
 

 
 
Til: Lokale lag 
Fra:  Norsk Folkehjelp, SSU 
Dato:  25. mars 2020 
 
 
 
 
 
Korona-situasjonen bidrar til at noen lag sliter økonomisk. 
Vi får meldinger om at noen lokallag er i en vanskelig økonomisk situasjon i forbindelse med 
pandemien. Dette gjelder lag som sitter med lån på hytte eller hus. Lokallag med faste utgifter 
som leie av lokaler, driftsutgifter og vedlikehold på biler, ATV, snøscooter etc.  Noen av dere har 
budsjetterte inntekter fra hytteutleie, lokalutleie, sanitetstjenester og salg av førstehjelpskurs. 
Det er særdeles vanskelig når så stort inntektsgrunnlag uteblir.  Andre lag sliter også med 
likviditeten i disse dager. 
 
Store forskjeller 
Variasjonen i den økonomiske situasjonen for lokallagene i Norsk Folkehjelp er stor. Noen lokallag 
har oppsparte midler og romslig økonomi, mens andre har en mer marginal økonomisk situasjon. 
Denne situasjonen kan bidra til at dere har behov for å hente driftsmidler fra tidligere overskudd 
(oppsparte midler).  
En god solidaritetstanke i disse tider er at hvis noen av lagene har mange penger på bok, så gi et 
lite tilskudd til nabolaget som sliter.  
Vi må ikke glemme at vi i tillegg til vår vanlige beredskap også har et samfunnsoppdrag i å bistå 
samfunnet ved kriser og katastrofer. Mange kommuner, bedrifter og enkeltpersoner har støttet 
godt opp om mange lokallag tidligere, og dette har gitt mange lag en buffer som nå kan brukes.  
Samtidig jobbes det for å få ordninger på plass for å dekke reelle utgifter for lagene i forbindelse 
med koronainnsats, og spesielt ekstraordinære utgifter som mange opplever å få nå. Vi leter også 
etter løsninger til å kunne hjelpe dersom noen kommer i skikkelig økonomisk krise, og kan risikere 
å måtte selge hus og hytter, eller legge ned hele driften fordi likviditeten er borte. Denne 
bekymring melder vi inn til myndighetene.  
 
Vurder situasjonen som at inntektsgrunnlaget uteblir i minimum 6 
måneder. 
Her er noen forslag til hva lagene nå kan gjøre: 

• Se om dere kan reduserer utgifter slik at de tilpasses inntektene. Gjør dette så tidlig som 
mulig. 

o Kan dere se på faste utgifter som leie? Er det mulig å få til en avtale med utleier 
om redusert leiekostnader i denne perioden?  

o Trenger dere alle abonnementene på telefon? 



 

o Gjennomgang av forsikringer 
o Gjennomgang av alle andre faste utgifter 
o Har dere noen variable utgifter som kan reduseres, som for eksempel drivstoff, 

forbruksmateriell, mat til mannskaper og reiseutgifter? 
o Kan dere sette planlagte investeringer på vent, selv om de står i budsjettet?  

• Søk banken om avdragsfrihet på lån over en gitt periode. På bankenes hjemmesider vil 
dere finne enkle beskrivelser på hvordan dere skal gjøre dette og om det finnes en fast 
periode dere kan søke om avdragsfrihet. Ta gjerne personlig kontakt med banken for å 
forklare konsekvensene for samfunnet dersom for eksempel beredskapshytta forsvinner 
eller beredskapen dere på andre måter svekkes på grunn av dette. 

• Opprett en spleis. Det er flere som står i en vanskelig situasjon akkurat nå, og det er viktig 
at lokalsamfunnet vet at dere trenger hjelp. Det er også viktig å beskrive hvilke 
konsekvenser en eventuell redusert beredskap har for lokalsamfunnet. 

• Følg med på de ulike stiftelsene og se om det gis mulighet for å søke om penger der. Både 
lokale og nasjonale stiftelse og banker har de siste dagene åpnet for ekstraordinær 
koronastøtte til sine lokalsamfunn. 

• Legathåndboka kan også være et oppslagsverk for hvor dere kan søke om støtte. 
• Ta kontakt med lokale medier for å fortelle om situasjonen, for å få oppmerksomhet om 

saken. Vær oppmerksom på at dette er en utfordrende tid for mange, og hold fokus på 
deres viktige rolle i lokalsamfunnet og hvordan dette eventuelt kan svekke den lokale 
beredskapen. 

Meld fra til beredskap@folkehjelp.no så fort dere ser at beredskap og drift trues av 
økonomiske konsekvenser de neste 6 månedene.  
 
SSU håper selvsagt at denne omstillingen dere nå står overfor løser seg til det beste for dere. 
Allikevel er det viktig for oss å ha en oversikt over hva denne koronasituasjonen betyr for lagene 
våre. 
Lykke til med videre innsats, vi er stolte over det gode arbeidet dere utfører lokalt! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Folkehjelp Sanitet 
 
Vegard Eidissen Lindbæk      Runi Putten 
Leder sentralt Sanitetsutvalg      Utvalgssekretær 
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