
Program
Norsk Folkehjelps lederkonferanse 23-25 september 2022 på Sørmarka
Konferansier: Sten Trygve Brandt

Fredag
19:00 Middag

20:30 Bokbad: «Etter pandemien» 
med forfatter Linn Stalsberg   

21:30 Sosialt

Lørdag
09:00 Valgfri workshop om landsmøtet 

(du kan bare delta på to)

1) Treffpunkt med klima- og kriserkomiteen.
Hva er utfordringene for lokallagene i fremtiden, 
og hvordan møter vi dem? Hvordan skal vi løse 
samfunnsoppdraget vårt i fremtiden?  
Hva vil samfunnsoppdraget være

2) Treffpunkt med Landsmøtekomiteen. 
Hva bør være organisasjonens overordnede 
prioriteringer i neste periode? Hvordan skal 
prinsipprogram og vedtekter forbedres og speile 
fokus på klima og kriser? 

3) Landsmøteoppkjøring for nybegynnere og  
nye lag/tillitsvalgte.  
Hvordan kan lokallaget delta i landsmøtedebatten, 
hvilke milepæler må vi vite om, og hva må vi passe  
på i forkant? 

4) Lær å bruke medlemsdemokratiet. Sånn skriver du 
innspill til landsmøtekomiteene og til landsmøtet. 
Øv på å skrive formelle innspill, hvilke dokumenter 
du skal henvise til, snakk med andre om hvordan 
samkjøre innspill og delta i debatten. 

Søndag
09:00 Oppstart og god morgen

09:05 Bærekraft og klimaoptimisme 
v/ Petter Gulli fra 12years

10:00 Pause

10:15 Når krisa kommer vil folk hjelpe: 
synlighetskampanjen og dør-til-dør  
v/Hege Horsberg, leder for marked og kommunikasjon  
i Norsk Folkehjelp

10:45 Pause

11:00 Debattheftet komprimert – gruppearbeid.
1. Førstehjelp og redning
2. Samfunnspolitisk
3. Humanitær utvikling
4. Minerydding 

11:50 Pause

12:00 Forts gruppearbeid
12:45 Oppsummering og avslutning 

v/Amalie Hilde Tofte, styreleder i Norsk Folkehjelp 

13:00 Lunsj
14:00 Avreise fellestransport

11:00 Fri / Mingling – bli kjent med andre lokallagsledere

12:00 Lunsj

13:00 Offisiell åpning  
v/Amalie Hilde Tofte, styreleder i Norsk Folkehjelp

13:10 Klima og kriser, hva må vi være forberedt på  
v/Jon Halvorsen, medlem av 
Totalberedskapskommisjonen

14:00 Pause

14:15 Partneres strategier i møte med klimaendringene  
v/Claudio Feo, landdirektør for sørlige Afrika 
i Norsk Folkehjelp 

15:00 Kunstnerisk innslag 
med Sheldon Blackman 

15:30 Pause og pausemat

16:00 Klima og miljø i humanitær mine- og 
eksplosivrydding
 v/Per Håkon Breivik, leder av avdeling for humanitær 
mine- og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp

16:45 Pause

17:00 Norske kommuners sårbarhet og motstandskraft 
for klimakatastrofer 
v/professor Haakon Lein fra NTNU

18:00 Fri
19:00 Middag
21:00 Sosialt



Hovedinnledere på lederkonferansen

Foto: Wesenberg Kolonihagen

Petter Gulli – grunnlegger av 12YEARS
I mer enn 30 år har han jobbet med reklame og markedsføring, eller turboen 
på forbrukermaskineriet som han selv kaller det. I 2018 sa han opp jobben 
som partner i et av Norges ledende digitalbyråer for å konsentrere seg 100% 
om det han brenner for: Hvordan vi skal få engasjert folk flest i det grønne 
skiftet, hvordan man kan skape konkurransefortrinn ut av bærekraft, og 
hvordan man hindrer grønnvasking og misbruk av bærekraftsmålene. Petter 
er grunnlegger og strategisk rådgiver innen bærekraftig merkevarebygging 
i 12YEARS, en av initiativtakerne til Grønnvaskingsplakaten, styremedlem i 
WWF Verdens Naturfond og forfatter av boka «HÅP – en praktisk guide for 
klimaoptimister». Petter vant prisen «Årets ildsjel 2020», for hans utrettelige 
jobb med å formidle kunnskap, erfaringer og løsninger fra sitt fagfelt, og for å 
bidra til å en mer bærekraftig framtid.
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Jon Halvorsen – medlem av Totalberedskapskommisjonen
Regjeringen har nedsatt en totalberedskapskommisjon som skal levere sin 
rapport i 2023. Kommisjonen skal vurdere styrker og svakheter ved dagens 
beredskapssystemer, og foreslå hvordan samfunnets samlede ressurser kan 
og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og 
sikre best mulig samlet utnyttelse av de samlede beredskapsressursene.  
Direktør for hovedredningssentralen Jon Halvorsen, tidligere leder av 
Organisasjonsavdelingen i Norsk Folkehjelp, tar aktivt del i kommisjonens 
arbeid hvor frivillighetens rolle i beredskapen er en naturlig del av totalbildet 
som skal vurderes. 
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Forfatter Linn Stalsberg – forfatter, skribent og journalist
Linn Stalsberg er utdannet sosiolog fra London School of Economics og har 
siden 2002 hatt fast kommentatorplass i avisen Klassekampen. Linn kommer 
til lederkonferansen for å bli bokbadet om sin siste bok; Etter pandemien – 
tanker om krise, kapitalisme og en ny hverdag. Her spør hun blant annet «hva 
om krise er den nye normalen».
«Pandemien ble et forstørrelsesglass som avslørte forskjellene som allerede 
eksisterte i samfunnet, både i Norge og i verden. Hvorfor rammet pandemien 
så skjevt? Kan vi vende tilbake til hverdagen vi hadde før? Eller er det bare 
oppskriften på nye kriser? Hvilke muligheter har vi til å skape et mer rettferdig 
samfunn, som er bedre for både mennesker og natur?»

Foto: Julie Strand Offerdal

Claudio Feo – regional direktør for sørlige Afrika i Norsk Folkehjelp
Claudio Feo er regional direktør for Norsk Folkehjelp i sørlige Afrika 
siden 2018. Han har vært i Norsk Folkehjelp siden 1993 og har jobbet i 
ulike stillinger både på hovedkontoret i Oslo (med øst-Afrika og Asia) og 
internasjonalt i Mosambik, Balkan, Sørøst-Asia og nå i det sørlige Afrika. Han 
har for øyeblikket base i Mosambik, en av de landene som er mest utsatt i 
verden for klimarelaterte katastrofer, med flere sykloner bare i de siste tre årene. 
Norsk Folkehjelps program i Mosambik støtter lokale organisasjoner i å bygge 
nye teknikker både for landbruk og sosial resiliens for å møte disse krisene.

Foto: NTNU Nils Heldal

Professor Haakon Lein fra institutt for Geografi, NTNU
Haakon Lein har i mange år forsket på klimaendringer og naturkatastrofer 
både nasjonalt og internasjonalt. Han har ledet en forskergruppe på klima 
som utviklet et kart som viser både fysisk og sosial sårbarhet hos innbyggerne 
i Norges 429 kommuner.  Hans team har undersøkt aspekter ved norske 
lokalsamfunn sin resiliens, eller motstandskraft, når krisen inntreffer. Hvordan 
kan man forberede seg på, håndtere og komme seg etter en krise? Prosjektet 
undersøkte blant annet hvordan lokalsamfunn har vært involvert i håndtering 
av kriser, og hvilken betydning lokalkunnskap har spilt i krisehåndteringen. 
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Per Håkon Breivik, leder av Norsk Folkehjelps avdeling for humanitær 
mine- og eksplosivrydding
Per kommer opprinnelig fra en forsvarsbakgrunn der han tjenestegjorde som 
offiser for både infanteriet og ingeniørvåpenet, men etter hvert tok med seg 
den militære kompetansen over til den humanitære mineryddingssektoren hvor 
han har jobbet i 25 år. Mesteparten av karrieren har Per tilbrakt på forskjellige 
nivåer i operasjonelle mineprogrammer på Balkan, i Midtøsten, i Nord-Afrika 
og på Afrikas horn. I tillegg til mange år hos Norsk Folkehjelp har han også 
arbeidet for det Internasjonale Røde Kors, samt FN og ledet blant annet FNs 
arbeid med å kartlegge og rydde eksplosiver etter Islamic State i forbindelse 
med frigjøringen av Mosul i 2017. Hans kjernekompetanse ligger innenfor 
teknisk/operasjonell humanitær mine- og eksplosivrydding, men også politisk 
påvirkningsarbeid, konvensjoner og generell nedrustning (i praksis). 
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Hege Horsberg leder Norsk Folkehjelps avdeling for marked og 
kommunikasjon i Norsk Folkehjelp
Hege kommer til Norsk Folkehjelp fra stillingen som leder av organisasjonen 
Fakkeltog. Før dette har hun en brei erfaring, blant annet har hun i fire år 
ledet markedsarbeidet til miljøstiftelsen Zero.  Hege valgte å forlate privat 
sektor for å jobbe med saker som hun har et sterkt engasjement for. Nå 
kommer hun til lederkonferansen for å fortelle mer om synlighetssatsingen til 
Norsk Folkehjelp og hvordan det går med dør-til-dør-kampanjen


