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Bli med i landsmøtedebatten!
Norsk Folkehjelp holder landsmøte 25-27. august 2023. Lands-
møtekomiteen og komiteen for klima og kriser har, basert på 
debattheftet og innspill fra lokallag og medlemmer, utarbeidet  
høringsdokumentene som nå sendes ut til alle organisasjonsledd. 

Det er dere – alle medlemmer, lokallag og kollektivt tilslutta som 
er medlemsdemokratiet og kjernen i Norsk Folkehjelp.  Sentral-
styret ber derfor alle lag, utvalg og kollektivt tilsluttede organi- 
sasjoner å behandle vedlagte dokument og komme med innspill, 
endringer eller forslag.

Fristen for å sende inn forslag er 23. mai 2023. Vi ber dere sende 
inn fortløpende de forslagene som behandles på årsmøter og 
andre møter.

Forslag skal sendes inn på eget skjema her:  
folkehjelp.no/lm-forslag

Alle forslag skal sendes inn på e-post til 

Bruk medlemsdemokratiet – lykke til med landsmøte- 
diskusjonene!

Amalie Hilde Tofte

styreleder
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A.  LANDSMØTEKOMITEENS ARBEID 
 
Landsmøtekomiteen ble oppnevnt av Sentralstyret i Norsk Folkehjelp på styremøte 4/21. 
Komiteen består av 7 personer med 3 varamedlemmer. Følgende grupperinger skal være 
representert i komiteen: Sentralstyret, sentrale utvalg, kollektive medlemmer, lokallag og 
medlemmer. 
  
Komiteen har bestått av følgende: 

• Aleksander Dyrnes 
• Stine Elisabeth Antonsen 
• Anne Olsen  
• Svend Morten Voldsrud 
• Berk Bitmez  
• Ammal Ahmed Haj M  
• Per Flekstad  
• Halvor Ravn Holøyen 
• Eva Vassnes  
• Anette Helene Kiil Solstad 

  
De tre sistnevnte har vært varaer, men har fungert som fullverdig medlemmer i arbeidet til nå. 
Komiteen har gjennomført fire digitale og to fysiske arbeidsmøter og har i tillegg jobbet aktivt 
mellom møtene. Landsmøtekomiteen har fått muntlige innspill på blant annet 
lederkonferansen og i samtale med sentrale utvalg, og har samarbeidet tett med temakomiteen 
for klima og kriser og koordinert slik at innspill derifra har blitt tatt inn i komiteens forslag til 
Prinsipprogrammet 2023-2027. I tillegg så har komiteen laget en organisatorisk sak der det 
foreslås at det lages en veileder for klimavennlig aktivitet. 
 
Landsmøtekomiteen har mottatt kun to innspill til sitt arbeid via debattopplegget i 2022. Det 
ene kom fra Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg, gjaldt antall medlemmer i utvalget og har blitt 
ivaretatt i komiteens forslag til vedtektene. Det andre kom inn samme dag som komiteen 
skulle levere sine utkast, og komiteen har derfor ikke hatt mulighet til å se på det i denne 
omgangen. Forslaget vil tas med inn i landsmøtekomiteens videre arbeid våren 2023. 
 
Forslag til landsmøtet fra landsmøtekomiteen 
Følgende temaer redegjøres for under: 

a) Prinsipprogram 
b) Vedtektsendringer 
c) Overordnede prioriteringer 
d) Organisatoriske saker 

Det redegjøres for hvilke problemstillinger komiteen har diskutert, forslag til eventuelle 
endringer og begrunnelse.  
 

a) Prinsipprogram 

Komiteen har vurdert at prinsipprogrammet ble grundig gjennomgått ved forrige landsmøte 
og har funnet sin form. Den eneste endringen komiteen foreslår er derfor knyttet til klima og 
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kriser, der et avsnitt fra tidligere er erstattet med et nytt kapittel som i all hovedsak er 
utarbeidet av temakomiteen for klima og kriser. 
 

b) Vedtektsendringer  

Komiteen har gjort oppryddingsgrep, blant annet fjernet henvisninger til dokumenter og 
begreper som ikke lenger eksisterer, ryddet i språk med mer. Komiteen har foreslått følgende 
hoved-endringer i vedtektene: 
 
§ 3.3 Kontingentbetaling og rettigheter 
Her manglet bestemmelser som tidligere har vært gitt i retningslinjene til vedtektene. 
Komiteen har tydeliggjort hva konsekvensen av å ikke betale kontingent innen frist er, samt 
tegnet opp forskjellen i dette for gamle og nye medlemmer. 
 
§ 4.4 Kompensasjon og frikjøp 
Komiteen anser det som uheldig om kompensasjonsordninger praktiserer forskjellig og mener 
derfor sentralstyret bør utarbeide retningslinjer for dette som gjelder for alle. Komiteen ønsker 
også å muliggjøre hele eller delvise frikjøp av leder for sentralstyret og ledere av de nasjonale 
utvalgene, for å redusere muligheten for at økonomi blir et hinder for å ta på seg tidvis svært 
tidkrevende verv. 
 
§ 6.3 Regnskap 
Endre ordlyd slik at regnskapet skal godkjennes, ikke vedtas. Dette er vanlig praksis. 
 
§ 6.5 Lederkonferansen 
Vedtektsfeste at Kontrollkomiteen og Sanksjonsutvalget deltar på Lederkonferansen, i tråd 
med praksis. 
 
§ 11.2 Sentrals Sanitetsutvalg 
Fester at første og andre nestleder i Sanitetsungdom møter som henholdsvis første og andre 
vara for Sanitetsungdomsleder i Sentrals Sanitetsutvalg, samt fjerner ting som allerede er 
bestemt andre steder i vedtektene. 
 
§ 11.4 Minigrupper 
Fjerner nedre aldersgrense 10 år for minigruppene, slik at disse er tilgjengelig også for de 
yngste. 
 
§ 12 Sanitetsungdom 
Flere mindre endringer, blant annet for å styrke ungdoms rett til å bestemme selv. 
 
§ 13.1 Samfunnspolitisk utvalg 
Utvide utvalget med ett medlem og ett varamedlem, i tråd med utvalgets eget ønske. 
 
§ 15 Sanksjoner  
Landsmøtekomiteen har fått tilbakemelding på at sanksjonsparagrafen er uklar, og at det er 
behov for å utdype mer. Komiteen har lagt inn noen endringsforslag nå, men anser ikke denne 
paragrafen som ferdig, og ønsker særlig innspill fra Sanksjonsutvalget før komiteen 
ferdigstiller sine endelige forslag i mai/juni. Noen ting har komiteen likevel sett på allerede: 

- Lagt til noen ekstra bestemmelser for konfliktsamtaler med unge under 18 år. 
- Spesifisert håndtering av medlemskap ved tidsbestemt utelukkelse. 
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- Endre navn på Personalutvalget til Ankeutvalget, samt fastsette hvem som utgjør utvalget og 
at de skal gis et mandat av Sentralstyret. 

Ulike typer medlemskap (eks støttemedlemskap) 
Komiteen har diskutert muligheten for å innføre ulike typer medlemskap, for eksempel 
støttemedlemskap. Den foreløpige konklusjonen ble at her mangler vi kunnskapsgrunnlag, og 
komiteen har derfor bedt administrasjonen om å utarbeide et notat slik at diskusjonen kan 
plukkes opp igjen til våren. Det er altså likevel ønskelig med tilbakemeldinger fra 
organisasjonen om hva de tenker om dette. 
 

c) Overordnede prioriteringer 

Komiteen har vurdert at organisasjonen i landsmøteperioden har vært gjennom to store og 
omfattende kriser (Covid-19 og Ukraina). Komiteen mener det er nærliggende å tro at dette 
har forstyrret ordinær drift og ført til at flere av de overordnede prioriteringene fra 2019 ikke 
er oppfylt, eller har mer potensiale. Dette gjelder spesielt målene på internasjonalt samarbeid, 
på grunn av stengte landegrenser og restriksjoner på lokallagenes mulighet til å drive ordinær 
aktivitet. Komiteens vurdering er at målene knyttet til synlighet og mer moderne frivillighet, 
spesielt knyttet til e-læring og medlemsrekruttering, har oppnådd gode resultater på kort tid i 
slutten av landsmøteperioden. 
 
Komiteen ønsker å videreføre mange av formuleringene og målsettingene fra dagens 
overordnede prioriteringer inn i neste periode, samtidig som enkelte justeringer har vært 
naturlig. En egen prioritering knyttet til klima og kriser har blitt vurdert, men komiteen mente 
det vil være naturlig prioritert gjennom at det får sitt helt eget program. Videre har det vært 
særlig viktig for komiteen at prioriteringene er noe medlemmene kan kjenne seg igjen i og 
som de opplever at angår arbeidet de gjør i Norsk Folkehjelp. Komiteen har dessuten ønsket å 
fremheve ungdom ytterligere, og har derfor valgt både å foreslå en egen prioritering om 
ungdom samt å fremheve ungdom innenfor de andre prioriteringene. 
Etter noe diskusjon har komiteen inntil videre valgt å videreføre at vekstmålet skal være 50 
%. Opprinnelig tenkte komiteen dette var urealistisk høyt, men basert på de siste tallene fra 
dør-til-dør kampanjen mener flere i komiteen at det likevel ikke fremstår så uoppnåelig. Det 
vil samtidig være viktig å revurdere dette til våren, med oppdatert tallgrunnlag. 
 

d) Organisatoriske saker 

Organisering av ungdom i Norsk Folkehjelp 
Komiteen har fått innspill til en organisasjonssak fra Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom. 
Ungdom i Norsk Folkehjelp har over flere år varslet om at ungdomsorganiseringen ikke er 
rigget for vekst eller utvikling. Ungdom bestilte i 2021 en ekstern utredning av ungdoms 
organisering i Norsk Folkehjelp, med spørsmål om ungdomsorganiseringene som de er i dag 
er rigget for vekst.  Rapporten konkluderte med at Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom har 
ulike behov og må ivaretas på ulike måter. Sanitetsungdoms behov kan best ivaretas på 
innsiden av organisasjonen, mens Solidaritetsungdom anbefales å gjøre seg selvstendig. 
Komiteen har i denne saken lyttet til ungdoms egne ønsker og konklusjonene i den eksterne 
rapporten. Komiteen foreslår derfor en organisasjonssak om at det fattes intensjonsvedtak om 
at Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom bruker neste landsmøteperiode til å forberede en 
selvstendighet som skal tre i kraft på landsmøtet 2027. 
 
Veileder for klimavennlig aktivitet i lokallag 
Temakomiteen for klima og kriser spilte inn et forslag om at det skal utarbeides en veileder 
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som kan hjelpe lokallagene med klimavennlig aktivitet og som kan gjøre klimaarbeidet mer 
relevant for vanlige lokallag i Norsk Folkehjelp. Landsmøtekomiteen mener dette er et godt 
tiltak og har inkludert det som en organisasjonssak i sitt utkast til høring. 
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B. LANDSMØTEKOMITEENS FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM 
 

1. Forslag prinsipprogram 2023-2027 
2. Forslag til prinsipprogram 2019-2023 sammenlignet med Prinsipprogram 2015-2019 
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PRINSIPPROGRAM 2023-2027 NORSK FOLKEHJELP  1 
Solidaritet i praksis 2 

Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon som ble stiftet av LO i 1939. Vi er 3 
fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon og står for fagbevegelsens grunnverdier: 4 
Samhold, solidaritet og menneskeverd. Norsk Folkehjelps verdigrunnlag bygger på like 5 
rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion, seksuell orientering, 6 
funksjonsevne og sosial status. 7 

 Norsk Folkehjelp skal være en troverdig, åpen og uredd organisasjon; en organisasjon som 8 
tar standpunkt basert på kunnskap og erfaring fra praktisk arbeid og en organisasjon som 9 
utfordrer makt og urettferdighet. Vi er en politisk uavhengig organisasjon og skal ta stilling i 10 
viktige samfunnsdebatter. Organisasjonen skal gjennomgående være bevisst på 11 
likestillingsperspektivet i alle prosesser og programmer. Vårt mål om en mer rettferdig verden 12 
innebærer at vi har samarbeidspartnere som kan være i opposisjon til, eller i konflikt med 13 
makthavere. Norsk Folkehjelp gjenkjennes gjennom praktisk innsats for andre mennesker. 14 
Om vi redder mennesker i nød på fjellet, driver solidaritetsarbeid i lokalsamfunn eller rydder 15 
en skolevei for miner, baseres arbeidet på solidaritet fremfor veldedighet.  16 

«Solidaritet i praksis» er vår visjon, og kjennetegner vårt arbeid og engasjement. Norsk 17 
Folkehjelp arbeider innenfor to kjerneområder: Rettferdig fordeling av makt og ressurser og 18 
vern om liv og helse.  19 

Norsk Folkehjelp har gjennom flere tiår, utviklet en unik kompetanse innen mine- og 20 
eksplosivrydding og politisk påvirkningsarbeid for å forby miner og klasevåpen. Denne 21 
kompetansen bruker vi også til å beskytte sivile mot eksplosive våpen før, under og etter 22 
konflikt 23 

Norsk Folkehjelp er blant de største bidragsyterne til vår nasjonale redningstjeneste. Vi bidrar 24 
til førstehjelpsopplæring av befolkningen og bistår samfunnet ved behov. Lokal forankring, 25 
og samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor gir trygghet og tilgjengelighet når en ulykke 26 
eller katastrofe inntreffer. Frivillige organisasjoner spiller en betydelig rolle i den norske 27 
samfunnsstrukturen og bidrar til demokratiutvikling. Våre medlemmer bidrar aktivt til sosialt 28 
fellesskap, politisk endring, en betydelig andel av velferden og en positiv utvikling av 29 
samfunnet. 30 

Norsk Folkehjelp har en lang og solid erfaring med partnersamarbeid for en rettferdig 31 
fordeling av makt og ressurser. Vi bidrar til at våre partnere kan fremme sin egen agenda og 32 
styrke sin innflytelse i samfunnet. Vi har over lengre tid sett en konsentrasjon av makt og 33 
ressurser på få hender. Den skjeve fordelingen av makt påvirker hvem som blir hørt og hvilke 34 
beslutninger som blir tatt. Sterk folkelig deltakelse og organisering er avgjørende for å endre 35 
dette. Kvinners innflytelse må styrkes for at de skal kunne delta på lik linje med menn.  36 

Mennesker er på flukt i store deler av verden, men møter stengte grenser. En økende 37 
polarisering fører til steile fronter, økt fremmedfrykt og en tydelig motstand mot innvandring i 38 
deler av befolkningen. Diskriminering i arbeids- og samfunnsliv og økt ulikhet skaper 39 
problemer med inkludering og utfordrer tilliten til hverandre. Norsk Folkehjelp jobber aktivt 40 
og målrettet for at asylsøkere og personer med innvandrerbakgrunn blir inkludert og gis 41 
mulighet til å bruke sine ressurser og bidra i fellesskapet. Ettersom kvinner med 42 
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innvandrerbakgrunn møter en rekke barrierer i forhold til inkludering må vi aktivt bidra til å 1 
øke kvinners selvtillit og styrke.  2 

Ungdom er en viktig ressurs og en pådriver for endringer i samfunnet. Deres deltakelse 3 
handler om retten til å være med og forandre samfunnet vi lever i. En sterk og inkluderende 4 
ungdomsorganisering, med målrettet aktivitet gjennom Solidaritetsungdom og 5 
Sanitetsungdom, sikrer tilvekst av gode tillitsvalgte, frivillige og mannskaper.  6 

Klima og kriser  7 
Klimaendringene skjer nå og påvirker oss alle. De rammer likevel de fattigste hardest, de som 8 
allerede har minst og de som bærer minst ansvar for verdens klimagassutslipp, ofte spesielt 9 
kvinner. "Den globale oppvarmingen har allerede fått katastrofale konsekvenser for livet på 10 
jorda, samtidig som utslippene og temperaturstigningen er på vei til å øke langt over målet om 11 
1,5 grader i følge FN." Planeten tåler ikke mer. Klimaendringer skaper ytterligere 12 
samfunnsmessige skjevheter og bidrar til politisk ustabilitet, økt konfliktnivå og flere 13 
mennesker på flukt. Klimaflyktninger er fortsatt ikke anerkjent i FNs flyktningkonvensjon, 14 
men andelen mennesker som drives på flukt på grunn av klimarelaterte hendelser er i sterk 15 
vekst. Norsk Folkehjelp vil jobbe for at rike land som Norge må bidra mer i kampen mot 16 
klimaet, og ta del i ivaretakelsen av mennesker som kommer til å rammes av klimarelaterte 17 
kriser de kommende årene. Uforutsigbarheten som ekstreme værhendelser medfører utfordrer 18 
samfunnssikkerheten også i Norge. Godt forebyggingsarbeid er avgjørende. Klimaendringer 19 
vil påvirke våre frivillige mannskaper og kreve en mer robust redningstjeneste. Oppdragene 20 
vil oftere og oftere være et resultat av klimaendringene. Både mengden oppdrag, og 21 
oppdragenes alvorlighetsgrad vil øke. Norsk Folkehjelp skal være en handlekraftig 22 
beredskapsorganisasjon som evner å møte komplekse, klimarelaterte kriser lokalt og 23 
internasjonalt.  24 
Norsk Folkehjelp har en unik tematisk og geografisk bredde. Vi driver både med 25 
redningsarbeid og samfunnspolitikk, på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Arbeid mot 26 
klimaendringer krever samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser, og dette gir Norsk 27 
Folkehjelp potensiale til å være ledende i Norge på problematikk rundt klima og kriser.    28 
Folkelig mobilisering er helt avgjørende for en rettferdig klimapolitikk. Det er viktig at den 29 
grønne omstillingen kommer nedenfra, også i vår egen organisasjon. Norsk Folkehjelp, som 30 
jobber så bredt, har mange muligheter for frivillige som vil engasjere seg. Norsk Folkehjelp 31 
skal jobbe for at flere menn blir aktører i områder som oftest kvinner er aktive (f.eks. I 32 
flyktninghjelp) og flere kvinner blir aktører i områder hvor er tradisjonelt flere menn (f.eks. 33 
søk og redning).   34 
 35 
Norsk Folkehjelp vil:   36 

• Være en pålitelig kunnskapsbank om sammenhenger mellom klima, kriser og 37 
samfunn.  38 

• Sikre organisasjonsbygging og strategisk plassering av lokallag slik at vi kan rykke ut 39 
raskt til hendelser som krever vår innsats.  40 

• Være en organisasjon som bidrar akutt og over tid ved kriser og katastrofer.  41 

• Fokusere på kontinuerlig trening av mannskaper slik at de er forberedt i 42 
kompleksiteten oppdragene de møter og oppmuntre til en lik deltakelse av menn og 43 
kvinner.  44 

• Fokusere på forebygging og klimatilpasning i kommuner og lokalsamfunn  45 
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• At det skal bli enklere og billigere for enkeltpersoner og lokallag å gjøre 1 
klimavennlige valg  2 

• At klimaflyktninger skal anerkjennes under FNs flyktningkonvensjon med juridiske 3 
rettigheter  4 

• Jobbe på et politisk nivå for å sikre prioriteringen av klimatiltak i nasjonal og 5 
internasjonal politikk 6 

 7 

Demokratiutvikling og internasjonal solidaritet 8 

 Fungerende og reelle demokratier er en forutsetning for rettferdig fordeling. Fattigdommen i 9 
verden reduseres ikke bare ved økt økonomisk vekst. Veksten må også fordeles. Norsk 10 
Folkehjelp skal arbeide for demokrati, rettigheter og fordeling av makt og ressurser.  11 

Et organisert sivilt samfunn er avgjørende for å befeste demokratiet i et land. Kollektiv 12 
organisering representerer ikke bare medlemmenes interesser, men bidrar også til å bygge og 13 
forsvare demokratiet ved å stille beslutningstakere til ansvar og kreve resultater, innsyn og 14 
representativitet.  15 

Norsk Folkehjelp engasjerer seg gjennom samarbeid med organisasjoner som kjemper for 16 
politiske og sosiale rettigheter i samfunn der demokratiet står svakt. På denne måten bidrar vi 17 
til at undertrykte grupper får en stemme og blir slagkraftige i kampen for demokrati. Dette 18 
partnersamarbeidet forplikter Norsk Folkehjelp til å ta opp politiske standpunkter om 19 
demokrati og fordeling av makt og ressurser overfor norske myndigheter, overfor norsk 20 
opinion og gjennom internasjonalt solidaritetsarbeid i egen medlemsorganisasjon.  21 

Den internasjonale erfaringen må forankres nasjonalt for å skape økt engasjement blant Norsk 22 
Folkehjelps medlemmer.  23 

Et bredt engasjement gir legitimitet overfor norske myndigheter og bidrar til å utvikle 24 
kunnskap om internasjonale spørsmål i befolkningen.  25 

Norsk Folkehjelp skal være en solid humanitær aktør som sammen med våre partnere bidrar 26 
til å forebygge kriser og responderer med humanitær innsats under kriser, katastrofer og 27 
konflikt. Den humanitære innsatsen skal i hovedsak knyttes til det langsiktige 28 
partnersamarbeidet og bidra til å bygge motstandskraft i samfunnet. Humanitær innsats skal 29 
skje i tråd med de humanitære prinsippene og menneskerettighetene, ta hensyn til at kvinner 30 
og menn rammes ulikt og bidra til å styrke lokale aktører og legge grunnlaget for at de som 31 
rammes av krise skal kunne øve innflytelse over sin egen situasjon.  32 

Norsk Folkehjelp vil  33 

• Samarbeide med folkelige organisasjoner og sivilt samfunn for å fremme 34 
demokratisering og bidra til en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser.  35 

• Støtte samarbeidspartneres arbeid for at strategiske naturressurser forvaltes på en 36 
bærekraftig måte og kommer hele folket til gode.  37 

• Fremme demokrati, menneskerettigheter, likestilling og rettferdig deling av makt og 38 
ressurser mellom kvinner og menn.  39 
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• Arbeide for at den norske utviklingspolitikken skal sette mer søkelys på makt og 1 
ressursfordeling.  2 

• Styrke motstandskraften i kriseutsatte samfunn gjennom å styrke de lokale aktørene  3 
• Fremme lokale organisasjoners rolle i å svare på humanitære kriser og styrke deres 4 

kapasitet til å ta på seg denne rollen.  5 
• Bidra til økt engasjement og forståelse i våre lokallag, blant medlemmene og i 6 

befolkningen generelt om utviklingsspørsmål.  7 
• Styrke samarbeidet med fagbevegelsen om demokratiutvikling og internasjonal 8 

solidaritet. 9 
 10 

Førstehjelp og redningstjeneste 11 

Den norske redningstjenesten er basert på at alle egnede ressurser - offentlige, private og 12 
frivillige - brukes i en offentlig koordinert innsats for å redde liv og helse. Norsk Folkehjelp 13 
er en av landets største frivillige redningsorganisasjoner og en sentral aktør i 14 
redningstjenesten. Vi stiller våre ressurser til rådighet ved katastrofer, søk etter savnede, 15 
snøskred og andre typer redningsaksjoner. Norsk Folkehjelp søker stadig ny kunnskap for å 16 
utvikle fag og kompetanse. På den måten kan våre mannskaper gjøre en best mulig innsats, 17 
hele året, under alle typer forhold.  18 

Kunnskap om førstehjelp er avgjørende ved kritisk skade og sykdom, og redder liv. 19 
Opplæring i førstehjelp gir praktiske ferdigheter og kunnskaper som gjør at den enkelte kan 20 
identifisere et problem tidlig, varsle og utføre livreddende tiltak når sekundene teller. Høy 21 
førstehjelpskompetanse, dyktige instruktører og ledere blant Norsk Folkehjelps mannskaper 22 
kan være avgjørende for den som trenger vår hjelp - om det er på en fotballbane eller i 23 
vinterfjellet. 24 

Trygge aktiviteter for barn og ungdom bidrar til samhold, opplæring og personlig utvikling. 25 
Aktivitetene har en stor egenverdi, samtidig som man tilrettelegger for å kunne bli fremtidens 26 
mannskap i Norsk Folkehjelp.  27 

En landsomfattende førstehjelps- og redningstjeneste er en forutsetning for at vi skal kunne bo 28 
og være aktive i hele landet. I Norge må ressurser være lokale for å være tilgjengelige når 29 
ulykker, kriser eller terror inntreffer. Derfor må vi bygge kompetente redningsressurser over 30 
hele landet slik at Norge er et trygt samfunn å leve i.  31 

Forebyggende arbeid er viktig for en helhetlig redningstjeneste. Dette innebærer opplæring i 32 
førstehjelp, fjellvett og fornuftig bruk av naturen. På den måten kan den enkelte både unngå 33 
fare, redde seg selv og hjelpe andre når ulykker og sykdom inntreffer.  34 

Norsk Folkehjelp vil  35 

• Være en synlig aktør og sette politisk dagsorden innenfor førstehjelp, redningstjeneste 36 
og ulykkesforebyggende arbeid. 37 

• Styrke vår posisjon som en robust, landsomfattende aktør innen den norske 38 
redningstjenesten. 39 

• Utvikle og sikre høy faglig standard i vår innsats, og sørge for tilstrekkelig opplæring 40 
av våre mannskaper. 41 
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• Styrke og utvikle Sanitetsungdom slik at de blir en viktig rekrutteringskilde og 1 
kompetent tilskudd til vår frivillige rednings- og førstehjelpsinnsats.  2 

• Jobbe for gode økonomiske rammevilkår for den frivillige redningstjenesten. 3 
• Arbeide for at de som er engasjert i den frivillige redningstjenesten unngår lønnstap, 4 

har forsvarlige forsikringsordninger og forsvarlige økonomiske rammer.  5 
• Arbeide for at den norske befolkningen kan førstehjelp og sikre førstehjelpsopplæring 6 

av høy kvalitet.  7 
• Jobbe for et tettere samarbeid, felles fagutvikling og standardisering innenfor 8 

redningstjenesten. 9 
• Drive et aktivt forebyggende arbeid for å unngå ulykker.  10 
• Bidra med førstehjelpsberedskap ved ulike kultur og idrettsarrangement.  11 

 12 

Flyktning og inkludering  13 

For å skape et inkluderende samfunn spiller frivilligheten en avgjørende rolle. Norsk 14 
Folkehjelp er en viktig bidragsyter for å fremme deltakelse i lokalsamfunn og 15 
organisasjonsliv, og bidrar til at flere får gode nettverk og blir aktive borgere i samfunnet. 16 
Praktisk erfaring og rettighetsfokus utgjør et solid grunnlag for politisk innflytelse.  17 

Alt for mange flyktninger og andre utsatte grupper står i dag utenfor arbeidslivet. Dette er 18 
mennesker som vil ha stor nytte av et arbeidsfellesskap, og som representerer en stor ressurs 19 
for samfunnet. Økonomiske problemer og økte spenninger mellom ulike grupper av 20 
befolkningen kan undergrave ønsket om, og viljen til, inkludering hos mange i 21 
majoritetsbefolkningen. Økt fremmedfrykt og generalisering bidrar til økt diskriminering i 22 
arbeids- og samfunnsliv.  23 

Norsk Folkehjelp skal bekjempe diskriminering og bidra til å skape et inkluderende arbeids- 24 
og samfunnsliv for alle. Også andre grupper i det norske samfunnet har behov for vår 25 
solidaritet. Mange av Norsk Folkehjelps lokallag er viktige bidragsytere med lokale 26 
samfunnstiltak som det offentlige ikke ivaretar. Å forebygge utenforskap vil stå sentralt i 27 
fremtidens samfunn. 28 

Norsk Folkehjelp vil 29 

• Gjennom praktisk innsats bidra til at flyktninger og andre utsatte grupper blir inkludert 30 
i samfunnet.  31 

• Styrke samarbeidet med fagbevegelsen om å bekjempe diskriminering og skape et 32 
inkluderende arbeidsliv for alle.  33 

• Være pådriver og forkjemper for rettigheter, likestilling og gode levekår for 34 
innvandrere, flyktninger og asylsøkere.  35 

• Styrke lokallagene for å sikre god organisasjonskunnskap, rekruttering og økt 36 
gjennomslagskraft i det politiske påvirkningsarbeidet.  37 

• Gjennom lokallagene være en brobygger mellom kjønn, grupper, kulturer og 38 
generasjoner i lokalsamfunnet.  39 

• Være en synlig aktør og sette politisk dagsorden innen flyktning- og 40 
inkluderingsfeltet.  41 

• Motvirke usannheter og fordommer.  42 
 43 
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Humanitær nedrustning  1 

Humanitær nedrustning handler om å redusere og forhindre sivile lidelser på grunn av 2 
våpen og ammunisjon. Sivilsamfunnsaktører spiller en avgjørende rolle i dette arbeidet. I 3 
alt vårt arbeid vil vi bidra til å øke nasjonal og lokal kompetanse.  4 

Millioner av mennesker er utsatt for konsekvensene av væpnede konflikter, også lenge 5 
etter at konfliktene er over. Landminer, klasebomber og andre eksplosiver fører til død og 6 
ødelagte liv og undergraver mulighetene for fredelig utvikling og demokratisk deltakelse. 7 
Kvinner og menn blir ofte rammet ulikt i konflikt og det krever en særskilt bevissthet i vår 8 
respons.  9 

Det langsiktige målet for Norsk Folkehjelps humanitære nedrustnings- arbeid er at 10 
risikoen som miner, klaseammunisjon og andre våpen utgjør, reduseres til et nivå hvor 11 
sivile kan leve trygt og der utvikling ikke begrenses. Gjennom vårt arbeid skal vi 12 
forhindre lidelse forbundet med våpen og ammunisjon før, under og etter at de blir brukt.  13 

Norsk Folkehjelp skal være en av de viktigste globale aktørene innen humanitær 14 
eksplosivrydding. Vi skal også bruke vår kompetanse til sikring og destruksjon av våpen 15 
og ammunisjon. Vi skal styrke vårt operasjonelle og politiske arbeid for å beskytte sivile 16 
mot eksplosive våpen i tettbygde strøk. Samtidig er det viktig å sikre full og effektiv 17 
implementering av vedtatte konvensjoner.  18 

Basert på våre erfaringer fra de vellykkede prosessene som førte til forbudene mot 19 
antipersonellminer og klaseammunisjon, vil Norsk Folkehjelp bidra til ytterligere 20 
humanitære nedrustningsagendaer. Vi vil jobbe videre for styrking av internasjonale 21 
normer og regler for beskyttelse av sivile. 22 

Atomvåpen er den største våpentrusselen mot menneskeheten og miljøet. Norsk 23 
Folkehjelp vil fortsette arbeidet for at flere land skal slutte seg til forbudet mot 24 
atomvåpen, samt øke kunnskapen og forståelsen av de humanitære konsekvensene av 25 
atomvåpen.  26 

Norsk Folkehjelp vil 27 

• Jobbe operasjonelt og politisk for økt beskyttelse av sivile før, under og etter konflikt 28 
og å styrke internasjonale regler og normer innen humanitær nedrustning.  29 

• Jobbe for bedre kvalitet, effekt og kostnadseffektivitet i frigjøring av landområder som 30 
har miner, klaseammunisjon og andre eksplosive krigsetterlatenskaper.  31 

• Jobbe for å styrke internasjonale regler og normer rundt våpen, for å beskytte sivile.  32 
• Jobbe for å redusere trusselen som miner, klaseammunisjon, giftig avfall etter krig, 33 

eksplosive våpen, usikrede våpenlagre og kjernefysiske våpen utgjør.  34 
• Jobbe for at flere stater slutter seg til forbudet mot atomvåpen og øke kunnskap om de 35 

humanitære konsekvensene.  36 
• Jobbe for å stanse bruk av eksplosive våpen i bebodde strøk, samt bidra til sivil 37 

beredskap og beskyttelse av sivile mot eksplosive våpen.  38 
• Bidra til økt engasjement og aktivitet i lokallagene, og forståelse blant befolkningen 39 

for humanitær nedrustning. 40 
• Redusere sivile lidelser i konflikt gjennom å kreve sluttbrukererklæring på norsk 41 

våpeneksport også til allierte. 42 
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Forslag til prinsipprogram 2019-2023 sammenlignet med Prinsipprogram 2015-2019 

2019-2023 2023-2027 
 

Solidaritet i praksis 

Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon 
som ble stiftet av LO i 1939. Vi er 
fagbevegelsens humanitære 
solidaritetsorganisasjon og står for 
fagbevegelsens grunnverdier: Samhold, 
solidaritet og menneskeverd. Norsk 
Folkehjelps verdigrunnlag bygger på like 
rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, 
etnisk tilhørighet, religion, seksuell 
orientering, funksjonsevne og sosial status. 
Norsk Folkehjelp skal være en troverdig, 
åpen og uredd organisasjon; en organisasjon 
som tar standpunkt basert på kunnskap og 
erfaring fra praktisk arbeid og en 
organisasjon som utfordrer makt og 
urettferdighet. Vi er en politisk uavhengig 
organisasjon og skal ta stilling i viktige 
samfunnsdebatter. Organisasjonen skal 
gjennomgående være bevisst på 
likestillingsperspektivet i alle prosesser og 
programmer. Vårt mål om en mer rettferdig 
verden innebærer at vi har 
samarbeidspartnere som kan være i 
opposisjon til, eller i konflikt med 
makthavere. Norsk Folkehjelp gjenkjennes 
gjennom praktisk innsats for andre 
mennesker. Om vi redder mennesker i nød på 
fjellet, driver solidaritetsarbeid i 
lokalsamfunn eller rydder en skolevei for 
miner, baseres arbeidet på solidaritet fremfor 
veldedighet. 

«Solidaritet i praksis» er vår visjon, og 
kjennetegner vårt arbeid og engasjement. 
Norsk Folkehjelp arbeider innenfor to 
kjerneområder: Rettferdig fordeling av makt 
og ressurser og vern om liv og helse. 

Norsk Folkehjelp har gjennom flere tiår, 
utviklet en unik kompetanse innen mine- og 
eksplosivrydding og politisk 
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påvirkningsarbeid for å forby miner og 
klasevåpen. Denne kompetansen bruker vi 
også til å beskytte sivile mot eksplosive 
våpen før, under og etter konflikt. 

Norsk Folkehjelp er blant de største 
bidragsyterne til vår nasjonale 
redningstjeneste. Vi bidrar til 
førstehjelpsopplæring av befolkningen og 
bistår samfunnet ved behov. Lokal 
forankring, og samarbeid mellom offentlig og 
frivillig sektor gir trygghet og tilgjengelighet 
når en ulykke eller katastrofe inntreffer. 
Frivillige organisasjoner spiller en betydelig 
rolle i den norske samfunnsstrukturen og 
bidrar til demokratiutvikling. Våre 
medlemmer bidrar aktivt til sosialt fellesskap, 
politisk endring, en betydelig andel av 
velferden og en positiv utvikling av 
samfunnet. 

Norsk Folkehjelp har en lang og solid 
erfaring med partnersamarbeid for en 
rettferdig fordeling av makt og ressurser. Vi 
bidrar til at våre partnere kan fremme sin 
egen agenda og styrke sin innflytelse i 
samfunnet. Vi har over lengre tid sett en 
konsentrasjon av makt og ressurser på få 
hender. Den skjeve fordelingen av makt 
påvirker hvem som blir hørt og hvilke 
beslutninger som blir tatt. Sterk folkelig 
deltakelse og organisering er avgjørende for å 
endre dette. Kvinners innflytelse må styrkes 
for at de skal kunne delta på lik linje med 
menn. 

Mennesker er på flukt i store deler av verden, 
men møter stengte grenser. En økende 
polarisering fører til steile fronter, økt 
fremmedfrykt og en tydelig motstand mot 
innvandring i deler av befolkningen. 
Diskriminering i arbeids- og samfunnsliv og 
økt ulikhet skaper problemer med inkludering 
og utfordrer tilliten til hverandre. Norsk 
Folkehjelp jobber aktivt og målrettet for at 
asylsøkere og personer med 
innvandrerbakgrunn blir inkludert og gis 
mulighet til å bruke sine ressurser og bidra i 
fellesskapet. Ettersom kvinner med 
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våpen før, under og etter konflikt 

Norsk Folkehjelp er blant de største 
bidragsyterne til vår nasjonale 
redningstjeneste. Vi bidrar til 
førstehjelpsopplæring av befolkningen og 
bistår samfunnet ved behov. Lokal 
forankring, og samarbeid mellom offentlig og 
frivillig sektor gir trygghet og tilgjengelighet 
når en ulykke eller katastrofe inntreffer. 
Frivillige organisasjoner spiller en betydelig 
rolle i den norske samfunnsstrukturen og 
bidrar til demokratiutvikling. Våre 
medlemmer bidrar aktivt til sosialt fellesskap, 
politisk endring, en betydelig andel av 
velferden og en positiv utvikling av 
samfunnet. 

Norsk Folkehjelp har en lang og solid 
erfaring med partnersamarbeid for en 
rettferdig fordeling av makt og ressurser. Vi 
bidrar til at våre partnere kan fremme sin 
egen agenda og styrke sin innflytelse i 
samfunnet. Vi har over lengre tid sett en 
konsentrasjon av makt og ressurser på få 
hender. Den skjeve fordelingen av makt 
påvirker hvem som blir hørt og hvilke 
beslutninger som blir tatt. Sterk folkelig 
deltakelse og organisering er avgjørende for å 
endre dette. Kvinners innflytelse må styrkes 
for at de skal kunne delta på lik linje med 
menn. 

Mennesker er på flukt i store deler av verden, 
men møter stengte grenser. En økende 
polarisering fører til steile fronter, økt 
fremmedfrykt og en tydelig motstand mot 
innvandring i deler av befolkningen. 
Diskriminering i arbeids- og samfunnsliv og 
økt ulikhet skaper problemer med inkludering 
og utfordrer tilliten til hverandre. Norsk 
Folkehjelp jobber aktivt og målrettet for at 
asylsøkere og personer med 
innvandrerbakgrunn blir inkludert og gis 
mulighet til å bruke sine ressurser og bidra i 
fellesskapet. Ettersom kvinner med 



  
 
 

  18 

innvandrerbakgrunn møter en rekke barrierer 
i forhold til inkludering må vi aktivt bidra til 
å øke kvinners selvtillit og styrke. 

Ungdom er en viktig ressurs og en pådriver 
for endringer i samfunnet. Deres deltakelse 
handler om retten til å være med og forandre 
samfunnet vi lever i. En sterk og 
inkluderende ungdomsorganisering, med 
målrettet aktivitet gjennom 
Solidaritetsungdom og Sanitetsungdom, 
sikrer tilvekst av gode tillitsvalgte, frivillige 
og mannskaper. 

 

Endringer i klimaet og rasering av 
naturgrunnlag påvirker vårt arbeid, både 
nasjonalt og internasjonalt. Konsekvensene 
av klimaendringer er ofte ulike for kvinner, 
menn og barn, og rammer i stor grad fattige 
og marginaliserte mennesker. Klimaendringer 
vil potensielt skape ytterligere 
samfunnsmessige skjevheter og bidrar til 
politisk ustabilitet, økt konfliktnivå og flere 
mennesker på flukt. Dette krever god lokal og 
internasjonal innsats. Klimaendringer vil også 
påvirke både type og mengde oppdrag for 
våre frivillige mannskaper og kreve en enda 
mer robust redningstjeneste. 

 

innvandrerbakgrunn møter en rekke barrierer 
i forhold til inkludering må vi aktivt bidra til 
å øke kvinners selvtillit og styrke. 

Ungdom er en viktig ressurs og en pådriver 
for endringer i samfunnet. Deres deltakelse 
handler om retten til å være med og forandre 
samfunnet vi lever i. En sterk og 
inkluderende ungdomsorganisering, med 
målrettet aktivitet gjennom 
Solidaritetsungdom og Sanitetsungdom, 
sikrer tilvekst av gode tillitsvalgte, frivillige 
og mannskaper. 

 

 Klima og kriser  
Klimaendringene skjer nå og påvirker oss 
alle. De rammer likevel de fattigste hardest, 
de som allerede har minst og de som bærer 
minst ansvar for verdens klimagassutslipp, 
ofte spesielt kvinner. "Den globale 
oppvarmingen har allerede fått katastrofale 
konsekvenser for livet på jorda, samtidig som 
utslippene og temperaturstigningen er på vei 
til å øke langt over målet om 1,5 grader i 
følge FN." Planeten tåler ikke mer. 
Klimaendringer skaper ytterligere 
samfunnsmessige skjevheter og bidrar til 
politisk ustabilitet, økt konfliktnivå og flere 
mennesker på flukt. Klimaflyktninger er 
fortsatt ikke anerkjent i FNs 
flyktningkonvensjon, men andelen mennesker 
som drives på flukt på grunn av klimarelaterte 
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hendelser er i sterk vekst. Norsk Folkehjelp 
vil jobbe for at rike land som Norge må bidra 
mer i kampen mot klimaet, og ta del i 
ivaretakelsen av mennesker som kommer til å 
rammes av klimarelaterte kriser de 
kommende årene. Uforutsigbarheten som 
ekstreme værhendelser medfører utfordrer 
samfunnssikkerheten også i Norge. Godt 
forebyggingsarbeid er avgjørende. 
Klimaendringer vil påvirke våre frivillige 
mannskaper og kreve en mer robust 
redningstjeneste. Oppdragene vil oftere og 
oftere være et resultat av klimaendringene. 
Både mengden oppdrag, og oppdragenes 
alvorlighetsgrad vil øke. Norsk Folkehjelp 
skal være en handlekraftig 
beredskapsorganisasjon som evner å møte 
komplekse, klimarelaterte kriser lokalt og 
internasjonalt.  
Norsk Folkehjelp har en unik tematisk og 
geografisk bredde. Vi driver både med 
redningsarbeid og samfunnspolitikk, på 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 
Arbeid mot klimaendringer krever samarbeid 
på tvers av sektorer og landegrenser, og dette 
gir Norsk Folkehjelp potensiale til å være 
ledende i Norge på problematikk rundt klima 
og kriser.    
Folkelig mobilisering er helt avgjørende for 
en rettferdig klimapolitikk. Det er viktig at 
den grønne omstillingen kommer nedenfra, 
også i vår egen organisasjon. Norsk 
Folkehjelp, som jobber så bredt, har mange 
muligheter for frivillige som vil engasjere 
seg. Norsk Folkehjelp skal jobbe for at flere 
menn blir aktører i områder som oftest 
kvinner er aktive (f.eks. I flyktninghjelp) og 
flere kvinner blir aktører i områder hvor er 
tradisjonelt flere menn (f.eks. søk og 
redning).   
 
Norsk Folkehjelp vil:   

• Være en pålitelig kunnskapsbank om 
sammenhenger mellom klima, kriser 
og samfunn.  

• Sikre organisasjonsbygging og 
strategisk plassering av lokallag slik at 
vi kan rykke ut raskt til hendelser som 
krever vår innsats.  
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• Være en organisasjon som bidrar akutt 
og over tid ved kriser og katastrofer.  

• Fokusere på kontinuerlig trening av 
mannskaper slik at de er forberedt i 
kompleksiteten oppdragene de møter 
og oppmuntre til en lik deltakelse av 
menn og kvinner.  

• Fokusere på forebygging og 
klimatilpasning i kommuner og 
lokalsamfunn  

• At det skal bli enklere og billigere for 
enkeltpersoner og lokallag å gjøre 
klimavennlige valg  

• At klimaflyktninger skal anerkjennes 
under FNs flyktningkonvensjon med 
juridiske rettigheter  

• Jobbe på et politisk nivå for å sikre 
prioriteringen av klimatiltak i nasjonal 
og internasjonal politikk 

 
 

Demokratiutvikling og internasjonal 
solidaritet 

Fungerende og reelle demokratier er en 
forutsetning for rettferdig fordeling. 
Fattigdommen i verden reduseres ikke bare 
ved økt økonomisk vekst. Veksten må også 
fordeles. Norsk Folkehjelp skal arbeide for 
demokrati, rettigheter og fordeling av makt 
og ressurser.  

Et organisert sivilt samfunn er avgjørende for 
å befeste demokratiet i et land. Kollektiv 
organisering representerer ikke bare 
medlemmenes interesser, men bidrar også til 
å bygge og forsvare demokratiet ved å stille 
beslutningstakere til ansvar og kreve 
resultater, innsyn og representativitet.  

Norsk Folkehjelp engasjerer seg gjennom 
samarbeid med organisasjoner som kjemper 
for politiske og sosiale rettigheter i samfunn 
der demokratiet står svakt. På denne måten 
bidrar vi til at undertrykte grupper får en 
stemme og blir slagkraftige i kampen for 
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demokrati. Dette partnersamarbeidet 
forplikter Norsk Folkehjelp til å ta opp 
politiske standpunkter om demokrati og 
fordeling av makt og ressurser overfor norske 
myndigheter, overfor norsk opinion og 
gjennom internasjonalt solidaritetsarbeid i 
egen medlemsorganisasjon.  

Den internasjonale erfaringen må forankres 
nasjonalt for å skape økt engasjement blant 
Norsk Folkehjelps medlemmer.  

Et bredt engasjement gir legitimitet overfor 
norske myndigheter og bidrar til å utvikle 
kunnskap om internasjonale spørsmål i 
befolkningen.  

Norsk Folkehjelp skal være en solid 
humanitær aktør som sammen med våre 
partnere bidrar til å forebygge kriser og 
responderer med humanitær innsats under 
kriser, katastrofer og konflikt. Den 
humanitære innsatsen skal i hovedsak knyttes 
til det langsiktige partnersamarbeidet og bidra 
til å bygge motstandskraft i samfunnet. 
Humanitær innsats skal skje i tråd med de 
humanitære prinsippene og 
menneskerettighetene, ta hensyn til at kvinner 
og menn rammes ulikt og bidra til å styrke 
lokale aktører og legge grunnlaget for at de 
som rammes av krise skal kunne øve 
innflytelse over sin egen situasjon.  

Norsk Folkehjelp vil  

• Samarbeide med folkelige 
organisasjoner og sivilt samfunn for å 
fremme demokratisering og bidra til 
en mer rettferdig fordeling av makt og 
ressurser.  

• Støtte samarbeidspartneres arbeid for 
at strategiske naturressurser forvaltes 
på en bærekraftig måte og kommer 
hele folket til gode.  

• Fremme demokrati, 
menneskerettigheter, likestilling og 
rettferdig deling av makt og ressurser 
mellom kvinner og menn.  
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• Arbeide for at den norske 
utviklingspolitikken skal sette mer 
søkelys på makt og ressursfordeling.  

• Styrke motstandskraften i kriseutsatte 
samfunn gjennom å styrke de lokale 
aktørene  

• Fremme lokale organisasjoners rolle i 
å svare på humanitære kriser og styrke 
deres kapasitet til å ta på seg denne 
rollen.  

• Bidra til økt engasjement og forståelse 
i våre lokallag, blant medlemmene og 
i befolkningen generelt om 
utviklingsspørsmål.  

• Styrke samarbeidet med 
fagbevegelsen om demokratiutvikling 
og internasjonal solidaritet. 
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Førstehjelp og redningstjeneste 

Den norske redningstjenesten er basert på at 
alle egnede ressurser - offentlige, private og 
frivillige - brukes i en offentlig koordinert 
innsats for å redde liv og helse. Norsk 
Folkehjelp er en av landets største frivillige 
redningsorganisasjoner og en sentral aktør i 
redningstjenesten. Vi stiller våre ressurser til 
rådighet ved katastrofer, søk etter savnede, 
snøskred og andre typer redningsaksjoner. 
Norsk Folkehjelp søker stadig ny kunnskap 
for å utvikle fag og kompetanse. På den 
måten kan våre mannskaper gjøre en best 
mulig innsats, hele året, under alle typer 
forhold.  

Kunnskap om førstehjelp er avgjørende ved 
kritisk skade og sykdom, og redder liv. 
Opplæring i førstehjelp gir praktiske 
ferdigheter og kunnskaper som gjør at den 
enkelte kan identifisere et problem tidlig, 
varsle og utføre livreddende tiltak når 
sekundene teller. Høy 
førstehjelpskompetanse, dyktige instruktører 
og ledere blant Norsk Folkehjelps 
mannskaper kan være avgjørende for den som 
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trenger vår hjelp - om det er på en fotballbane 
eller i vinterfjellet. 

Trygge aktiviteter for barn og ungdom bidrar 
til samhold, opplæring og personlig utvikling. 
Aktivitetene har en stor egenverdi, samtidig 
som man tilrettelegger for å kunne bli 
fremtidens mannskap i Norsk Folkehjelp.  

En landsomfattende førstehjelps- og 
redningstjeneste er en forutsetning for at vi 
skal kunne bo og være aktive i hele landet. I 
Norge må ressurser være lokale for å være 
tilgjengelige når ulykker, kriser eller terror 
inntreffer. Derfor må vi bygge kompetente 
redningsressurser over hele landet slik at 
Norge er et trygt samfunn å leve i.  

Forebyggende arbeid er viktig for en helhetlig 
redningstjeneste. Dette innebærer opplæring i 
førstehjelp, fjellvett og fornuftig bruk av 
naturen. På den måten kan den enkelte både 
unngå fare, redde seg selv og hjelpe andre når 
ulykker og sykdom inntreffer.  

Norsk Folkehjelp vil  

• Være en synlig aktør og sette politisk 
dagsorden innenfor førstehjelp, 
redningstjeneste og 
ulykkesforebyggende arbeid. 

• Styrke vår posisjon som en robust, 
landsomfattende aktør innen den 
norske redningstjenesten. 

• Utvikle og sikre høy faglig standard i 
vår innsats, og sørge for tilstrekkelig 
opplæring av våre mannskaper. 

• Styrke og utvikle Sanitetsungdom slik 
at de blir en viktig rekrutteringskilde 
og kompetent tilskudd til vår frivillige 
rednings- og førstehjelpsinnsats.  

• Jobbe for gode økonomiske 
rammevilkår for den frivillige 
redningstjenesten. 

• Arbeide for at de som er engasjert i 
den frivillige redningstjenesten 
unngår lønnstap, har forsvarlige 
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forsikringsordninger og forsvarlige 
økonomiske rammer.  

• Arbeide for at den norske 
befolkningen kan førstehjelp og sikre 
førstehjelpsopplæring av høy kvalitet.  

• Jobbe for et tettere samarbeid, felles 
fagutvikling og standardisering 
innenfor redningstjenesten. 

• Drive et aktivt forebyggende arbeid 
for å unngå ulykker.  

• Bidra med førstehjelpsberedskap ved 
ulike kultur og idrettsarrangement.  
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Flyktning og inkludering 

For å skape et inkluderende samfunn spiller 
frivilligheten en avgjørende rolle. Norsk 
Folkehjelp er en viktig bidragsyter for å 
fremme deltakelse i lokalsamfunn og 
organisasjonsliv, og bidrar til at flere får gode 
nettverk og blir aktive borgere i samfunnet. 
Praktisk erfaring og rettighetsfokus utgjør et 
solid grunnlag for politisk innflytelse. 

Alt for mange flyktninger og andre utsatte 
grupper står i dag utenfor arbeidslivet. Dette 
er mennesker som vil ha stor nytte av et 
arbeidsfellesskap, og som representerer en 
stor ressurs for samfunnet. Økonomiske 
problemer og økte spenninger mellom ulike 
grupper av befolkningen kan undergrave 
ønsket om, og viljen til, inkludering hos 
mange i majoritetsbefolkningen. Økt 
fremmedfrykt og generalisering bidrar til økt 
diskriminering i arbeids- og samfunnsliv. 

Norsk Folkehjelp skal bekjempe 
diskriminering og bidra til å skape et 
inkluderende arbeids- og samfunnsliv for alle. 
Også andre grupper i det norske samfunnet 
har behov for vår solidaritet. Mange av Norsk 
Folkehjelps lokallag er viktige bidragsytere 
med lokale samfunnstiltak som det offentlige 
ikke ivaretar. Å forebygge utenforskap vil stå 
sentralt i fremtidens samfunn. 
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Norsk Folkehjelp vil 

• Gjennom praktisk innsats bidra til at 
flyktninger og andre utsatte grupper blir 
inkludert i samfunnet. 

• Styrke samarbeidet med fagbevegelsen om å 
bekjempe diskriminering og skape et 
inkluderende arbeidsliv for alle. 

• Være pådriver og forkjemper for rettigheter, 
likestilling og gode levekår for innvandrere, 
flyktninger og asylsøkere. 

• Styrke lokallagene for å sikre god 
organisasjonskunnskap, rekruttering og økt 
gjennomslagskraft i det politiske 
påvirkningsarbeidet. 

• Gjennom lokallagene være en brobygger 
mellom kjønn, grupper, kulturer og 
generasjoner i lokalsamfunnet. 

• Være en synlig aktør og sette politisk 
dagsorden innen flyktning- og 
inkluderingsfeltet. 

• Motvirke usannheter og fordommer. 
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Humanitær nedrustning 

Humanitær nedrustning handler om å 
redusere og forhindre sivile lidelser på grunn 
av våpen og ammunisjon. 
Sivilsamfunnsaktører spiller en avgjørende 
rolle i dette arbeidet. I alt vårt arbeid vil vi 
bidra til å øke nasjonal og lokal kompetanse. 

Millioner av mennesker er utsatt for 
konsekvensene av væpnede konflikter, også 
lenge etter at konfliktene er over. Landminer, 
klasebomber og andre eksplosiver fører til 
død og ødelagte liv og undergraver 
mulighetene for fredelig utvikling og 
demokratisk deltakelse. Kvinner og menn blir 
ofte rammet ulikt i konflikt og det krever en 
særskilt bevissthet i vår respons. 
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Det langsiktige målet for Norsk Folkehjelps 
humanitære nedrustnings- arbeid er at 
risikoen som miner, klaseammunisjon og 
andre våpen utgjør, reduseres til et nivå hvor 
sivile kan leve trygt og der utvikling ikke 
begrenses. Gjennom vårt arbeid skal vi 
forhindre lidelse forbundet med våpen og 
ammunisjon før, under og etter at de blir 
brukt. 

Norsk Folkehjelp skal være en av de viktigste 
globale aktørene innen humanitær 
eksplosivrydding. Vi skal også bruke vår 
kompetanse til sikring og destruksjon av 
våpen og ammunisjon. Vi skal styrke vårt 
operasjonelle og politiske arbeid for å 
beskytte sivile mot eksplosive våpen i 
tettbygde strøk. Samtidig er det viktig å sikre 
full og effektiv implementering av vedtatte 
konvensjoner. 

Basert på våre erfaringer fra de vellykkede 
prosessene som førte til forbudene mot 
antipersonellminer og klaseammunisjon, vil 
Norsk Folkehjelp bidra til ytterligere 
humanitære nedrustningsagendaer. Vi vil 
jobbe videre for styrking av internasjonale 
normer og regler for beskyttelse av sivile. 

Atomvåpen er den største våpentrusselen mot 
menneskeheten og miljøet. Norsk Folkehjelp 
vil fortsette arbeidet for at flere land skal 
slutte seg til forbudet mot atomvåpen, samt 
øke kunnskapen og forståelsen av de 
humanitære konsekvensene av atomvåpen. 

Norsk Folkehjelp vil 

• Jobbe operasjonelt og politisk for økt 
beskyttelse av sivile før, under og etter 
konflikt og å styrke internasjonale regler 
og normer innen humanitær nedrustning. 

• Jobbe for bedre kvalitet, effekt og 
kostnadseffektivitet i frigjøring av 
landområder som har miner, 
klaseammunisjon og andre eksplosive 
krigsetterlatenskaper. 

• Jobbe for å styrke internasjonale regler og 
normer rundt våpen, for å beskytte sivile. 
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• Jobbe for bedre kvalitet, effekt og 
kostnadseffektivitet i frigjøring av 
landområder som har miner, 
klaseammunisjon og andre eksplosive 
krigsetterlatenskaper. 



  
 
 

  27 

• Jobbe for å redusere trusselen som miner, 
klaseammunisjon, giftig avfall etter krig, 
eksplosive våpen, usikrede våpenlagre og 
kjernefysiske våpen utgjør. 

• Jobbe for at flere stater slutter seg til 
forbudet mot atomvåpen og øke kunnskap 
om de humanitære konsekvensene. 

• Jobbe for å stanse bruk av eksplosive 
våpen i bebodde strøk, samt bidra til sivil 
beredskap og beskyttelse av sivile mot 
eksplosive våpen. 

• Bidra til økt engasjement og aktivitet i 
lokallagene, og forståelse blant 
befolkningen for humanitær nedrustning. 

• VeRedusere sivile lidelser i konflikt 
gjennom å kreve sluttbrukererklæring på 
norsk våpeneksport også til allierte 

 

• Jobbe for å styrke internasjonale 
regler og normer rundt våpen, for å 
beskytte sivile. 

• Jobbe for å redusere trusselen som 
miner, klaseammunisjon, giftig avfall 
etter krig, eksplosive våpen, usikrede 
våpenlagre og kjernefysiske våpen 
utgjør. 

• Jobbe for at flere stater slutter seg til 
forbudet mot atomvåpen og øke 
kunnskap om de humanitære 
konsekvensene. 

• Jobbe for å stanse bruk av eksplosive 
våpen i bebodde strøk, samt bidra til 
sivil beredskap og beskyttelse av 
sivile mot eksplosive våpen. 

• Bidra til økt engasjement og aktivitet i 
lokallagene, og forståelse blant 
befolkningen for humanitær 
nedrustning. 

• Redusere sivile lidelser i konflikt 
gjennom å kreve sluttbrukererklæring 
på norsk våpeneksport også til allierte. 
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C. LANDSMØTEKOMITEENS FORSLAG TIL VEDTEKTER 2023-2027 
 
Vedtekter for Norsk Folkehjelp 2019 -2023 Endringsforslag fra Landsmøtekomiteen  
§ 1. FORMÅL § 1. FORMÅL 

1.1  
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære 
solidaritetsorganisasjon. 

 

 
Ingen endring 

1.2 

Norsk Folkehjelp er en partipolitisk 
uavhengig organisasjon. På selvstendig 
grunnlag tar Norsk Folkehjelp standpunkt ut 
fra organisasjonens prinsipprogram og 
verdigrunnlag. 

Norsk Folkehjelps visjon er Solidaritet i praksis. 
 

Ingen endring 

1.3  

Gjennom politisk påvirkning og praktisk arbeid 
skal Norsk Folkehjelp gjøre en innsats for å 
bedre den enkeltes levekår og skape et mer 
rettferdig samfunn. Dette gjelder både nasjonalt 
og internasjonalt. 

Ingen endring 

1.4  

Norsk Folkehjelp er medlemsstyrt. 

 

Ingen endring 

§ 2 MEDLEMSKAP § 2 MEDLEMSKAP 
Alle som stiller seg bak Norsk Folkehjelps formål 
og vedtekter, kan tegne medlemskap. 
Medlemmene er forpliktet av organisasjonens 
retningslinjer. 

Innmelding i organisasjonen skjer på følgende 
måter: 

 

Ingen endring 

2.1 
Gjennom individuelt medlemskap 
knyttes enkeltpersoner til lokale lag. 
Unntaksvis kan medlemskap legges 
til sentralleddet. 
 

Ingen endring 

2.2 

Kollektivt medlemskap tilsluttes lokale lag eller 
sentralleddet. Lokale organisasjoner, 
institusjoner og andre sammenslutninger 

Ingen endring 
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tilsluttes kollektivt nærmeste lag. 
Landsomfattende organisasjoner, andre 
sammenslutninger, institusjoner og firmaer 
tilsluttes Norsk Folkehjelp sentralt. 
 
§ 3 KONTIGENT § 3 KONTIGENT 

3.1  
Landsmøtet fastsetter fordelingen av individuell 
kontingent mellom organisasjonsleddene. 

 

Ingen endringer 

3.2  

Sentralstyret fastsetter kontingent for både 
individuelle og kollektive medlemmer. Alle 
under 30 år regnes som ungdomsmedlemmer. 

 

Ingen endringer 

3.3  

Det er sentral innkreving av kontingent 
fra individuelle medlemmer. 
Medlemmene plikter å betale sin årlige 
kontingent innen 31. januar. 

 

3.3 

Det er sentral innkreving av 
kontingent fra individuelle 
medlemmer. Medlemmene plikter 
å betale sin årlige kontingent innen 
31. januar for å være valgbare.  For 
nye medlemmer er medlemskapet 
gyldig fra kontingenten er betalt. 
For medlemmer innmeldt etter 
1.oktober er kontingenten gyldig 
også påfølgende år. 
 

3.4 

Kontingent fra kollektive medlemmer 
innkreves av det enkelte organisasjonsledd, 
og beholdes i sin helhet hos det leddet der de 
kollektive medlemmene er tilsluttet. 

 

Ingen endringer 

3.5 

Medlemmer som melder 
overflytting til et annet lokallag i 
løpet av året, overfører sine 
medlemsrettigheter til det nye laget. 

 

Ingen endringer 

3.6  

Andre kontingentspørsmål behandles etter 
retningslinjer vedtatt av Sentralstyret 

 

Ingen endringer 
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§ 4 OPPBYGGING OG 
RAMMEBETINGELSER 

§ 4 OPPBYGGING OG 
RAMMEBETINGELSER 

4.1 OPPBYGGING 
 
 

 

Ingen endringer 

 
4.2  
Sentralt inngåtte avtaler, retningslinjer og 
mandater som er vedtatt av Sentralstyret 
forplikter hele organisasjonen. De ulike 
fagområdene omtalt i §§ 11-14 vedtar selv 
retningslinjer som beskriver organiseringen av 
sitt fagfelt. Unntak er der det er påkrevd at 
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Norsk 
Folkehjelp. Sanitetsungdom i fellesskap må 
gjøre selvstendige vedtak om retningslinjer for 
tildeling av støtte. I alle valgte organ tilstrebes 
en lik kjønnsmessig og geografisk fordeling. 

 

Ingen endringer 

4.3  
Relevant organisasjonsledd plikter å innhente 
avgrenset politiattest fra medlemmer som 
utfører eller skal utføre oppgaver for 
organisasjonen som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller 
personer med utviklingshemming. Se 
veileder for innhenting og håndtering av 
politiattest. 

 

Ingen endringer 

4.4  

Overordnet organ kan utarbeide retningslinjer 
for kompensasjon av tillitsvalgtes 
økonomiske tap eller utgifter i forbindelse 

4.4  
Sentralstyret utarbeider retningslinjer for 
kompensasjon av tillitsvalgtes 
økonomiske tap eller utgifter i forbindelse 
med utførelse av sine verv, inkludert at 
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med utførelse av sitt verv. 
 

ledere av nasjonale utvalg og styreleder 
kan frikjøpes helt eller delvis forutsatt 
økonomiske rammer i det aktuelle 
organet. 

4.5  

Etablering av forretningsmessige foretak 
skal godkjennes av overordnet 
organisasjonsledd, for forsvarlig sikring av 
økonomiske forutsetninger, 
styringsmuligheter og registrering i 
foretaksregisteret 87 

 

Ingen endringer  

§ 5 LANDSMØTE § 5 LANDSMØTE 
5.1  
Landsmøtet er Norsk Folkehjelps høyeste 
myndighet. Ordinært landsmøte avholdes 
hvert fjerde år. 

 

Ingen endringer 

5.2  

Landsmøtet skal behandle: 

A. Dagsorden og fullmakter 

B. Beretning, regnskap og revisjonsberetning for 
landsmøteperioden. Rapport fra 
Kontrollkomiteen, Norsk Folkehjelp Sanitet, 
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom, Norsk 
Folkehjelp Samfunnspolitisk utvalg og Norsk 
Folkehjelp Solidaritetsungdom for perioden 

C. Innkomne forslag 

D. Fordelingen av individuell kontingent mellom 
organisasjonsleddene 

E. Vedtektsendringer 

F. Prinsipprogram 

G. Overordnede organisatoriske prioriteringer I 
landsmøteperioden 

H. Valg av sentralstyre 

I. Valg av kontrollkomité bestående av leder, to 
medlemmer og to varamedlemmer 

 

Ingen endringer  

5.3  
Landsmøteforberedelser: 

A. Sentralstyret sender ut innkalling minimum seks 
måneder før landsmøtet. 

Ingen endringer 
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B. Sentralstyret oppnevner valgkomité og 
landsmøteforberedende komiteer. 

C. Valgkomité skal bestå av leder og fire 
medlemmer med tre varamedlemmer som 
oppnevnes senest ett år før landsmøtet. 

D. Forslag til landsmøtet må være sendt 
Sentralstyret innen tre måneder før 
landsmøtet begynner. Organisasjonsleddet 
som sender inn forslag, må kunne legge fram 
en protokoll med vedtak om forslaget. 

E. Til landsmøtet har disse forslagsrett: 
Lokallagene, organisasjoner som er 
tilsluttet kollektivt sentralt, Sentralstyret, 
Norsk Folkehjelp Sanitet, Norsk 
Folkehjelp Sanitetsungdom, Norsk 
Folkehjelp Samfunnspolitisk og Norsk 
Folkehjelp Solidaritetsungdom. 

F. Sentralstyret skal sende sakslisten med 
landsmøtedokumentene, samt valgkomiteens 
innstilling til alle delegater, organisasjonsledd 
og sentralt kollektivt tilsluttede organisasjoner 
senest fire uker før landsmøtet. 

 
 
 
5.4  
Landsmøtet består av: 
A. Sentralstyret 
B. Seks delegater med seks vararepresentanter i 
nummerert rekkefølge fra Norsk Folkehjelp Sanitet 
  
C. Tolv delegater med tolv vararepresentanter i 
nummerert rekkefølge fra Norsk Folkehjelp 
Sanitetsungdom 
D. Seks delegater med seks vararepresentanter i 
nummerert rekkefølge fra Norsk Folkehjelp 
Samfunnspolitisk 
E. Seks delegater med seks vararepresentanter i 
nummerert rekkefølge fra Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdom. 
F. Delegater fra lokallagene basert på medlemstall 
for betalende medlemmer pr 31.12 året før 
landsmøteåret. Etter følgende fordeling: 

Inntil 50 medlemmer: en delegat 
- 51–100 medlemmer: to delegater 
- 101–250 medlemmer: tre delegater 
- 251–500 medlemmer: fire delegater 
Mer enn 501 medlemmer: fem delegater 

Ingen endringer  
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Lagets representasjon skal gjenspeile lagets 
aktivitet 
Lag som kun kan sende én delegat, kan sende én 
observatør i tillegg. Observatører har ikke tale-, 
forslags- eller stemmerett. 140 
G. Lag med flere enn 2500 kollektive 
medlemmer kan møte med ytterligere én delegat, 
forutsatt at delegaten kommer fra de kollektive 
medlemmene. 
H. Én delegat for hvert påbegynte 25 000 
medlemmer fra de sentralt kollektivt tilsluttede 
organisasjonene, maksimum fem delegater fra 
én enkelt organisasjon. 

5.5  

Valg av navngitte delegater og   
vararepresentanter i nummerert 
rekkefølge foretas på de respektive 
årsmøtene/representantskapsmøtene. 
Godkjent protokoll fra 
årsmøte/representantskapsmøte og delegatskjema 
skal være Sentralstyret i hende senest 3 måneder 
før Landsmøte begynner. Alle valgte delegater 
må ha fullmakt undertegnet av to fra 
styret/utvalget i det organet man representerer 

Ingen endringer 

5.6  

Landsmøtet velger følgende representanter til 
Sentralstyret: 

A. Leder og to nestledere 

B. Fem representanter fra 
medlemsorganisasjonen, hver med to 
personlige vararepresentanter i nummerert 
rekkefølge 

C. Tre representanter fra de kollektivt 
tilsluttede medlemmene, hver 
med to personlige 
vararepresentanter i nummerert 
rekkefølge 
 

Ingen endringer 

5.7  

Sentralstyret har ikke stemmerett under 
behandling av beretning og regnskap. 

 

Ingen endringer 

5.8 

Delegatenes reiseutgifter fordeles på alle 

Ingen endringer 
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delegatene etter prinsippet om reisefordeling. 
Øvrige utgifter for delegatene bæres av de 
kollektivt tilsluttede organisasjonene, og 
lokallagene selv. 

 

5.9 

Alle utgifter til Sentralstyret dekkes av Norsk 
Folkehjelp sentralt. 

 

Ingen endringer 

5.10 

Ekstraordinært landsmøte avholdes når minst 
to tredjedeler av Sentralstyrets medlemmer 
bestemmer det, eller når halvparten av 
lokallagene krever det. Ekstraordinært 
landsmøte kan bare behandle de sakene som 
er kunngjort i møteinnkallingen. 

 

Ingen endringer 

§ 6 SENTRALSTYRET § 6 SENTRALSTYRET 
6.1 Sentralstyret er Norsk Folkehjelps øverste organ 

mellom landsmøtene. Sentralstyret består av: 

A. Leder og to nestledere 

B. Fem representanter fra medlemsorganisasjonen 

C. Tre representanter fra de kollektivt tilsluttede 
organisasjonene 

D. Leder av Norsk Folkehjelp Sanitet 

E. Representant fra Norsk Folkehjelp 
Sanitetsungdom 

F. Leder av Norsk Folkehjelp Samfunnspolitisk 
Utvalg 

G. Leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom 

H. To representanter valgt av og blant de ansatte 

Alle styrerepresentanter (B til H) skal ha to 
personlige varamedlemmer i nummerert rekkefølge. 

Sentralstyret er beslutningsdyktig når 
minst halvparten av medlemmene er 
til stede. Ved stemmelikhet er 
forslaget ikke vedtatt. 

 

Ingen endrigner 

6.2 Saker kan fremmes av 
sentralstyremedlemmene, sentrale 
utvalg/styrer, kollektivt tilsluttede 

Ingen endringer 
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organisasjoner, lokallagene og 
generalsekretæren. 

 

6.3 Sentralstyret har ansvaret for å: 

A. Vedta organisasjonens overordnede 
strategidokumenter 

B. Vedta organisasjonens budsjett og regnskap 

C. Vedta retningslinjer og mandater 

D. Utnevne representanter til styrer, råd og utvalg 

E. Behandle planverk for den totale beredskapen i 
Norsk Folkehjelp 

F. Være ankeinstans for saker behandlet i sentrale 
utvalg 

G. Innstille overfor, og gjennomføre landsmøte 

H. Innkalle og gjennomføre lederkonferanse 

I. Tolke vedtektspørsmål 

J. Ansette generalsekretær, behandle endrede 
arbeidsforhold, avslutning av 
arbeidsforholdet og lønnsspørsmål for 
generalsekretær 

K. Engasjere revisjonsselskap 

L. Foreta suppleringsvalg 

M. Legge til rette for utvikling, kurs og vekst i 
organisasjonen 

 

6.3 Sentralstyret har ansvaret for å: 

A. Vedta organisasjonens overordnede 
strategidokumenter 

B. Vedta organisasjonens budsjett og 
godkjenne regnskap 

C. Vedta retningslinjer og mandater 

D. Utnevne representanter til styrer, råd og 
utvalg 

E. Behandle planverk for den totale 
beredskapen i Norsk Folkehjelp 

F. Være ankeinstans for saker behandlet i 
sentrale utvalg 

G. Innstille overfor, og gjennomføre 
landsmøte 

H. Innkalle og gjennomføre lederkonferanse 

I. Tolke vedtektspørsmål 

J. Ansette generalsekretær, behandle 
endrede arbeidsforhold, avslutning 
av arbeidsforholdet og 
lønnsspørsmål for generalsekretær 

K. Engasjere revisjonsselskap 

L. Foreta suppleringsvalg 

M. Legge til rette for utvikling, kurs og vekst 
i organisasjonen 

 
6.4 Sentralstyrets leder og to nestledere utgjør 

Sentralstyrets arbeidsutvalg (AU). 
 

Ingen endringer 

 
6.5 
Lederkonferansen gjennomføres årlig, med 
unntak av det året landsmøtet avholdes. 
Lederkonferansen innkalles med minst tre 
måneders varsel. 
Lederkonferansen består av Sentralstyret og 
lagenes leder eller stedfortreder, samt Sentralt 
Sanitetsutvalg, Sentralt ungdomsutvalg Sanitet, 
Sentralt Samfunnspolitisk utvalg, Styret i 
Solidaritetsungdom og Organisasjonsutvalget. 
Lederkonferansen skal drøfte: 
A. Status og utfordringer 

 
6.5  
Lederkonferansen gjennomføres årlig, 
med unntak av det året landsmøtet 
avholdes. Lederkonferansen innkalles 
med minst tre måneders varsel. 
Lederkonferansen består av Sentralstyret 
og lagenes leder eller stedfortreder, samt 
Sentralt Sanitetsutvalg, Sentralt 
ungdomsutvalg Sanitet, Sentralt 
Samfunnspolitisk utvalg, Styret i 
Solidaritetsungdom, 
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B. Planer og prioriteringer 
C. Aktuelle temaer og satsingsområder 

Organisasjonsutvalget, Kontrollkomiteen 
og Sanksjonsutvalget. 
Lederkonferansen skal drøfte: 
A. Status og utfordringer 
B. Planer og prioriteringer 
C. Aktuelle temaer og 
satsingsområder 

§ 7 LOKALE LAG § 7 LOKALE LAG 
 

7.1 Norsk Folkehjelps lokale lag består av: 
A. Individuelle medlemmer 
B. Kollektivt tilsluttede foreninger og lokale 

sammenslutninger 
 

Ingen endringer 

7.2 De lokale lagene er selvstendige 
økonomiske og juridiske enheter, med de 
plikter og ansvar dette medfører, men er 
underlagt sentrale vedtak og retningslinjer. 
Lokallagene skal ha en administrativ 
kontaktperson for oppfølging og bistand. 

 

Ingen endringer 

7.3 Etablering av lokale lag, navnevalg og 
endring i geografiske grenser skal 
godkjennes av Organisasjonsutvalget. 

 

Ingen endringer 

7.4 Som lagets navn benyttes fortrinnsvis 
stedsnavnet. 
Organisasjonsutvalget vedtar retningslinjer 
for organisering der det er flere lag i samme 
geografiske område. 
 

Ingen endringer 

7.5 Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av 
februar og innkalles med minst fire ukers varsel. 
Saker til behandling skal være sendt lagsstyret 
senest to uker før årsmøtet. Sakspapirer, 
innkomne forslag og valgkomiteens innstilling 
skal bekjentgjøres blant medlemmene senest én 
uke før årsmøtet. 
 
 

Ingen endringer 

7.6 Til årsmøtet har alle individuelle 
medlemmer adgang. 
Kollektive medlemmer møter med én 
representant for hvert påbegynte 50. 
medlem, maksimalt fem representanter. 
Medlemmene har alle rettigheter forutsatt at 
de har betalt kontingenten innen 31.1. For å 
være vedtaksfør må minst tre medlemmer 
uten styreverv være til stede under årsmøtet. 
 

Ingen endringer 

7.7 Revisor og eventuell regnskapsfører kan delta på 
årsmøtet med tale- og forslagsrett til regnskapet. 

Ingen endringer 
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7.8 Årsmøtet behandler: 
A. Beretning 
B. Regnskap 
C. Innkomne forslag 
D. Plan og budsjett for minimum to år 
E. Valg av: 

Styre med varamedlemmer 
Delegater med vararepresentanter til landsmøtet i 
Norsk Folkehjelp 
Valgkomité med 
minst tre medlemmer 
med varamedlemmer 
Valgbare er de som 
har stemmerett på 
årsmøte. 
Styret har ikke stemmerett ved behandling av 
beretning og regnskap. 

 

Ingen endringer 

7.9 For å sikre kontinuitet i styrets arbeid, bør 
tillitsvalgte velges for to år av gangen, hvor den 
ene halvparten av styret vekselvis er på valg ved 
hvert årsmøte. 

Ingen endringer 

7.10 Regnskapet skal være revidert før årsmøtet. 
Lag som omsetter for til og med kr 500 000, kan 
velge to regnskapskyndige personer til å gå 
gjennom lagets regnskap og levere rapport til 
årsmøtet. Gjennomgang skal gjøres etter en mal 
vedtatt av Sentralstyret. 
Lag med omsetning over kr 500 000 skal bruke 
registrert revisor. 

Ingen endringer 

7.11 Årsrapport med årsregnskap og 
revisjonsberetning skal være Norsk Folkehjelp 
sentralt i hende innen 15. mars. 
 

Ingen endringer 

7.12 Kontrollkomité 

Lagene kan velge en egen kontrollkomité som 
kontrollorgan. Kontrollkomiteens mandat vil da 
være: 

A. Påse at organisatoriske, økonomiske og 
politiske disposisjoner er i samsvar med 
organisasjonens prinsipprogram, vedtekter og 
lagets vedtak 

B. Foreta en kritisk gjennomgang av lagets 
disposisjoner og tallmessige revisjon. 
Avgi en skriftlig rapport til årsmøtet for 
hvert regnskapsår 
 

Ingen endringer 
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7.13 Ekstraordinært årsmøte skal holdes når minst 
to tredjedeler av styrets medlemmer ber om det, 
eller en tredjedel av medlemmene krever det. 
 

Ingen endringer 

7.14 Ekstraordinært årsmøte innkalles med 
minimum to ukers varsel, og kan bare behandle 
saker som er kunngjort ved innkalling til møtet. 
Sakspapirene sendes ut til medlemmene senest 
en uke før møte. Innkalling til og protokoll fra et 
ekstraordinært årsmøte skal sendes til Norsk 
Folkehjelp sentralt til orientering. 
 

Ingen endringer 

7.15 Lokale lag ledes av et styre på minst tre 
medlemmer, som skal dekke følgende 
funksjoner:  
Leder 
Sekretær 
Økonomileder  
Medlemsansvarlig  
Ledere av lokale utvalg 
Kollektive medlemmer kan velges inn i styret. 
Den administrative kontaktpersonen som til 
enhver tid følger opp lokallaget, har tale- og 
forslagsrett på møtene. 

 

Ingen endringer 

7.16 Styret er beslutningsdyktig når minst 
halvparten av styrets medlemmer er til stede i 
møtet. Ved stemmelikhet er forslaget ikke 
vedtatt. 
 

Ingen endringer 

7.17 Styret kan nedsette et arbeidsutvalg som 
leder den daglige virksomheten mellom 
styremøtene etter fullmakt fra styret. 
Arbeidsutvalgets vedtak forelegges styret til 
godkjenning. 

 

Ingen endringer 

7.18 Firmategning, regnskap og revisjon skal skje 
etter Retningslinjer for økonomiforvaltning i Norsk 
Folkehjelp. 

Ingen endringer 

7.19 Styret skal sikre 
Drift i henhold til årsmøtevedtatte planer og budsjett 
God kontakt med medlemmene og god intern 
informasjonsflyt Jevn aktivitet 
Godt samarbeid med nærmiljø og aktuelle 
samarbeidspartnere Rekruttering 
Forsvarlig drift i laget 
Nødvendig opplæring og kompetanse Ved behov 
engasjere revisor. 
 

Ingen endringer 
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7.20 Styret plikter å føre protokoll over alle vedtak 
om økonomi. Låneopptak skal godkjennes av 
årsmøtet eller av et ekstraordinært årsmøte. 

Ingen endringer 

7.21 Oppløsning av lag skal godkjennes av 
Organisasjonsutvalget, etter vedtak på lagets årsmøte 
med minimum to tredjedels flertall. 

Ingen endringer 

7.22 Organisasjonsutvalget skal i samarbeid 
med administrasjonen arbeide aktivt for å 
reorganisere lag i vedkommende kommune / 
tettsted. 
Dersom det ikke har vært rapportert aktivitet i laget 
de siste to år, kan Organisasjonsutvalget innkalle til 
årsmøte og eventuelt beslutte nedleggelse. 

Ingen endringer 

7.23 Ved oppløsning av et lag skal lagets aktiva 
ivaretas på best mulig måte, og midlene skal 
anvendes til reorganisering av lag eller aktivitet 
innenfor samme geografiske område. Midlene settes 
på egen rentebærende konto, slik at rentene også 
tilfaller dette formålet.  Materiell som vil tape seg i 
verdi, skal tas i bruk eller selges. 

Ingen endringer 

7.24 Hvis det ikke er dannet nytt lag på stedet innen 
fem år, overføres midlene til de sentrale 
aktivitetsmiddlene som forvaltes av 
organisasjonsutvalget.  

Ingen endringer 

§ 8 OGANISASJONSUTVALG § 8 OGANISASJONSUTVALG 
8.1 Organisasjonsutvalget har som formål å 
sikre god organisasjonspraksis og 
organisasjonsopplæring i Norsk Folkehjelp. 

Ingen endringer 

8.2 Organisasjonsutvalget oppnevnes av 
Sentralstyret, og består av:  
Leder 
Nestleder 
Tre medlemmer 

Ingen endringer 

8.3 Organisasjonsutvalgets oppgaver er: 
A. Tilrettelegge for organisasjonsopplæring og 

lederutvikling 
B. Rådgivning til lokallag i organisatoriske 

spørsmål 
C. Godkjenne etablering av nye lokallag, 

reetablering av lokallag og navnevalg. 
D. Godkjenne oppløsning av lag 
E. Nedleggelse av lag. 
F. Fordele aktivitetsmidler etter søknad. 

 

Ingen endringer 

§ 9 KONTROLLKOMITE § 9 KONTROLLKOMITE 
9.1 Kontrollkomiteen står til ansvar overfor 
landsmøtet og har talerett i sentralstyremøtene og 
på landsmøtet. 

Ingen endringer 

9.2 Komiteen har som mandat å kontrollere Ingen endringer 
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Sentralstyrets arbeid og vedtak:  
A. Påse at organisatoriske, 
økonomiske og politiske 
disposisjoner er i samsvar med 
lover og forskrifter, samt 
organisasjonens vedtekter, 
retningslinjer og vedtak 
B. Kunne innkalle fast revisor og de personer 
de måtte ønske til sine møter 
C. Kunne gi revisor oppdrag av mer 
undersøkende art for å ivareta 
kontrollkomiteens behov for 
informasjon 
D. Avgi en skriftlig rapport til 
Sentralstyret etter hvert kalenderårs 
slutt 
E.Avgi en skriftlig rapport til Norsk 
Folkehjelps landsmøte om sitt arbeid 
og sine merknader for siste 
landsmøteperiode. 

§ 10 GENERALSEKRETÆREN OG 
ADMINISTRASJONEN 

§ 10 GENERALSEKRETÆREN OG 
ADMINISTRASJONEN 

 
10.1 Generalsekretær ansettes på åremål for seks 

år, med mulighet for inntil seks års 
forlengelse. 

 

Ingen endringer 

10.2 Generalsekretæren leder 
hovedadministrasjonen og er ansvarlig 
overfor Sentralstyret. 

 

Ingen endringer 

10.3 Generalsekretæren deltar på landsmøtet 
med talerett, og i Sentralstyret med tale- og 
forslagsrett. 

 

Ingen endringer 

10.4 En ansatt kan ikke ha årsmøtevalgte verv i 
samme styre som har arbeidsgiveransvar 
for vedkommende, eller som den ansatte 
har sitt daglige virke i. Vedkommende kan 
tiltre lagets styre med tale- og forslagsrett. 

 

Ingen endringer 

10.5 En ansatt kan ikke ha årsmøtevalgte verv i 
samme styre som har arbeidsgiveransvar 
for vedkommende, eller som den ansatte 
har sitt daglige virke i. Vedkommende kan 
tiltre lagets styre med tale- og forslagsrett. 

 

Ingen endringer 

10.6 Når et organisasjonsledd har flere enn 30 
ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at 
ett styremedlem med varamedlem velges 
av og blant de ansatte. Dersom et 

Ingen endringer 
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organisasjonsledd har færre enn 30 ansatte 
kan representant for de ansatte ha møte- og 
talerett i styret, når disse behandler saker 
som gjelder forholdet mellom Norsk 
Folkehjelp som arbeidsgiver og de ansatte. 
Representant for de ansatte har ikke rett til 
å delta i behandlingen av saker som gjelder 
arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger 
med arbeidstakere, arbeidskonflikter eller 
rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner. 

 
10.7 Sentralt ansatte, utover de som er valgt til 

Sentralstyret, kan ikke velges som 
delegater til landsmøtet. 

 

Ingen endringer 

§ 11 NORSK FOLKEHJELP SANITET § 11 NORSK FOLKEHJELP SANITET 
 

11.1 Formål 
Norsk Folkehjelp Sanitet har som formål å skape 
trygge lokalsamfunn gjennom beredskap i 
redningstjenesten, førstehjelpsopplæring og 
ulykkesforebygging 
 

Ingen endringer 

11.2 Sentralt Sanitetsutvalg 
Norsk Folkehjelp Sanitet ledes av Sentralt 
Sanitetsutvalg som består av: Leder 
To nestledere 
To varamedlemmer 
Sentralt Sanitetsutvalg velges av 
representantskapet for to år av gangen med 
mulighet for forlengelse. I landsmøte år velges 
utvalget på representantskapsmøtet og tiltrer først 
etter landsmøtet. Alle valg bør etterstrebe en 
variert sammensetning med vekt på nødvendig 
erfaring og kompetanse. 
Leder av Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom og 
oppnevnte fagfunksjoner tiltrer utvalget. I 
relevante saker er Norsk Folkehjelp Sanitet 
rådgivende for styret. 
Leder av Sentralt Sanitetsutvalg tiltrer som fast 
medlem i Sentralstyret med alle rettigheter, med 
første og andre nestleder som henholdsvis første 
og andre varamedlem. 
Sentralt Sanitetsutvalg vedtar direktiver for 
Norsk Folkehjelp Sanitet om førstehjelp og 
frivillig redningstjeneste. Utvalgets mandat er 
nærmere beskrevet i” Mandat og retningslinjer 
for Norsk Folkehjelp Sanitet”. 
 

11.2 Sentralt Sanitetsutvalg 
Norsk Folkehjelp Sanitet ledes av Sentralt 
Sanitetsutvalg som består av: Leder 
To nestledere 
To varamedlemmer 
Sentralt Sanitetsutvalg velges av 
representantskapet for to år av gangen 
med mulighet for forlengelse. I landsmøte 
år velges utvalget på 
representantskapsmøtet og tiltrer først 
etter landsmøtet. Alle valg bør etterstrebe 
en variert sammensetning med vekt på 
nødvendig erfaring og kompetanse. 
Leder av Norsk Folkehjelp 
Sanitetsungdom tiltrer utvalget med alle 
rettigheter, med henholdsvis 1.nestleder 
og 2.nestleder i Sentralt Ungdomsutvalg 
Sanitet som første og andre varamedlem 
Sentralt Sanitetsutvalg vedtar direktiver 
for Norsk Folkehjelp Sanitet om 
førstehjelp og frivillig redningstjeneste. 
Utvalgets mandat er nærmere beskrevet i” 
Mandat og retningslinjer for Norsk 
Folkehjelp Sanitet”. 
 

11.3 Koordinerende nivå Ingen endringer 
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På et koordinerende nivå er saniteten organisert 
med Nasjonal beredskapsleder og 
Beredskapsleder per politidistrikt. Funksjonene 
oppnevnes av Sentralt Sanitetsutvalg. 
Sanitetsgrupper innenfor et politidistrikt, eller 
også i samarbeid med nærliggende politidistrikt, 
kan velge å organisere seg i et samarbeidsorgan 
for å ivareta opplæring og felles utfordringer 
11.4 Lokalt 
På operativt nivå er saniteten organisert med 
sanitetsgrupper. Disse opererer ut fra direktiver 
for Norsk Folkehjelp Sanitet. 
Der det er sanitetsungdomsgrupper, skal det 
legges til rette for opplæring slik at medlemmer i 
Sanitetsungdommen kan delta på 
førstehjelpstjenester og bli godkjent 
redningsmannskap ved fylte 18 år. 
Lokalt kan det etableres minigrupper med barn 
fra 10 til 13 år som egen aktivitet. 
Primæraktivitet skal være førstehjelp, friluftsliv 
og redningstjeneste. 

11.4 Lokalt 
På operativt nivå er saniteten organisert 
med sanitetsgrupper. Disse opererer ut fra 
direktiver for Norsk Folkehjelp Sanitet og 
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom. 
Der det er sanitetsungdomsgrupper, skal 
det legges til rette for opplæring slik at 
medlemmer i Sanitetsungdommen kan 
delta på førstehjelpstjenester og bli 
godkjente førstehjelpere ved fylte 17 år, 
og godkjente redningsmannskap ved fylte 
18 år. 
Lokalt kan det etableres minigrupper med 
barn opptil 13 år som egen aktivitet. 
Primæraktivitet skal være førstehjelp og 
friluftsliv. 

11.5 Representantskapsmøte 
Representantskapsmøte skal avholdes annethvert 
år. Representantskapet består av Sentralt 
Sanitetsutvalg og inntil to delegater fra hvert 
lokallag med sanitetsaktivitet. 
Representantskapet innkalles med minst to 
måneders varsel. Forslag til behandling må være 
sendt Sentralt Sanitetsutvalg minst fire uker før 
møtet. Endelige sakspapirer skal sendes 
delegatene senest to uker før møtet. 
Representantskapsmøtet skal behandle: 
  
A. Dagsorden og fullmakter 
B. Retningslinjer for Norsk Folkehjelp 
Sanitet 
C. Innkomne forslag 
D. Valg av Sentralt Sanitetsutvalg 
E. Valg av valgkomité 
F. Beretning for landsmøteperioden det året 
det er landsmøte 
G. Behandling av landsmøtesaker det året 
det er landsmøte 
H. Velge seks delegater med seks 
vararepresentanter i nummerert rekkefølge det 
året det er landsmøte. 
Sentralstyret kan ha observatørplass med tale og 
forslagsrett på representantskapsmøtet. 

Ingen endringer 
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11.6 Fagkonferanse Sanitet 
Fagkonferanse Sanitet skal bidra til økt aktivitet 
og fagkunnskap innenfor sanitetens fagområder. 
Innhold og tidspunkt for fagkonferansen skal 
bestemmes av Sentralt Sanitetsutvalg i samråd 
med Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet. 

Ingen endringer 

§ 12 NORSK FOLKEHJELP 
SANITETSUNGDOM 

§ 12 NORSK FOLKEHJELP 
SANITETSUNGDOM 

12.1 Formål 
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom har som 
formål å tilby en trygg og meningsfull fritid for 
ungdom mellom 13 og 20 år. Det er åpning for at 
sentralt tillitsvalgte kan være opp til 26 år. 
Førstehjelp, redningstjeneste og friluftsliv skal 
stå sentralt i aktiviteten. 
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom skal jobbe for 
at unge mennesker skal være opplært til å bli 
redningsmannskaper og/eller førstehjelpere, samt 
bli en del av Norsk Folkehjelp Sanitet ved fylte 
18 år. 
 

12.1 Formål  
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom har 
som formål å tilby en trygg og  
meningsfull fritid for ungdom mellom 13 
og 20 år. Sentrale tillitsvalgte kan være 
opp til 26 år. Førstehjelp og 
redningstjeneste skal stå sentralt i 
aktiviteten.  
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom skal 
jobbe for at unge mennesker skal få 
erfaring og være opplært til å bli 
redningsmannskaper og/eller 
førstehjelpere, samt bli en del av Norsk 
Folkehjelp Sanitet ved fylte 18 år med 
autorisasjon som førstehjelper og/eller 
redningsmannskap. Autoriserte 
førstehjelpere under 18 år er en del av 
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom. 
Sanitetsungdom, herunder vedta 
program for Fagkonferanse 
Sanitetsungdom. 
 
I relevante saker er Norsk Folkehjelp 
Sanitetsungdom rådgivende overfor Styret 
og Norsk Folkehjelp Sanitet. 
 
Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet vedtar 
direktiver for Norsk Folkehjelp 
Sanitetsungdom med retningslinjer for 
ungdomsaktivitet. Utvalgets mandat er 
nærmere beskrevet i “Direktiver for 
Sanitetsungdom”.   
 
Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet er 
underlagt Norsk Folkehjelp Sanitet i saker 
som angår førstehjelps- og 
redningsfaglige spørsmål. 
 

12.2 Organisering 
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom ledes av 
Sentralt ungdomsutvalg sanitet som består av:  
Leder, 

12.2 Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet 
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom ledes 
av Sentralt ungdomsutvalg sanitet som 
består av:  



  
 
 

  44 

To nestledere,  
Ett medlem og 
Representanten til Sentralstyret, 
To varamedlemmer. 
 
Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet velges for to år 
av gangen med mulighet for gjenvalg. Utvalget 
velges på representantskapsmøtet og trer i 
funksjon etter landsmøtet, det året det er 
landsmøtet. 
 
Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet er underlagt 
Norsk Folkehjelp Sanitet i saker som angår 
førstehjelps- og redningsfaglige spørsmål. 
Leder for Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet 
tiltrer Sentralt Sanitetsutvalg med fulle 
rettigheter. 
 
 
 

Leder, 
To nestledere,  
Ett medlem og 
Representanten til Sentralstyret, 
To varamedlemmer. 
 
Medlemmer velges inn i Sentralt 
Ungdomsutvalg Sanitet for to år av 
gangen med mulighet for gjenvalg. 
Utvalget velges på 
representantskapsmøtet for 
Sanitetsungdom.  
 
Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet skal sørge 
for at det blir gjennomført sentrale 
ungdomsaktiviteter for Norsk Folkehjelp 
Sanitetsungdom, herunder vedta program 
for Fagkonferanse Sanitetsungdom. 
 
I relevante saker er Norsk Folkehjelp 
Sanitetsungdom rådgivende overfor Styret 
og Norsk Folkehjelp Sanitet. 
 
Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet vedtar 
direktiver for Norsk Folkehjelp 
Sanitetsungdom med retningslinjer for 
ungdomsaktivitet. Utvalgets mandat er 
nærmere beskrevet i “Direktiver for 
Sanitetsungdom”  
 
Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet er 
underlagt Norsk Folkehjelp Sanitet i saker 
som angår førstehjelps- og 
redningsfaglige spørsmål. 

12.3 Representantskapsmøte skal avholdes hvert 
år. Representantskapsmøtet skal behandle: 

A. Dagsorden og fullmakter 
B. Årsberetning for landsmøteperioden det året 

det er landsmøte 
C. Innkomne forslag 
D. Vedta retningslinjer for Norsk Folkehjelp 

Sanitetsungdom 
E. Behandling av landsmøtesaker det året det er 

landsmøte 
F. Valg av Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet 
G. Valg av representant med to 

vararepresentanter i nummerert rekkefølge til 
Sentralstyret. 

H. Velge 12 delegater med 12 vararepresentanter 
i nummerert rekkefølge det året det er 
landsmøte. 

12.3 Representantskapsmøte skal 
avholdes hvert år. 
Representantskapsmøtet skal behandle: 

A. Dagsorden og fullmakter 
B. Årsberetning for landsmøteperioden 

det året det er landsmøte 
C. Innkomne forslag 
D. Vedta retningslinjer for Norsk 

Folkehjelp Sanitetsungdom 
E. Behandling av landsmøtesaker det året 

det er landsmøte 
F. Valg av Sentralt Ungdomsutvalg 

Sanitet 
G. Valg av representant med to 

vararepresentanter i nummerert 
rekkefølge til Sentralstyret. 
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I. Valg av valgkomité 
Representantskapet består av to representanter 
fra hver lokale sanitetsungdomsgruppe og 
Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet. 
Både Sentralstyret og Norsk Folkehjelp Sanitet 
kan ha en observatørplass med tale- og 
forslagsrett på representantskapsmøtet. 
 

H. Velge 12 delegater med 12 
vararepresentanter i nummerert 
rekkefølge det året det er landsmøte. 

I. Valg av valgkomité 
 
Representantskapet består av inntil tre 
representanter fra hver lokale 
sanitetsungdomsgruppe og Sentralt 
Ungdomsutvalg Sanitet. 
Både Sentralstyret og Norsk Folkehjelp 
Sanitet kan ha en observatørplass med 
tale- og forslagsrett på 
representantskapsmøtet. 
 

12.4 Sentralt ungdomsutvalg sanitet skal: 
A. Vedta aktivitetsplattform og handlingsplan 

for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom 
B. Ha ansvar for å planlegge og gjennomføre 

sentrale ungdomsaktiviteter for Norsk 
Folkehjelp Sanitetsungdom, herunder vedta 
program for Fagkonferanse Sanitetsungdom. 

C. Være rådgivende overfor Norsk Folkehjelp 
Sanitet i ungdomssaker 

D. Være rådgivende overfor Styret i Norsk 
Folkehjelp i ungdomssaker 

Punktet strykes og innholdet ivaretas 
under andre punkter i vedtektene. 
 
Punkt A kan strykes da det ikke har noen 
sammenheng med praksis i 
organisasjonen i dag. Det har ikke blitt 
vedtatt verken aktivitetsplattform eller 
handlingsplan for Sanitetsungdom på 
mange år. Ingen andre enn Sol.ungdom 
har dette som et punkt i sine vedtekter. 
Punkt B flyttes under §12.2, og det dannes 
et nytt punkt om Fagkonferanse 
Sanitetsungdom slik som §11.6 under 
vedtektene for Norsk Folkehjelp Sanitet. 
Punkt C flyttes under §12.2 
Punkt D flyttes under §12.2 

12.5 Koordinerende nivå 
Lag med sanitetsungdomsaktivitet koordineres 
med et ungdomsutvalg pr politidistrikt. Utvalget 
består av minst en ungdom og en voksenleder 
oppnevnt av Sentralt ungdomsutvalg sanitet. 
Sammen med en ansattressurs skal de 
gjennomføre felles aktiviteter for lokale grupper i 
distriktet. 

Det foreslås at dette punktet strykes. 
Finnes ikke ressurser til det, og det sees 
ikke behov for et slikt mellomledd for 
ungdom. 

12.6 Lokalt 
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom er organisert i 
lokale sanitetsungdomsgrupper. 
Årsmøtet velger lokal ungdomsleder og 
voksenleder. Ungdomsutvalg kan opprettes etter 
eget ønske. 

Ungdomsleder skal være representert med fulle 
rettigheter i lokallagsstyret. Dersom det ikke er 
noen ungdom i denne posisjon, eller at 
ungdomsleder har forfall, vil voksenleder 
representere sanitetsungdommene med fulle 
rettigheter i lokallagsstyret. Lokale 
sanitetsungdomsgrupper skal navngis med 

12.6 Lokalt 
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom er 
organisert i lokale 
sanitetsungdomsgrupper. 
Årsmøtet velger lokal ungdomsleder og 
voksenleder. Ungdomslederen skal være 
oppnevnt til årsmøte av ungdommene selv 
dersom lokallaget har aktive 
ungdomsmedlemmer. Voksenleder 
oppnevnes av lokallagets valgkomite. 
Innspill fra ungdommene bør vektlegges 
ved valg av voksenleder. Lokalt 
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Sanitetsungdom og lokallagsnavn, for eksempel 
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom Jæren. 

 
 

ungdomsutvalg kan opprettes etter eget 
ønske.  
Ungdomsleder skal være representert med 
fulle rettigheter i lokallagsstyret med 
voksenleder som varamedlem.   
Dersom det ikke er noen ungdom i denne 
posisjonen vil voksenlederen representere 
sanitetsungdommene med fulle rettigheter 
i lokallagsstyret.  
 
Lokale sanitetsungdomsgrupper skal 
navngis med Sanitetsungdom og 
lokallagsnavn, for eksempel Norsk 
Folkehjelp Sanitetsungdom Jæren. 

§ 13 NORSK FOLKEHJELP 
SAMFUNNSPOLITISK FAGOMRÅDE 

§ 13 NORSK FOLKEHJELP 
SAMFUNNSPOLITISK FAGOMRÅDE 

13.1 Formål 

Samfunnspolitisk fagområde har som formål å 
bidra til en rettferdig fordeling av makt og 
ressurser, internasjonal solidaritet, et 
inkluderende samfunn og lokalt 
samfunnsengasjement. Utvalget skal være et 
bindeledd mellom samfunnspolitiske lokallag i 
Norsk Folkehjelp og bidra til møteplasser for 
erfaringsutveksling og muligheter for felles 
aktivitet. 

 

Ingen endringer 

13.2 Organisering 
Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske arbeid 
ledes av Sentralt Samfunnspolitisk utvalg. Dette 
består av: 

• Leder 
• Tre medlemmer hvorav 2 velges som 1. og 2. 

vara til sentralstyret  
• Ett varamedlem 
• En representant fra Solidaritetsungdomsstyet 

kan møte i utvalget. 
Samfunnspolitisk utvalg velges av 
representantskapet for to år av gangen med 
mulighet for forlengelse. 
I landsmøteår velges utvalget på 
representantskapsmøtet og tiltrer først etter 
landsmøtet. Alle valg bør etterstrebe en variert 
sammensetning med vekt på nødvendig erfaring 
og kompetanse. 
 

13.1 Organisering 
Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske 
arbeid ledes av Sentralt Samfunnspolitisk 
utvalg. Dette består av: 

• Leder 
• Fire medlemmer hvorav 2 velges som 

1. og 2. vara til sentralstyret  
• To varamedlemer 
• En representant fra 

Solidaritetsungdomsstyet kan møte i 
utvalget. 

Samfunnspolitisk utvalg velges av 
representantskapet for to år av gangen 
med mulighet for forlengelse. 
I landsmøteår velges utvalget på 
representantskapsmøtet og tiltrer først 
etter landsmøtet. Alle valg bør etterstrebe 
en variert sammensetning med vekt på 
nødvendig erfaring og kompetanse. 
 

13.3 I relevante saker er Samfunnspolitisk utvalg 
rådgivende for Sentralstyret. 

Ingen endringer 

13.4 Leder av Sentralt Samfunnspolitisk 
Utvalg tiltrer som fast medlem i Sentralstyret 

Ingen endringer 
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med alle rettigheter, med to utvalgsmedlemmer 
som første og andre vara. 

13.5 Representantskapsmøtet 

Representantskapsmøtet skal avholdes minimum 
annethvert år. 

Representantskapsmøte består av 
Samfunnspolitisk utvalg og inntil to delegater fra 
hvert lokallag som er samfunnspolitisk aktivt. 
Representantskapsmøtet innkalles med minst to 
måneders varsel. Forslag til behandling må være 
sendt Sentralt samfunnspolitisk utvalg minst fire 
uker før møtet. 
Endelige sakspapirer skal sendes delegatene 
senest to uker før møtet. 
Representantskapsmøtet skal behandle: 

A. Dagsorden og fullmakter 
B. Årsberetning for landsmøteperioden det året 

det er landsmøte 
C. Retningslinjer for samfunnspolitisk utvalg 
D. Innkomne forslag 
E. Behandling av landsmøtesaker det året det er 

landsmøte 
F. Valg av Sentralt samfunnspolitisk utvalg etter 

innstilling fra valgkomiteen 
G. Velge seks delegater med seks 

vararepresentanter i nummerert rekkefølge 
det året det er landsmøte. 

H. Valg av valgkomité 
Sentralstyret kan ha observatørplass med tale og 
forslagsrett på representantskapsmøtet. 

 

Ingen endringer 

13.6 Samfunnspolitisk fagkonferanse 
Skal bidra til økt aktivitet og fagkunnskap på 
samfunnspolitiske fagområder. Innhold og 
tidspunkt for fagkonferansen bestemmes av 
sentralt samfunnspolitisk utvalg. 

Ingen endringer 

§ 14 NORSK FOLKEHJELP 
SOLDARITETSUNGDOM 

§ 14 NORSK FOLKEHJELP 
SOLDARITETSUNGDOM 

14.1 Formål 
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom har som 
mål å skape en mer rettferdig fordeling av makt 
og ressurser gjennom aktivt påvirknings- og 
informasjonsarbeid om internasjonal solidaritet, 
humanitær nedrustning, antirasisme og asyl- og 
flyktningpolitikk. 
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er 
underlagt Norsk Folkehjelps prinsipper og 
vedtekter, men står fritt til å innta egne 
standpunkter og vedta egne prioriteringer. 

Ingen endringer 
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Medlemmer i Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdom er de mellom 13 og 30 år 
som er tilknyttet et solidaritetsungdomslag eller 
en solidaritetsungdomsgruppe med 
samfunnspolitisk engasjement. Et medlem er 
valgbart til verv ut det året de fyller 30. 
 
14.2 Organisering 
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom organiseres 
med eget nasjonalt årsmøte, 
solidaritetsungdomsstyre, solidaritetsungdomslag 
og solidaritetsungdomsgrupper. 

Ingen endringer 

14.3 Nasjonalt årsmøte 

Er et vedtaksdyktig organ for Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdom. Innkalling til årsmøtet skal 
sendes ut to måneder før årsmøtet. 

Årsmøtet skal behandle og vedta: 

A. Beretning fra solidaritetsungdomsstyret 

B. Retningslinjer for Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdom 

C. Politisk plattform 
D. Handlingsplan for Norsk Folkehjelp 

Solidaritetsungdom 
E. Velge solidaritetsungdomsstyre 

bestående av leder og to nestledere, to 
styremedlemmer og to 
varamedlemmer. Leder og første og 
andre nestleder er henholdsvis 
representant og første og andre 
vararepresentant til Norsk Folkehjelps 
sentralstyre. 

F. Velger seks delegater med seks 
vararepresentanter i nummerert 
rekkefølge, det året det er 
landsmøte. 

G. Velge valgkomité med leder, tre 
medlemmer og ett varamedlem 

H. Øvrige prioriteringer 
Alle lag og ungdomsgrupper som 
definerer seg som Solidaritetsungdom 
har rett til å sende tre delegater til 
Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdomsårsmøte. I tillegg 
kan solidaritetsungdomslag med over 
50 medlemmer stille med ytterligere 
én delegat. Ungdomslagene kan stille 
med inntil fire delegater. 
Delegatenes reiseutgifter fordeles på 
alle delegatene etter prinsippet om 
reisefordeling. Delegater, 

14.3 Nasjonalt årsmøte 

Er et vedtaksdyktig organ for Norsk 
Folkehjelp Solidaritetsungdom. Innkalling 
til årsmøtet skal sendes ut to måneder før 
årsmøtet. 

Årsmøtet skal behandle og vedta: 

A. Beretning fra solidaritetsungdomsstyret 

B. Retningslinjer for Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdom 

C. Politisk plattform 
D. Handlingsplan for Norsk Folkehjelp 

Solidaritetsungdom 
E. Velge solidaritetsungdomsstyre 

bestående av leder og to 
nestledere, to styremedlemmer og 
to varamedlemmer. Leder og 
første og andre nestleder er 
henholdsvis representant og første 
og andre vararepresentant til 
Norsk Folkehjelps sentralstyre. 

F. Velger seks delegater med seks 
vararepresentanter i nummerert 
rekkefølge, det året det er 
landsmøte. 

G. Velge valgkomité med leder, 
tre medlemmer og ett 
varamedlem 

H. Øvrige prioriteringer 
Alle lag og ungdomsgrupper 
som definerer seg som 
Solidaritetsungdom har rett til 
å sende tre delegater til Norsk 
Folkehjelp 
Solidaritetsungdomsårsmøte. I 
tillegg kan 
solidaritetsungdomslag med 
over 50 medlemmer stille med 
ytterligere én delegat. 
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observatører og personer på valg må 
ha betalt kontingenten innen fastsatt 
frist. 
Sentralstyret kan ha en 
observatørplass med tale- og 
forslagsrett på det nasjonale årsmøtet 
i Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdom. 

 

Ungdomslagene kan stille med 
inntil fire delegater. 
Sentralstyret kan ha en 
observatørplass med tale- og 
forslagsrett på det nasjonale 
årsmøtet i Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdom. 

 

14.4 Solidaritetsungdomsstyret 

Er øverste organ mellom de nasjonale årsmøtene. 
På selvstendig grunnlag kan ungdomsstyret uttale 
seg på vegne av Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdom i tråd med vedtatt politisk 
plattform. 

Leder av solidaritetsungdomsstyret 
representerer 
solidaritetsungdomslagene-/gruppene i 
Sentralstyret – med alle rettigheter. 

I relevante saker er Solidaritetsungdom rådgivende 
for Sentralstyret. 

 

14.4 Solidaritetsungdomsstyret 

Er øverste organ mellom de nasjonale 
årsmøtene. På selvstendig grunnlag kan 
ungdomsstyret uttale seg på vegne av 
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom i 
tråd med vedtatt politisk plattform. 

Leder av solidaritetsungdomsstyret tiltrer 
sentralstyret med alle rettigheter.  

I relevante saker er Solidaritetsungdom 
rådgivende for Sentralstyret. 

 

14.5 Lokale Solidaritetsungdomslag og -grupper 
Solidaritetsungdom kan etablere egne 
solidaritetsungdomslag som er organisert som 
lokale lag i Norsk Folkehjelp. 
Solidaritetsungdomslagene drives i henhold til 
vedtektene og egne retningslinjer som vedtas av 
årsmøte i Solidaritetsungdom. 
Når det opprettes lokale solidaritetsungdomslag, 
skal disse fortrinnsvis navngis slik: Norsk 
Folkehjelp Solidaritetsungdom + stedsnavn. 
Når det opprettes solidaritetsungdomsgrupper i et 
lokalt lag, skal disse navngis slik: 
Solidaritetsungdomsgruppen i «lagets navn». 
 
 
 

14.5 Lokale Solidaritetsungdomslag og 
-grupper 
Solidaritetsungdom kan etablere egne 
solidaritetsungdomslag som er organisert 
som lokale lag i Norsk Folkehjelp. 
Solidaritetsungdomslagene drives i 
henhold til vedtektene og egne 
retningslinjer som vedtas av årsmøte i 
Solidaritetsungdom. 
Når det opprettes lokale 
solidaritetsungdomslag, skal disse 
fortrinnsvis navngis slik: Norsk 
Folkehjelp Solidaritetsungdom + 
stedsnavn. 
Når det opprettes 
solidaritetsungdomsgrupper i et lokalt lag, 
skal disse navngis slik: 
Solidaritetsungdomsgruppen i «lagets 
navn». 
 

§ 15 SANKSJONER § 15 SANKSJONER 
15.1 Medlemmer som opptrer i strid med 
Norsk Folkehjelps formål, vedtekter, 
retningslinjer eller misbruker organisasjonens 
navn, kan vurderes for sanksjoner etter denne 
paragrafen.  

15.1 Medlemmer som opptrer i strid 
med Norsk Folkehjelps formål, vedtekter, 
retningslinjer eller misbruker 
organisasjonens navn, kan vurderes for 
sanksjoner etter denne paragrafen.  
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Medlemmer og organisasjonsledd kan varsle 
Sanksjonsutvalget om saker de mener bør 
behandles etter denne paragrafen. 
Medlemmet har rett til å bli hørt før forslaget om 
sanksjon behandles. Før det iverksettes 
sanksjoner i saker som ikke handler om 
økonomiske misligheter eller andre straffbare 
forhold, plikter lokallaget å gjennomføre en 
konfliktsamtale. De involverte parter skal delta i 
samtalen. Fra møtet skal det føres protokoll som 
skal underskrives av alle parter, i protokollen 
skal begge parters synspunkt komme til uttrykk. 
Konfliktsamtaler skal ikke gjennomføres i saker 
som omhandler grenseoverskridende adferd. 

Medlemmer og organisasjonsledd kan 
varsle Sanksjonsutvalget om saker de 
mener bør behandles etter denne 
paragrafen. 
Medlemmet har rett til å bli hørt før 
forslaget om sanksjon behandles. Før det 
iverksettes sanksjoner i saker som ikke 
handler om økonomiske misligheter eller 
andre straffbare forhold, plikter lokallaget 
å gjennomføre en konfliktsamtale. De 
involverte parter skal delta i samtalen. Fra 
møtet skal det føres protokoll som skal 
underskrives av alle parter, i protokollen 
skal begge parters synspunkt komme til 
uttrykk. 
Konfliktsamtaler skal ikke gjennomføres i 
saker som omhandler 
grenseoverskridende adferd. Der det 
gjennomføres konfliktsamtale med et 
ungdomsmedlem under 18 år skal det 
være støtteperson tilstede som 
ungdommen selv velger og som ikke er 
involvert i saken.  

15.2 Sentralstyre vedtar «Veileder for 
sanksjonssaker» som gir retningslinjer for 
behandling av sanksjonssaker. 

Ingen endringer 

15.3 Følgende sanksjoner kan brukes: 
A. Suspensjon inntil tre måneder - Ansvar: 

lokallaget 
B. Utelukkelse inntil ett år - Ansvar: lokallaget 
C. Utelukkelse inntil fem år - Ansvar: 

Sanksjonsutvalget 
D. Eksklusjon - Ansvar: Sanksjonsutvalget 

Alle vedtak om sanksjoner skal begrunnes og 
rapport om slike vedtak skal sendes 
hovedadministrasjonen til informasjon.. 
Styret i et lokallag kan suspendere et medlem i 
inntil tre måneder og midlertidig utelukke et 
medlem i inntil ett år. De kan også innstille til 
Sanksjonsutvalget på utelukkelse av et medlem i 
inntil fem år eller på eksklusjon av et medlem. 
Vedtak om utelukkelse i inntil ett år, innstilling 
om utelukkelse i inntil fem år og eventuell 
innstilling om eksklusjon skal fattes med 
minimum to tredjedels flertall i lagets styre. 
Vedtak om eksklusjon og utelukkelse inntil fem 
år fattes av Sanksjonsutvalget. Vedtak om 
eksklusjon skal fattes med minimum to tredjedels 
flertall blant medlemmene i Sanksjonsutvalget. 

15.3 Følgende sanksjoner kan brukes: 
A. Suspensjon inntil tre måneder - 

Ansvar: lokallaget 
B. Utelukkelse inntil ett år - Ansvar: 

lokallaget 
C. Utelukkelse inntil fem år - Ansvar: 

Sanksjonsutvalget 
D. Eksklusjon - Ansvar: 

Sanksjonsutvalget 
Alle vedtak om sanksjoner skal begrunnes 
og rapport om slike vedtak skal sendes 
hovedadministrasjonen til informasjon. 
Styret i et lokallag kan suspendere et 
medlem i inntil tre måneder og midlertidig 
utelukke et medlem i inntil ett år. De kan 
også innstille til Sanksjonsutvalget på 
utelukkelse av et medlem i inntil fem år 
eller på eksklusjon av et medlem. Vedtak 
om utelukkelse i inntil ett år, innstilling 
om utelukkelse i inntil fem år og eventuell 
innstilling om eksklusjon skal fattes med 
minimum to tredjedels flertall i lagets 
styre. 
Vedtak om eksklusjon og utelukkelse 
inntil fem år fattes av Sanksjonsutvalget. 
Vedtak om eksklusjon skal fattes med 
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minimum to tredjedels flertall blant 
medlemmene i Sanksjonsutvalget. 
Når vedtak er fattet flyttes medlemmet ut 
av lagets medlemsregister og legges inn 
sentralt. Vedkommende flyttes tilbake 
etter endt sanksjon.  
 

15.4 Et lokalt vedtak om utelukkelse i inntil ett 
år kan ankes inn for Sanksjonsutvalget i Norsk 
Folkehjelp. 
Vedtak fra sanksjonsutvalget om utelukkelse og 
eksklusjon kan ankes videre til Personalutvalget, 
oppnevnt av Sentralstyret. 
Ankefristen er 30 dager fra vedtaket er gjort 
kjent, og anken skal behandles innen 2 måneder. 

15.4 Et lokalt vedtak om utelukkelse i 
inntil ett år kan ankes inn for 
Sanksjonsutvalget i Norsk Folkehjelp. 
Vedtak fra sanksjonsutvalget om 
utelukkelse og eksklusjon kan ankes 
videre til Ankeutvalget, oppnevnt av 
Sentralstyret. Utvalget består av 
organisasjonens arbeidsutvalg, samt leder 
for Sentralt Sanitetsutvalg og leder av 
Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 
Mandatet for Ankeutvalget vedtas av 
Sentralstyret.  
Ankefristen er 30 dager fra vedtaket er 
gjort kjent, og anken skal behandles innen 
2 måneder. 

15.5 Sanksjonsutvalget oppnevnes av 
Sentralstyret. Utvalget har fem medlemmer, som 
velges ut fra personlige egenskaper, kompetanse 
og erfaring. 

Ingen endringer 

15.6 Sentralstyret kan ta initiativ til sanksjoner 
overfor alle organisasjonsledd og styrer. 
Sentralstyret kan ellers innkalle til 
ekstraordinære årsmøter og møter i underordnede 
organisasjonsledd når det foreligger særlige 
grunner for det. 

Ingen endringer 

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER § 16 VEDTEKTSENDRINGER  
16.1 Endringer av eller tillegg til vedtekter for 
Norsk Folkehjelp vedtas med minst to tredjedels 
flertall på et ordinært landsmøte. Frist for 
innsending av forslag er tre måneder før 
landsmøtestart. 

Ingen endringer 

§ 17 OPPLØSNING AV NORSK 
FOLKEHJELP  

§ 17 OPPLØSNING AV NORSK 
FOLKEHJELP  

17.1 Oppløsning av Norsk Folkehjelp krever 
minimum to tredjedels flertall på to påfølgende 
ordinære landsmøter. 

Ingen endringer 

17.2 Ved oppløsning av Norsk Folkehjelp 
bestemmer det oppløsende møtet hvordan 
eksisterende midler skal anvendes. Vedtaket må 
ha minst to tredjedels flertall. 

Ingen endringer 
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D. LANDSMØTEKOMITEENS FORSLAG OVERORDNEDE PRIORITERINGER 
 

1. Norsk Folkehjelp skal øke sin synlighet betraktelig 
 
Norsk Folkehjelp skal gjennom perioden ta en større plass i offentligheten, slik at kjennskapen 
til og kunnskapen om oss som organisasjon øker i samfunnet. Norsk Folkehjelp skal fortsette å 
være en av de fem største blant de norske humanitære organisasjonene, med mål om å bevege 
seg opp til å være blant de tre største. Med en så betydelig synlighet kommer legitimitet. Det 
gjør rekruttering lettere, politisk gjennomslag enklere, og skaper stolthet og identitet i 
organisasjonen. Vi er en mangfoldig organisasjon og trenger å formidle en tydelig historie om 
hvem vi er, hva vi gjør og hvor viktige vi vil være i samfunnet videre.  Dette er viktig og 
relevant; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 
Når noen vil engasjere seg hos oss skal de kunne gjøre det fordi vi er til stede der folk bor og 
behovet er gjeldende. Vi skal være et viktig og anerkjent bidrag til den frivillige 
redningstjenesten. Vårt varemerke skal være kvalitet i kompetanse, faglighet og utøvelse i 
sanitets-, søk- og redningsarbeid. Samtidig skal vi gjennom aktivt samfunns- og 
solidaritetsarbeid, vise oss frem som den solide humanitære organisasjonen vi er. 
 
Vi prioriterer:   

- å sikre at vi er en landsdekkende organisasjon innen førstehjelp, søk og redning, og 
samfunnspolitisk arbeid 

- å sikre god synlighet på sosiale medier og plattformer med en tydelig profil 
- å styrke evnen til å jobbe med synlighet i alle deler av organisasjonen  
- at det fastsettes overordnede planer for å øke synligheten til Norsk Folkehjelp, og at 

aktiviteten i Norge skal være den største delen av denne synligheten. Arbeidet innebærer 
også å sette konkrete mål som gir målbare resultater underveis 

- å gjøre det attraktivt å bli frivillig i vår organisasjon, med et effektivt apparat omkring 
frivillighet og fokus på personlig og samfunnsnyttig gevinst av å være frivillig  

- å styrke samt løfte profilen til ungdomsorganisasjonene våre, der formålet er å nå 
ungdom som har lite eller ingen kjennskap til ungdomsarbeidet til Norsk Folkehjelp 

 
 

2. Norsk Folkehjelp skal vokse med 50 % 
 
Det at vi er en medlemsorganisasjon er en styrke for hele organisasjonen og gir legitimitet til 
vårt arbeid. Vi trenger flere medlemmer både for å få økt politisk gjennomslagskraft og fordi vi 
trenger flere aktive til å bidra inn i vårt frivillige arbeid. Vi vet også at det er mange i samfunnet 
som ikke er medlemmer eller frivillige i dag, men som kan tenke seg å bidra i en organisasjon 
som både har vist og viser engasjement og handlekraft i samfunnet.  For å kunne nå dette 
vekstmålet kreves god og ryddig organisering, velfungerende verktøy og at medlemmer og 
samfunnet omkring opplever våre aktiviteter som viktige og meningsfylte.   
 
Vi prioriterer:  

- vekst i antall medlemmer  
- vekst i lokale lag, med mål om lokallag som geografisk dekker hele landet og tilbud om 

alle aktivitetsområder i de store byene  
- vekst i antall individuelle medlemmer fra fagbevegelsen  
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- å redusere frafall av eksisterende medlemmer  
- å øke rekrutteringen av barn og ungdom til organisasjonen, slik at Sanitetsungdom og 

Solidaritetsungdom vokser med minst 50 % hver 
 
 

3. Norsk Folkehjelp skal vise seg frem som en stor og viktig organisasjon for aktivt 
ungdomsarbeid 

 
Ungdom sees på som en betydningsfull og nødvendig ressurs både i organisasjonen og 
samfunnet vårt. Vi har mange engasjerte og dyktige ungdommer som er viktige for 
organisasjonens fremtid. De er gode forbilder for annen ungdom og gode ambassadører utad 
generelt. Det er derfor organisasjonens ansvar å synliggjøre ungdomsarbeidet vårt, og støtte 
ungdommen i å opprettholde engasjementet sitt og være viktige inn mot økt rekruttering av 
yngre medlemmer. 
 
Vi prioriterer:   

- å doble antall ungdomsgrupper og barne- og ungdomsmedlemmer 
- å få til en flytende og tett overgang fra å være ungdomsmedlem til å bli et voksenmedlem 
- å utvikle flere samarbeidsaktiviteter mellom barne- og ungdomsgrupper og ungdomslag, 

både på tvers av lag og på tvers av grupper innad i samme lag 
-  å gi god organisasjonsopplæring til ungdommer gjennom kurs og digitale verktøy som 

e-læring, slik at de kan bli ressurssterke medlemmer og gode ledere i organisasjonen 
- at Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom skal være godt synlige på relevante arenaer, og 

fremstå som en stor del av organisasjonen vår 
- å gi reell faglig, organisatorisk og ressursbasert støtte for å styrke våre to 

ungdomsorganisasjoner 
- å styrke Solidaritetsungdoms og Sanitetsungdoms ønsker om å være representert i de 

største byene i Norge, samt for Solidaritetsungdom å være representert i de største 
studiebyene 

 
 

4. Norsk Folkehjelp må utvikle sammenhengen mellom vårt nasjonale og internasjonale 
arbeid 

 
Medlemmene i Norsk Folkehjelp skal oppleve at man bidrar sterkt med å ta vare på sårbarheter i 
hele verden. Sammenhengen mellom de små tiltakene omkring oss selv, og påvirkning og 
endringer i det internasjonale samfunn skal kjennes på av det enkelte medlem.  
 
Å løfte stemmene til de som krever endring og å skape trygge lokalsamfunn er en viktig del av 
Norsk Folkehjelps arbeid både ute og her hjemme. Frivillige i Norsk Folkehjelp kan bygge 
relasjoner med sivilsamfunnsaktører i andre land. 
 
Det er viktig at ansatte i vårt internasjonale arbeid får god kunnskap om og kjennskap til det 
nasjonale arbeidet til Norsk Folkehjelp, og innsatsen som gjøres av våre medlemmer i Norge. 
Det er også et mål at medlemsorganisasjonen skal være godt kjent med vårt internasjonale 
arbeid. 1. mai-aksjonen skal årlig være et viktig virkemiddel og fokusområde for å bidra til dette 
gjennom utveksling av informasjon, besøk og mobilisering i forkant og etterkant. 
 
Vi prioriterer:  

- å bygge kontakt mellom våre partnere internasjonalt og medlemmer i Norge  
- å bidra med våre erfaringer fra internasjonalt arbeid i den politiske debatten i Norge  
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- å skape muligheter for erfaringsutveksling mellom det nasjonale og det internasjonale 
arbeidet der hvor det vil være til gjensidig nytte 

- å skape synergier med fagbevegelsen som nasjonal og internasjonal samarbeidspartner 
- å lytte til og lære fra erfaringene som våre internasjonale partnere har i demokratisk 

struktur og organisering 
- at ungdommer skal få muligheten til erfaringsutveksling og utvikle samarbeid med 

ungdomsaktører internasjonalt 
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E. LANDSMØTEKOMITEENS FORSLAG TIL ORGANISASJONSSAKER 
 
Organisasjonssak 1: Veileder for klimavennlig aktivitet i lokallag 
Organisasjonssak 2: Organisering av ungdom i Norsk Folkehjelp 
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Veileder for klimavennlig aktivitet i lokallag 
Arbeidet med å bli en mer klimavennlig organisasjon må gjøres i hele organisasjonen, med 
bidrag fra alle. Kanskje aller viktigst er det at det er en del av arbeidet som gjøres ute i 
lokallagene. For å lykkes kreves det at klimaarbeidet gjøres relevant til lokallagenes aktivitet og 
at lagene får råd og hjelp til å vite hva de kan gjøre, hvordan de kan gjøre det og ressursene som 
trengs til å gjennomføre. 
Denne kunnskapen skal tilbys lokallagene i form av en veileder for klimavennlig arbeid, som 
skal utarbeides sentralt og revideres etter innspill fra lokallagene. Veilederen skal inneholde tips 
til både ny klimavennlig aktivitet og til måter å gjøre eksisterende aktivitet mer klimavennlig på. 
Fokuset skal være å tilrettelegge for at lokallagene skal bruke mest mulig av sin energi på sin 
formålstjenende aktivitet, men samtidig både minimere sitt klimaavtrykk og gjerne skape direkte 
klimapositive effekter. 
 
Forslag til vedtak: Norsk Folkehjelp utarbeider en veileder for klimavennlig aktivitet i 
lokallagene. 
 
Organisering av ungdom i Norsk Folkehjelp 
 
Norsk Folkehjelp har to ungdomsbevegelser og dette bekrefter at organisasjonen ser viktigheten 
av å rekruttere yngre krefter. Det åpner rom for å la ungdom ta del i medlemsdemokratiet og 
forme Norsk Folkehjelp. Samtidig har organisasjonen slitt med å nå sitt potensiale og å lykkes 
fullt i ungdomsarbeidet. Til tross for at ungdom stadig har vært prioritert høyt fra landsmøtets 
side har man ikke klart å oppnå de ønskede resultatene, samtidig som mange av de unge som har 
engasjert seg har, eller nesten har, brent seg ut.  
Både Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom har lenge kjent på forskjellige utfordringer. De to 
ungdomsbevegelsene er like i sitt engasjement for Norsk Folkehjelp og i at de opplever store 
utfordringer i nåværende struktur.  Samtidig er de ulike i hva slags aktivitet de driver, hvordan 
de er organisert og jobber, og de har ulike problemer å takle. Sanitetsungdom har opplevd å 
mangle ressurser, at de ikke har blitt prioritert og at de ikke gis nok selvstendighet og ansvar. 
Solidaritetsungdom på sin side har i praksis fungert som, og blitt sammenlignet med andre 
politiske og humanitære ungdomsorganisasjoner. De opplever at organisasjonsstrukturene og 
regelverket har jobbet mot dem. Særlig mangelen på muligheten til å økonomisk fristille en 
tillitsvalgt til å kunne drive representasjonsarbeid i vanlig arbeidstid har opplevdes som en stor 
begrensning når dette er normen i andre lignende ungdomsorganisasjoner man konkurrerer og 
samarbeider med. 
 
Med dette som bakteppe bestilte administrasjonen høsten 2021, på oppdrag fra Sanitetsungdom 
og Solidaritetsungdom, en utredning av Norsk Folkehjelps ungdomsarbeid. Denne ble utført av 
Hilde Ekeberg og ferdigstilt januar 2022. I mandatet bestilte man blant annet et svar på om 
Norsk Folkehjelp bør ha ungdomsorganiseringer i det hele tatt, og hvis svaret var ja – er man 
rigget til vekst og utvikling hvis man er organisert som i dag. I bestillingen lå et ønske om å 
identifisere bevegelsenes styrker og utfordringer, samt løsninger på ulike problemstillinger som 
ungdom opplever i dagens struktur.  
 
Denne utredningen resulterte i en rapport som beskriver status på begge ungdomsbevegelser i 
Norsk Folkehjelp, samt deres utfordringer og begrensinger. Rapporten pekte på flere kjente 
utfordringer og kom med forslag til tiltak. Ekeberg var i sin rapport særlig tydelig på at Norsk 
Folkehjelps to ungdomsbevegelser er forskjellige og at de derfor har behov for ulike tiltak. Der 
hun mente Sanitetsungdoms behov lå innenfor dagens struktur med noen større interne 
endringer, mente hun den beste løsningen for Solidaritetsungdom var å legge om strukturen og 
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gå fra å være en intern struktur til å bli en selvstendig, men tilknyttet organisasjon. Ekeberg var 
samtidig tydelig på at dette krever forarbeid: 

«Selv om jeg mener at det er to mulige alternativer for Solidaritetsungdom fremover, mener 
jeg at det er å bli en selvstendig organisasjon som er det prinsipielt riktige. I rapporten 
påpeker jeg at organisasjonen pr i dag ikke er moden for det. Min anbefaling er at man gjør 
et intensjonsvedtak med målsetting om å bli en selvstendig organisasjon. Deretter må Norsk 
Folkehjelp og Solidaritetsungdom sammen lage en tidfestet milepælsplan som ser på 
vedtekter, medlemmer, økonomi, administrasjon etc.» 
 

Ekeberg kommer videre med følgende anbefalinger: 
- Finne en løsning for frikjøp av leder uavhengig av fremtidig organisasjonsform. 
- Solidaritetsungdom tar sikte på å bli en selvstendig organisasjon.  
- Det utarbeides en tidfestet milepælsplan for dette i samarbeid med Norsk Folkehjelp. 
- Det utarbeides prinsippavtale og samarbeidsavtale etter modell fra PRESS og 

Changemaker. 
- Det settes ned en egen gruppe som ser nærmere på muligheter for ekstern finansiering. 

 
Utredningen og rapporten fra Hilde Ekeberg bekrefter i stor grad de problemstillingene 
ungdommen selv har løftet over tid, og munner i en klar anbefaling. Det er Landsmøtekomiteens 
oppfatning at organisasjonen må tørre å lytte til gode råd og å gjøre de riktige grepene. Når man 
bestiller en utredning og får så tydelige svar vil det vise seg totalt poengløst om man ikke er klar 
til å følge opp de anbefalingene man får. Dette særlig sett i lys av at Solidaritetsungdom selv sier 
at de ønske å utforske dette og at de vil sette i gang en prosess mot å bli en selvstendig 
datterorganisasjon.  
At Norsk Folkehjelp har to ungdomsbevegelser bekrefter at organisasjonen ønsker å satse på 
ungdom og at man forstår viktigheten av å lykkes med ungdomsarbeidet. Samtidig viser 
ungdomsutredningen at Norsk Folkehjelps modell for ungdomsarbeid ikke rigger verken 
Sanitetsungdom eller Solidaritetsungdom for en bærekraftig utvikling som sikrer vekst og 
kontinuitet. Det er på bakgrunn av dette at Solidaritetsungdom, med støtte fra 
Landsmøtekomiteen, ønsker seg en modell for ungdomsorganisering som regnes som mer 
«standard» for ungdomsorganisasjoner med Solidaritetsungdom profil, og som også er en 
modell som anbefales av både ekstern utreder og generelt av Landrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU). 
Landsmøtekomiteen støtter konklusjonene i ungdomsutredningen, og kjenner på alvoret over at 
ungdom har stått i en vanskelig situasjon over tid. Det er derfor viktig å ta grep og lytte til de 
løsningene som unge selv skisserer, da dette på sikt også vil være den beste løsningen for hele 
organisasjonen i å oppnå vekst og utvikling.  
 
Forslag til vedtak: 
"Det gjøres til intensjon at Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom blir selvstendig etter landsmøte 
2027, for å bli en datterorganisasjon av Norsk Folkehjelp. Landsmøteperioden 2023-2027 vil 
fungere som forberedelse til selvstendighet i 2027. Intensjonsvedtaket innebærer at nødvendige 
avtaler og prosesser med Norsk Folkehjelp, som skal sikre en forsvarlig selvstendighet, 
utarbeides før landsmøte i 2027. 
 
Målet er: 

- å utnytte og utvikle vekstpotensialet i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom 
- å sikre at Norsk Folkehjelps politiske ungdomsbevegelse beholder sterke, formelle, 

faglige og organisatoriske bånd til moderorganisasjonen og fortsetter å være en del av 
Norsk Folkehjelp 
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- å levere dyktige og godt skolerte medlemmer inn i voksenorganisasjonen etter de er 
ferdige i Solidaritetsungdom 

- å styrke den økonomiske situasjonen i Solidaritetsungdom i tråd med utregning skissert 
av utreder 

- å bygge en aktiv ungdomsorganisasjon med større rekkevidde og tilstedeværelse, og med 
en tyngre stemme i den offentlige debatten 

- å etablere et team som gjør det mulig å konkurrere med lignende organisasjoner og 
oppnå Solidaritetsungdoms potensial i større grad 

- at Norsk Folkehjelp og Solidaritetsungdom vil fortsette å fremme hverandres interesser 
og skal opptre lojalt i forhold til hverandre 

- at Solidaritetsungdom gjennom dette intensjonsvedtaket får tillatelse fra landsmøtet til å 
bruke landsmøteperioden 2023-2027 på å forberede en selvstendighetsprosess, som vil få 
et endelig vedtak på landsmøtet 2027 
  

I dialog med sentralleddet i Norsk Folkehjelp står Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom fritt til å 
utforske muligheter for ekstern finansiering, løsninger for essensielle systemer og andre verktøy 
som behøves for å lykkes i en selvstendighetsprosess. 
 
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Norsk Folkehjelps sentralstyre er ansvarlige for å 
opprette intensjons-, prinsipp- og samarbeidsavtale. Herunder avklares finansiell støtte, 
gjensidige krav, samarbeid og plikter ovenfor hverandre. 
 
Intensjonsvedtaket er ment til å tilrettelegge for en prosess, men det er ikke bindende. Dersom 
man gjennom landsmøteperioden 2023-2027 ikke finner en tilfredsstillende løsning for 
selvstendighet kan man ved landsmøtet i 2027 utsette eller stanse selvstendighetsprosessen.» 
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F. OPPSUMMERING AV RAPPORT OM «FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR FOR 

UNGDOMSARBEIDET I NORSK FOLKEHJELP 

Undervegs i arbeidet med denne rapporten har jeg fått en sterk opplevelse av at struktur er svaret, men 
hva var spørsmålet? Veien videre for ungdomsarbeidet i Norsk Folkehjelp handler ikke kun om å finne 
den riktige innretningen på organisasjonsstrukturen, men om å finne ut hva man vil. Hva er målet og 
hvordan bygger vi en robust struktur som tar oss nærmere målet? Det hadde vært å håpe på at jeg bare 
kunne ta en tur innom og kikke litt på organisasjonen og så fortelle dere hva som er fasit. Det kan jeg 
ikke, av den enkle grunn at fasiten ikke finnes. Som så mye annet i livet er svaret at det kommer an på. 
Og de tingene det kommer an på, opplever jeg at man ikke har snakket nok om. Derfor er min første og 
viktigste anbefaling og snakke sammen om hvorfor man ønsker en ungdomsstruktur i Norsk 
Folkehjelp. Er det av ren egennytte ut fra hvilke resultater dette kan produsere for organisasjonen? Er 
det fordi det å bygge organisasjonskompetanse og læringsarena for ungdom også er en del av Norsk 
Folkehjelp sitt samfunnsoppdrag? Eller handler det om at det har en verdi for den enkelte ungdom på en 
annen måte enn deltakelse i voksenorganisasjoner kan gi? Eller er det en kombinasjon av flere 
elementer? Hva det er og hvordan vektingen mellom dem, kan ikke jeg svare på. Det må dere svare på 
selv og bygge løsningen på det svaret. 

Som jeg skriver tidligere i rapporten, er det også forskjell på organisasjonsstruktur og strukturene i 
organisasjonen. Noen av dem er til dels veldig svake. Det mest fremtredende eksempelet er 
medlemshåndteringen. Gjennomgangen i kapittel 4 viser at det pr i dag ikke er mulig på en 
treffsikker måte å vite hvilke ungdommer som hører hjemme i hvilken ungdomsstruktur eller om de 
har noen preferanse i det hele tatt. Langt mindre er det mulig med treffsikker kommunikasjon fra 
Solidaritetsungdom eller Sanitetsungdom. Dersom man bare kommuniserer med de medlemmene 
man kjenner fra før, mister man mange muligheter til rekruttering til aktivitet fra dem som allerede 
er medlemmer. Dersom man ikke får orden på hvordan man håndterer medlemmer, vil alt videre 
rekrutteringsarbeid bli voldsomt ineffektivt. Sjansen for å fange opp nyvervede medlemmer og 
aktivisere dem, blir mye mindre når man ikke en gang kan sende dem en e-post og informere om 
aktivitet. Gjennomgangen i kapittel 3 viser nettopp at Norsk Folkehjelp har hatt en mye lavere 
vekst i medlemmer enn gjennomsnittet av alle andre ungdomsorganisasjoner. Jeg anbefaler derfor 
følgende om medlemshåndtering: 

• Definer lokallag og grupper. 
• Innfør rutiner for å definere interessene og tilhørigheten til nye medlemmer. 
• Invester i kartlegging av eksisterende medlemmer. 

Gjennomgangen av dagens situasjon viser at det finnes mye potensiale i begge ungdomsstrukturer, 
men at man ikke kommer til å få det ut uten å gjøre forbedringer. Begge strukturer opplever 
oppfølging av lokalleddet som en oppgave som blir nedprioritert i altfor stor grad. Dette ser ut til å 
handle mye om kapasitet i administrasjon og blant tillitsvalgte. 

Når det gjelder Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom er det mulig å tenke seg tre mulige veier 
videre for begge to: full integrering inn i Norsk Folkehjelp, som i dag eller selvstendig organisasjon. I 
realiteten er det kun to alternativer for hver av dem. For Sanitetsungdom er alternativene full 
integrering som en aktivitet i Norsk Folkehjelp eller en forbedring av dagens struktur. Ut fra et 
organisasjonsperspektiv ville min anbefaling være å forbedre dagens struktur, fordi 



  
 
 

  

jeg mener at ungdomsdemokrati er viktig i seg selv. Men jeg kan ikke uten videre anbefale dette 
for Norsk Folkehjelp, hvis motivasjonen for dette ikke er til stede. Min anbefaling er at man må 
bli enige om hva som er målet med ungdomsarbeidet og bestemme seg for en struktur ut fra dette. 
Uavhengig av organisasjonsform mener jeg at man må blir enige om tydelige målsetninger for 
arbeidet til Sanitetsungdom og hvordan disse skal følges opp over tid. I tillegg bør det settes ned en 
egen gruppe som jobber med å kartlegge muligheter for ekstern finansiering og bygge opp 
kapasitet og kompetanse på søknadsskriving. 

Selv om jeg mener at det er to mulige alternativer for Solidaritetsungdom fremover, mener jeg at 
det er å bli en selvstendig organisasjon som er det prinsipielt riktige. I rapporten påpeker jeg at 
organisasjonen pr i dag ikke er moden for det. Min anbefaling er at man gjør et intensjonsvedtak 
med målsetting om å bli en selvstendig organisasjon. Deretter må Norsk Folkehjelp og 
Solidatitetsungdom sammen lage en tidfestet milepælsplan som ser på vedtekter, medlemmer, 
økonomi, administrasjon etc. I mandatet for denne rapporten blir det stilt et spørsmål om hva 
som skal til for at Solidaritetsungdom kan bli Norges største antirasistiske organisasjon. Mitt svar på 
det er at jeg tror ikke dette er rett tidspunkt for å fokusere på slike mål. Det viktigste er at 
Solidaritetsungdom finner en måte å håndtere det aktivtitetsnivået de har nå uten å brenne ut sine 
tillitsvalgte. Deretter kan man bygge en grunnmur for vekst. Her tror jeg at det finnes mange 
muligheter, men det krever folk og ressurser som har tid og mulighet til å ta tak i disse 
mulighetene. 

Mine anbefalinger for Solidaritetsungdom er følgende: 
 

• Finne en løsning for frikjøp av leder uavhengig av fremtidig organisasjonsform. 
• Solidaritetsungdom tar sikte på å bli en selvstendig organisasjon. 
• Det utarbeides en tidfestet milepælsplan for dette i samarbeid med Norsk Folkehjelp. 
• Det utarbeides prinsippavtale og samarbeidsavtale etter modell fra PRESS og Changemaker. 
• Det settes ned en egen gruppe som ser nærmere på muligheter for ekstern finansiering. 

I kapitlene om Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom har jeg gått inn på de økonomiske 
konsekvensene av ulike fremtidige organisasjonsstrukturer. Her er det igjen vanskelig å komme med 
eksakte tall, da det er mange ukjente faktorer som må regnes med. For eksempel dersom 
Solidaritetsungdom blir en selvstendig organisasjon, hva vil fordelingen av medlemmer være? Kort 
oppsummert kan det se ut som den løsningen man vil komme best ut av med de finansieringskildene 
man har i dag, er en selvstendig Solidaritetsungdom og en fortsatt ungdomsstyrt struktur rundt 
Sanitetsungdom. Dette vil gi større uttelling hos Fordelingsutvalget på grunn av større grad av 
selvstendighet og mulighet for å fortsette med at begge grupper kan søke penger fra LNUs Frifond 
organisasjon forutsatt en særskilt avtale om dette. 

Denne rapporten presenterer ingen fiks ferdig løsning. Mitt mål med denne rapporten har vært å 
peke på problemer med dagens situasjon og foreslå mulige løsninger og forbedringer fremover. 
Hva som er det riktige svaret, må det være Norsk Folkehjelp som kommer frem til. Mitt arbeid 
slutter her, mens dere skal eie løsningen i årevis fremover. Etter å ha tilbragt tid med de unge 
tillitsvalgte er jeg ikke i tvil om at potensialet for vekst og gode resultater er til stede. Derfor 
gjenstår det bare for meg å ønske lykke til med den videre prosessen. 

 


