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Sak 1 KONSTITUERING
Styreleder åpnet møtet.
Ord i saken:
Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2 FORDELING AV MEDLEMSKONTINGENT
Styreleder presenterte saken om fordeling av medlemskontigent for sentralstyret. På landsmøte
2019 ble det vedtatt nye retningslinjer for fordeling av individuell medlemskontingent. Dette vedtaket
forutsatte at regionene skulle legges ned 1. april 2020, noe som ikke har latt seg realisere grunnet
koronakrisen. Man har dermed havnet i en situasjon hvor regionene formelt ikke er nedlagt når
kontingenten skal fordeles og det kan stilles spørsmål ved om regionene har krav på sin
kontingentandel. Vedtaket foreslår å presisere at landsmøtets vedtak om fordeling av individuell
kontingent gjelder på tross av utsettelse av regionnedleggelsen.
Ord i saken: Gerd Kristiansen
Vedtak: Fordeling av individuell medlemskontingent for 2020 gjennomføres i tråd med landsmøtes
vedtak som sier at lagene skal få 60%, sentralt 25% og de siste 15% skal inn i fondet til
Organisasjonsutvalget.

Sak 3 ORIENTERING FRA GENERALSEKRETÆR
Allerede 9. mars fikk alle ansatte beskjed om å forberede seg på hjemmekontor, og 11. mars blei
dette gjennomført Norsk Folkehjelp har nå hatt hjemmekontorsituasjon i fem uker. Parallelt med
dette har hele organisasjonen, både i administrasjonen og blant frivillige, måtte starte arbeidet med
å snu om arbeidet vårt og tilpasse oss en ny situasjon og hverdag. Fra administrasjonens side har
det vært jevn og god dialog med SSU og det samme har det vært opp mot nasjonale myndigheter –
både hva gjelder nasjonalt og internasjonalt arbeid. Det har vært god dialog med helse- og
beredskapsmyndigheter, og det er et klart inntrykk av vår stemme blir hørt. Etter hvert har også IMDI
kommet på banen med nasjonalt arbeid for informasjonsspredning til innvandrerbefolkningen. Også
her har Folkehjelpen en tydelig rolle.
Det har også vært tett dialog og samarbeid med Norad og UD, hvor vi har deltatt på møter med
utviklingsministeren, utenriksministeren og ledelsen i Norad. De har vært tydelig på hvilken viktig
rolle Folkehjelpen har med å være deres øyne og øre på bakken og gi dem innspill på hvordan ting
utvikler seg i land hvor vi jobber, og hvordan dette bør håndteres.
På mine- og eksplosivrydding (HME) er nesten all aktivitet stengt. Det er fortsatt drift i Afghanistan,
Tadsjikistan og Stillehavet. Nedstengelsene skyldes dels nasjonale restriksjoner og blant annet
begrensninger på fly og transport som hindrer eventuell medisinsk evakuering, noe som er en
forutsetning for minerydding. Det er også minimumsdrift på hundesenteret i Sarajevo, men hundene
får fortsatt trening.
HME og mineryddingsarbeidet har møtt stor forståelse fra givere når det kommer til situasjonen vi
er i, og ingen har trukket støtten selv om våre ansatte ikke får jobbet. Det betyr at vi ikke har behøvd
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å gå til permitteringer, noe vi selvsagt er glade for. Selv om lønnskostnadene utgjør en stor del av
mineryddingsutgiftene, vil det likevel være redusert omsetning når vi ikke har aktivitet på bakken.
Vi jobber nå med prognose 1 som vil bli presentert på styremøte 2 2020. Det er for tidlig å konkludere
på denne prognosen, men prognosen preges av store endringer og mye usikkerhet.
Uken før påske signerte vi ny kontrakt med både Utenriksdepartementet og Norad. Både UD og
Norad har vist en vilje til fleksibilitet og forståelse for at Norsk Folkehjelp nå vrir om våre programmer
til å svare på dagens utfordringer. Det sendes ukentlige oppdateringer til Norad.
Innen humanitært arbeid kunne vesentlig mer ha blitt gjort med mer midler. Behovene er enorme.
Norad har fjernet kravet om egenandeler, men ambisjonen er å fortsatt klare å få inn disse midlene.
Dette er midler som går direkte til våre partnere, og dette er penger som er sårt trengt i denne
situasjonen. Tryggheten er likevel at dersom vi ikke når målet vårt har vi fleksibilitet fra Norad i
ryggen.
I Norge har vi fått ekstra bevilgning på tre millioner kroner til Covid-19 innsats fra
justisdepartementet. Dette er fordeling fra en pott på 10 millioner kroner til organisasjoner som driver
med frivillig beredskap. Det jobbes i tillegg mot revidert statsbudsjett for å sikre mer støtte til
Folkehjelpen. I tillegg har Gjensidigestiftelsen støttet med om lag 2 millioner kroner, og Dam har gitt
200.000kr til smittevernstiltak.
På flyktning og integrering har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) bevilget 1,5 millioner til
informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen. Dette viser at vi fortsatt regnes som en sentral
organisasjon på dette feltet, selv om vi ikke lenger driver asylmottak. Det jobbes nå med å kartlegge
og nå ut til ulike innvandrerorganisasjoner som vil være naturlige samarbeidspartnere på dette
prosjektet. Å bygge opp et slikt nettverk nå vil være noe som kan brukes videre i fremtiden.
Det er for tidlig å si noe om markedsarbeidet, men det har blitt sendt ut innsamlingsaksjoner i tillegg
til en pågående Facebook-innsamling. På kommunikasjonsavdelingen jobbes det med daglige
sosiale oppdateringer om vårt nasjonale og internasjonale arbeid, samt å selge inn pressemeldinger
om Folkehjelpens innsats under koronapandemien. I tillegg jobbes det med å videreformidle historier
og beskrivelser fra våre lokale partnere til internasjonale medier, for å sikre at dette blir en del av
grunnlaget for dekningen av krisen.
Årets 1.mai-aksjon har blitt endret grunnet koronasituasjonen, men aksjonen har fortsatt en klar
innretning som gjør at vi skiller oss fra andre organisasjoner med fokus på humanitært arbeid
kombinert med et tydelig politisk budskap. Årets nye slagord er «Stans smitten – ikke demokratiet».
Det handler om behovet for et sterkt sivilsamfunn som sikrer sannferdig informasjon til befolkningen
og som fungerer som en vaktbikkje som sørger for at pandemien ikke brukes som en unnskyldning
fra autoritære myndigheter til å undertrykke folk. Folkehjelpen er koblet på LO Sentralt sine digitale
plattformer og kommer til å delta på flere lokale, digitale arrangementer over hele Norge. Med digitale
appeller vil vi forhåpentligvis være synlige til tross for at det ikke blir en klassisk markering.
Oppsummert har Norsk Folkehjelp vist seg som en tydelig beredskapsorganisasjon, både operativt
og administrativt, som fortsatt holder trykket oppe både internasjonalt og nasjonalt.

Ord i saken:

Gerd Kristiansen, Mimmi Kvisvik, Stine Antonsen, Jorge Alex Dahl,

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.
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Sak 4 ORIENTERING FRA SENTRALT SANITETSUTVALG
Vegard fra sentralt Sanitetsutvalg orienterte om Folkehjelpens beredskapsinnsats under
koronapandemien. I starten var det en viss frykt for at stort bortfall av operativt mannskap skulle
hindre utrykking på redningsoppdrag, men det har ikke vært noe rapporter fra lag som ikke også har
klart å opprettholde dette gjennom hele perioden. Dette er veldig viktig. Det er færre
redningsoppdrag enn normalt, men til gjengjeld har saniteten påtatt seg svært mange andre
oppdrag, men som da ikke har gått på bekostning av vanlig beredskap og operative drift. Ettersom
flere sanitetsvakter og andre oppdrag har falt bort er det frigjort en del kapasitet i lagene som nå
deltar på andre arenaer. 28 lokallag har svart på 270 oppdrag og lagt ned 3700 timer i direkte
koronainnsats. Saniteten har beredskapsambulansen i konstant drift.
Saniteten bidrar nå med aktiviteter som utkjøring av mat og medisiner til mennesker i karantene,
kartleggingsarbeid av hygienetiltak for kommuner, besøkskontroll ved alders- og sykehjem,
adkomstkontroll ved flyplasser og havneområder for å gi informasjon om karanteneregler ved
ankomst, parkeringsvakter og koordinering av kø ved smittelegevakt, avlastning i akuttmottak,
henting og utlevering av smittevernutstyr til helsesektoren og utlevering av overraskelsespakker til
lokalbefolkningen.
Norsk Folkehjelp sentralt har koordinert smittevernutstyr til alle lag som er i koronainnsats. Sanitet
har fått 133 nye medlemmer i denne perioden, og de fleste har meldt seg som frivillige til innsats
under koronasituasjonen. Norsk Folkehjelp har fått innvilget seks prosjekter hos Gjensidigestiftelsen
på totalt kr. 2 329 072, samt 200.000 fra DAM stiftelsen og tre millioner fra Justisdepartementet. I
tillegg har Ringnes donert 17.000 flasker med solo og Imsdal til våre frivillige. SSU har omdisponert
materiellstøtte og midler fra kompetanse- og utviklingsfondet slik at lagene kan søke om midler til
koronatiltak.
Saniteten har utarbeidet en rekke prosedyrer, retningslinjer, e-læring og informasjon til både
medlemmer og mannskap, og alt er tilgjengelig på Folkehjelpens nettsider:
https://folkehjelp.no/forstehjelp-og-redningstjeneste/om-koronaviruset.
For saniteten har det vært en veldig rolig påske, med noen få leteaksjoner. Det har vært lite oppdrag
i fjellet, men til gjengjeld mer aktivitet i byene grunnet hytteforbudet, og mye av aktiviteten har derfor
funnet sted der.
Ord i saken:

Gerd Kristiansen, Henriette Westhrin

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 5 ORIENTERING FRA SAMFUNNSPOLITISK UTVALG
Samfunnspolitisk utvalg har også måtte snu om arbeidet og tilpasse det til situasjonen vi befinner
oss i. Utvalget har blant annet sendt ut informasjonsskriv til samfunnspolitiske lag hvor de
oppfordres til å tilby sin hjelp til lokale sanitetslag der hvor det er behov og aktiviteter som ikke
krever sanitetskunnskap/være beredskapspersonell. Det har vært et godt samarbeid mellom
saniteten og samfunnspolitisk i disse tider, hvor saniteten har vært i ledelsen også for «ordinære
medlemmer» uten sanitetsbakgrunn som ønsker å bidra. Dette har fungert veldig godt blant annet
på Vestlandet. Samfunnspolitisk utvalg har behandlet flere søknader til koronaaktivitet gjennom
tilskuddsordningen som nå er på plass. Disse midlene har blant annet gått til overraskelsespakker
til ulike grupper i samfunnet, samt til individuelle aktiviteter for innvandrerfamilier.
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Utvalget har også startet opp arbeidet med webinarer. Første webinar ble holdt 4. april på den
internasjonale dagen for landminer. Neste webinar finner sted onsdag 23. april og handler om
Palestina. Disse webinarene vil fortsette utover året. I forkant av webinaret 4. april ble det sendt
ut informasjon til alle samfunnspolitiske lokallag med informasjon og materiell om hvordan
lokallag kunne markere både 21. mars – den internasjonale dagen mot rasediskriminering og til
den internasjonale landminedagen. Flere lokallag var med på markeringen 1. april knyttet til
flyktningleiren Moria i Hellas med oppfordring om å evakuere barnefamilier. Generalsekretæren
holdt digital appell på det digitale arrangementet som foregikk over Facebook.
Samfunnspolitisk utvalg er nå knyttet på arbeidet og midlene fra Imdi med informasjonsspredning
til innvandrerbefolkningen. Her har Folkehjelpen allerede et stort nettverk av aktører og
samarbeidspartnere som vi tidligere har jobbet med på feltet, og det jobbes nå med å kartlegge
hvem man kan samarbeide med og hva som skal gjøres. Ettersom informasjonen stadig
oppdateres er det viktig å sikre gode informasjonskanaler som lett kan gi ut oppdatert informasjon,
og det er derfor partnere i innvandrermiljøene er helt essensielt. NF Oasen blir viktige i dette
arbeidet.
Ord i saken:

Walfred Andersson, Gerd Kristiansen

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SAK 6 ORIENTERING FRA INTERNASJONALT ARBEID
Gry Ballestad, leder av internasjonal avdeling, orienterte sentralstyret om Folkehjelpens
internasjonale arbeid under koronapandemien. I flere land begynner situasjonen nå og dra seg til.
Fortsatt er det slik at tallene på antall registrerte smittede er nokså lavt, men man vet ikke de faktiske
tallene. I flere av Folkehjelpens prosjekter jobbes det derfor med forberedelser som
informasjonsspredning og utdeling av hygieneartikler. Det er stor bekymring i fattige land hvor det
er manglende systemer for å kunne takle en slik pandemi, men også særlig for de land som allerede
befinner seg i en humanitær krise med forhold som gjør dem enda mer sårbar. I områder som
flyktningleirer og slumområder bor mennesker veldig tett med dårlig tilgang på vann og
sanitærforhold, og med svake helsesystemer. Folkehjelpen jobber både i slumområder og i
flyktningleirer i blant annet Syria, Libanon og Palestina. Bekymringen er nå på andre land med store
slumområder hvor man fort kan få humanitære behov uten tilstedeværelse av humanitære systemer
som kan aktiveres. I flere land mangler myndighetene evne og vilje til å overvåke det som skjer,
samt sette inn tiltak for å hindre smitte og respondere på en eventuell krise. Flere land har ustabile
og svake styringssystemer med allerede pågående kriser. Stor smittespredning i disse landene vil
ytterligere forsterke de eksisterende krisene. Koronapandemien er i utgangspunktet en helsekrise
hvor smitten er faren, men i flere land utvikler dette seg nå til å bli en mer omfattende krise som
også får konsekvenser politisk, økonomisk og sosialt.
Folkehjelpen fortsetter med aktiviteter i programland etter beste evne, og mye av aktiviteten er snudd
om til å respondere på koronasituasjonen. Det viktigste er å sikre trygge omgivelser for våre ansatte
og for de vi prøver å hjelpe. Hjelpearbeidere kan bidra til spredning av smitte, og en viktig oppgave
er derfor å sikre at programmene er trygge og forberede dem på det som kommer og hvordan man
responderer på det. I tillegg til å endre aktiviteten i eksisterende program startes det også opp nye
programmer grunnet dagens situasjon. For 2020 er det budsjettert med en million kroner som kunne
forskutteres til igangsetting av humanitært arbeid. Dette er nå gjort og midlene er brukt på å sette i
gang informasjonsarbeid og utdeling av hygieneartikler i Syria og Libanon. Det er også satt i gang
systemer for å kunne isolere smittede mennesker i leirene i Libanon. Våre sivilsamfunnspartnere
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har mulighet til å nå ut til lokalbefolkningen
Folkehjelpen jobber altså både med umiddelbar humanitær respons knyttet til smittespredning, både
i form av informasjonsspredning og hygienetiltak, men disse tiltakene trigger og forsterker andre
behov som også må responderes på. Derfor jobber Folkehjelpen i stor grad med matsikkerhet og
seksualisert og kjønnsbasert vold. Begge deler har hatt en sterk økning under pandemien, både i
land med allerede eksisterende humanitære kriser, men også i andre land kommer dette mer og
mer til syne. Flere partnere har satt opp ulike funksjoner for å svare på dette, blant annet
krisetelefoner og veiledning for kvinner som rammes av vold i hjemmet.
Sivilsamfunnets rolle som vaktbikkje er viktigere enn noen gang, spesielt når myndigheter går hardt
til verks med portforbud og andre strenge lover og regler. I rapporter om menneskerettighetsbrudd
rapporteres det nå på politi som bruker portforbudene til å presse igjennom endringer de ellers ikke
ville fått igjennom. Sivilsamfunnet jobber for å sikre god informasjonstilgang for befolkningen, sikre
at midler gitt til kriserespons ikke misbrukes og overvåke betingelser for lån som nå gis til
utviklingsland for å håndtere krisen. Det er helt essensielt med et aktivt sivilsamfunn som løfter saken
for sårbare grupper og sikrer tiltak som også dekker deres behov. I Sør-Afrika har en av våre
partnerorganisasjoner som jobber med slumbefolkningen gått sammen med to andre
samarbeidsorganisasjoner - bestående av jurister og akademiker - for å tale slumbefolkningens sak
og sette søkelys på deres situasjon. Dette har gitt gode oppslag i media og fått oppmerksomheten
over på situasjonen for sårbare grupper som ikke har mulighet til å følge myndighetenes råd grunnet
dårlige leveforhold i slummen.
Det har vært tett og godt samarbeid med Norad hele veien, hvor Folkehjelpen har gitt viktige innspill
på sivilsamfunnets rolle under koronapandemien.
Ord i saken:
Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Oslo, 16.04.2020

Gerd Kristiansen
Styreleder

Amalie Hilde Tofte
1.nestleder
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