
Overordnede prioriteringer i landsmøteperioden 2019-2023 
Landsmøtet skal i henhold til vedtektene fastsette noen overordnede prioriteringer. Dette er 
prioriteringer som det skal rapporteres særskilt på, og som skal være sporbare i handlingsplaner 
gjennom den kommende landsmøteperioden.  

En overordnet prioritering er typisk noe som ikke er avgrenset til et fagfelt eller et landområde, men noe 
som omfatter store deler av eller hele organisasjonen.  

 

1.Norsk Folkehjelp skal vokse med 50% 

Det er aktivitet i Norge som er det mest synlige arbeidet Norsk Folkehjelp gjør. 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. Norsk Folkehjelp vet at det er flere av våre medlemmer som ønsker å bli 
aktive. Vi vet også at det fortsatt er mange i samfunnet som kunne tenke seg å bidra i en organisasjon, 
som ikke er medlemmer eller frivillige i dag  

Vi prioriterer:  

o Vekst i antall medlemmer 
o Vekst i lokale lag, med mål om lokallag som geografisk dekker hele landet og tilbud om alle 

aktivitetsområder i de store byene  
o Vekst i antall individuelle medlemmer fra fagbevegelsen 
o Å redusere frafall av eksisterende medlemmer 
o Å tilrettelegge for barne- og ungdomsaktivitet, og rekruttering av barn og ungdom spesielt 

 

2.Norsk Folkehjelp skal øke sin synlighet betraktelig 

Med synlighet kommer legitimitet. Det gjør rekruttering lettere, politisk gjennomslag enklere, og skaper 
stolthet og identitet i organisasjonen. Hvis noen vil engasjere seg hos oss skal de kunne gjøre det fordi vi 
er tilstede der folk bor. Vi er en mangfoldig organisasjon og trenger å formidle en tydelig historie om 
hvem vi er og hva vi gjør. 

Hele Norsk Folkehjelp som organisasjon og de sakene vi jobber for vil tjene på at vi blir mer synlige. Å 
øke vår synlighet skal være en helt sentral prioritet gjennom hele landsmøteperioden for alle ledd i 
organisasjonen. Det er relevant i en lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng. 

Vi prioriterer: 

o Å sikre at vi er en landsdekkende organisasjon 
o Å sikre en tydelig profil 
o Å styrke evnen til å jobbe med synlighet i alle deler av organisasjonen 
o At sentralstyret må fastsette en overordnet plan for å øke vår synlighet der vi setter konkrete 

mål og måler framdrift i dette arbeidet 
o Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom skal være godt synlige på relevante arenaer  



 

3. Det skal være attraktivt og enkelt å være frivillig 

Vi må jobbe med å ha enkle og gode systemer rundt vår frivillighet som gjør at terskelen for å bli med og 
for å være aktiv er lav. En målrettet opplæring av ressurspersoner og tillitsvalgte er viktig. Vi vil 
prioritere å øke evnen til å iverksette og gjennomføre aktivitet. 

Norsk Folkehjelp har ulike former for frivillighet som krever ulik organisering. Det er stor forskjell på 
kravene til en redningsgruppe som skal ut i risikofylte oppdrag og yte akutt bistand på et kvalifisert nivå 
og en gruppe med mer internasjonalt engasjerte ungdommer som ønsker å bidra med aktivisme for en 
bestemt sak. Vi må finne den mest hensiktsmessige måten å organisere arbeidet på for de ulike 
aktivitetsområdene i Norsk Folkehjelp. Dette må skje i dialog mellom aktivitetsområdene, Sentralstyret 
og administrasjonen. 

Vi prioriterer:  

o Gode og enkle verktøy for å melde seg inn 
o Å sikre organisering på en hensiktsmessig måte for de ulike aktivitetsområder  
o Enkel, målrettet og tilgjengelig opplæring av tillitsvalgte  
o Tydelige kvalifiseringsløp for aktiviteter som krever dette  
o Gode løsninger for organisasjonsarbeid som sikrer at mest mulig av tiden man investerer som 

frivillig kan gå til formålsaktivitet  
o Å utvikle e-læring og digitale verktøy som gjør opplæring mer tilgjengelig og fleksibel 
o  En god og tydelig kommunikasjon både fra sentralstyret, de sentrale utvalgene og 

administrasjonen ut til de lokale lagene 

 

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

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. Arbeidet nasjonalt og internasjonalt må sees i 
sammenheng, og skape grunnlag for erfaringsutveksling. Det som vi i vårt verdigrunnlag skal styrke i 
verden må vi også styrke i Norge. 

Det skal tilrettelegges for at frivillige i Norsk Folkehjelp kan bygge relasjoner med sivilsamfunnsaktører i 
andre land. 

Vi prioriterer: 

o Å bygge kontakt mellom våre partnere internasjonalt og medlemmer i Norge 
o Å bidra med våre erfaringer fra internasjonalt arbeid i den politiske debatten i Norge  
o Å skape muligheter for erfaringsutveksling mellom det nasjonale og det internasjonale arbeidet 

der hvor det vil være til gjensidig nytte. 
o Å skape synergier med fagbevegelsen som nasjonal og internasjonal samarbeidspartner.  
o Å lytte til og lære fra erfaringene som våre internasjonale partnere har i demokratisk struktur og 

organisering. 
o Ungdommers erfaringsutveksling med ungdomsaktører internasjonalt skal styrkes og utvikles. 


