag om «Kvinneskikkelser i Haugianismen». 
 
«Kvinner og menn i et likestilt samfunn, og kvinner og jenter i rettssikkerhet», ble vedtatt som 
årstema i 2023 og 2024. Festmiddag med festtale av Anita Apeltun Sæle og musikalsk 
minikonsert ved Leif Ingvald Skaug. Nytt sentralstyre for 2022-2024 ble Mariam Rapp leder, 
Bente Groven-Syversen og Mona Enstad nestledere.  

4. Kommunikasjonsarbeidet  
4.1. Medlemsbladet Idé   

Medlemsbladet 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. Det trykte opplaget var i 2022 
på omlag 14 000. 
 
Pga. partiets økonomiske situasjon vedtok landsstyret å kutte antall utgivelser til to per år. I 
2022 ble det kun produsert én utgave av Idé på grunn av bemanningssituasjonen. Dette kom 
ut før sommeren 2022. Her kunne medlemmene lese intervju med partileder Olaug V. 
Bollestad, få informasjon om arbeidet mye nytt prinsipprogram og KrFs kritikk av 
regjeringens første statsbudsjett m.m. I desember startet en arbeidet med nytt et nummer 
som ble planlagt gitt ut i februar 2023. 
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4.2. Faste utsendelser  
KrF-rundskrivet sendes ut omtrent ukentlig på e-post og inneholder informasjon, et utvalg av 
politiske saker KrF jobber med, informasjon om KrFs arrangementer og aktiviteter lokalt og 
sentralt. Rundskrivet har også inneholdt forslag til interpellasjoner og utspillstips. Mottakerne 
av rundskrivet er tillitsvalget, folkevalgte og ansatte på alle nivå. I 2022 ble det sendt ut 22 
KrF-rundskriv.  

4.3. Digitale medier 
4.3.1. KrFs nettsider  

Nettsidene er en viktig kanal for å nå ut til medlemmer, velgere og andre med informasjon 
om partiets politikk og viktige nyheter fra organisasjonen. På nettsiden kan man finne hele 
programmet og egne saker på våre viktigste politiske områder. I tillegg oppdateres nettsiden 
jevnlig med saker i forbindelse med større politiske debatter eller hendelser.  

4.3.2. Sosiale medier  
Sosiale medier er en viktig del av KrFs kommunikasjonsarbeid. Kommunikasjon med 
medlemmer, velgere og befolkningen generelt gjøres i større grad fra sosiale medier. 
Gjennom partiets egne sider og våre sentrale politikere sine sider får vi ut informasjon og kan 
skape engasjement hos både eksisterende og potensielle KrFere.  I 2022 har arbeidet med 
sosiale medier vært en integrert del av arbeidet i kommunikasjonsavdelingen.   

5. Valgkamp 

5.1. Valgkampforberedelse   
Gjennom hele 2022 ble det jobbet målrettet med valgkampforberedelser inn mot kommune- 
og fylkestingsvalget i september 2023. Hele organisasjonen har deltatt i utviklingen av 
partiets valgkampstrategi. Strategien har vært strukturert i fire hoveddeler: 1. Den politiske 
strategien og hovedfortellingen, 2. Kommunikasjonsstrategi, 3. Organisasjonsstrategi og 
mobilisering, 4. Den praktiske tilretteleggingen av valgkampen.  
Det videre arbeidet med valgkampstrategiene og en endelig valgkampplan går inn i 2023 og 
landes endelig på landsstyremøtet i mars 2023 og landsmøtet i april 2023.  

5.2. Listemobilisering 
I arbeidet med lister har fylkeskontorene og landskontorene jobbet tett i målsettingen om å 
stille lister i flest mulig kommuner. I denne prosessen ble det benyttet en trafikklysmodell. I 
denne oversikten ble alle kommunene i de ulike fylkene i landet kartlagt. Kartleggingen 
belyste trender innad i lokallag, fylkeslag og på landsplan. Hver kommune fikk en farge, utfra 
hvordan KrF lå an til å klare å stille liste i den gjeldende kommunen. Oversikten ble jevnlig 
oppdatert og tema på de fleste av organisasjonsteamets møter. En slik arbeidsmetode ga 
oversikt over listesituasjonen i de ulike kommunene i Norge, og ble et godt grunnlag for hvor 
det var behov for bistand fra fylkeslaget eller landspartiet. 

5.3. Strategisk reisestrategi 
Opp mot lokal- og fylkestingsvalget i 2023 og listebyggingsarbeidet vedtok Sentralstyret en 
reisestrategi. Planlegging og helhetlig koordinering var en viktig faktor. Dette førte til flest 
mulig proaktive valg, og minst mulige reaktive valg ved planlegging av hvilke reiser og besøk 
som skulle prioriteres. De som har reist i forbindelse med den strategiske reisevirksomheten 
er partiledelsen og stortingsrepresentantene, ledergruppen, ansatte i KrF, sentralstyrets 
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medlemmer og andre KrF-politikere. I begynnelsen av året og frem mot våren ble lokallags- 
og fylkesårsmøter prioritert. I løpet av sommeren gjennomførte partilederen blant annet en 
sykehusturné, hvor hun besøkte flere sykehus på Sør -, Øst -og Vestlandet. Hensikten med 
denne turneen var å møte ansatte og tillitsvalgte i helsesektoren for å høre hvilke utfordringer 
de sto overfor i deres arbeidshverdag. På høsten og frem mot jul var arbeid med lister den 
overordnede prioriteten ved reiser og besøk. Formålet var å bidra til å bistå og inspirere til å 
stille lister i flest mulig kommuner. 

5.4. Programarbeid 
Inspirasjon til lokalt programarbeid 
I januar 2022 oppnevnte KrFs sentralstyre en arbeidsgruppe for lokalpolitikk. Gruppens 
mandat var å utvikle og innhente forslag til lokalpolitikk med kristendemokratisk profil og 
utvikle et idehefte som lokale programkomiteer kan benytte i sitt arbeid. Arbeidet ble 
ferdigstilt i september og sendt ut i partiorganisasjonen. Les mer om dette i kap. 2.4.3. 

6. Kampanjer 
6.1. Juni-aksjonen 

11. juni ble den årlige standsaksjonen arrangert i hele landet. Lokallag brukte anledningen til 
å gjøre KrF synlig i sitt lokalmiljø. Til kampanjen ble det laget poser med solsikkefrø og gule 
bærenett til å dele ut. Dette kunne bestilles i nettbutikken. Da lokallagene flere steder brukes 
aksjonen til å få innspill til lokalt programarbeid, ble ideen med gule papirhjerter man kunne 
skrive innspill på, og eventuelt henge dem opp på et «ønske-tre» videreført fra tidligere 
år. Lokallagene fikk tilbud om å bestille 100 gule hjerter, 100 vervebrosjyrer og 2 plakater 
gratis, men dekket frakt selv. I etterkant ble lokallagene spurt om tilbakemelding om 
aksjonen, både de som hadde markert aksjonen og ikke. Av de som var med hadde de fleste 
bestilt materiell, enten plakat, brosjyre og hjerter, eller frøposer og/eller bærenett, eller begge  

deler, og syns materiellet var nyttig for å komme i kontakt med folk. De fleste oppga at de 
stod på et kjøpesenter eller torg. Noen stekte også vafler og delte ut kaffe. Av de som ikke 
deltok oppga de at de har for få aktive medlemmer, eller at de tidligere har vært med, men at 
de ikke fikk det til i år.   

6.2. Verveaksjoner 
Sammen med juni-aksjonen lansertes også en vervekampanje. I perioden 3. -17. juni var det 
halv pris for nye medlemmer. Sammen med ny vervebrosjyre ble det lansert vervepremier til 
alle som vervet nye medlemmer. Premiene var bl.a. krus, bærenett og genser med bilde av 
Olaug på, samt noen større premier for de som verver mange. 
https://krfbutikken.no/vervepremier.html. 
 
KrFU kjørte parallelt vervekampanje, og til sammen ble det vervet 70 nye medlemmer denne 
perioden. Informasjon om kampanjen ble sendt ut til lokal- og fylkeslagene, og til alle tillits- 
og folkevalgte gjennom rundskrivet, i flere omganger. I slutten av oktober lanserte vi 
kampanje hvor nye medlemmer fikk kontingent ut året og hele 2023 for 400,-. Sammen med 
denne ble det også laget kampanje på sosiale medier med tekst og plakater om aktuell KrF-
politikk, og PowerPoint-plakat om verving til bruk på møter i lokal- og fylkeslagene. Det ble 
også utarbeidet forslag til sms man kan sende for å verve. 
https://krf.no/ressursbank/verveaksjon-2022-2/  
Det ble oppfordret til å snakke om verving på råds- og nominasjonsmøter, og i forbindelse 
med listearbeidet. Total fikk KrF 230 nye medlemmer i denne perioden. 

https://krfbutikken.no/vervepremier.html
https://krf.no/ressursbank/verveaksjon-2022-2/
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Sammen med disse kampanjene startet en bevisgjøring i organisasjonen om at verving er 
viktig både for å flere aktive i lokallagene, flere kandidater til navn på listene og ha mer 
tyngde som parti. En økning i medlemstallet bidrar også til å styrke økonomien til partiet i alle 
ledd. Et av målene med kampanjene var at lokallag og medlemmer engasjerer seg og har 
eierskap til verving i organisasjonen.  

6.3. Sommerteam  
KrF hadde i samarbeid med KrFU et sommerteam som reiste rundt på 7 leirer og stevner i 
juni, juli og august. Sommerteamets leder Rakel Oline Moi besøkte alle leirene og stevnene 
med stand. Hun hadde med seg en person i tillegg på alle leirene og stevnene. Det var Erik 
Rønhovde, Dorthea Fedøy Magnussen, Silje Eiken Gill og Ingrid Olina Hovland. Noen steder 
deltok også lokallag/ KrF medlemmer på stand sammen med sommerteamet. Målet var å 
synliggjøre KrF, bevisstgjøre medlemmer og velgere, og verve nye medlemmer. 
Sommerteamet var innom følgende leirer og stevner: UL, U-festivalen, Generalforsamlingen 
til NLM, Oase, KRIK Arena, KRIK 20+ og The Send. Det ble trykket en egen leir og 
stevnebrosjyre som ble delt ut. I løpet av sommermånedene fikk KrF og KrFU ca 220 nye 
medlemmer.  

6.4. Arendalsuka 15.-19. august 
I 2022 ble det arrangert rekordmange arrangementer under Arendalsuka. Høydepunktet av 
ukens arrangementer er partilederdebatten. Dette året deltok Olaug Bollestad for første gang 
som KrFs partileder. KrFs to andre stortingsrepresentanter, Kjell Ingolf Ropstad og Dag Inge 
Ulstein, i tillegg til noen lokalpolitikere representerte KrF i mange debatter og panelsamtaler 
under hele uken. Ansatte fra stortingsgruppen, landskontoret og KrFU var til stede på 
Arendalsuka. Agder KrF bemannet den gule KrF-standen. Partitimen ble også avholdt midt i 
uken. Hele KrF-laget som var til stede var samlet, i tillegg mange som fulgte på stream. Fra 
scenen fikk vi musikalske innslag ved Sebastian Hågensen, appell fra Olaug V. Bollestad, 
Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein samtalte i en sofasamtale og Hadle Rasmus Bjuland 
rapporterte om KrFUs medlemsvekst.  

7. Organisasjonsarbeid og medlemspleie  
Det ble utarbeidet et strategidokument for organisasjonsarbeidet med et overordnende mål 
om å utvide og å bygge KrF laget, skolere og utruste hele organisasjonen til 
valgkampmobilisering. Strategien har fokus på fire hovedområder. 1. Verving av nye 
medlemmer, 2. Listebygging og rekruttering, 3. Skolering og 4. Optimalisert valgkamp.  

7.1. Verving av nye medlemmer 
Organisasjonsavdelingen har jobbet målrettet for å bevisstgjøre organisasjonen som: «KrF 
som en vervende organisasjon». Det er etablert verveansvarlige i hvert fylke, avholdt 
verveaksjoner, vervekurs, digitale medlemsmøter, gjennomført vervekonkurranser og 
utarbeidet vervemateriell og vervepremier. Se også pkt. 6.2. i årsmeldingen. 

7.2. Listebygging og rekruttering 
Organisasjonsavdelingen har hatt en tett oppfølging av listearbeidet gjennom året. Det er 
gjort strategiske tiltak som reisevirksomhet og skoleringer av listekandidater. I tillegg har det 
blitt laget en trafikklysmodell hvor alle fylker fortløpende har registrert hvor mange lister som 
er sikre, hvor det må settes inn ekstra innsats og hvor lister er tenkt uoppnåelig. Se også pkt. 
5.2. 
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7.3. KrFs Kurs og skolering 
Organisasjonsavdelingen har i sin strategi lagt inn skoleringspunkter på alle større samlinger 
og i alle stabsmøter. Det er gjennomført debattrening og medietrening. På stabsmøter er 
«minutter med skolering» brukt til å gi ansatte opplæring i nødvendig og nyttige tips og triks i 
medlemssystem, Excel, Facebook- og nettsidebruk. Fylkeslagene skolerer sine medlemmer, 
tillitsvalgte og folkevalgte i politiske og organisatoriske temaer som ideologi, styrearbeid, 
aktuelle politiske temaer, debatt, mm. Noen av disse skjer i forbindelse med fylkesårsmøter 
og konferanser. 

7.3.1. Skoleringsforum 
I 2022 etablerte organisasjonsavdelingen Skoleringsforum. Det har til hensikt å nå ut til 
fylkene med skolering på digital plattform. Hvert fylke har utnevnt en skoleringsansvarlig som 
via skoleringsforum har drøftet videre nødvendig skolering, delt erfaringer og inspirert 
hverandre til økt skolering i fylkene. 

7.3.2. Akademiet  
KrF Akademiet har til hensikt å samle og gi skolering til fylkenes toppkandidater. KrF 
Akademiet hadde en samling i løpet av 2022 hvor man hadde trening i debattrening, utvikling 
av lokal politikk, lederskap og hvordan vinne valget. Gjestetalere var Tarjei Skirbekk, Ida 
Lindtveit Røse, Jorunn Hallaråker Heggelund, Kari Lindtveit og David Hansen. 

7.3.3. Motimate 
Digital skolering i valgkampen 2021 ble primært gjennomført ved hjelp av appen Motimate. 
Appen ga mulighet å bli kjent med våre politikere, få rask tilgang til politiske flak og til å 
gjennomføre kurs i aktuelle tema for partiorganisasjonen. 

Mer enn 1000 brukere lastet ned appen. Antallet aktive brukere var imidlertid under 300. 

Etter en helhetlig vurdering basert på blant annet brukervennlighet, antallet brukere og 
økonomi ble det besluttet å ikke videreføre bruken av appen inn mot valget i 2023. 
Ressursbanken på KrFs nettside er oppdatert og ivaretar sammen med en større bredde av 
skoleringsarenaer skoleringen i partiet. 

7.3.4. Optimalisert valgkamp 
For å forberede Kr- laget på fylkes- og kommevalget 2023, ble det lagt en strategi for 
optimalisert valgkamp. Det ble laget en utvidet møteplan med datoer og temaer for at KrF 
laget kan stå tettere og sterkere sammen – også frem mot valget! Disse samlingspunktene 
ble en arena for de ulike arbeidsgruppene der de kunne dele informasjon, kunnskap, 
erfaringer og utfordringer, og på den måten stå enda sterkere og mer kunnskapsrike inn mot 
valget 2023. Listebygging, rekruttering, reisevirksomhet og verving av nye medlemmer ble 
også viktig i strategien for en optimalisert valgkamp.  

7.4. Arrangementer 
7.4.1. Digitale medlemsmøter med partiledelsen  

KrF har i 2022 gjennomført to digitale medlemsmøter med partiledelsen. Ca 100 medlemmer 
har vært med begge gangene. Tematikk har vært strøm og alternativt budsjett.  

7.4.2. Fylkeslederforum 
Det ble i 2022 arrangert fylkeslederforum seks ganger. Samarbeid, listebygging og 
lokallagsutvikling har vært tematikk.  
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7.4.3. Kommunepolitikerforum 
KrF har arrangert kommunepolitikerforum to ganger. Kjell Ingolf Ropstad har delt om aktuell 
politikk, Ida Lindtveit Røse har snakket om programarbeid og Glenn Tønnesen om å komme 
på i media. 

7.4.4. Unge folkevalgte-samling 
KrF inviterte unge listekandidater til en samling for unge folkevalgte. Denne samlingen ble 
avholdt på Stortinget med 39 deltakere. Programmet la opp til nettverksbygging og 
gruppearbeid, praktiske tips til en ung kandidat og Kjell Ingolf Ropstad delte nyttige 
erfaringer.  

7.4.5. Lokallagslederforum 
KrF arrangerte ett lokallagslederforum i løpet av 2022. Under denne digitale samlingen ble 
det snakket om hvordan lokallagene kan gjøre seg klar for valgkamp, om programarbeid og 
nominasjonsarbeid.  

7.5. Samarbeid i organisasjonen  
Det har blitt gjennomført regelmessige stabsmøter for ansatte på landskontoret og i fylkene, 
stort sett annen hver uke. Her det har blitt delt informasjon fra generalsekretær og 
ledergruppa, samt drøftet de aktuelle sakene.  
Det har blitt gjennomført ukentlige digitale organisasjonsavdelingsmøter der alle ansatte i 
organisasjonsteamet har deltatt. Organisasjonsteamet består av alle ansatte i fylkene, samt 
organisasjonsavdelingen på landskontoret. Her har man jobbet med utvikling av 
organisasjons- og mobiliseringsstrategier, forberedelse til valget, og fulgt opp aktiviteter i 
partiorganisasjonen i tråd med årshjulet (årsmøter, juniaksjon, rådsmøter, 
nominasjonsmøter, felles nasjonale digitale møter, medlemsvervekampanjer, etc) 

7.6. Nye møteformer  
Fra pandemien traff Norge i 2020 har KrF utviklet mange gode møteplasser basert på 
Teamsmøter. Det har blitt brukt i en bevisst strategi for å samle og skolere 
partiorganisasjonen, bygge laget og bygge kompetanse og stolthet over å være en del av et 
verdibasert lag. Det ble tidlig i 2022 laget en utvidet møteplan med oversikt over alle de ulike 
digitale møtepunktene for partiorganisasjonen; organisasjonsteamsmøte, fylkeslederforum, 
lokallaglederforum, medlemsmøter, møteplass for ordførere/heltidspolitikere, 
valgkamplederforum, skoleringsforum, møteplass for kommunepolitikere, etc. Dette har skapt 
arenaer for å bygge laget, skape nettverk, bygge kompetanse, gi verktøy og skape stolthet. 
Gjennomgangstema har vært «å dele med hverandre» på tvers i organisasjonen og heie på 
hverandre. 

7.7. Medlemmer  
Ved inngangen til 2022 hadde KrF 17.413 medlemmer. Ved utgangen av året var 
medlemstallet 15.624. Dette er en nedgang i forhold til året før på 1.789 medlemmer.  
Av KrF medlemmene er det 1.218 KrFU medlemmer. 
 
I løpet av året fikk 178 av våre lokallag til sammen 853 innmeldinger i partiet, mens 2.838 ble 
meldt ut av partiet. Av de nye medlemmene var 450 medlemmer KrFUere. Av utmeldelsene 
skyldes 318 dødsfall, alder og sykdom, 113 ble utmeldt av politiske årsaker, 1.849 på grunn 
av ikke betalt kontingent, resten av de utmeldte ble utmeldt av bl.a. økonomiske og ikke 
oppgitte årsaker.  
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Ved utgangen av 2022 hadde KrF 265 registrerte lokallag. 

7.7.1. Æresmedlemmer 
KrF har 5 æresmedlemmer. Det er Kjell Magne Bondevik, Solveig Sollie, Einar Steensnæs, 
Valgerd Svarstad Haugland og Dagfinn Høybråten. 

7.8. Medlemssystem  
I 2022 gikk KrF fra medlemssystemet Hypersys fra Unicornis til systemet Profundo. Gjennom 
«min side» kan både fylkes- og lokallagsledere kan logge seg på og få tilgang til 
medlemsliste for sitt lokallag, samt at de har muligheter for utsendelse av informasjon på e-
post og sms. Ved overgangen til nytt systemet opplevde vi startproblemer, dette gjorde at en 
kom sent i gang med medlemskontingent innkrevingene, i tillegg opplevde systemfeil som 
gjorde at medlemsstatistikk o.l. gav et feilaktig bilde av situasjonen. Det er anvendt mye 
ressurser for å løse utfordringene. Systemet er i stadig utvikling for tilpasning for å ivareta 
KrFs behov.  

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

Kontingenten var i 2022 kr 400,- for ordinære medlemmer. KrFU medlemmer under 26 år 
betalte kr. 100,- og KrFU medlemmer over 26 år betalt kr. 200,- 

Medlemskontingenten ble i 2022 fordelt slik: Kr. 100,- til lokallagene, kr. 200,- til fylket, kr. 
50,- til landspartiet og kr .50,- til solidaritetsfondet (som skal bidra til å styrke økonomien i de 
økonomisk svake fylkene). 

8. Internasjonalt arbeid 
Det internasjonale engasjementet er et av KrFs særtrekk, og som gir mulighet til å løfte 
blikket og se utover Norges grenser. Vi har lange tradisjoner for samarbeid med våre 
nordiske og europeiske søsterpartier, og KrF har et sterkt demokratiarbeid med politiske 
partier i utviklingsland som koordineres av to ansatte på KrFs landskontor. 

8.1.   Demokratistøtte til politiske partier  
KrF mottar støtte fra Norad for å støtte demokratiutvikling gjennom politiske partier i 
utviklingsland. KrF og KrFU har gjennom denne ordningen prosjekter i fire land og mottar til 
sammen rundt 3,5 millioner kroner årlig i perioden 2020-2023.  KrFs mål i demokratiarbeidet 
er å styrke representasjonen av marginaliserte grupper i politiske prosesser, og dette gjelder 
særlig kvinner, ungdom og menneske med nedsatt funksjonsevne.   

8.1.1. Kenya  
KrFs fokus i kenyaprosjektet i 2022 var inkludering av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og ungdommer i politiske prosesser. 2022 var valgår i Kenya og KrF 
gjennomførte flere seminarer for over 100 personer førstegangskandidater som enten var 
ungdom eller hadde nedsattfunksjonsevne.  Temaer som kandidater fikk kunnskap om var 
blant annet de juridiske reglene for kandidater i Kenya, kampanjeplanlegging, 
kommunikasjon og hva som skjer dersom man blir valgt.  
Valget i Kenya ble gjennomført på fredelig vis og ble sett på som et steg i riktig retning i 
landets demokratiutvikling, selv om det fortsatt er mange områder hvor Kenya trenger å se 
demokratisk fremskritt. I etterkant av valget har KrF fulgt opp de samme personene som var 
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skolert før valget som ble valgt inn lokalt eller nasjonal ved å gi dem tilrettelagt 
kapasitetsbygging innenfor budsjettprosesser i organet de ble valgt inn i.   

8.1.2. Etiopia  
KrF prosjekt i Etiopia støtter kvinner i politiske partier ved å styrke kvinners kunnskap og 
bistå med organisasjonsreformer som gir mer plass til kvinner i politiske partier.  I 2022 har 
KrF gjennomført tre seminarer for kvinner fra over 50 politiske partier. På et av seminarene 
reiste fylkesleder fra Rogaland, Odnny Helen Turøy og Fylkestingsgruppeleder fra Innlandet, 
Charlotte Veland Hoven til Addis Ababa for å være foredragsholdere. I slutten av 2022 bisto 
KrF med opprettelsen av en tverrpolitisk kvinneorganisasjon som består av 55 politiske 
partier. Organisasjonen skal jobbe sammen for å styrke kvinners plass i politiske prosesser 
fremover. 

8.1.3. Belarus  
I Belarus startet KrFU opp et nytt toårig prosjekt i samarbeid med SILC (Swedish 
International Liberal Centre). Situasjonen i Belarus har endret seg mye siden de store 
folkelige protestene startet i 2020, noe som gjør at KrF må jobbe gjennom en organisasjon 
som kan jobbe direkte med mennesker i Belarus. Målet er å styrke det som er igjen av 
politisk opposisjon i landet, særlig lokale aktivister som ønsker å engasjere seg i 
lokalsamfunnet sitt.  SILC gjennomførte både online og offline prosjektaktviteter i Georgia, 
Polen og Litauen sammen med målgruppa i 2022.  

8.1.4. Libanon  
2022 ble første normalår for Libanon-prosjektet siden oppstarten på prosjektperioden i 2020. 
Situasjonen i landet er fortsatt preget av den økonomiske kollapsen som startet i 2019, men 
det har likevel vært mulig å gjennomføre to prosjektaktiviter i landet i år. Alle de norske 
ungdomspartiene var med til Beirut i både mars og september, og møtte kollegaer fra syv 
libanesiske ungdomspartier. I mars jobbet KrFU med valgkampforberedelser ifm. 
parlamentsvalget i Libanon i mai, og i september var fokuset på hvordan tverrpolitisk 
samarbeid kan fungere i både norsk og libanesisk kontekst. I august kom de libanesiske 
partiene på besøk til Oslo hvor de møtte de norske partiene, besøkte ulike politiske 
institusjoner og deltok på et seminar om samarbeid og koalisjonsbygging på tvers av partier 
med demokratiekspert Bjarte Tørå. 

8.2. Nordisk Samarbeid  
KrFs kontakt med Nordisk søsterpartier i dag er hovedsakelig med Kristdemokraterna i 
Sverige. Begge organisasjoner har gjensidig kontakt gjennom konferanser, landsmøter, 
valgvaker, og faglig utvekslinger. I september sendte KrF en delegasjon til Stockholm til å 
være med på KDs valgvake.  

8.3. Europeisk Samarbeid  
KrF er medlem i European Peoples Party (EPP) og medlemskapet følges opp av KrFs 
internasjonale avdeling på landskontoret. KrF deltar på digitale politiske møter, og også i den 
utenrikspolitiske arbeidsgruppen. I juni deltok KrFs ansatte Evan Wilson og Aksel Jakobsen 
på EPPs kongress i Rotterdam.   
I september 2022 inngikk KrF et nytt samarbeid med Domus Dorpatensis (DD), en estiske 
demokratisenter. KrFs rolle i samarbeidet vil være å bidra med kunnskap og erfaring om 
hvordan DD kan jobbe med å forbedre sine demokratiske institusjoner. I desember var DD på 
besøk til Oslo for et studiebesøk.  
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8.4. Globalt samarbeid  
KrF er medlem i Centrist Democrats International (CDI). I 2022 har KrF ikke deltatt på 
aktiviteter i regi av CDI. 

9. Personal og administrasjon  
KrF hadde i 2022 totalt 22,5 årsverk. 14 faste stillingshjemler og 1,5 midlertidige ved 
landskontoret, totalt 10 årsverk. Ved fylkeskontorene var det 11 ansatte fylkessekretærer og 
6 andre ansatte. Totalt 10,65 årsverk. 
Det var totalt sett et sykefravær på 3,03%, der den høyeste andelen var fra fylkene som 
hadde 2,82%.  
 
KrFs landskontor holder til St.Olavsgate 28 i Oslo. 
I all hovedsak fordeles de ansatte-ressursene seg slik: 
 
På KrFs landskontor: 
Administrasjonsavdelingen som har ansvaret for drift og tilrettelegging for 
partiorganisasjonen, Organisasjonsavdelingen som inkl. fylkessekretærer/ 
organisasjonsutviklere som har ansvaret for arbeidet i fylkene herunder skolering av tillits- og 
folkevalgte. På KrFs landskontor sitter også de som jobber med KrFs internasjonale 
engasjement.  
 
Stortingssekretariatet: 
KrFs avdeling for kommunikasjon og politikk har kontorplasser på Stortinget. Disse er ansatt i 
KrFs stortingssekretariat. KrFs kommunikasjonsavdeling er de som tar seg av intern- og 
ekstern kommunikasjon, mens politikkavdelingen tar seg av saker av politisk art.  
 
KrFs generalsekretær har ansvaret for både KrFs landskontor og stortingssekretariat.  

9.1. Landskontoret 
Generalsekretær:  Geir Morten Nilsen fram til 20.08.22/ Erling Ekroll konstituert fra 

25.08.222 
Assisterende gen.sekr.: Elisabeth Løland fram til 26.10.222  
Administrasjonssjef:  Eirik Helgøy fram til 22.08.22/ Olav Eggebø Aanonsen fra 

29.08.22 
Organisasjonssjef: Erling Ekroll fram til 24.08.22/ Ingebjørg Klingenberg Kovacic 

konstituert fra 01.09.22 
Internasjonal sekretær:  Evan Wilson  
 Ellen Johanne Weydahl 
Adm.rådgiver: Liv Aass Frank i 50%  
Spesialrådgiver i KrF Aksel Jakobsen i 11% stilling fra 01.11.22 
Organisasjonsrådgiver:  Ingebjørg Klingenberg Kovacic fram til 30.08.22 
Organiasjonsrådgiver: Anette Liseter fram til 30.04.22 
Organisasjonsrådgiver:  Linn Tjernsbekk Haaland i 60% stilling fra 17.10.22 
Rådgiver Kari Lindtveit i 50% stilling 
IT-konsulent:  Terje Hofstad i 20% stilling 
Økonomikonsulent: Anne Karin Imeland i 30% stilling fram til 01.11.22 og i 50% 

stilling fra 15.11.22/ Agnieszka Paulina Nalepa i 50% stilling fra 
01.11.22 til 16.11.22 

Personvernombud: Terje Hofstad i 10% stilling 
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9.2. Fylkesansatte 
Fylkessekretærer/ organisasjonsutviklere: 
Viken Kasy Galgalo i 65% stilling (har permisjon i 35 stilling)  
Oslo:  Jon Steinar Kjøllesdal i 65% stilling fra 15.01.22 
Innlandet: Ingvill Paddon i 80% stilling fram til 30.04.22, 20% fram til 

31.08.22/ Anette Liseter i 50% stilling fra 16.08.22  
Vestfold og Telemark:  Tone Helene Strat i 100% stilling 
Agder: Charlotte Beckmann Østeby i 70% stilling  
Rogaland:  Olav Eggebø Aanonsen i 100% stilling fram til 28.08.22/ Åshild 

Olsen fra 22.08.22 til 18.10.22/ Solveig Ege Tengesdal i 40% 
som org.utvikler fra 19.10.22 

Vestland:  Sondre Olsen i 100% stilling fram til 31.01.22/ Ylva Bang fra 
01.02.22 til 15.06.22 og fra 15.08.22 og ut året i 100% stilling 

Møre- og Romsdal:  Rolf Harald Endal i 100% stilling 
Trøndelag:  Terje Hofstad i 70% stilling 
Nordland:  Øyvind Pedersen i 40+60% stilling fram til 30.09.22, deretter 

40% 
Troms og Finnmark:  Liv Grete Karlstrøm i 70% stilling 
 
Administrasjonssekretærer og andre ansatte: 
Viken:  Liv Aass Frank i 50% som lokallagskonsulent 
Viken: Jon Steinar Kjøllesdal i 35% stilling som lokallagskonsulent fra 

15.01.22 
Agder: Anne Karin Imeland 60% som administrasjonssekretær og 10% 

som organisasjonsrådgiver 
Rogaland:  Åshild Olsen i 40% som administrasjonssekretær stilling fram til 

21.08.22 og i 100% stilling som adm.sekr. fra 19.10.22. 
Vestland:  Viktor Kleppan i 20% stilling som regnskapsmedarbeider 
Trøndelag: Bente Tømmerdal i 10% til 30.04.22/ Alina Käthe Storvik 10% 

stilling knyttet til sosiale medier fra 01.05.22 

9.3. Traineeprogram 
KrFs sentralstyre vedtok å opprette et traineeprogram 10. januar 2022.  
 
Programmet hatt følgende deltakere: 

• Edvard Kunzendorf: Ansatt i 50 % fra 5. mai 2022 med fraksjonsansvar for energi og 
miljø i politisk avdeling. Ansatt i 100 % fom. 8. august tom. p.t, med ansvar for næring 
i tillegg til energi og miljø.  

• Thea Myhr: Ansatt i 100 % fra 1. februar 2022 med plassering i KrFs 
administrasjonsavdeling. Gikk over til politisk avdeling 25. mars 2022 og over til 
kommunikasjonsavdelingen 3. september 2022.  

• Mikal Valland Nordli: Ansatt i 40 % fra 1. februar 2022 med plassering i KrFs 
administrasjonsavdeling. Ansatt i 100 % fra 15. september 2022 tom. p.t. Gikk over til 
organisasjonsavdelingen 22. august 2022.   

9.4. Kompetanseutvikling av ansatte 
KrFs om arbeidstakere har vært opptatt av at de ansatte har nødvendig kompetanse og at de 
får videreutviklet seg. Flere av de ansatte har tatt videreutdanning og gjennom året har det 
jevnlig blitt tilrettelagt for kompetansedeling og skoleringer. Sekretærkonferansen og 
medarbeiderdager er viktige arenaer for dette, det samme gjelder de ukentlige møtene som 
Organisasjonsavdelingen har 
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9.5. Arbeidsmiljøutvalget  
Det ble ikke avholdt møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) i 2022. 

10. KrFs økonomi  
En hadde budsjettert med at regnskapet for KrF skulle gå tilnærmet i balanse i 2022. Mye 
utskiftinger av staben på landskontor og fylkene medførte flere ansettelsesprosesser og 
følgelig kostnader knyttet til dette. I tillegg ble flere møter utsatt fra november 2021 til våren 
2022, noe som gav kostnadsforskyvning fra 2021 til 2022. Dette i kombinasjon med bl.a. 
utskifting av medlemsregisteret, økte husleiekostnader samt lavere inntekter både knyttet til 
statsstøtte, medlemskontingent og økonomiaksjonen gjorde at regnskapet viser et 
underskudd for partiet i 2022. 

Avvikene beskrevet og som går fram av regnskapet, samt gevinst kr. 299.300,- for salg av 
aksjer, gjør at vi samlet sett fikk et årsresultat med et underskudd på kr.1.009.500,- .  

Regnskapet føres av RG Regnskap og KrFs revisor er Stiansen & co. 

10.1. Økonomiaksjoner  
Det ble gjennomført to økonomiaksjoner, en på våren og en på høsten, som totalt hentet inn 
1,16 millioner norske kroner. 



   
 

Årsmelding 2021  Kristelig Folkeparti 
 

20 

9. KrFs økonomi  
Økonomien i 2021 var i stor grad lagt opp etter stortingsvalgkampen. Staben var styrket med 
midlertidige ansatte frem til valget. Budsjettet for 2021 la opp til både underskudd og uttak av 
fondsmidler. Det ble gjort et uttak av fondet som reduserte fondets verdi til like under de 
opprinnelige 18 millioner som er avsatt med selvpålagte restriksjoner. Det kom inn 2,9 millioner i 
ekstra valgkampgaver, som i hovedsak gikk til digitale kampanjer.  

2021 var også preget av koronatiltak, noe som reduserte kostnadene til partiets organer. Flere av 
disse ble arrangert digitalt.  

Årsresultatet viste et regnskapsteknisk underskudd på kr 3 512 861, mens underskuddet var kr 
986 612 om en fører fondsuttaket direkte i resultatregnskapet. Det var budsjettert med et 
underskudd på kr 2 961 000. Det er vanlig å budsjettere med underskudd i valgår. 

 
9.1 Økonomiaksjoner  

Det ble gjennomført to økonomiaksjoner, en på våren og en på høsten, som totalt hentet inn 1,78 
MNOK.   



Rapport for 2021 - 2022 fra kontrollkomiteen 
 

 
Kontrollkomiteens medlem Ann Kathrine Skjørshammer hadde møte 
tirsdag 21.mars 2023 med administrasjonen på kontoret til Kristelig 
Folkeparti.  Det var ikke mulig å finne felles møtetid med komiteens 
medlem Kjell Bjørseth i en kort tidsperiode. 
 
Komiteen har også denne gang valgt å behandle perioden under ett og 
avgi en samlet rapport for begge årene. 
 
 
Komiteen har følgende mandat: 

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: 
Deltakere på møtet var i tillegg til kontrollkomiteens medlem Ann 
Kathrine Skjørshammer administrasjonssjef Olav Eggebø Aanonsen og 
administrasjonsrådgiver Liv Aass Frank. 
Kjell Bjørseth hadde på forhånd levert inn sine merknader og spørsmål til 
regnskapet og Ann Kathrine og Kjell har hatt samtale og epostutveksling 
på forhånd i tillegg til etterfølgende samarbeid. 
 
Fremlagte dokumenter: 
Kontrollkomiteen har mottatt møteprotokoller fra arbeidsutvalget (AU), 
Sentralstyret (SS), og landsstyret (LS) i forkant av komiteens møte 
21.mars.  Vi mottok også årsmeldingene for 2021 og 2022 en uke før 
møtet.  Vi har mottatt regnskapene for 2021 og 2022 inkludert 
revisjonsrapporter.  I møtet hadde komiteen tilgang til annen nødvendig 
informasjon og dokumenter, som budsjettforslagene og administrasjonens 
redegjørelse for regnskapene til SS. 
 
 
Arbeidsutvalget: 
Ingen av protokollene er underskrevet.  Komiteen registrerer at AU-
møtene har eget saksnummer for vedtak på godkjenning av forrige møte.  
Komiteen aksepterer derfor at referatene fra AU ikke er underskrevet, 
men vil anbefale at protokollene underskrives. 



Komiteen stilte spørsmål om hvorfor det ikke hadde vært møter i AU 
mellom 25.03 og 30.09 2021 og deretter frem til 9.02.2022 uten at det 
ble gitt forklaring på dette. 
Kontrollkomiteen anbefaler også i år at når nyvalgt sentralstyre samles 
etter landsmøtet, gis det en tydelig delegasjon til AU. 
 
Sentralstyret: 
Godkjenning av protokoll er egen vedtakssak.  I protokollene fra 
sentralstyret er godkjenning av protokollen fra forrige møte ført under 
referatsaker frem til møtet 28.-29.05.2021. Komiteen merker seg at 
godkjenning av protokollen har blitt skilt ut fra referatsaker til egen 
vedtakssak fra 12.11.21.  
Godkjenning av referatsaker fra AU har til dels tatt for lang tid. I sak 
56/22 (25.08.) ble referater 1 ½ år tilbake i tid til 25.03.2021 godkjent.  I 
sak 94/22 (14.12) ble referat fra AU 10.08.2022 tatt til orientering. 
Ingen av sentralstyreprotokollene er underskrevet.  Utvalget ber om at 
protokollene blir underskrevet. 
SS bestemte i sitt møte 28.-29-05-2021 under Eventuelt å ta opp 
kontrollkomiteens rapport som sak til neste ordinære sentralstyremøte, 
uten at man kan se at dette er gjort. 
«Eventuelt» har ikke hatt eget saksnummer før fra 25.08.22. 
 
Kontrollkomiteen er av den oppfatning at protokollene i seg selv ikke gir 
et tilfredsstillende bilde av hva som er behandlet i sentralstyret, selv om 
dette har bedret seg mye fra august 2022.  For å danne seg en riktig 
oppfatning av dette, bør kontrollkomiteen få tilsendt saksinnkalling med 
vedlegg. 
 
Årsrapportene beskriver virksomheten som foregår i partiet og er viktige 
for å danne seg et bilde av organisasjonenes virksomhet og organenes 
håndtering av dette, særlig siden organisasjonen ikke lenger styres etter 
felles virksomhetsplaner, men etter årshjul og faste saker. 
Kontrollkomiteen mener at årsrapportene gir et godt bilde av 
virksomheten i partiet. 
 
 
Landsstyret: 
Protokollene mangler underskrift.  Godkjenning av protokollen har fått 
eget saksnummer fra 24.09.21 og er skilt fra referatsaker.  «Eventuelt» 
mangler fortsatt saksnummer. 
 
Arbeidsmiljø: 
Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse sommeren 2021.   
På grunn av fortsatt korona ble den ikke fulgt opp da det ikke var noe 
spesielt å bemerke med undersøkelsen.   
AMU hadde et møte i 2021.  Det ble ikke avholdt Amu i 2022. 
 



Ansatte: 
2021: 21 ansatte, 18 faste stillingshjemler og 3 midlertidige ved 
landskontoret, 1 trainee (4 trainee på Stortinget).  
Ved fylkeskontorene var det 13 ansatte fylkessekretærer og 6 andre 
ansatte. 
Det har vært stor utskifting i sentrale stillinger ved landskontoret i 2021 
ved administrasjonssjef, kommunikasjonssjef, kommunikasjonsrådgiver, 
7 rådgivere og 2 konsulenter 
 
2022: 22,5 årsverk, 14 faste stillingshjemler og 1,5 midlertidige ved 
landskontoret, totalt 10 årsverk.  
Ved fylkeskontorene vare det 11 ansatte fylkessekretærer og 6 andre 
ansatte, totalt 10,65 årsverk. 
Det har vært større utskiftinger i ledelsen på landskontoret med ny 
generalsekretær, assisterende generalsekretær og administrasjonssjef, 
samt flere ansettelsesprosesser også i fylkene. 
 
Regnskap 2021: 
Økonomien var i stor grad lagt opp etter stortingsvalgkampen.  Staben 
var styrket med midlertidige ansatte frem til valget.  Budsjettet for 2021 
la opp til både underskudd og uttak av fondsmidler.  Kontrollkomiteen 
registrerer at det ble et regnskapsteknisk underskudd på kr. 3.512.861, 
men underskuddet var kr. 986.612 om en fører fondsuttaket direkte i 
resultatregnskapet.  Det var budsjettert med et underskudd på kr. 
2.961.000 og det kom inn ekstra valgkampgaver på kr. 2,9 mill. Dette var 
et valgår der man vanligvis budsjetterer med underskudd.  
Hovedtrekkene i regnskapet viser ellers en økonomisk forvaltning i tråd 
med budsjett og vedtatte planer.  
 
Regnskap 2022: 
Kontrollkomiteen registrerer at det ble et underskudd på kr.1009.500,-.  
Det var budsjettert med å gå nærmest i balanse. Regnskapsresultatet er 
dokumentert ved flere uforutsette avvik i konkrete inntekts- og 
tapsposter.  Siden høsten 2022 har man hatt en kritisk gjennomgang av 
landspartiets kostnader og det er innført en strengere budsjettkontroll. 
Komiteen ser det slik at ved tiltak vil regnskapet igjen gå med overskudd i 
neste mellomvalgsår. 
 
 
 
Oslo/Hamar   22. mars 2023 
 
 
 
Ann Kathrine Skjørshammer                                    Kjell Bjørseth 
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