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Landsmøtedebatten er i gang – kom med innspill! 

 

Landsmøtet 2023 har fått «klima og kriser» som overordnet tema, og Norsk Folkehjelp vil i 

tiden fremover måtte forholde seg til økt effekt av klimaendringene og ulike kriser. Hvilken 

organisasjon skal vi være i møte med disse utfordringene, hvordan skal vi møte de, og hvilken 

rolle skal vi spille i å begrense effekten av klimaendringene? Det er mange spørsmål, og 

komiteene håper dere har mange forslag til svar.  

 

Det er medlemmer og tillitsvalgte som bestemmer hvor og hvordan Norsk Folkehjelp skal 

arbeide og engasjere seg. Klima og kriser-komiteen håper dere vil svare på debattheftet og 

sende inn gode forslag til hvordan Norsk Folkehjelp kan rigge seg for fremtiden innenfor 

denne tematikken. Landsmøtekomiteen, som skal behandle vedtekter, prinsipprogram og 

overordnede prioriteringer, håper dere vil sende inn gode forslag sånn at styringsdokumentene 

våre kan reflektere en organisasjon som er klar for å håndtere klima og kriser. 

 

Debattheftet har blitt sendt ut på mail til alle lag og presentert på digital lederkonferanse i 

januar. Dere kan også laste det ned HER. Her finner dere også en presentasjon som kan brukes 

til å ta debatten lokalt i laget. Komiteene ber i denne omgang om generelle innspill fra dere, og 

dette er ikke å regne som formelle forslag til landsmøtet. Denne runden er for å gi komiteene 

tilbakemeldinger så vi har et grunnlag å bygge på når første høringsforslag utarbeides. 

 

Vi ønsker innspill fra enkeltmedlemmer, lokale lag, kollektive medlemmer og sentrale utvalg. 

Spissede, kreative og kontroversielle meninger er velkommen! Ta debatten med inn i 

styremøter og medlemsmøter, og gi oss deres tilbakemeldinger. 

 

Alle innspill kan sendes til debatt@folkehjelp.no  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Monica Lunde      Aleksander Dyrnes 

Leder for Klima og kriser-komiteen   Leder for Landsmøtekomiteen 

 

 
Til lokallag, sentrale utvalg, Sentralstyret og kollektive 
medlemmer i Norsk Folkehjelp 
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