
 

 

NORSK FOLKEHJELP ORDINÆR PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 2/2022 

Norsk Folkehjelps Hovedkontor og Olavsgaard Hotell, 10-11. juni 2022  
 

TILSTEDE:  
Styreleder: Amalie Hilde Tofte 

1.  nestleder: Liv Nesse 

2.  nestleder: Stine Elisabeth Antonsen 
 

 
Sentralstyremedlemmer: Torulf Mikkelsen 
 Lene Klatten Vikan 

 Øystein Valen (Teams) 
Mimmi Kvisvik  

 Jorge Alex Dahl 
 Ammal A. Haj  

 Jane Filseth Andersen 

 Magnhild Sofie Otnes 

 

Vegard Grøslie Wennesland  
Elisabeth Wickstrøm 
Walfred Andersson 
Vegard Eidissen Lindbæk 
Stein Guldbrandsen 

 
 

Vararepresentanter: Anita Hansen (2. vara for Geir Nilsen) 

 Berk Bitmez (vara for Bjørnar Seljeskog) 

  

FORFALL: Geir Nilsen 

 

Bjørnar Seljeskog 
Stein Guldbrandsen (10. juni 12:30-13:45) 
Ammal A. Haj (10. juni 12:30-14:00) 
Øystein Valen (10.juni 14:50-16:30) 
   

  
 
TILSTEDE FRA KONTROLLKOMITEEN: 
Kontrollkomiteleder Kjersti E.R. Jenssen (11. juni 15:00-15:30)    

    

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN: 

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin 
Assisterende generalsekretær Per Nergaard 
Avdelingsleder Kommunikasjon og Marked Hege Horsberg   
 
Avdelingsleder økonomi Christian Stenseng (til sak 5, 9) 
Avdelingsleder HR Hans Eric Haug (til sak 6) 
Regnskapssjef Catarina Stärk Knoph (til sak 9) 
Assisterende avdelingsleder Innenlands Erlend Aarsæther (til sak 10) 



 

Seksjonsleder Controlling Heidi Tienhaara (til sak 6) 

Rådgiver Ida Sveinhaug (referent) 
 
GJESTER: 
Revisor Nabil El Hamouti og Erik H. Lie (til sak 9) 
Internrevisor Anne-Marie Helland og Harald Nyeggen Sommer fra PWC (til sak 21) 

 
 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
1, 21, 6, 5, 9, 3, 2, 13, 4, 7, 8, 11, 10, 16, 14, 18, 17, 19, 20 
 
Sak 15 og 18 ble utsatt til neste sentralstyremøte  
 
 
SAK 1 KONSTITUERING 
Styreleder åpnet møtet.  
 
Ord i saken: Amalie Hilde Tofte 

Vedtak:  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
 
SAK 2 PROTOKOLLER OG REFERATER 
Styreleder fremla følgende protokoller og referater: 

Ordinær protokoll Sentralstyremøte 1 2022 

Referat styremøte Solidaritetsungdom 7. april 

Referat styremøte Solidaritetsungdom 13-15. april 

Referat Sentralt Sanitetsutvalg 2 2022 

Referat Sentralt Sanitetsutvalg 3 2022 

Referat Sentralt Sanitetsutvalg 4 2022 

Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 2 2022 

Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 3 2022 

Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 4 2022 

Protokoll Representantskapsmøte Sanitetsungdom 2022 

Protokoll Kontrollkomitemøte 2 2022 

Protokoll Kontrollkomitemøte 3 2022 

Protokoll Kontrollkomitemøte 4 2022 

Protokoll elektronisk behandlet sentralstyresak 4. mars 

Protokoll AU-møte 3 2022 

Protokoll AU-møte 4 2022 

Protokoll Ekstraordinært Sentralstyremøte 1 2022 

 

Berk Bitmez orienterte fra Representantskapsmøte Sanitetsungdom 2022. Bjørnar Seljeskog er 

valgt som styrerepresentant. Sanitetsungdom har avlyst mye av den planlagte aktiviteten i 2022 

på grunn av sykemeldinger i administrasjonen.  

 
Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Berk Bitmez, Vegard Eidissen Lindbæk, Kjersti E.R Jensen 
 
Vedtak:   Protokoll fra ekstraordinært sentralstyremøte 1 2022 ble godkjent av Sentralstyret. 



 

Øvrige protokoller og referater ble tatt til orientering.  

 
SAK 3 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG ADMINISTRASJONEN 
Generalsekretæren orienterte: 
Ukraina: 

• Vi har brukt de første 10MNOK fra UD til å sende beskyttelsesutstyr til State 
Emergency Service Ukraine (SESU). Flere lass med vester, hjelmer og 
førstehjelpsutstyr er nå fremme i Ukraina.  

• Vi er i gang med å etablere et landkontor og har ansatt en interim program manager i 
Kyiv. Signalene fra UD er at vi vil motta 25MNOK til å starte mineryddeprogram i løpet 
av året.  

• Arbeidet innenfor utvikling og humanitær bistand er også i gang. Vi har brukt 
forskutteringen fra Sentralstyret til å starte pilotprosjekter vest i Ukraina, men ser nå 
at det er både mulig og nødvendig å reallokkere lenger øst i landet. Vi har så langt 
ikke motta penger fra UD til dette arbeidet, men søker også hos andre donorer. 

• Vi har fått forlenget kontrakten med UDI til å drifte akuttinnkvarteringen på 
Gardermoen frem til august. Flere lokallag er i gang med aktiviteter knyttet til 
inkluderingsarbeid for flyktninger og mange er i beredskap og venter på at kommunene 
skal begynne å bosette flere. Vi har mottatt 6.4 MNOK fra Gjensidigestiftelsen til dette 
arbeidet.  

• Av innsamlede midler har vi nå fått inn 2.3 MNOK som skal brukes til arbeid med 
flyktninger. Vi ser at det er mange som ønsker å støtte dette arbeidet og 
forskutteringen vi mottok fra Sentralstyret til arbeidet med Ukraina vil Sentralstyret få 
tilbake.  

• Det er utarbeidet en felles responsplan for arbeidet med Ukraina. Den er tilgjengelig 
på Norsk Folkehjelps nettsider: Felles responsplan Ukraina 

Annet: 

• Regjeringen har besluttet å kutte i bistandsmidlene for å dekke midler avsatt til ukrainske 
flyktninger. Det er dramatisk at Norge, som har tjent seg rik på krig og pandemi, velger å 
ta penger som skulle gått til å bekjempe ulikhet og fattigdom til å dekke egne utgifter 
knyttet til ukrainske flyktninger. Dette truer Norges rolle internasjonalt. Vi har nå en stor 
politisk jobb å gjøre og er klare for å jobbe målrettet inn mot neste års 
budsjettforhandlinger.  

• Det ble en god 1.mai kampanje i år, og vi ser at det var en riktig beslutning å endre 
kampanjen til å handle om Ukraina. Vi fikk i alt inn 1300 000 kr som går til Ukrainaarbeidet. 

• Norsk Folkehjelp var tilstede under LO-kongressen 30. mai - 03. juni. Vi var synlige med 
stand og Generalsekretæren deltok på Kongressen store deler av uken. 
Generalsekretæren holdt også et innlegg om Norsk Folkehjelps arbeid i Ukraina, og 
mottok 250 000 kr fra LO-kongressen, 250 000 kr fra Sparebank 1. 

•  Mange gode og viktige vedtak ble fattet, blant annet på Palestina, atomvåpen og 
internasjonal solidaritet.  

• Industri Energi og Yara har bevliget 300 000 kr til arbeidet med mine- og eksplosivrydding 
i Ukraina. 

• Vi har hatt møte med helse Sør-Øst om akutthjelperordningen. Ordningen innebærer blant 
annet at våre mannskaper vil kunne få opplæring i hjerte og lungeredning og bli tilkalt av 
AMK ved aksjoner. Første pilot av dette prosjektet kjøres nå i Vestfold.    

• Siden terrorstemplingen av vår palestinske partner UAWC fant sted, har ikke Norsk 
Folkehjelp overført penger til organisasjonen. UD har betalt for utlegg fra UAWCs 
underleverandører slik at UAWC har kunnet gjennomføre aktivitet. Andre organisasjoner 

https://folkehjelp.no/nyheter/hva-gj%C3%B8r-norsk-folkehjelp-med-situasjonen-i-ukraina


 

ser nå denne stemplingen som så urimelig at de har begynt å overføre direkte til UAWC 
igjen og har ikke fått noen represalier. 19. mai gikk denne stemplingen over til å bli en 
varig . Norsk Folkehjelp ønsket derfor å foreta en utbetaling til UAWC for å vise at vi synes 
de er en troverdig partner, og vi har nå fått bekreftet at overføringen var vellykket.   

• Norsk Folkehjelp har fått skryt av UD for innsatsen vår i Myanmar, og har gitt oss mulighet 
til å bruke fleksible midler for å starte en humanitær innsats. Dette blir et tillegg til dagens 
program i Myanmar.   

• Påskesentralen var en stor suksess og det var veldig positivt at vi fikk satt den opp på 
hovedkontoret. Mange flere ansatte og medlemmer fikk et innblikk i hva og hvordan man 
jobber med søk og redning.   

• CD/PM møte gjennomføres i Norge 11-16 september.  

• Generalsekretæren skal delta på det første statspartsmøtet for atomvåpenforbudet i 
Wien sammen med andre fra administrasjonen 19-23. juni.   

• Generalsekretæren drar også til Genève 21. juni for å delta i et panel under Annual 
Tripartite Consultations on Resettlement (ATCR) hos UNHCR. Det er stort at vi er 
invitert hit, og det er en fantastisk mulighet for Norsk Folkehjelp å markere seg innen 
flyktningpolitikk internasjonalt.   

• 19. mai var hovedkontoret på fagdag på Utøya. Det var sterke inntrykk, men også veldig 
godt å se hvordan øya er tatt tilbake og fortsetter å engasjere og inspirere.  

 

Styreleder orienterte: 

• Styreleder deltok på Fagkonferanse sanitet. Det var en solid konferanse med et 
imponerende og faglig godt program.  

• Styreleder reiste med kontrollkomiteen til GTC, Bosnia. Veldig spennende og fint å bli 
bedre kjent med programmet, og man sitter igjen med et veldig godt inntrykk av senteret 
og de som jobber der.   

• Styreleder tilbrakte 1. mai i Bergen. Holdt appell på LO arrangement på Askøy, på Folkets 
Hus, Rød Pub og på hovedarrangementet på Torgallmenningen.  

 

Ord i saken:  Henriette Killi Westhrin, Amalie Hilde Tofte, Stein Guldbrandsen, Vegard Grøslie 

Wennesland 

 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 4 SENTRALSTYRETS ARBEIDSPLAN OG ÅRSHJUL 
Sentralstyrets arbeidsplan og årshjul gir Sentralstyret en oversikt over når og hvilke saker som 
behandles i løpet av landsmøteperioden.  
Styreseminar er lagt inn i årshjulet til sentralstyremøte 4 2022.  
 
Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Jorge Alex Dahl, Amalie Hilde Tofte 
 
Vedtak:  Sentralstyret godkjenner oppdatert årshjul med datoer for når saker skal 

behandles.  

 

Sak 5 STATUS ØKONOMI 2021 
Christian Stenseng, avdelingsleder økonomi, orienterte om saken basert på utsendt sakspapir. 



 

Generelle hovedkommentarer for 1. kvartal: 

Foreløpig resultat er kr -159 000 mot budsjettert kr - 6 688 000, som gir et positivt resultatavvik 

på kr 6 529 000. Dette skyldes hovedsakelig lavere kostnadsvekst enn den tilsvarende 

inntektsveksten.  

Generelle hovedkommentarer for helår prognose:  

Prognose 1 tilsier et foreløpig resultat på kr 3 199 000 som gir et positivt budsjettavvik med kr 

4 875 000. Det positive budsjettavviket skyldes i hovedsak høyere inntektsvekst enn tilsvarende 

kostnadsvekst. 

 

 

Ord i saken: Christian Stenseng, Kjersti E.R Jensen, Mimmi Kvisvik, Liv Nesse, 
Vegard Grøslie Wennesland, Henriette Killi Westhrin, Magnhild Sofie 
Otnes 

 

Vedtak:  Sentralstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 6 STATUS VARSLINGSSAKER  
Seksjonsleder controlling og avdelingsleder HR orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. 
Sentralstyret fikk fremlagt oversikt over åpne varslingssaker med økonomiske implikasjoner i 
kategori L1, samt varslingssaker på HR. Sentralstyret ble også orientert om at administrasjonen 
har iverksatt et nytt varslingssystem for økonomi-relaterte varslingssaker med strengere frister og 
som gir en bedre oversikt over ansvarlighetsområder.  
 
 
Det var ingen nye økonomi-relaterte varslingssaker i første kvartal.  
Åpne økonomi-relaterte varslingsaker er: 

- 10 L1 
 
Det var ingen nye HR-relaterte varslingssaker i første kvartal. 
Åpne HR-relaterte varslingssaker er:  
Det ble mottatt 6 saker i første kvartal 2022 fordelt slik:  

0 saker i kategori 1  
3 saker i kategori 2, status er at alle tre er åpne  
1 sak i kategori 3, den er lukket 
2 saker ble definert som ikke å være varslingssaker (men begge er fulgt opp)  

 
 En av sakene er i Norge mens resten er i den internasjonale porteføljen. 
 
Ord i saken: Heidi Tienhaara, Hans Eric Haug, Amalie Hilde Tofte, Christian Stenseng, Jane 
Filseth Andersen, Mimmi Kvisvik, Magnhild Sofie Otnes 
 
Vedtak:  Sentralstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 7 RAPPORT HANDLINGSPLAN 2021 
Generalsekretær orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Rapport handlingsplan 2021 
inneholder rapportering på aktiviteten for året 2022. Til tross for koronapandemien har alle 



 

avdelinger levert gode resultater.  
 
 
Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Amalie Hilde Tofte 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering 

 

Sak 8 FØRINGER NESTE ÅRS PLANER OG BUDSJETT 
Generalsekretæren presenterte saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Dokumentet gir 

føringer til administrasjonen når man til høsten skal utarbeide budsjett og handlingsplan for 2023. 

Dokumentet er også en beskrivelse av det som er en krevende situasjon globalt, der behovet for 

Norsk Folkehjelps innsats vil bli større med tanke på krigen i Ukraina, og innskrenket 

handlingsrom for sivilsamfunn, matsikkerhet, økte sikkerhetstrusler osv. Dette fører også til en 

økt kamp om donormidler. 

Synlighet har vært en satsing de siste årene som man ønsker å fortsette. En av 

hovedmålsetningene er at Norsk Folkehjelp gjennom et målrettet og strategisk arbeid skal sikre 

en mer samkjørt organisasjon med samme budskap over flere år. Målrettet synlighet er en 

forutsetning for vårt medlems- og inntektsarbeid. Målene om økt inntjening og flere medlemmer 

må derfor styre utformingen av synlighetsbudskapet. Det ble avsatt 4 millioner kroner til 

Synlighetssatsingen i 2022. Det arbeides for å finne handlingsrom til å avsette 3,5 millioner 

kroner, til å fortsette Synlighetssatsingen også i 2023. De fordeler seg på 1 million kroner i 

produksjon og gjennomføring av innhold 1,5 million kroner til betalt digital synlighet og 1 million 

kroner i annen annonsering. 

Vi forventer at 2023 blir et år der korona i svært liten grad påvirker driften i Norsk Folkehjelp, selv 

om pandemien og dens konsekvenser ikke vil være over. Vi regner med at blant annet 

reisevirksomheten vil bli tilnærmet lik som før pandemien, og at våre kostnader kommer til å øke 

betydelig i forhold til kostnadsnivået de tre siste årene. I tillegg forventes det stor prisvekst globalt. 

Dette vil føre til økte kostnader på alle områder. Det vil kreve en økt omsetning på ca. 75 millioner 

kroner eller økte markedsinntekter på ca.10 millioner kroner bare for å dekke de økte kostnadene 

som følge av prisstigning. Eventuelle nye satsinger vil kreve ytterligere tilførsel av midler, mer 

effektiv drift eller omdisponeringer.   

Det er gledelige nyheter at nivået på vår frie egenkapital nå er på 20%. Vi vil fortsatt budsjettere 

med å avsette 4.5 mill kr til egenkapital årlig slik at nivået på egenkapitalen kan opprettholdes 

også ved omsetningsvekst.   

Det ble fremmet to tilleggsforslag til vedtaket: 

Forslagsstillere: Berk Bitmez og Ammal A. Haj 

Forslag A: Legge til punkt 5 i vedtaket som sier at: «Sentralstyret vil prioritere satsning på 
ungdom i tråd med dokumentet, forutsatt økonomiske rammer for dette» 
 

Forslagsstiller: Vegard Eidissen Lindbæk 
Forslag B: Legge til punkt 6 i vedtaket «Administrasjonsbidraget på tippemidler reduseres fra 
10% til 5% for budsjettet i 2023»   
 
Forslag A ble enstemmig vedtatt. Forslag B falt med 1 mot 17 stemmer.  



 

 
Det ble også sendt inn forslag til endringer i avsnittet om ungdom fra Sanitetsungdom og 
Solidaritetsungdom. Forslag til endring ble fullstemmig vedtatt av Sentralstyret. Endringene 
gjelder spissing av tekst og å legge til en setning om ønske om utarbeidelse av et e-læringskurs 
for tillitsvalgte som jobber med ungdom. Avsnittet med vedtatte endringer: 
 
Ungdom 
Et område som løftes frem som prioritert i strategien er ungdom. I 2022 har det blitt satt av 650 
000 kr til en deltidsressurs som skal jobbe på tvers mot både Solidaritetsungdom og 
Sanitetsungdom. I dag har Solidaritetsungdom og Sanitetsungdom en rådgiver hver, i tillegg til 
at det er satt av en 50% ressurs til hver, fordelt på fagseksjoner. I 2023 vil det være viktig å få 
full effekt av disse ressursene. For 2023 må det besluttes hvordan midler til stilling for 
deltidsressurs som jobber med ungdomsorganisasjonene skal videreføres og økes til full stilling, 
samt se etter mulighet og behov for tilførsel av andre ressurser på området. Det skal gjøres en 
kartlegging av mulighet for finansiering av administrative stillinger knyttet til Solidaritetsungdom 

og Sanitetsungdom, i tråd med vedtak fra sentralstyremøte 1 2022. Det er ønskelig å sette av 
midler til å lage et e-læringskurs med formålet å gi opplæring til tillitsvalgte som jobber med 
ungdom. Dette er et viktig tiltak for å sikre ivaretakelsen av ungdommen ute i lokallagene, men 
det vil også gjøre det lettere for voksne i lokallagene å engasjere seg når de har fått opplæring i 
metode, bruk av støttefunksjoner og budsjett-/regnskaps-håndtering.  
 
 

Ord i saken:  Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin, Liv Nesse, Mimmi Kvisvik, Jorge 
Alex Dahl, Kjersti E.R Jenssen, Stine Elisabeth Antonsen, Ammal A. Haj, Berk Bitmez, Vegard 
Eidissen Lindbæk, Jane Filseth Andersen 
 

Vedtak: 

1. Styret ber administrasjonen legge føringene fra dette dokumentet til grunn for arbeidet 

med budsjett 2023. Målet om 20% egenkapital videreføres.   

2. For 2023 er det forventet en stor lønns- og prisvekst i tillegg til egne økte 

pensjonskostnader. Som et minimum må omsetningen økes eller utgiftene reduseres for 

å dekke de økte kostnadene før det vil være rom for eventuelle nye satsninger.   

3. Det åpnes opp for å øke antallet stillinger i tråd med satsinger som beskrevet her, forutsatt 

at de samlede økonomiske rammene gir rom for dette.   

4. Sentralstyrets vedtak fra sentralstyremøte 5 2020 sak 24, om bruk av tippemidler, 

opprettholdes.   

5. Sentralstyret vil satse på ungdom i tråd med dokumentet, forutsatt økonomiske rammer 
for dette.  

 

Sak 9 ÅRSREGNSKAP OG SENTRALSTYRETS BERETNING 2020 
Under denne saken ble følgende sakspapirer gjennomgått:  
1. Årsregnskap og Sentralstyrets beretning 2021 
2. Revisors gjennomgang av årsregnskap og beretning 
3. Kontrollkomiteens årsrapport 2021 og protokoll kontrollkomitemøte 3/2022 
 
1. Årsregnskap 2021 og sentralstyrets beretning 
Avdelingsleder økonomi orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. 



 

Norsk Folkehjelp har i 2021 hatt en stabil utvikling både på inntekter og resultat sammenlignet 
med budsjett. Dette på tross av at nærmest hele 2021 var preget av koronapandemien. 
Inntektene ble noe høyere enn budsjettert, mens resultatet overført til fri egenkapital utgjør kr 11,9 
millioner mot budsjettert 4 millioner. Den frie egenkapital har med dette blitt ytterligere styrket og 
er nå på 226,1 millioner kr. Den utgjør dermed 20,1% av inntektene. På Styremøte 1 2022 ble det 
rapportert et foreløpig resultat på 12 073 000 kr (fratrukket avsetning landsmøte med kr 425 000), 
mens endelig resultat ble på kr 11 902 000 kr noe som gir et avvik på kr 171 000. Det negative 
avviket på kr 171 000 består av kostnader som har blitt ført etter framleggelsen av foreløpig 
regnskap 2021 i Sentralstyremøte 1 2022.  Totalt rapportert aktivitetsresultat er på 14 347 000 kr 
 
Generalsekretæren presenterte Sentralstyrets beretning.  
Koronapandemien preget hele organisasjonen også i 2021. På tross av dette har vi allikevel klart 
å utvikle oss og sette i gang med ny aktivitet.  
 
I Norge har vi i antirasismearbeidet utviklet nye kurs for egne medlemmer og fagbevegelsen. 
Solidaritetsungdommen har virkelig lykkes med å løfte antirasisme som hovedsak, og er sentral i 
de fleste antirasistiske nettverkene her i landet.  Innenfor søk og redning har vi iverksatt en storstilt 
dronesatsing. Norsk Folkehjelp er blant de første til å ta i bruk denne nye teknologien, og vi har 
allerede gjort våre første funn ved hjelp av droner med varmesøkende kameraer. Vi håper dette 
blir noe hele redningstjenesten etter hvert kommer til å bruke. I 2021 fikk vi også ryddet flere 
miner en enn planlagt, og startet mineprogram i to nye land – Jemen og Syria. I Mosambik har vi 
startet opp et nytt humanitært program. Vi har også måttet håndtert store og krevende kriser som 
kuppet i Myanmar, der vi av sikkerhetsgrunner måtte flytte kontoret vårt til Thailand.   
 
Vi har gjennom året jobbet godt med fagbevegelsen, bidratt under koronapandemien og jobbet 
hardt med vaksinespørsmål globalt.  
 
 
2. Revisors gjennomgang av årsregnskap og beretning 
Revisor Nabil El Hamouti og Erik H. Lie fra BDO gjennomgikk revisjonsrapporten av Norsk 
Folkehjelp 2021. Administrasjonen var tilstede under gjennomgang av rapporten. Revisor møtte 
sentralstyret uten deltakere fra administrasjonen i etterkant av presentasjonen.  
 
 
3. Kontrollkomiteens årsrapport 2021 og protokoll Kontrollkomitemøte 3 2022  
Kjersti Jenssen, leder av kontrollkomiteen, presenterte kontrollkomiteens årsrapport fra 2021, 
samt gjennomgikk protokoll fra kontrollkomitemøte 3 2022.  
Kontrollkomiteen har i år hatt et ekstra fokus på internrevisjon, risikovurdering, kommunikasjonen 
med lokallag etter at regionene ble lagt ned, sluttavtaler og GDPR.  
 
Kontrollkomiteen hadde i protokoll fra kontrollkomitemøte 3 2022 noen merknader til årsberetning 
og årsregnskap. Til tross for disse mener Kontrollkomiteen at Sentralstyret kan godkjenne 
årsberetning og årsregnskap.  
 

 
Ord i saken: Christian Stenseng, Kjersti E.R Jenssen, Mimmi Kvisvik, Amalie Hilde Tofte, Liv 

Nesse, Henriette Killi Westhrin, Nabil El Hamouti, Erik H. Lie 
 
Vedtak:  Sentralstyret vedtar årsregnskap 2021 og Sentralstyrets beretning 2021. 

Sentralstyret tar Kontrollkomiteens årsrapport 2021 til orientering.   



 

 

Sak 10 GJENNOMGANG STATUS LOKALLAG BASERT PÅ ÅRSRAPPORTENE 
Erlend Aarsæther, assisterende avdelingsleder innenlands presenterte saken. I 2021 opprettet vi 
tre nye lokallag – Modum, Hustadvika og Øvre Romerike. Ingen lag ble lagt ned.  
Per 13. mai hadde 74 av 104 lag levert årsrapport:  

- 72% av lagene har en grunnleggende sunn drift og god aktivitet. 22 lag som har større 
utfordringer på enkelte områder. 12 lag uten aktivitet eller med store lokale problemer som 
virker uløselige.  

- I snitt 4 styremøter per lokallag.  
- 2253 medlemsaktiviteter.  
- 1681 aktive medlemmer i lagene.  
- Halvparten av lokallagene har jobbet med verveaktivitet og mange oppgir å ha vært i 

media. Her genereres mye synlighet.  
Man var veldig bekymret for økonomien når pandemien kom. Heldigvis ser vi nå at inntektene er 
stigende fra 2020.  
 
Ord i saken: Erlend Aarsæther, Walfred Anderson, Stine Elisabeth Antonsen, Kjersti E.R 
Jenssen, Mimmi Kvisvik, Ammal A. Haj, Jorge Alex Dahl, Vegard Eidissen Lindbæk, Elisabeth 
Wickstrøm 
 
Vedtak:  Sentralstyret tar saken til orientering 
 
SAK 11 STATUS HANDLINGSPLAN 2022 

Generalsekretæren orienterte om saken.  

2022 ble ganske annerledes enn hva vi hadde sett for oss, og på grunn av krigen i Ukraina har vi 

måttet omprioritere en del av det planlagte arbeidet. 

Noen av hovedpunktene fra oppnådde resultater så langt i 2022: 

- Det hadde per 28. april kommet inn 1.649 nye medlemmer, 360 har meldt seg ut.   

- Nye lokallag Rauma og Vestnes (samfunn) og Øverbygd (sanitet) er etablert. Hitra/Frøya 

har etablert nytt aktivitetsområde (sanitet).  

- Det har vært gjennomført en rekke digitale møter med ulike tema, som for eksempel 

«Trygg organisasjon», «Ukraina», mottak av nye frivillige, og opplæring i hvordan drive 

aktiviteter. Det har gjennomgående vært god deltagelse.   

- Politikk: Norsk Folkehjelp har tatt en betydelig rolle i å påvirke politikere og skape allianser 

med øvrig sivilsamfunn i kampen om å løfte størst mulig del av første års flyktningutgifter 

i Norge ut av bistandsbudsjettet og at dette blir finansiert med midler fra oljefondet eller 

inndekning i andre budsjetter.  

- Regjeringen øker støtten på nødnett til 2000 nye nødnett-abonnementer.  

 

 

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Amalie Hilde Tofte, Jorge Alex Dahl, Lene Klatten Vikan, 
Hege Horsberg, Mimmi Kvisvik, Elisabeth Wickstrøm, Walfred Andersson, Stine 
Elisabeth Antonsen 

 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.  

 

SAK 12 ÅPENHETSLOVEN 

  



 

Utsatt til sentralstyremøte 3 2022.  

 

SAK 13 LEDERKONFERANSEN 2022 

Styreleder orienterte om saken. Lederkonferansen er sentralstyrets konferanse, vedtektsfestet i 
§6.5. Lederkonferansen skal gjennomføres årlig, med unntak av det året landsmøtet avholdes, 
og innkalles med minst tre måneders varsel. Sentralstyret skal på sentralstyremøte 2 vedta 
rammene for konferansen program.  

 

Etter at saksnotatet ble laget har man også blitt enige om å inkludere en bolk om dør-til-dør-

aksjonen/synlighetskampanjen med fokus på hvordan lokallag kan være bedre rustet ved tilfeller 

av masseverving, som man har sett i vår, og hvordan administrasjonen kan støtte opp. I tillegg 

ønsker sanksjonsutvalget å være tilstede under konferansen.   

 

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte 

Vedtak:  Vedlagte innhold og rammer for lederkonferansen 2022 vedtas.    

 

SAK 14 ANSETTELSE OG LØNN GENERALSEKRETÆR 

Saken ble behandlet uten administrasjonen til stedet. Saken protokolleres som B-sak.  

 

 

SAK 15 OPPFØLGING LOKALLAG 

 

Utsatt til sentralstyremøte 3 2022.  

 

SAK 16 INSTRUKS GENERALSEKRETÆR 

På sentralstyremøte 4 2021 gjennomførte Sentralstyret et styreseminar hvor man blant annet 

diskuterte behovet for en instruks for generalsekretæren. På bakgrunn av dette har 

administrasjonen utarbeidet en instruks for generalsekretæren som ble lagt frem for Sentralstyret.  

 

Administrasjonen vil til styreseminaret som avholdes i desember, utarbeide instrukser også for 

AU og Sentralstyret 

 

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Kjersti E.R Jenssen, Jane Filseth Andersen, Liv Nesse 

Vedtak:   Sentralstyret vedtar instruks for generalsekretæren. 

 

SAK 17 INTERNREVISJON GTC OG VIDERE OPPFØLGING  

 

Sentralstyret fikk forelagt internrevisjonsrapporten for GTC, Bosnia fra PWC 31. mars. 

Sentralstyret besluttet å vente med å fatte vedtak til etter at Kontrollkomiteen hadde avlagt sitt 

besøk til GTC og ferdigstilt sin rapport. Leder for Kontrollkomiteen la frem Kontrollkomiteens 

rapport for Sentralstyret.  

 



 

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Kjersti E.R Jenssen, Mimmi Kvisvik, Jorge Alex Dahl, Jane 

Filseth Andersen, Vegard Eidissen Lindbæk, Henriette Killi Westhrin 

Vedtak: Sentralstyret tar kontrollkomiteens rapport til orientering. 

Halvårsrapporten fra GTC til Sentralstyret blir avviklet. Administrasjonen 

orienterer Sentralstyret om hvordan avvikene fra internrevisjonen er fulgt 

opp på Sentralstyremøte 1 2023. 

 

SAK 18 FOLKEHJELPEREN 

I Vedtektene § 6.3 står det at sentralstyret i Norsk Folkehjelp har ansvar for å utnevne  

representanter til styrer, råd og utvalg. 

I henhold til statutter for prisen «Folkehjelperen» paragraf 3, skal prisen deles ut  

på Landsmøtet i Norsk Folkehjelp. Det står videre i paragraf 6 at styret skal velge en jury som 

legger frem sin innstilling til kandidat(er) til «Folkehjelperen». 

. 

 

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte 

Vedtak:  Styret velger følgende representanter til jury for «Folkehjelperen» 

• Styreleder Amalie Hilde Tofte 

• 1. nestleder Liv Nesse  

• 2. nestleder Stine Elisabeth Antonsen 

 

SAK 19 AVSETTE MIDLER TIL VIDEREFØRING AV DØR-TIL-DØR-KAMPANJEN 2022 

Avdelingsleder Marked og Kommunikasjon presenterte saken.  

I 2022 blir det gjennomført Dør-til-dør rekruttering som rekrutterer fastgivere og medlemmer i ett 

– Folkehjelpere. Det er budsjettert med 10 millioner kroner til dette arbeidet, og erfaringstall fra 

tidligere gaterekruttering tilsier at denne satsingen vil gi effekt på netto 20 millioner kroner i 

inntekter over de neste åtte årene, i tillegg til mål om 1 650 nye medlemmer.  

 

Kampanjen går så langt mye bedre enn forventet og vi har i løpet av tre knappe måneder signert 

1200 Folkehjelpere som har en betalingsgrad på 85%, mot budsjettert 75%. Dette er blant annet 

fordi vi har fått et veldig dyktig team, der teamleder har både lang erfaring og kjennskap til Norsk 

folkehjelp.  

 

Administrasjonen ser på dette som en god investering og ber Sentralstyret om å gjøre en 

vurdering på om man vil fortsette med kampanjen ut 2022, istedenfor å vente til man vedtar 

budsjett for 2023 og legge til en videreføring av kampanjen der. Dette er på bakgrunn av at 

kampanjen går bedre enn forventet, det er ønskelig å beholde teamet som jobber for oss og det 

er mindre kostbart å forlenge kontrakten vi har med byrået enn å signere ny kontrakt i 2023.  

 

Administrasjonen har fått gode tilbakemeldinger fra de som er vervet gjennom kampanjen, men 

tar med seg tilbakemeldingene fra lokallag som etterspør tydeligere informasjon fra 

administrasjonen om hvordan de nye medlemmene følges opp. Dette vil tas opp igjen på 

Sentralstyremøte 3, samt bli satt opp som en bolk under lederkonferansen i september.  



 

 

 

Ord i saken: Hege Horsberg, Stine Elisabeth Antonsen, Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Ammal 

A. Haj, Berk Bitmez 

Vedtak:  Det bevilges 10 millioner kroner til videreføring av dør-til-dør kampanjen i 2022. 

Eventuelle midler som ikke benyttes i år kan videreføres til neste år.  Endringen 

legges inn i prognose 2/2022.  

 

SAK 20 STATUS SYNLIGHETSKAMPANJEN  

Avdelingsleder Marked og kommunikasjon presenterte saken. Sentralstyret har vedtatt fire 

millioner kroner til økt synlighet i 2022. Sentralstyremøte 4 2021 behandlet saken 

Kommunikasjonsplan synlighetskampanje 2022, med administrasjonens forslag til bruk av disse 

midlene. På grunn av krigen i Ukraina har det blitt gjort større endringer i den vedtatte 

kommunikasjonsplanen for synlighetskampanjen, da planlagt tema for Q2 ble endret. Denne 

endringen, og den nye politiske situasjonen, fører til at det vil komme andre endringer i planene 

for synlighetskampanjen. 

Administrasjonen har utarbeidet en anbefaling for gjennomføring av synlighetskampanjen for 

resten av 2022. Det har hele tiden vært lagt til grunn at vi forsøker å synligjøre alle deler av 

Norsk Folkehjelps arbeid gjennom året. 

Administrasjonens anbefaling: 

Q3   

• Flyktning   

• Styrke frivilligheten (Helsedirektoratet)   

Q4  

• UHS på tema Matsikkerhet 

 

Sentralstyret ønsker at det legges til i vedtaket at temaer som utgår i kampanjen i 2022 skal 

løftes i synlighetskampanjen 2023. Forutsatt at vi gjennomfører synlighetskampanje neste år.  

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Hege Horsberg, Mimmi Kvisvik, Ammal A. Haj, Berk 

Bitmez 

Vedtak: Sentralstyret godkjenner anbefalingen. Antirasisme, som utgår i kampanjen i 

2022, skal løftes i synlighetskampanjen 2023 forutsatt at vi gjennomfører 

synlighetskampanje neste år  

     

SAK 21 INTERNREVISJON KAMBODSJA OG ZIMBABWE 

Anne-Marie Helland og Harald Nyeggen Sommer fra PWC la frem rapportene.  

 

Internrevisjon Kambodsja: 

PWC har gjennomført en internrevisjon i Kambodsja på området partnerstyring. Revisjonen er 
gjort som en kombinasjon av dokumentanalyse og digitale intervjuer, samt et besøk til 
programmet i Kambodsja.  



 

  
Ved ferdigstillelse av internrevisjonsrapporten ble den gjennomgått av PWC med 
administrasjonen i Oslo og kontoret i Kambodsja.   
 

Internrevisjon Zimbabwe: 

PWC har gjennomført en internrevisjon i Zimbabwe på området virksomhetsstyring. Revisjonen 
ble gjort som en kombinasjon av dokumentanalyse og digitale intervjuer, samt et besøk til 
Zimbabwe hvor programkontorene i Harare og Mutare ble besøkt.  
  
Ved ferdigstillelse av internrevisjonsrapporten ble den gjennomgått av PWC med 
administrasjonen i Oslo og kontoret i Zimbabwe.  
 
Det vil bli laget en plan for oppfølging av anbefalingene til begge rapportene. Administrasjonen 

rapporterer årlig på sentralstyremøte 1 status for oppfølging av internrevisjoner.  

 

Ord i saken: Kjersti E.R Jenssen, Henriette Killi Westhrin, Vegard Grøslie Wennesland, Janne 
Filseth Andersen, Mimmi Kvisvik, Amalie Hilde Tofte, Anne-Marie Helland, 
Harald Nyeggen Sommer 

 
Vedtak:  Sentralstyret tar saken til orientering  

 

SAK 22 EVENTUELT 
 
Det var ingen saker til eventuelt 
  
 

Oslo, 11. juni 2022 

 

 

Amalie Hilde Tofte Liv Nesse 
Styreleder 1.nestleder 


