NORSK FOLKEHJELP ORDINÆR PROTOKOLL
SENTRALSTYREMØTE 3/2021
Scandic Fornebu 24.-25. september
TILSTEDE:
1. nestleder:
2. nestleder:

Amalie Hilde Tofte
Liv Nesse

Sentralstyremedlemmer:

Torulf Mikkelsen
Lene Klatten Vikan
Stine Elisabeth Antonsen (lørdag 25. september)
Geir Nilsen
Øystein Valen
Mimmi Kvisvik
Vegard Lindbæk (fredag 24. september)
Jorge Alex Dahl
Ammal A. Haj
Jane Filseth Andersen
Magnhild Sofie Otnes
Vegard Grøslie Wennesland
Fredrik Munkvold

Vararepresentanter:

Viggo Røstvik (1. vara Walfred Andersson)
Peter Harholt (2. vara Vegard Eidissen Lindbæk)

Forfall

Gerd Kristiansen – forfall begge dager
Walfred Andersson – forfall begge dager
Stine Elisabeth Antonsen – forfall fredag 23. september
Vegard Lindbæk – forfall lørdag 24. september
Stein Guldbrandsen – forfall begge dager

TILSTEDE FRA KONTROLLKOMITEEN:
Kontrollkomiteleder Kjersti E.R. Jenssen (fra kl 15.00 fredag 24. september)
TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:
Generalsekretær Henriette Killi Westhrin
Assisterende generalsekretær Per Nergaard
Avdelingsleder kommunikasjon Håkon Ødegaard
Avdelingsleder Humanitær mine- og eksplosivrydding Per Håkon Breivik (til sak 17)
Avdelingsleder økonomi Christian Stenseng (til sak 5 og 6)
Avdelingsleder HR Hans Eric Haug (til sak 6)
Avdelingsleder Innenlands Ingrid Sætre (til sak 8 og 9)
Seksjonsleder Førstehjelp og redning Erlend Aarsæther (til sak 11)
Seniorrådgiver Mari Størvold Holan (til sak 16)
Rådgiver Anne Åsheim (til sak 18)
Rådgiver Marita Holmeset-Varpe (til sak 18)
Rådgiver Andrew Preston (til sak 17)
Rådgiver Thea Katrin Mjelstad (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 11, 10, 8, 18, 16, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 21.

SAK 1 KONSTITUERING
1. nestleder åpnet møtet. Kontrollkomiteens protokoll behandles under «eventuelt» da leder av
Kontrollkomiteen kommer senere.
Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Vegard Lindbæk
Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 2 PROTOKOLLER OG REFERATER
Styreleder fremla følgende protokoller og referater:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordinær protokoll Sentralstyremøte 2 2021
Referat Solidaritetsungdom styremøte 10. april
Referat Solidaritetsungdom styremøte 8. juni
Referat Solidaritetsungdom styremøte 15. august
Referat Sentral Ungdomsutvalg Sanitet 2 2021
Referat Sentral Ungdomsutvalg Sanitet 3 2021
Referat Sentralt Sanitetsutvalg 5 2021
Referat Sentralt Sanitetsutvalg 6 2021
Referat Sentralt Sanitetsutvalg 7 2021
Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 3 2021
Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 4 2021
Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 5 2021
Referat Organisasjonsutvalgets møte 20. april
Protokoll Kontrollkomitemøte 4 2021
Protokoll AU-møte 6 2021
Protokoll AU-møte 7 2021
Protokoll AU-møte 8 2021
Oppfølging sentralstyremøte 2 2021: Avtale med NF Tromsø
Oppfølging sentralstyremøte 2 2021: informasjon om avtale med NF Tromsø

Representant for Sanitetsungdom orienterte om Sanitetsungdommens arbeid med å videreutvikle
sitt fagfelt. Det har vært forslag om å avvikle Sanitetsungdom og gå over til en aspirantordning,
samt å rette aktiviteten mot mer faglig innhold og kursing. Sanitetsungdom presenterer kursplan
på kommende sentralstyremøte.
Ord i saken: Fredrik Munkvold, Amalie Hilde Tofte
Vedtak:

Ordinær protokoll fra sentralstyremøte 2 2021 ble i forkant godkjent gjennom
elektronisk behandling. Øvrige protokoller ble tatt til orientering.

SAK 3 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG ADMINISTRASJONEN
Generalsekretæren orienterte:
• Norsk Folkehjelp har sendt inn innspill til ny regjeringsplattform. Det ble først prøvd å få til

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

felles innspill med LO, men det gikk ikke denne gang.
Tidligere i år ble det full stans i overføring av dollar til program, grunnet et strengere
internasjonalt sanksjonsregime. Det er svært vanskelig å få penger inn til blant annet Syria.
For å få dette til er det inngått et samarbeid med en tredjepart som jobber med å få penger
inn i landet i tråd med gjeldende internasjonale sanksjonsregler. DNB er nå fornøyd med
Norsk Folkehjelp sin håndtering av dollar og vi har dermed kunne gjenoppta bruken av dollar
i Syria. I tillegg er det inngått nytt samarbeid med to britiske banker som er spesialister på å
bruke lokal valuta. Dette er et ledd i arbeidet med å gå mer bort fra dollar med høy risiko, og
over til direkte lokal valuta.
Erik Paulsen er ansatt som ny landdirektør for Syria-programmet. Han kommer fra jobben
som Norges stasjonssjef til Syria, og har god kjennskap til landet og utfordringene.
I Afghanistan er situasjonen nå stabil, men sikkerhetssituasjonen følges tett. Det er ønskelig
å gjenoppta mineryddingen så fort som mulig, da Afghanistan er det landet i verden hvor
flest sivile fortsatt dør av landminer. Foreløpig er det ikke trygt nok å sende expats tilbake til
landet, og programmet styres foreløpig utenfra.
Det jobbes med å finne ut av den «nye normalen» med kontorsituasjonen og hjemmekontor.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe ledet av assisterende generalsekretær sammen med blant
andre Klubben og verneombud. Arbeidet skal ferdigstilles innen to uker.
Utenlandsreiser har så vidt startet opp igjen, men foreløpig er det kun nødvendige reiser for
å sikre forsvarlig drift av virksomheten som godkjennes.
Advokatselskapet Rime jobber med å kartlegge Norsk Folkehjelps håndtering av GDPR og
personvernloven. Arbeidet er snart ferdigstilt. Det er allerede varslet at det ligger en stor jobb
fremover før organisasjonen er helt i tråd med personvernregelverket.
Ny marked- og kommunikasjonssjef er ansatt. Hun tiltrer 1. januar 2022.
Det har vært en travel høst på Gardermotjenesten med særlig mye press rundt evakueringen
fra Afghanistan. I møte med Helse- og Omsorgsdepartementet om akutthjelperordningen
benyttet Helsedirektoratet anledningen til å gi ros for Norsk Folkehjelps innsats med
mottakstjenesten på Gardermoen.
Norsk Folkehjelp var tilstede på årets Arendalsuke med flere arrangementer. Ammal
representerte solidaritetsungdommen i en diskusjon om ulikhet med blant annet leder av
Norad og utviklingsministeren, mens Eileen fra Norsk Folkehjelp Follo deltok på LO sitt
direkteoverførte arrangement om beredskap.
Det jobbes med å oppdatere lønnspolicyen i organisasjonen. Denne ble ferdigstilt i fjor, men
man ser behovet for justeringer og den prosessen pågår nå.
I samarbeid med koalisjon av palestinske og europeiske sivilsamfunnsorganisasjoner
lanseres rapporten «Don’t buy into occupation», som handler om å hindre investeringer i
ulovlige okkupasjoner. Rapporten brukes opp mot ny regjering for å få en handelspolitikk
som er i tråd med internasjonalt regelverk.
Det er gått ett år siden to ansatte døde i en ulykke på Solomonøyene. I anledning
ettårsmarkeringen er det sendt blomster til de pårørende.
Avslaget fra UD på støtte til Nuclear Weapons Ban Monitor ble stående, men det tas kontakt
når ny utenriksminister er på plass for å be om at midlene i årets budsjett på nedrustning
brukes opp. I tillegg søkes det om mer varig finansiering fremover.
Det er signert ny avtale med Coop som gir 3 millioner kroner i året. Dette inkluderer ikke
lengre synlighet rundt panteautomatene. Coop har valgt å gå for felles profilering som andre
aktører hva gjelder pantelotteriet, og gir det til Røde Kors. Den nye avtalen med Coop er like
stor i beløp som tidligere.

Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Ammal A. Haj, Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin,
Magnhild Softe Otnes, Vegard Lindbæk, Geir Nilsen

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. Oversikten er oppdatert med ny dato for behandling av
1. mai-tema, som flyttes fra sentralstyremøte 4 til sentralstyremøte 3.
Vedtak:

Sentralstyret godkjenner oppdatert årshjul med datoer for når saker skal
behandles.

Sak 5 STATUS ØKONOMI 2021
Avdelingsleder økonomi orienterte om status økonomi. Den totale inntekten for første halvår er
på 501MNOK. Utenlandsvirksomheten står for mesteparten av inntektene med til sammen
442MNOK. Tap så langt i år ligger på 287.000kr. Prognose 2 gir et positivt budsjettavvik på 56,7
MNOK som gir et foreløpig sluttresultat på 4,437,000kr. Det har vært en nedgang i
markedsinntekter fra frie til øremerkede midler på ca 3 millioner kroner, noe som treffer direkte
på bunnlinjen. I tillegg har organisasjonen en total portefølje på 117 MNOK i obligasjoner. Det er
kommet en renteøkning på 0,25% og avkastningen blir dermed ikke det samme som man har
budsjettert for. Den negative påvirkningen på budsjett i form av mindre frie midler og nedgang i
avkastning på obligasjoner kompanseres med fortsatt lite reiseaktivitet og lave reisekostnader.
Det gjør at prognose 2 lander ca på budsjett. Medlemmer per 30. juni er 12.867. Compliance
ligger foreløpig på et akseptabelt nivå, men her er det ivertsatt flere tiltak som skal kunne gi
avkastning over tid. Det gjelder opplæring, kursing og mer bevissthet rundt tematikken. Det er
utarbeidet gode rutinebeskrivelser og policyer på feltet, men det stilles stadig strengere krav.
Det ble gitt en tilleggsbevilgning fra Norsk Tipping på 2,4 MNOK. Dette gikk direkte til SSU. Jamfør
tidligere diskusjoner om tippemidler, er det Sentralstyret som vedtar fordelingen av disse, men
AU innstiller på at man følger SSU sine anbefalinger i denne konkrete saken. Det er bestemt at
tippemidlene som går til SSU og som ikke brukes innen inneværende år, kan overføres og brukes
til enste år.
Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Christian Stenseng, Vegard Lindbæk, Vegard Wennesland, Geir
Nilsen, Fredrik Munkvold, Jane Filseth Andersen, Henriette Killi Westhrin
Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 6 STATUS VARSLINGSSAKER
Avdelingssjef økonomi og avdelingssjef HR orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir.
Sentralstyret ble fremlagt oversikt over åpne varslingssaker med økonomiske implikasjoner i
kategori L1, samt varslingssaker på HR. Det har kommet to nye varslingssaker på økonomi i
annet kvartal. I den ene saken gjennomføres det nå en helrevisjon av prosjektet for å se etter
misligheter. Det er utfordrende med prosjekter i land hvor penger må overføres i kontanter, og
hvor det dermed ikke er mulig å spore pengene på samme måte. På HR har det kommet inn ti
saker i annet kvartal hvorav en sak er gjenåpning fra førstekvartal. Sammen med ny safeguarderrådgiver som kom på plass i mars jobbes det nå med å se på forbedring av rutiner og
saksbehandling av varslingssaker, samt sikre at saker løses på en rask og god måte.

Ord i saken: Liv Nesse, Jane Filseth Andersen, Christian Stenseng, Hans Eric Haug, Magnhild
Sofie Otnes, Amalie Hilde Tofte
Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 7 STYREEVALUERING
«Styreevaluering» er en fast sak på Sentralstyrets årsplan og ble sist gjennomført i 2020. Målet
er å evaluere Sentralstyrets arbeid og arbeidsform. Funnene fra årets styreevaluering skal
diskuteres på styreseminar som arrangeres i forbindelse med sentralstyremøte 4 2021. Styret
ønsker at styreevalueringen er lik fra år til år slik at resultatene og fremgangen kan sammenlignes.
Det skal også legges til et kapittel om utfordringer og lærdom fra styreperioden med Covid-19.
Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Amalie Hilde Tofte, Vegard Lindbæk, Ammal A. Haj
Vedtak:

Spørreundersøkelsen oppdateres med et eget kapittel om Covid-19 situasjonen.

Sak 8 GJENNOMGANG STATUS LOKALLAG BASERT PÅ ÅRSRAPPORTENE
Avdelingsleder Innenlands orienterte om saken. I 2020/21 har følgende nye lag blitt opprettet:
Voss, Alta, Øvre Romerriket, Hustadvika, nye sanitetsungdomslag i Hå og Tromsø og nytt
Solidaritetsungdomslag i Groruddalen. I tillegg er det planer for oppstart i Vestnes/Rauma. 81 av
102 lag har levert inn årsrapport for 2020. Under koronapandemien har sanitetsmannskap lagt
ned tusenvis av timer i innsats, og gjennomført oppdrag både på vegne av helsevesenet og
kommuner. Samfunnspolitiske lag har gjennomført flere, nye koronavennlige aktiviteter som
digital leksehjelp, språk- og folketurer, og sommerskole for barn og unge. Sanitetsungdom har
opplevd nedgang i både medlemmer og aktivitet under Covid-19, og også Solidaritetsungdom har
opplevd stor usikkerhet rundt arbeidet. Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom sender
inn skriftlige innspill på hva de mener trengs av ressurser for å få reell styrking av
ungdomsbevegelsen.
Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Ammal A. Haj, Jorge Alex Dahl, Amalie Hilde Tofte, Fredrik
Munkvold, Øystein Valen, Vegard Wennesland, Henriette Killi Westhrin, Geir
Nilsen
Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 9 FRIVILLIGHETENS ÅR
Avdelingsleder Innenlands presenterte saken. 2022 er frivillighetens år, og i den anledning har
Norsk Folkehjelp blitt invitert med i Frivillighet Norges planlegging og koordinering av
frivillighetsåret. Målsetningen for Frivillighetens år er økt deltakelse, økt mangfold, at flere
arenaer blir tilgjengelig for flere i befolkningen, samt økt synlighet av frivillighetens rolle og innsats.
Utvalgene i Norsk Folkehjelp skal inkluderes i planleggingen av dette arbeidet. Der hvor det er
ønskelig at lokallag kobles på er det viktig at lokallag får beskjed tidlig slik at det kan legges inn i
kalenderen og planlegges rundt dette.

Ord i saken: Geir Nilsen, Jorge Alex Dahl, Henriette Killi Westhrin, Mimmi Kvisvik, Ingrid Sætre,
Ammal A. Haj, Fredrik Munkvold, Peter Harholt
Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 10 HONORAR SENTRALSTYRELEDER
Representantskapsmøte Sanitet fremmet sak for Sentralstyret om honorar til sentralstyreleder.
Representantskapsmøte Sanitet ser utfordring med dagens modell der styreleder ikke mottar
styrehonorar for sitt verv og ønsker derfor en utredning for å se på mulighetene for å tilby
styreleder honorar for sitt verv.
Innstilling fra SSU: Sentralstyret ber administrasjonen utrede saken før den legges frem for
Sentralstyret for behandling. Sentralstyret oversender saken til Landsmøtet 2023 for endelig
behandling.
Innstilling fra AU: Sentralstyret ber administrasjonen utrede saken før den legges frem for
Sentralstyret for behandling. Eventuell avgjørelse om saken skal oversendes til landsmøte eller
ikke bør bestemmes etter utredningen er gjennomført.
Styremedlem Jorge Alex Dahl fremmet forslag om at vedtaket avvises og at saken ikke sendes
videre til utredning. Sentralstyret stemte over forslaget til Jorge Alex Dahl.
Forslaget ble vedtatt med 15 mot 1 stemmer.
Sentralstyret melder tilbake til representantskapsmøte Sanitet at dersom de ønsker saken
behandlet må dette fremmes som egen sak til landsmøte.
Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Kjersti E.R. Jenssen, Magnhild Sofie Otnes,
Ammal A. Haj, Vegard Lindbæk, Amalie Hilde Tofte, Geir Nilsen, Øystein Valen
Vedtak:

Vedtaket avvises. Administrasjonen skal ikke utrede saken og saken skal ikke opp
til behandling i Sentralstyret.

Sak 11 FØRSTEHJELPSKURS
Seksjonsleder Førstehjelp og redning presenterte saken. Saken om førstehjelpskurs har vært
grundig diskutert i Sentralstyret etter avtalen med Life ble sagt opp. Det er utarbeidet flere forslag
for veien videre, hvor Sentralstyret ønsker at Norsk Folkehjelp skal fortsette å være en aktør som
selger førstehjelpskurs, men dette skal driftes av lokallag med støtte fra administrasjonen, og ikke
kommersielt. Sentralstyret støtter derfor forslag A som inkluderer følgende: Det ansettes en
person i full stilling ved Norsk Folkehjelps hovedkontor, alternativt ved et av regionskontorene.
Denne stillinger er tiltenkt å hjelpe lokallag med deres satsing på førstehjelpskurs. I dette
alternativet hviler ansvaret for salg, planlegging og gjennomføring på de enkelte lokallag, men det
kan forventes betydelig støtte fra sentralt hold. Dette kan inkludere felles online
påmeldingssystemer samt produksjon av standardisert kursmateriale. Det er ikke realistisk at

denne stillingen skal kunne hel- eller delfinansieres gjennom et administrasjonsgebyr. Ordningen
må således anses å være en bevisst investering i våre lokallag. En forutsetning for å lykkes med
å avholde flere kurs med denne modellen er at det utdannes flere instruktører i lokallagene.
Ambisjonen her er å øke kursaktiviteten over tid, mens man bygger solide systemer basert på
markedets forventinger avdekket i markedsundersøkelse.
Som del av sakspapiret ble Sentralstyret fremlagt et brev med innspill fra NF Hadeland. Dette ble
behandlet som del av saken.
Ord i saken: Erlend Aarsæther, Vegard Lindbæk, Torulf Mikkelsen, Jorge Alex Dahl, Henriette
Killi Westhrin, Mimmi Kvisvik, Geir Nilsen
Vedtak:

Sentralstyret støtter forslag A. Administrasjonen skal jobbe videre med å finne en
budsjettmessig løsning for alternativ A, og endelig avgjørelse tas ved vedtak om
budsjett 2022.

Sak 12 EVALUERING 1. MAI-AKSJONEN
Tema for årets 1.mai-aksjon var «Stopp ulikheten, rettferdig fordeling av vaksiner». Aksjonen
hadde tre hovedmål: 1) Inntekter: 1,2 millioner, 2) Politisk fokus på årets tema og 3) 250 nye
medlemmer. Det ble samlet inn mindre penger enn forventet, som skyldes flere faktorer. Blant
annet var temaet for 1.mai-aksjonen litt for politisk som innsamlingstema, selv om det ga gode
resultater for samarbeid med fagbevegelsen. I tillegg var det flere utfordringer med bruk av
innsamlingsmetodene. Til neste år må det fokuseres på å finne et tema som kan kombinere det
operative og det politiske Norsk Folkehjelp jobber med, samt i større grad klare å bruke 1. mai til
en arena hvor man verver medlemmer.
Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Henriette Killi Westhrin, Mimmi Kvisvik, Magnhild Sofie Otnes,
Ammal A. Haj, Jane Filseth Andersen
Vedtak:

Sentralstyret tar evalueringen til orientering.

Sak 13 TEMA 1.MAI-AKSJON 2022
Sentralstyret ønsker å bygge videre på innholdet fra 2019-kampanjen «Demokrati på spill,
organisasjonsretten i fare». Det er stadig farligere å være en rettighetsforkjemper, enten man
kjemper for faglige rettigheter eller kampen om naturressursene. Norsk Folkehjelp opplever stadig
oftere at våre partnere opplever at tillitsvalgte blir drept, arrestert eller torturert, og generelt er
redde for å kunne gjøre sitt arbeid. Kampen om naturressurser er det feltet hvor flest
menneskerettighetsforkjempere blir drept, og valg av dette temaet for 1. mai-aksjonen 2022
handler om hvordan ivareta sikkerheten til aktiviteter som jobber innenfor dette feltet. I år ble det
laget en rapport i samarbeid med Agenda som ble utgitt i forbindelse med 1.mai-aksjonen. Dette
ga økt synlighet og politisk trøkk og det legges derfor opp til at man lager en ny rapport for neste
års innsamling.
Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Amalie Hilde Tofte, Mimmi Kvisvik, Ammal A. Haj

Vedtak:

Tema for 1. mai 2022 blir «Rettighetskamp på liv og død» (Arbeidstittel). Dette skal
gjennomføres innenfor rammene av Norsk Folkehjelps overordnede profil på
demokrati og fordeling.
Valg av 1. mai-tema flyttes som fast vedtakssak fra Sentralstyremøte 4 til
Sentralstyremøte 3. Det tas forbehold om at dersom store hendelser oppstår kan
tema måtte byttes i tråd med det. I slike tilfeller skal Sentralstyret orienteres om
endringer.

Sak 14 LANDSMØTEKALENDER
Sentralstyret vedtar landsmøtekalender for landsmøteperioden 2020-2023. Enkelte saker i
landsmøtekalenderen har vært til behandling i Sentralstyret. Saken er en orienteringssak da
landsmøtekalenderen er et levende arbeidsdokument. Det er tatt utgangspunkt i Norsk
Folkehjelps vedtekter for å sørge for at planene er i overenstemmelse med vedtektene.
Vedtak:

Sentralstyret tar landsmøtekalenderen til orientering.

Sak 15 TID OG STED FOR LANDSMØTE
Sentralstyret har tidligere (sak 19/5/2020) vedtatt at dato for landsmøtet i Norsk Folkehjelp i 2023
skal være i helga 25. til 27. august. Det er besluttet at arrangementet skal være på det sentrale
østlandsområdet. Dette sakspapiret inneholder endelig forslag til hotell.
Ord i saken: Geir Nilsen, Mimmi Kvisvik, Ammal A. Haj, Ingrid Sætre, Henriette Killi Westhrin
Vedtak:

Administrasjonen gjennomfører sluttforhandlinger og tegner kontrakt med Scandic
Oslo Airport hotell for gjennomføring av landsmøtet i 2023.

Sak 16 MEDLEMSSERVICE «UTVIKLINGSPROSJEKT ENKLERE FRIVILLIGHET»
Seniorrådgiver Innenlands orienterte om saken. Det er satt ned en arbeidsgruppe knyttet til punkt
tre i de overordnede prioriteringene fra landsmøtet "det skal være attraktivt og enkelt å være
frivillig", med fokus på underpunktet om at det skal prioriteres å lage «Gode løsninger for
organisasjonsarbeid som sikrer at mest mulig av tiden man investerer som frivillig kan gå til
formålsaktivitet.» Arbeidsgruppen sikter mot å samle de ulike ressursene, innloggingene i ulike
systemer og interne informasjonskanaler i et eget intranett for tillitsvalgte, med en innlogging for
flest mulig av våre systemer. En slik plattform vil forhåpentligvis gjøre det enklere å administrere
lokallaget da informasjon, ressurser og systemer er samlet ett sted.
Ord i saken: Ingrid Sætre, Vegard Lindbæk, Øystein Valen, Kjersti E.R. Jenssen, Ammal A. Haj
Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 17 EKSEMPLER PÅ NORSK FOLKEHJELP SITT ARBEID MED INTERNASJONALT
REGELVERK I KONFLIKTOMRÅDER
Avdelingsleder Humanitær Mine- og eksplosivrydding og rådgiver Utvikling og humanitært

samarbeid orienterte om saken. Internasjonalt regelverk i konfliktområder er et tema som berører
mye av det Norsk Folkehjelp jobber med internasjonalt. Norsk Folkehjelps utgangspunkt er å følge
Folkeretten og internasjonale retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Det har vært flere saker det
siste året som tyder på at det er en forvirring rundt selskaper og myndigheters ansvar hva gjelder
menneskerettigheter. I forbindelse med dette har Norsk Folkehjelp, i samarbeid med LO og
Fagforbundet, bestilt en rapport om Folkeretten og næringsvirksomhet i konfliktområder.
Rapporten ser på de nasjonale reglene om næringslivets ansvar i konfliktområder. Konklusjonen
er at norsk regelverk er godt, men det er for dårlig veiledning og praktisering av regelverket.
Et annet felt hvor Norsk Folkehjelp jobber aktivt for styrking av internasjonalt regelverk er i
arbeidet mot bruk av eksplosive våpen i tett befolkede områder (EWPIA). Kriger gjennomføres nå
i stor grad i byer, noe som gir større ødeleggelser på beboelse, infrastruktur og ikke minst sivile.
90% av de drepte og skadde ved bruk av EWIPA er sivile. Norsk Folkehjelp er med i en
internasjonal koalisjon som jobber med å dokumentere effekten av disse våpnene på
sivilbefolkningen. Koalisjonen jobber også med å få stater til å bli med på en erklæring om å
unngå bruk av våpen som i størst grad rammer sivile. Norsk Folkehjelp har god erfaring med å
kombinere den operasjonelle erfaringen fra felt opp mot konvensjonelt arbeid.
Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Amalie Hilde Tofte, Ammal A. Haj, Henriette Killi Westhrin,
Andrew Preston, Per Håkon Breivik
Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 18 ANTIRASISMESATSINGEN I NORSK FOLKEHJELP
Rådgivere Innenlandsavdelingen orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir.
Antirasismesatsingen er en helhetlig, systematisk, og praktisk tilnærming til Norsk Folkehjelp som
antirasistisk organisasjon. Prosjektets hovedmål er å få våre medlemmer, frivillige, tillitsvalgte, og
på sikt samarbeidspartnere, med i kampen mot rasismen som skjer hver dag. Sekundære mål er
identitetsbyggende aktiviteter, synlighet, og rekruttering av nye frivillige, medlemmer og
tillitsvalgte, samt legge grunnlag for oppstart av nye lag som vil jobbe med antirasisme. Det er
utviklet både kurs og en kursmanual. Kursledere skal i utgangspunktet være frivillige i lokallag.
Kurset er utviklet på bestilling fra Samfunnspolitisk utvalg, og etter initiativ fra
Solidaritetsungdommen.
Ord i saken: Ikke notert. Mimmi, Jorge, Vegard V, Ammal, Ingrid, Geir, Amalie, Ammal, Fredrik
Vedtak:

Det iverksettes en antirasismekampanje for hele Norsk Folkehjelp i tråd med
planene presentert i sakspapiret.

Sak 19 REVIDERING AV ETISKE STANDARDER
Norsk Folkehjelps etiske standarder ble vedtatt av Sentralstyret i 2013, og revidert i 2014 og 2016.
I 2020 ble det utarbeidet en veileder for etiske innkjøp for lokallag. Det ble klart at standardene
hadde ytterligere behov for revisjon, har ny versjon ble presentert for Sentralstyret. De etiske
standardene legger føringer for Norsk Folkehjelps arbeid med innkjøp, investeringer og
innsamling av midler. I tillegg inneholder standardene en intern liste med oversikt over selskaper

som organisasjonen mener bidrar til brudd på Folkeretten og derfor bør unngås. Lokallag som
sliter med vanskelige eller uklare kontrakter kan ta kontakt med hovedkontoret for hjelp med dette.
Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Amalie Hilde Tofte, Geir Nilsen, Liv Nesse, Mimmi Kvisvik,
Ammal A. Haj, Vegard Wennesland
Vedtak:

Sentralstyret godkjenner oppdaterte etiske standarder for innkjøp, investering og
innsamling som fremlagt.

Sak 20 MØTEPLAN 2022
Sentralstyremøter for 2022 finner sted følgende helger: 18-20. mars, 10-11. juni, 23-24.
september og 2-3. desember. Sentralstyremøte 1 avholdes hos et lokallag på Nord-Vestlandet.
Sentralstyremøte 2 avholdes i nærheten av Oslo, og det forsøkes å avholde møte i forbindelse
med samling for internasjonale programmer på Sørmarka.
Vedtak:

Sentralstyret vedtar møteplan for 2022.

Sak 21 SENTRALSTYRETS KVARTER
Saken ble behandlet uten representanter fra administrasjonen tilstede.
Sak 22 EVENTUELT
Gjennomgang protokoll fra Kontrollkomiteen:
Kontrollkomiteen har bedt administrasjonen legge inn informasjon om sluttavtaler i status
økonomi som presenteres på hvert sentralstyremøte. Det skal fremkomme om sluttavtalen
gjelder nasjonalt/internasjonalt og hvilke budsjettmessige konsekvenser sluttavtalen får. I
tillegg har Kontrollkomiteen vedtatt at komiteen skal på ny prosjektreise til hundesenteret i
Sarajevo for å følge opp sakene som ble avdekket på forrige prosjektreise i 2019. Ellers er
Kontrollkomiteen fornøyd med å få oppfølging på skatt Irak, dollarsaken og at man tidlig ble
informert om situasjonen i Afghanistan.
Ord i saken: Kjersti E.R. Jenssen
Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering.

Oslo, 25. september 2021

Amalie Hilde Tofte
1.nestleder

Liv Nesse
2. nestleder

