NORSK FOLKEHJELP ORDINÆR PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 3/2020
Litteraturhuset, Oslo, 12.06.20
TILSTEDE:
Styreleder:
1. nestleder:
2. nestleder:

Gerd Kristiansen
Amalie Hilde Tofte
Liv Nesse

Lokallag:

Torulf Mikkelsen
Øystein Valen
Geir Nilsen (på Teams)
Walfred Andersson

Kollektivt tilsluttede:

Mimmi Kvisvik (på Teams)
Vegard Grøslie Wennesland

Ansattes representanter:

Magnhild Sofie Otnes (på Teams)
Jane Filseth Andersen

Sentralt Sanitetsutvalg:
Samfunnspolitisk utvalg:
Solidaritetsungdom:
Sanitetsungdom:

Vegard Eidissen Lindbæk (på Teams)
Jorge Alex Dahl
Thea Tveter Lysvik
Berk Bitmez

FORFALL:
Lokallag:

Stine Elisabeth Antonsen, samt 1. vara
Elisabeth Wickstrøm Åkredalen og 2. vara
Roger Bjerknes
Lene Klatten Vikan, samt 1. vara Stig
Holmstrøm og 2. vara Ole Petter Sæbø

Sanitetsungdom:

Fredrik Munkvold, 2.vara Berk Bitmez
møtte

TILSTEDE FRA KONTROLLKOMITEEN
Kontrollkomite varamedlem Edvard Kr. Tungland (på Teams, til sak 9)
TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:
Generalsekretær Henriette Killi Westhrin

Assisterende Generalsekretær Per Nergaard
Avdelingsleder Håkon Ødegaard
Avdelingsleder Christian Stenseng (til sak 5, 7 og 9)
Avdelingsleder Ingrid Sætre (på Teams, til sak 11 og 17)
Rådgiver Mari Størvold Holan (på Teams, til sak 11 og 17)
Avdelingsnestleder Erlend Aarsæther (på Teams, til sak 16)
Avdelingsleder Per Håkon Breivik (til sak 12, 13 og 14)
Seniorrådgiver Trygve Augestad (på Teams, til sak 15)
Seniorrådgiver Helga Forus
Rådgiver Thea Katrin Mjelstad (referent)
GJESTER
Revisor Kristian Repstad og Tommy Romskaug fra EY (til sak 9)
Kjartan Tollefsen Laupstad og Sara Landsverk fra Varde Hartmark (til sak 18)
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
1, 3, 9, 7, 2, 4, 18, 5, 8, 16, 17, 11, 10, 6, 12, 13, 14, 15, 19 og 20.
Gerd Kristiansen forlot møte etter sak 5 og 1. nestleder Amalie Hilde Tofte fungerte som
styreleder for resterende saker.
Sak 1 KONSTITUERING
Styreleder åpnet møtet.
Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2 PROTOKOLLER OG REFERATER
Styreleder fremla følgende protokoller og referater:
-

Ordinær protokoll sentralstyremøte 1 2020
Ordinær protokoll sentralstyremøte 2 2020
Protokoll elektronisk styrevedtak 18. mars
Protokoll elektronisk styrevedtak 21. mars
Protokoll elektronisk styrevedtak 29. april
Protokoll Kontrollkomitemøte 1 2020
Protokoll kontrollkomitemøte 3 2020
Protokoll AU-møte 3 2020
Protokoll AU-møte 4 2020
Protokoll AU-møte 5 2020
Protokoll AU-møte 6 2020
Protokoll samfunnspolitisk utvalg 2 2020
Protokoll samfunnspolitisk utvalg 3 2020
Protokoll samfunnspolitisk utvalg 4 2020
Protokoll samfunnspolitisk utvalg 5 2020

-

Protokoll Solidaritetsungdommens årsmøte 2020
Referat Sentralt Sanitetsutvalg 1 2020
Referat Sentralt Sanitetsutvalg 2 2020
Referat Sentralt Sanitetsutvalg 3 2020
Referat Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet 2 2020

Vedtak:

Ordinær protokoll fra sentralstyremøte 1 2020 og 2 2020 ble i forkant
godkjent gjennom elektronisk behandling. Øvrige protokoller ble tatt til
orientering.

Sak 3 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG ADMINISTRASJONEN
Generalsekretæren orienterte:
- Våre frivillige beredskapsmannskap har lagt ned over 5000 timers frivillig innsats
rettet mot koronasituasjonen i Norge. I tillegg har man opprettholdt vanlig
beredskap.
- Globalt begynner man nå å se langtidseffektene av portforbud og nedstengte
samfunn. Fattige folks mulighet til å delta i samfunnet innskrenkes stadig, hvor
demonstrasjoner, markeringer og andre samlinger er blitt ulovlig. Digitalt er det blitt
lettere for mange å kommunisere med hverandre, men for andre er dette blitt enda
en utilgjengelig møteplass. Man er bekymret for en ny gjeldskrise, samtidig med en
massiv økonomisk nedgang. Dette vil kunne få påvirkninger på de landene vi jobber
i. Med unntak av Honduras opplever ingen av våre prosjektland en helsekrise per
dags dato, men dette kan endres fort. Flere land opplever derimot en krise grunnet
tiltakene som er iverksatt, og man ser at spesielt matkrise og kjønnsbasert vold er
to tema som skiller seg ut. Norsk Folkehjelp har fortsatt god tilgang i alle
programland, takket være våre lokale samarbeidspartnere. Flere partnere har lagt
om til nye aktiviteter for å tilpasse seg dagens situasjon. Vi ferdigstiller for tiden
siste rapport til Norad.
- På minerydding er 85% av programmene nå operasjonelle. I Irak er det gitt tillatelse
til å starte i de sørlige delene av landet, men kun med nasjonalt ansatte. I Myanmar
og Peru er programmene satt på vent, men det drives blant annet med
kompetanseutvikling. Ingen donorer har trukket støtten på dette feltet.
- Hovedkontoret er nylig startet opp igjen med ansatte på kontoret. Dette gjelder kun
for ansatte som kan reise til jobb uten å ta i bruk kollektiv transport, og som ikke er
syke eller i en risikogruppe. Denne ordningen vil fortsette til ferieavviklingen er
gjennomført.
- John Halvorsen, tidligere organisasjonssjef i Norsk Folkehjelp, har fått ny jobb som
direktør i Hovedredningssentralen. Dette viser at kompetansen i Norsk Folkehjelp
er anerkjent.
- Fellesutvalget har enstemmig vedtatt at Norsk Folkehjelp skal bli en del av LO
Favør og en del av pakken som gis til medlemmer.
- Av oppfølgingssaker fra forrige sentralstyremøte er det nå bestemt at vi ikke
forlenger samarbeidet med reisebyrået Egencia, og finner en ny leverandør til disse
tjenestene. Det har vært tett dialog med Egencia hele veien med forsøk på å få

-

-

-

-

-

dem til å endre praksis som strider med folkeretten, uten hell. Det er derfor besluttet
å ikke forlenge samarbeidet med dem.
På forrige sentralstyremøte ble det diskutert bruk av Norsk Folkehjelps logo i
forbindelse med Pride-markering. Det er forsøkt å finne en løsning hvor man ikke
endrer på logoen, men likevel får tydelig frem budskapet og støtten til Pridemarkeringen. Dette er nå tilgjengelig på sosiale medier.
Den 11. juni kom utlysningen om nasjonale kompetansesentre i Norsk Folkehjelp.
Støtteordningen fokuserer på to områder; beredskapsambulanse og vinter og
snøskred.
Det jobbes med å følge opp landsmøtevedtak, blant annet forbedringer på ITløsninger. For tiden rulles Teams ut som kommunikasjonsverktøy til
medlemsorganisasjonen, og det jobbes med å finne lettere innmelding- og
betalingsløsninger både for medlemmer og fastgivere. I tillegg er en ny
samtykkeordning sendt ut til alle medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Folkehjelp.
Saken om førstehjelpskurs har ikke blitt fulgt opp siden forrige sentralstyremøte
grunnet koronasituasjonen, men dette vil det bli jobbet mer med fra august.
Det har vært et særlig godt samarbeid med LO den siste tiden. LO Favør er vedtatt,
1.mai-markeringen var bra over hele landet, og det jobbes mye opp mot forbund
for å bli med i Rik på Mangfold. Her har det vært tett dialog med flere forbund, og
11 forbund er nå med i arbeidet.
Fellesforbundet har inngått ny avtale med Norsk Folkehjelp hvor de øker støtten
med 100.000 kroner i året. Det bevilges nå 600.000 kroner i året fra
Fellesforbundet.

Styreleder orienterte:
- Det har vært en vanskelig periode for Norsk Folkehjelp, men vi har vist oss som en
tydelig beredskapsorganisasjon som har håndtert situasjonen på en veldig god
måte, både her hjemme og på utekontorene.
Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Vegard Grøslie Wennesland, Jorge Alex Dahl, Gerd
Kristiansen
Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 4 SENTRALSTYRETS ARBEIDSPLAN OG ÅRSHJUL
Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Sentralstyrets arbeidsplan og
årshjul gir Sentralstyret en oversikt over når og hvilke saker som behandles i løpet av
landsmøteperioden. Sentralstyret foreslår at valg av revisor legges inn i årshjulet og
bestemmes på samme sentralstyremøte som man behandler årsregnskapet og budsjett.
Ord i saken: Liv Nesse, Mimmi Kvisvik
Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering. Årshjulet oppdateres med informasjon
om hvilke regioner/lokallag som skal besøkes i styreperioden 2021 frem til

2023. Valg av revisor legges inn i Sentralstyrets arbeidsplan og årshjul på
sentralstyremøte hvor regnskap 2020 behandles.

Sak 5 STATUS ØKONOMI 2020
Avdelingsleder økonomi orienterte om status økonomi 2020. Status økonomi 1. kvartal
2020 er til sammen – 8,326 millioner kroner mot budsjettert – 9,230 millioner kroner, som
gir et positivt resultatavvik på 903 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak lavere kostnader
enn tilsvarende inntektsnedgang.
Prognose 1 tilsier et foreløpig resultat på 1,851 millioner kroner som gir et negativt
budsjettavvik med 2,575 millioner kroner. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak
effekten av lavere inntekter i prognose 1 mot budsjett.
Det er i tillegg utarbeidet en alternativ prognose som følge av usikkerheten med prognose
1 grunnet koronasituasjonen. Den alternative prognosen er utarbeidet av avdelingene, og
er basert på at forutsetningene for prognose 1 ikke inntreffer. Det er nedsatt en
arbeidsgruppe for å se på mulige kutt i driftskostnader. Dette skjer i tett samarbeid med
Klubben.
Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Gerd Kristiansen, Jorge Alex Dahl
Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 6 STATUS HANDLINGSPLAN 2020
Generalsekretær orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Handlingsplanen for
2020 inneholder rapportering på aktiviteten som var planlagt for året 2020. Den
ekstraordinære aktiviteten knyttet til respons på koronapandemien er derfor ikke inkludert
i dette dokumentet. Rapportering på koronaaktivitet 2020 settes derfor opp som egen sak
på sentralstyremøte 4 2020.
Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Jane Filseth Andersen
Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering. Det settes opp egen sak på
sentralstyremøte 4 2020 for å oppdatere Sentralstyret om koronaaktiviteten
i 2020.

Sak 7 STATUS VARSLINGSSAKER
Styreleder orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Sentralstyret ble fremlagt
oversikt over åpne varslingssaker med økonomiske implikasjoner i kategori L1.
Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 8 FØRINGER NESTE ÅRS PLANER OG BUDSJETT
Generalsekretær presenterte saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. 2020 skulle
være året der arbeidet med å følge opp landsmøtevedtak hadde hovedprioritet, men har
så langt i år blitt preget av koronapandemien. Det er ikke mulig å forutse med sikkerhet
hvor lenge pandemien vil prege vår hverdag og vår virksomhet, noe som gir en mer
uforutsigbar økonomisk situasjon for de nærmeste årene. Selv om usikkerheten er stor,
er det nødvendig å forberede seg på at det kan bli krevende økonomiske tider. Det er
utarbeidet alternative prognoser (se saken om status økonomi). I møte med
uforutsigbarhet må det planlegges for flere scenarioer med ulik alvorlighetsgrad, for å
sikre at Norsk Folkehjelp er så godt forberedt som mulig.
Høsten 2020 gjennomføres det et arbeid for å se på mulige kutt i utgifter for å kunne møte
en situasjon med redusert omsetning. Det er for tidlig å vite om det blir nødvendig å
iverksette slike tiltak, men planen skal være ferdig utarbeidet i forkant av at budsjett 2021
vedtas.
Flere sentralstyremedlemmer fremmet motforslag til vedtaksinnstillingen:
Forslagsstiller: Jorge Alex Dahl
Forslag A: Foreslår å slette følgende kulepunkt «I forbindelse med sammenslåing av
de to innlandsavdelingene må omfanget av bunnlinjefinansierte stillinger
reduseres. Dette skal ferdigstilles innen oktober 2020».
Forslagsstiller: Magnhild Sofie Otnes
Forslag B: Foreslår følgende endringsforslag til kulepunkt i forslag A: «I forbindelse
med sammenslåingen av de to innlandsavdelingene må omfanget av
bunnlinjefinansierte stillinger vurderes som del av prosessen. Arbeidet med
finansieringsformer og besparelser mot bunnlinje skal ha fokus i den nye
strukturen».
Forslagsstiller: Mimmi Kvisvik
Forslag C: Foreslår følgende endringsforslag til kulepunkt i forslag A: «Utvikle et
dokument som vurderer kutt av stillinger og konsekvenser og prosess
knyttet til nedbemanning».
Forslagene ble votert over i følgende rekkefølge:
Votering 1: Det ble votert over opprinnelig vedtaksforslag mot endringsforslag (A, B
eller C). Opprinnelig vedtaksforslag ble nedstemt med 11 mot 2 stemmer.
Votering 2: Det ble deretter votert over forslag A (slette kulepunktet) mot forslag B og
C (endre kulepunktet). Forslag A ble vedtatt med 9 mot 5 stemmer.
Kulepunktet slettes dermed fra vedtaket.
Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Magnhild Sofie Otnes, Stein
Guldbrandsen, Henriette Killi Westhrin, Liv Nesse, Amalie Hilde Tofte

Vedtak:

De nærmeste årene kan bli svært økonomisk uforutsigbare. Dette må Norsk
Folkehjelp møte best mulig forberedt. Høsten 2020 skal det i tråd med dette
notatet gjennomføres en rekke tiltak som gjør at vi raskt kan tilpasse oss
nye rammevilkår. Vedtaket i denne saken må ses i sammenheng med
saken «status økonomi» og tiltak beskrevet i dette dokumentet skal
iverksettes raskest mulig, slik at det kan få innsparingseffekt allerede i 2020.
•

•
•
•
•

Det utarbeides en liste med mulige tiltak for å redusere utgifter. Denne
skal være klar i august 2020, slik at effektene kan komme i inneværende
år, i tillegg til å ligge til grunn for arbeidet med budsjett 2021. Denne
gruppa skal ikke se på stillinger.
Det skal lages et oppdatert prosessdokument for å være forberedt i
tilfelle behov for nedbemanning
Strategien må innrettes mot å styrke vårt økonomiske handlingsrom, det
må i den forbindelse vurderes strukturelle grep, som for eksempel endret
avdelingsstruktur.
Det etableres en rutine som sikrer grundige diskusjoner hver gang noen
slutter i NF, slik at vi kombinerer vedtaket om stillingstak fra budsjett
2020 med muligheter for utvikling.
I diskusjoner rundt kutt og mulige strukturendringer er det viktig med et
tett og godt samarbeid med klubben. Klubben skal derfor inkluderes i
samtlige prosesser.

Sak 9 ÅRSREGNSKAP OG STYRETS BERETNING 2019
Under denne saken ble følgende sakspapirer gjennomgått i oppgitt rekkefølge:
1. Årsregnskap og styrets beretning 2019
2. Revisors gjennomgang av årsregnskap og beretning
3. Kontrollkomiteens årsrapport 2019 og protokoll kontrollkomitemøte 3/2020
1. Årsregnskap 2019 og styrets beretning
Avdelingsleder økonomi orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Årsregnskapet
2019 ble gjennomgått på sentralstyremøte 1 2020, og fremlegget på sentralstyremøte 3
2020 gjennomgikk derfor kun endringene fra forrige møte. På sentralstyremøte 1 2020
ble det rapportert et resultat på + 6.114 millioner kroner mot budsjett, men resultatet endte
på + 6.119 millioner kroner mot budsjett, altså et avvik på 5000 kroner. Fri egenkapital
øker til 206.681 millioner kroner, som betyr at egenkapitalprosenten nå ligger på 19,4%.
Sentralstyret foreslår at disponering av overskuddet i årsregnskapet vedtas av
Sentralstyret. Det legges også inn i vedtaket at Sentralstyret må ta et årlig valg rundt
hvorvidt man skal beholde nåværende revisor eller sette i gang med prosessen rundt valg
av ny revisor.
2. Revisors gjennomgang av årsregnskap og beretning
Revisor Tommy Romskaug og revisor Kristian Repstad fra EY gjennomgikk
revisjonsrapporten av Norsk Folkehjelp 2019.

Administrasjonen var tilstede under gjennomgang av rapporten. Revisor møtte
sentralstyret uten deltakere fra administrasjonen i etterkant av presentasjonen.
3. Kontrollkomiteens årsrapport.
Edvard Kr. Tungland fra kontrollkomiteen presenterte kontrollkomiteens årsrapport fra
2019, samt gjennomgikk protokoll fra kontrollkomitemøte 3 2020.
Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Gerd Kristiansen, Vegard Grøslie Wennesland, Jane Filseth
Andersen, Liv Nesse
Vedtak:

Sentralstyret vedtar årsregnskap 2019 og styrets beretning 2019.
Sentralstyret vedtar disponering av overskudd i årsregnskapet.
Sentralstyret vedtar at det skal startes en prosess for å eventuelt endre
revisor fra 2021. Sentralstyret tar Kontrollkomiteens årsrapport 2019 til
orientering.

Sak 10 HANDLINGSPLAN 2019
Generalsekretær orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir.
Vedtak:

Sentralstyret tar rapportering handlingsplan 2019 til orientering.

Sak 11 TILSKUDDSPORTALEN
1.nestleder la fram saken med bakgrunn i utsendt sakspapir. På sentralstyremøte 4 2019
vedtok Sentralstyret at administrasjonen skulle gjøre en vurdering av nytteverdien til
Tilskuddsportalen. 35 lokallag i Norsk Folkehjelp har tilgang til Tilskuddsportalen gjennom
sine kommuner, og disse lagene har blitt spurt om sine erfaringer ved bruk av portalen.
Tilskuddsportalen kan være et nyttig verktøy for lokallagene da den gir en enkel og samlet
oversikt over tilskuddsordninger og søknadsfrister, men dette er en betalt tjeneste som
Frivillighet Norge fraråder på prinsipielt grunnlag.
Vedtak:

Norsk Folkehjelp kjøper ikke tilgang til Tilskuddsportalen, da nytteverdien
ikke anses som stor nok til å veie opp for de årlige kostnadene for tjenesten
og det prinsipielle i at frivilligheten ikke skal måtte betale for å få tilgang til
oversikt over støtteordninger.

Sak 12 STRUKTUR BOSNIA
Avdelingsleder mine- og eksplosivrydding orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir.
På bakgrunn av behovet for økt økonomikontroll ved Global Training Centre (GTC), har
Sentralstyret bedt om en vurdering av strukturen mellom GTC, Bosnia-programmet og
hovedadministrasjonen. Det har vært nedsatt en komité bestående av medlemmer fra

hovedadministrasjonen, Bosnia programmet og GTC. Komiteen leverte sine anbefalinger
13. desember 2019, og det foreslås en interimstruktur ut 2020. Interimstrukturen foreslås
fordi man ønsker å gjennomføre en ekstern evaluering av hele minehund-komponenten
hos Norsk Folkehjelp. Dette arbeidet har blitt forsinket grunnet koronapandemien, og en
interimløsning anbefales i mellomtiden. Det er ikke ønskelig med en fastsatt struktur før
nevnte evaluering er gjennomført.
Ord i saken: Øystein Valen
Vedtak:

Sentralstyret godkjenner den foreslåtte strukturen for en interimperiode til
og med 31. desember 2020.

Sak 13 PERSONALSAKER BOSNIA
Avdelingsleder Humanitær mine- og eksplosivrydding orienterte med bakgrunn i utsendt
sakspapir. Grunnet et høyt antall løpende rettsaker rettet mot mine-programmet i Bosnia,
valgte hovedadministrasjonen å ta en tapsavsetning på 3 millioner kroner i 2019. Det er
for tiden 11 løpende rettsaker gående i Bosnia rettet mot Norsk Folkehjelp.
Ord i saken: Stein Guldbrandsen, Amalie Hilde Tofte, Vegard Grøslie Wennesland,
Jorge Alex Dahl
Vedtak:

Sentralstyret er oppdatert på status rettsaker i mine-programmet i Bosnia,
samt total økonomisk risiko per dags dato.

Sak 14 HALVTÅRSRAPPORT GTC
Avdelingsleder Humanitær mine- og eksplosivrydding orienterte med utgangspunkt i
utsendt sakspapir. Sentralstyret har vedtatt at Global Training Center (GTC) leverer
halvårlige statusrapporter som inkluderer en oversikt over budsjett/forbruk, antall hunder
på GTC, ansatte samt salg og donasjon av hunder. Sentralstyret mottok GTCs halvårlige
statusrapport for perioden 01. November 2019 – 31. mars 2020.
Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Henriette Killi Westhrin
Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 15 PROGRAMSTART SUDAN
Rådgiver fra Utvikling og humanitært samarbeid deltok over Teams og orienterte med
bakgrunn i utsendt sakspapir. Saken var oppe på sentralstyremøte 1 2020. Norsk
Folkehjelp organiserte i slutten av februar 2020 et kartleggingsbesøk der to ansatte fra
Utvikling og humanitært samarbeid ble sendt til Sudan for å vurdere Sudan som nytt
programland. Forundersøkelser og rapporten fra kartleggingsbesøket konkluderer med
at Norsk Folkehjelp har relevant erfaring og kompetanse til å kunne bidra både
humanitært og på utviklingssiden i Sudan, og til å gå inn i det mulighetsrommet som finnes

akkurat nå. Kombinasjonen av Norsk Folkehjelps sterke sivilsamfunnskompetanse og
humanitære nisjer innenfor matsikkerhet, kjønnsbasert vold og mine- og eksplosivrydding
er unik, og Norsk Folkehjelp vil være en av få aktører i Sudan med kompetanse og
tekniske ferdigheter innenfor dette spektret.
Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin, Øystein Valen
Vedtak:

Norsk Folkehjelp søker registrering i Sudan og starter arbeidet med å utvikle
et nytt landprogram i Sudan fra Oslo og regionen. Oppstart av et Norsk
Folkehjelp-kontor i Sudan vil først initieres når finansiering er på plass.

Sak 16 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN TIL LOKALLAG
Avdelingsleder orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Koronapandemien har
ført til omfattende samfunnsmessige konsekvenser. Dette har også medført økonomiske
utfordringer for mange av Norsk Folkehjelps lokallag. Administrasjonen har utarbeidet en
status for den økonomiske situasjonen i lokallagene. Det er rapportert inn et samlet tap
av inntekter på 4.361.534 kroner. 17 lag rapporterer at de har iverksatt tiltak for å redusere
kostnader. Ni lag har rapportert at de ikke har midler på bok til å dekke kostnader dersom
man ikke får inn inntekter. I tillegg rapporterer lokallagene om ekstraordinære kostnader
som følge av Covid-19 til totalt 224.087 kroner. Dersom det ikke kommer på plass
ordninger som kompenserer for dette inntektstapet er det risiko for at frivillige
redningsgrupper vil måtte selge eiendeler. Dette vil føre til en svekket redningstjeneste
på sikt.
Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Jorge Alex Dahl, Vegard Grøslie Wennesland,
Mimmi Kvisvik, Geir Nilsen
Vedtak:

Det tas initiativ til møte med politisk ledelse i Justisdepartementet for å
legge frem hvilke konsekvenser det vil få for den frivillige beredskapen i
Norge at lokallag ikke blir kompensert for bortfall av inntekter. Det jobbes
både mot Storting og departement for å få på plass en ordning særskilt rett
mot det lokale nivået av beredskapsarbeidet.
Det løftes også politisk at Hovedredningssentralen bruker måneder før de
betaler lokallag for deltakelse i redningsaksjoner. I dagens situasjon der
mange lag sliter med likviditeten er dette ekstra utfordrende.
I enkelt lag er situasjonen akutt, og det kan ta tid før en evt. statlig ordning
kommer på plass. Det åpnes derfor for at lokallag som kan dokumentere at
de ikke har likviditet til å betale husleie, strøm og forsikring, kan søke om
økonomisk støtte for dette i perioden fra mars 2020- ut året.
Støtten vil bli gitt i form av en forskuttering, der midler vil måtte betales
tilbake dersom det kommer på plass andre støtteordninger som

kompenserer inntektsbortfallet. Bevilgningen skal dekkes innenfor den
delen av tippemidler som forvaltes av Sentralt Sanitetsutvalg.
Sak 17 SUPPLERINGSVALG SAMFUNNSPOLITISK UTVALG
Styreleder orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Medlem i Sentralt
samfunnspolitisk utvalg, Thea Katrin Mjelstad, har valgt å trekke seg grunnet
ansettelsesforhold i Norsk Folkehjelp. Det er derfor behov for å foreta suppleringsvalg.
Sentralt samfunnspolitisk utvalg består ifølge vedtektene § 13.2 av: Leder og tre
medlemmer samt ett varamedlem. Sentralt samfunnspolitisk utvalg har drøftet saken på
to møter og er av den oppfatning at det riktige er at varamedlem i utvalget, Nina Gulzari,
går inn som fast medlem og at det suppleres inn et nytt varamedlem i utvalget. Rahil AlDaraji foreslås som nytt varamedlem.
Vedtak:

Varamedlem Nina Gulzari velges som nytt fast medlem av Sentralt
samfunnspolitisk utvalg. Rahil Al-Daraji velges som nytt varamedlem i
Sentralt samfunnspolitisk utvalg.

Sak 18 STRATEGI NORSK FOLKEHJELP 2020 - 2023
Kjartan Tollefsen Lausptad fra Varde Hartmark orienterte om status på pågående
strategiprosess i Norsk Folkehjelp med utgangspunkt i utsendt PowerPoint-presentasjon.
Leveransene fra utvalgte arbeidsgrupper ble gjennomgått, og Sentralstyrets medlemmer
fikk mulighet til å gi innspill på arbeidet så langt. De utvalgte arbeidsgruppene var 1)
Synlighet, 2) Målrettet økonomisk vekst og handlingsrom, 3) Medlemsreisen, 4)
Førstehjelp og redning og 5) Samfunnspolitisk arbeid. Arbeidsgruppene ferdigstiller sine
leveranser i løpet av juni. I august settes det ned en redaksjonskomite som får i oppgave
å sy sammen arbeidsgruppenes leveranser til en helhetlig strategi.
Ord i saken: Jane Filseth Andersen, Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Henriette Killi
Westhrin, Walfred Andersson, Gerd Kristiansen, Øystein Valen, Amalie
Hilde Tofte, Vegard Lindbæk, Geir Nilsen,
Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 19 SENTRALSTYRETS KVARTER
Saken ble behandlet uten representanter fra administrasjonen tilstede.
SAK 20 EVENTUELT
Sentralstyret behandlet ingen saker under eventuelt.

Oslo, 12. juni 2020

Gerd Kristiansen
Styreleder

Amalie Hilde Tofte
1.nestleder

