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Informasjon om retningslinjer for frivillig internasjonalt 

engasjement i lokallag 

Under Norsk Folkehjelps sentralstyremøte i juni 2021 ble det vedtatt oppdaterte retningslinjer 

for frivillig internasjonalt engasjement i lokallag. Retningslinjene finner du nederst i dette 

brevet.  

 

Hvordan følges vedtaket opp?  

• I tråd med sentralstyrets vedtak utarbeider administrasjonen en håndbok for 

internasjonal solidaritet rettet mot lokallagene, i samarbeid med Sentralt 

samfunnspolitisk utvalg og Solidaritetsungdomsstyret. 

 

• Lokallag med egne internasjonale prosjekter som går på tvers av retningslinjene kan få 

hjelp og støtte til å endre driften eller fase ut. 

 

• Lokallag som ønsker å videreføre sine internasjonale prosjekter kan søke sentralstyret 

om dette innen utgangen av 2021. 

 

• Under årets Lederkonferanse (25. – 26.sept 2021), vil det settes opp en 

informasjonsstand med mer informasjon om retningslinjene. Standen er bemannet på 

lørdag kl. 11.00-12.00. For de som skal være med på lederkonferansen, er det også 

mulig å avtale et møte i samme tidsrom.  

 

• Det vil i tillegg inviteres til et eget informasjonsmøte (digitalt) der alle lag blir invitert. 

På dette møtet orienteres det mer detaljert rundt hvordan arbeidet følges opp, hvordan 

lag kan søke om videreføring osv. Mer informasjon om møtet kommer.  

 

Har du spørsmål om de nye retningslinjene berører aktivitet i ditt lag, ikke nøl med å ta 

kontakt. Spørsmål kan rettes til rådgiver Mona Staven Lundereng på monasl@npaid.org.  

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Folkehjelp  

 
Ingrid Sætre  

Leder Innenlandsavdelingen 
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Retningslinjer for internasjonal aktivitet i lokallag,  

vedtatt av Norsk Folkehjelp sentralstyret juni 2021: 

 

1. Alle internasjonale aktiviteter som gjennomføres i Norsk Folkehjelps lokallag skal 

være i henhold til Norsk Folkehjelps overordnede strategi og styringsdokumenter. 

 

2. Norsk Folkehjelps lokallag kan ikke etablere egne internasjonale bistandsprosjekter 

eller være fast støttespiller for andre organisasjoners internasjonale bistandsprosjekter. 

 

3. Norsk Folkehjelps lokallag kan ikke samle inn penger eller materiell til andre enn 

Norsk Folkehjelps egne prosjekter. Unntak er den årlige tv-innsamlingen i regi av 

NRK, eller enkeltarrangementer lokalt i tråd med Norsk Folkehjelps politiske 

prioriteringer. 

 

4. Norsk Folkehjelps lokallag som vil engasjere seg i internasjonal solidaritet skal ha 

mulighet til å knytte seg til politiske saker, kampanjer eller landprogrammer i Norsk 

Folkehjelps portefølje. 

 

5. Norsk Folkehjelps lokallag skal støttes og styrkes i å uttale seg om internasjonale 

spørsmål relatert til bistand og Norsk Folkehjelps politiske standpunkter, og være 

talspersoner for relevante internasjonale spørsmål i sine lokalsamfunn. 

 

6. Lokale lag som ønsker det skal få jevnlig tilgang til oppdatert informasjon om 

landprogram og politiske saker de engasjerer seg i. 

 

7. Lokale lag skal få tilbud om kurs og opplæring i Norsk Folkehjelps internasjonale 

solidaritetsarbeid. 

 

8. Det skal avholdes en årlig prosjektreise hvor alle medlemmer kan søke om å delta. 

 

9. Lokallag med internasjonalt engasjement skal prioriteres for relevant besøk fra 

landdirektører eller programkoordinatorer når de er på sitt årlige norgesbesøk.  

 

10. Lokallag har gjennom representantskapsmøte for samfunnspolitisk fagområde rett til å 

fremme sine ønsker for utvikling av internasjonale aktiviteter i lokallagene. 

 

 

 

 


