
Anne Kirstine Cramon tiltræder som Liberal Alliances presse- og kommunikationschef og er dermed an-
svarlig for udviklingen og udrulningen af partiets kommunikationsstrategi og at skabe synlighed om partiets 
politik.

Gruppeformand Ole Birk Olesen siger: 

Efter valgresultatet er vores hold på Christiansborg i sagens natur i dag et mindre hold. Men det skal 
ikke afholde os fra at opruste med dygtige og engagerede folk, der vil være med til at kæmpe for Liberal  
Alliances politik. Derfor er vi glade for, at Anne Kirstine og Karsten har sagt ja til at blive hhv. vores nye pres-
se- og kommunikationschef og vores nye sekretariats- og kampagnechef.  

Karsten Anker Petersen siger: 

Det er et valg med hjertet. Der er intet parti, der arbejder så helhjertet og engageret for et friere og rigere 
Danmark som Liberal Alliance, og jeg vil gerne gøre min del for, at partiet får den succes, det fortjener. Jeg 
er fuldt ud bevidst om, at vi har en stor og svær opgave foran os, men det er heldigvis sådan, at det oftest 
er de svære udfordringer, der er de sjoveste. Jeg glæder mig til at blive en del af holdet.    

Anne Kirstine Cramon siger:

Jeg glæder mig til at være med på turen ud over stepperne med Liberal Alliance 2.0 og til at arbejde tæt 
sammen med det lille, men stærke hold på Christiansborg. Jeg mener, at Liberal Alliances tilstedeværelse i 
dansk politik er vigtigere end nogensinde, og at der ligger en svær, men nødvendig opgave i at få kompas- 
nålen til at dirre mod et mere liberalt Danmark. 

Karsten Anker Petersen har de sidste to år drevet kommunikations- og lobbyfirmaet Borgen Communica-
tions & Public Affairs sammen med Peter Strauss Jørgensen, i dag særlig rådgiver for klimaminister Dan 
Jørgensen (S). Karsten Anker Petersen er uddannet cand.merc. fra CBS og har tidligere været kommuni-
kationschef i flere store virksomheder og organisationer, herunder Nets A/S, DONG Energy (i dag Ørsted), 
Danske Slagterier, Landbrug & Fødevarer samt særlig rådgiver for Klima- og Energiminister Lykke Friis (V) i 
2009-2011. 

Anne Kirstine Cramon kommer fra kommunikationsbranchen og har arbejdet med strategisk kommunika-
tions- og presserådgivning af virksomheder, blandt andet som partner i kommunikationsbureauet WeDo-
Communication. Hun er uddannet cand. mag. i dansk og kommunikation fra Københavns Universitet.

Karsten Anker Petersen tiltræder stillingen senest pr. 1. december, 2019. Anne Kirstine Cramon tiltræder 
21. oktober, 2019. 

Karsten Anker Pedersen Anne Kirstine Cramon

Liberal Alliance på Christiansborg har ansat Kar-
sten Anker Petersen (49) som ny chef for partiets 
organisation på Christiansborg og Anne Kirstine 
Cramon (34) som partiets nye presse- og kommu-
nikationschef. 

Karsten Anker Petersen bliver Liberal Alliances nye 
sekretariats- og kampagnechef. Han bliver leder 
af hele Liberal Alliances hold af ansatte på Chri-
stiansborg og får dermed ansvar for valgkampe, 
fundraising, kommunikation samt den daglige drift 
af sekretariatet.  

Pressemeddelelse

Ny sekretariats- og kampagnechef samt ny 
presse- og kommunikationschef til Liberal Alliance


