NORDLAND RØDE KORS
ÅRSBERETNING 2016

1

1. Innledning
Nordland Røde Kors ble stiftet 18. april 1923 og hadde pr. 31.12.2016 5.976 betalende
medlemmer.
Pr. 31.12.2015 var det 5.193 betalende medlemmer i Nordland Røde Kors.
Distriktsorganisasjonen består av 33 lokale Røde Kors-ledd og er representert i 26
av 44 kommuner.
Nordland Røde Kors Handlingsprogram 2015-2017 ble vedtatt på årsmøtet 25. april 2015.
Handlingsprogrammet bygger på Hovedprogram for Norges Røde Kors 2014-2017.
Landsmøtet vedtok i oktober 2014 Mot Felles Mål, et prosjekt for å gjøre prioriteringene og de
humanitære målene våre tydeligere. Hensikten er å konkretisere hovedprogrammet for å sikre at
Røde Kors gjør det som landsmøtet har besluttet.
I 2016 har Nordland Røde Kors fastsatt måltall i forhold til migrasjon og beredskap, der distriktet
forplikter seg til måloppnåelse.

2. Organisasjon/personal/miljø
Virksomhetens art og tilholdssted
Nordland Røde Kors er en ideell, humanitær organisasjon. Virksomheten er et selvstendig
organisasjonsledd for lokalforeninger og representerer Norges Røde Kors innenfor Nordland fylke.
Distriktsorganisasjonen har kontor i Bodø.
Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er
tilstede. Nordland Røde Kors har gjennom flere års overskudd opparbeidet seg en god egenkapital
og mottar faste tilskudd til drift fra Norges Røde Kors.
Fremtidig utvikling
Distriktsorganisasjonens oppsparte egenkapital gjennom flere år gir trygghet og økte muligheter
for utvikling i tråd med endrede behov i samfunnet. Det planlegges iverksatt nye prosjekter som
f.eks Flyktningkompis og Drømmefanger - nye lovende, Vi fanger de gode drømmene.
Redegjørelse for regnskapet
Nordland Røde Kors har presentert et årsregnskap etter aktivitet for 2016 i henhold til
regnskapsstandard for ideelle organisasjoner.
Finansiell risiko
Nordland Røde Kors har plassert kapital i verdipapirmarkedet/renteportefølje forvaltet av
Sparebank1 Nord-Norge Forvaltning. Nordland Røde Kors har ingen lån.
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Organisasjonskart pr. 2016

ÅRSMØTE
(Hvert 2. år)

KONTROLLKOMITÉ

VALGKOMITÉ

DISTRIKTSSTYRE
Distriktsleder

DISTRIKTSRÅD
RØDE KORS OMSORG

DISTRIKTSRÅD
RØDE KORS HJELPEKORPS

ADMINISTRASJON
Daglig leder

Distriktsstyrets sammensetning 1.1.2016
Leder
Nestleder

Ann-Rigmor Lauritsen
Jorulf Haugen

Bodø
Bodø

Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Terje Dahl
Rozina Bein
Lars Ruth

Narvik
Ballangen
Andøy

Distriktsråd RK Omsorg
Distriktsråd RK Ungdom
Distriktsråd RK Hjelpekorps

Kim Lindstrøm

Fauske

Jan-Ove Edvardsen

Gildeskål

Distriktsstyrets sammensetning etter valg på årsmøtet 2015
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Distriktsråd RK Omsorg
Distriktsråd RK Ungdom
Distriktsråd RK Hjelpekorps

Ann-Rigmor Lauritsen
Jorulf Haugen
Terje Dahl
Rozina Bein
Lars Ruth
Kim Lindstrøm
Martine Andrea Volnes
Jan-Ove Edvardsen

Distriktsstyret har behandlet 55 saker i 2016.
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Bodø
Bodø
Narvik
Ballangen
Andøy
Fauske
Bodø
Gildeskål

DISTRIKTSRÅD
RØDE KORS UNGDOM

Distriktets ansatte i 2016:
Distriktskontor Bodø:
Daglig leder
Frivillighetskoordinator/nestleder
Konsulent
Frivillighetskoordinator
Frivillighetskoordinator
Frivillighetskoordinator
Frivillighetskoordinator
Kontormedarbeider
Administrasjonsrådgiver

Hilde Gunn Kristiansen, fast 100 % stilling
Line Djernæs Sandbakken, fast 100 % stilling
Ole-Martin Mjelva, fast 100 % stilling
Tonje Brunstad, fast 100 % stilling
Linn Ersland, fast 100 % stilling (fra 29.3.2016)
Stine Erikstad, 100 % prosjekt/engasjement 2 år (fra 1.4.2016)
Svein Inge Sjøbu, fast 100 % stilling
Berit Lien, fast 100 % stilling (sluttet 6.10.2016)
Heidi Storeide, fast 100 % stilling (fra 1.12.2016)

Ansatte i lokalforeninger (Nordland Røde Kors er arbeidsgiver, lokalforeningsstyrene er
oppdragsgiver):
Bodø
Frivillighetskoordinator
Vera Isachsen, fast 100% stilling, dekket av Bodø Røde Kors
Frivillighetskoordinator
Sara Hope Lygre, 2-årig 100 % stilling fra 31.8.2015 til 31.8.2017
(Nordland Røde Kors dekker 50 % av stillingen, Bodø Røde Kors
resterende 50 %. I foreldrepermisjon fra 24.10.2016)
Frivillighetskoordinator
Elisiv Søfting, vikar for Sara Hope Lygre fra 22.8.2016 til 21.08.2017
Fauske
Frivillighetskoordinator
Narvik
Frivillighetskoordinator

Arne Jensen, 2-årig 50 % stilling fra 1.11.2015 til 31.10.2018
(100 % stilling fra 1.1.2016 til 31.12.2016)
Arne K. Schille, 2-årig 50 % stilling fra 1.11.2015 til 31.10.2016

Vefsn
Frivillighetskoordinator

Jeanette Haugland, 2-årig 50 % stilling fra 29.03.2016 til
28.03.2018

Vestvågøy
Frivillighetskoordinator

Siw Niva Lothe, 2-årig 50 % stilling fra 22.08.2016 til 21.08.2018

Svolvær
Frivillighetskoordinator

Christina Lund, 2-årig 50 % stilling fra 22.08.2016 til 21.08.2018

Arbeidsmiljø og personale
Sykefraværet var i hele 2016 2,5 % fordelt på 1,3 % korttidsfravær og 1,1%
langtidsfravær(avrundet).
Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året
som har resultert i store materielle skader eller personskader.
Likestilling
Nordland Røde Kors har i sin ansettelsespolitikk lagt vekt på å ansette personer med ulik
bakgrunn og kjønn. Ved utgangen av 2016 var 3 av stillingene besatt av menn, mens 12 var
besatt av kvinner.
Miljø
Distriktsorganisasjonen har en virksomhet som ikke forurenser det ytre miljø.
4

TAKK FOR INNSATSEN
Til samtlige frivillige, tillitsvalgte på alle plan og til de ansatte

Bodø,

13. februar 2017

______________________

______________________

Ann-Rigmor Lauritsen
Distriktsleder

Jorulf Haugen
Nestleder

_________________________
Rozina Bein
Styremedlem

________________________
Terje Dahl
Styremedlem

_________________________
Lars Ruth
Varamedlem

________________________
Kim Lindstrøm
Leder distriktsråd Omsorg

_________________________
Jan-Ove Edvardsen
Leder distriktsråd Hjelpekorps

_______________________

________________________
Hilde Gunn Kristiansen
Daglig leder
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Aktiviteter i 2016
HP 1 Vi sikrer oppslutning om Røde Kors- bevegelsens verdier og internasjonal
humanitær rett
Røde Kors-verdier og flerkulturell forståelse har vært tema på samlinger og kurs arrangert av
distriktet og kurs arrangert i samarbeid med lokalforeninger.
8. mai var kampanjen "Kan du snakke kan du bidra" i fokus også i Nordland. Kampanjen skulle
bidra til at flere snakker med flyktningene som er kommet til Norge, og ikke bare om dem. All
integrering begynner med språk. Lokalforeningene i Nordland markerte 8. mai ved å fokusere på
det lokale Røde Kors-arbeidet og deres aktiviteter.
Lokale media har dekket og omtalt lokale Røde Kors-arrangement.
Distriktet har initiert en rekke saker i media med tema som for eksempel påskeberedskap og nye
fjellvettregler, førstehjelp sommer, oppvekst, ensomhet, inkludering og integrering, og TVaksjon.
Røde Kors Avisen hadde i sin første utgave fokus på fjellvett og beredskap. De nye fjellvettreglene ble lansert i forkant av påsken.
I andre utgave høsten 2016, som ble utgitt like etter TV-aksjonen 23. oktober, var temaet
inkludering av flyktninger.
Nordland Røde Kors har vært representert i styret for stiftelsen Nordland Røde Kors Krigsmuseum, Narvik, med 4 styremedlemmer, deriblant styreleder. Distriktsleder og daglig leder har
deltatt på styremøter i museet. Distriktsleder er også medlem av styret i Narviksenteret og har
deltatt på møter der. Distriktsleder og daglig leder deltok under den offisielle åpningen av det nye
Narviksenteret 22.8.2016.

HP 2 Vi hjelper når ulykker, nød og katastrofer rammer
Hjelpekorpsene i Nordland var i 2016 utkalt i 108 aksjoner. Dette tallet er basert på
innrapporterte aksjoner i Hovedredningssentralens rapporteringssystem (SAR). Tallet er lavere
enn det reelle antall aksjoner når man inkluderer oppdrag for AMK og forhåndsvarslinger.
I desember 2015 ble et nytt rapporteringssystem (SAR) lansert, som er direkte koblet opp til
Hovedredningssentralens aksjonsrapporteringssystem.
Pr. 2. januar 2017 var det 343 godkjente hjelpekorpsere (med godkjent basiskompetanse) i
Nordland. Dette tallet er lavt, noe som skyldes at flere ikke har gjennomført regodkjenning av
hjelpekorpsprøven. Ved regodkjenning av aktive i alle korps kan man påregne ca. 100 personer
ekstra i denne statistikken over operativt godkjente mannskaper.
En rekke lokalforeninger har holdt førstehjelpskurs, både internt blant Røde Kors-medlemmer,
men også innenfor offentlig virksomhet og privat næringsliv.
Det har vært lagt ned et målrettet arbeid for å skape mer samhandling og koordinering mellom
hjelpekorpsene med tanke på kurs og opplæring.
Distriktet har arrangert to større kurs for hjelpekorps; Videregående førstehjelp under
fagsamlingen i Bodø og Lagledelse Søk og Redning (LSOR) i Hadsel.
I løpet av 2016 har samvirke om regionkurs kommet i gang etter noen år uten aktivitet.
Nordland Røde Kors har bidratt til å få etablert en komité som jobber med langsiktige kursplaner
for årene som kommer.
Flere lokalforeninger har meldt sin interesse for å benytte kursopplegg og førstehjelpsdukken
«Henry» i barnehager i Nordland.
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Intensjonen er at lokalforeninger skal kunne gi dette som en gave til barnehager og således
skape bevissthet om omsorg og førstehjelp fra tidlig alder.
Distriktet har i løpet av året bidratt til utvikling av samarbeidet med vernemyndigheter
vedrørende motorisert ferdsel i verneområder, der en er kommet frem til enighet og forbedrede
rutiner. Kontakten med vernemyndigheter har vært hyppigere enn tidligere år, noe som kan se ut
til å gi bedre betingelser i kommende dispensasjoner for motorisert ferdsel i vernede områder.
Røde Kors Hjelpekorps ble tidlig i 2016 bedt om å rapportere inn ressurser i Felles Ressursregister
(FRR) som driftes av Barentswatch. FRR er initiert av norske myndigheter og skal gi myndigheter
en samlet oversikt over alt av relevante ressurser med tanke på beredskap og redning fra både
offentlige og private aktører. Nordland Røde Kors Hjelpekorps er oppdatert med aktuelle
ressurser i FRR pr. januar 2017.
Ved utgangen av året var Røde Kors beredskapsvakt etablert i 10 kommuner i fylket: Vefsn,
Bodø, Sandnessjøen, Moskenes, Vestvågøy, Lødingen, Brønnøysund, Hamarøy, Sortland og
Andøy.
Det er gjennomført 3 kurs for ledere og andre interesserte i beredskap i 2016 med deltakelse fra i
alt 20 valgte ledere.
Nordland Røde Kors har i 2016 fortsatt hatt fokus på at lokalforeningene skal inngå samarbeidsavtaler for beredskap med kommunene. Det er ved utgangen av 2016 inngått i alt 12 formelle,
skriftlige samarbeidsavtaler mellom lokalforeninger og kommuner i Nordland. Prosess er satt i
gang mellom lokalt Røde Kors og flere andre kommuner, der målet er at skriftlig avtale
underskrives.
Distriktet har deltatt på flere møter i Fylkesberedskapsrådet, der tema bl.a har vært økt
tilstrømning og mottak av asylsøkere i Nordland. På møte i regi av Fylkesmannen i Nordland
vinteren 2016 for rådmenn og ordførere bidro distriktet med erfaringer fra Røde Kors' innsats ved
mottak av asylsøkere.
Lokalforeninger i Nordland har deltatt på øvelser sammen med kommunene og har her fått testet
beredskap, samhandling og samarbeid. Distriktet har bidratt med råd og informasjon i
forbindelse med planlegging og gjennomføring av lokale øvelser.
Det ble gjennomført varslingsøvelse for distriktsstyret i desember.

HP 3 Yter omsorg og hjelper folk til bedre helse og livskvalitet
Det ble tidlig i 2016 avdekket behov for økt humanitær innsats for å bistå flyktninger og
asylsøkere som kom til Nordland høsten 2015. I løpet av 2016 ble det i mange lokalforeninger
gjennomført et formidabelt løft på migrasjonsfeltet.
Asylsøkerne og flyktningenes ankomst mobiliserte et stort engasjement i Røde Kors i Nordland.
Det ble opprettet mange nye tiltak og aktiviteter for flyktninger og asylsøkere i hele fylket for å
imøtekomme store humanitære behov.
Distriktet har bistått lokalforeninger med behovskartlegging, rekruttering, folkemøter, kurs og
opplæring, samt råd og veiledning.
I løpet av 2016 ble det blant annet etablert følgende aktivitetstilbud;





Flyktningguide: aktivitetstilbud etablert i 15 lokalforeninger
Norsktrening: aktivitetstilbud etablert i 16 lokalforeninger
Aktivitet på mottak: tilbud etablert i 11 lokalforeninger
Aktivitet på mottak for enslige mindreårige asylsøkere: aktivitet etablert i 12
lokalforeninger
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Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors i Nordland og ble startet i 1949
av Jens Meinich, daværende generalsekretær. Hans berømte parole var ”den beste medisin for et
menneske er et annet menneske” og denne er like gjeldende den dag i dag.
Besøkstjenesten drives av frivillige som vil være til støtte og hjelp for mennesker som ønsker
sosial kontakt. Besøkene kan finne sted i private hjem og på institusjoner.
Besøksvennene er også med på å skape sosiale møteplasser, arrangere turer/utflukter og
tilstelninger på institusjoner. I 2016 ble den første gruppen med besøksvenn med hund etablert i
Bodø Røde Kors med bistand fra distriktet.
Visitortjeneste er etablert i Bodø, Fauske og i Vefsn med i alt 25 frivillige.
Visitorene gjennomfører regelmessige besøk i fengslet og har samtaler med innsatte. I tillegg
gjennomføres sosiale fellesarrangement i fengslet.
Vitnestøtte er etablert i Bodø og Rana. Tilbudet fungerer ved at en frivillig stiller som en trygg
støtte under rettssaken. Bodø Røde Kors har samarbeidet med Salten Tingrett om dette tiltaket.
10 frivillige har deltatt og bistått vitner i rettsalen i Bodø. Rana Røde Kors begynte med
vitnestøtte høsten 2014 i samarbeid med Rana tingrett, og har 8 frivillige vitnestøtter som bistår i
Tingretten.
Nordland Røde Kors var engasjert i planlegging og gjennomføring av TV-aksjonen i fylket som ble
gjennomført 23. oktober.
Distriktsleder og representant for administrasjonen deltok i Fylkesaksjonskomiteen.
I forkant av TV-aksjonen ble det arbeidet med å få ut informasjon til kommuner og Røde Korsforeninger, samt mobilisere Røde Kors-frivillige som kunne bistå kommunekomitéene.
Det ble samlet inn over 11,5 millioner til Røde Kors' arbeid for ofre for krig og vold i 9 land, og i
alt deltok rundt 2700 bøssebærere i Nordland. Resultatet er bedre enn det som ble samlet inn i
2015.
I forbindelse med TV-aksjonen ble det i samarbeid med Tine Melk arrangert vennskapsfrokoster
lørdag 22. oktober. Lokale Røde Kors-ledd sto som arrangør, og beboere på asylmottakene i
fylket og befolkningen forøvrig ble invitert til en hyggelig formiddagsstund.
Av 83 arrangementer på landsbasis var hele 22 av dem i Nordland. Arrangement ble til for å
bygge broer mellom flyktningene på asylmottakene og innbyggerne i lokalsamfunnene, og for å
skape oppmerksomhet om TV-aksjonen. I tillegg til at vi ble bedre kjent med hverandre ble det
også stiftet nye vennskap, og med vel 2000 frivillige og gjester anser vi arrangementet som en
døråpner til mange gode migrasjonsaktiviteter lokalt i Nordland.
Bruktbutikker har i 2016 vært i drift i Bodø, Rana, Narvik, Andøy, Vefsn, Nordfold og Vestvågøy.
Sistnevnte ble opprettet sommeren 2016. Bruktbutikkene er en god inntektskilde for
lokalforeningene. De engasjerer mange frivillige og daglig legges det ned en utrolig innsats her.
Mange av bruktbutikkene fungerer som en arena for språktrening og sosiale møteplasser. Noen
av de frivillige opplever at de her får en meningsfull hverdag.
Det ble i 2016 arrangert totalt seks Ferie for alle (FFA)-tilbud i Nordland: Lokalforeningene i
Vestvågøy, Svolvær, Bodø, Brønnøysund og Ballangen/Narvik (samarbeidsprosjekt) sto som
arrangører for sommerferie. I tillegg gjennomførte Bodø Røde Kors Ferie for alle i skolens
høstferie. I alt 172 deltakere fikk et ferietilbud i 2016 – 61 voksne og 111 barn. 43 frivillige har
stått for gjennomføringen av tilbudet.
Lavterskeltilbudet Feriedager for alle ble i 2016 lansert av Vefsn Røde Kors, i samarbeid med
lokale aktører. 10 frivillige arrangerte tre aktivitetsdager for barnefamilier i juli, hvor det ble
registrert totalt 122 deltakere.
To lokalforeninger har gjennomført nattevandring i 2016. Narvik Røde Kors gjennomførte
nattevandring i forbindelse med russetiden i mai, mens frivillige i Bodø Røde Kors har gått
nattevandring gjennom hele året.
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Stopp Volden Cup ble gjennomført for 13. år på rad helga 21.-23. oktober i Bodø, som et
samarbeid mellom fotballklubben Bodø Glimt, Nordland Røde Kors og Bodø Røde Kors.
Det deltok ca. 2000 unge spillere i alderen 11-19 år under fotballturneringen. Stopp Voldenbudskapet sto sentralt under fotballturneringen, og 13 frivillige fra Røde Kors Ungdom i Nordland
deltok med holdningsskapende arbeid. De frontet kampanjen "Vær litt kompis" og oppfordret
barn, unge og voksne til å inkludere mennesker rundt seg i hverdagen. I tillegg spredte de
informasjon og bevissthet rundt TV-aksjonen 2016, som ble arrangert samme helg.
Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) er et aktivitetstilbud for unge i alderen 13-17 år, der
aktiviteten er knyttet til friluftsliv og Røde Kors-verdier. I 2016 har RØFF vært i virksomhet i
Bodø, Ballangen og på Fauske. Ungdommene er mye utendørs og har ulike aktiviteter tilpasset de
ulike årstidene.
Bodø Røde Kors og Vestvågøy Røde Kors har i 2016 hatt aktivitetstilbud for barn 6-12 år,
gjennom Barnas Røde Kors (BARK).
Nordland Røde Kors er medlem av Folkehelsealliansen og er regional samarbeidspartner i
Nordland Fylkeskommunes folkehelsearbeid. Distriktet har deltatt i møter forum for regionalt
samarbeid og i Folkehelsealliansen. Nordland Røde Kors er engasjert i arbeidsgruppe for bo- og
nærmiljø, der sosiale ulikheter i helse er ett av temaene i fokus.
Nordland Røde Kors har et formalisert samarbeid med Arkhangelsk Røde Kors, bl.a. i forbindelse
med drift av suppekjøkken/aktivitetssenter.
Nordland Røde Kors annonserte årets julekampanje til inntekt for fattige familier i Arkhangelsk i
distriktsinfo, på egen hjemmeside og i andre utgave av Røde Kors-avisa. Vi har mange faste
givere som bidrar til barnefamilier i Arkhangelsk hver jul. Suppekjøkkenene er stengt ti dager i
jula, og barna som vanligvis får mat her står uten tilbud om et varmt måltid mat disse dagene.
Alle bidrag til julekampanjen går til innkjøp av matesker som sikrer barna og deres familier et
måltid varm mat om dagen de ti dagene som suppekjøkkenene er stengt.
Det kom inn kr. 157.145,- til suppekjøkken i Arkhangelsk i forbindelse med julekampanjen 2016.
Gjensidigestiftelsen innvilget også i 2016 midler til aktiviteter for barn og unge som av ulike
årsaker ikke gleder seg til jul. Elleve lokalforeninger i Nordland søkte Gjensidigestiftelsen om
tilskudd til innkjøp av julegaver og jule-/vinteraktiviteter for vanskeligstilte barnefamilier. Til
sammen fikk lokalforeningene i Fauske, Øksnes, Vefsn, Svolvær, Vestvågøy, Ballangen, Rana,
Sandnessjøen, Saltdal (Omsorg), Sortland og Hamarøy innvilget kr. 260 858 for aktiviteter for
1027 barn.

HP 4 Vi utvikler organisasjonen videre
Nordland Røde Kors arrangerte fagsamling 22.-24. april med både fagkurs for omsorgsfrivillige og
hjelpekorps (videregående førstehjelp og KO-kurs).
Høsten 2016 ble det i stedet for fagsamling gjennomført en ledersamling i etterkant av TVaksjonen for å gi lederne en honnør og sette temaet ledelse i Røde Kors i fokus.
Nordland Røde Kors iverksatte i 2015 et toårig prosjekt for å styrke lokale ledds kapasitet i
Nordland ihht. vedtatt budsjett på årsmøtet 2015. Det ble utlyst stillinger som
frivillighetskoordinatorer i 50 % i utvalgte lokalforeninger.
Narvik Røde Kors, Fauske Røde Kors, Vefsn Røde Kors og Bodø Røde Kors har i 2016 hatt
frivillighetskoordinatorer ansatt i engasjementsstillinger for å styrke lokal kapasitet gjennom
humanitær aktivitet. Lokalforeningsstyrene er oppdragsgiver for disse stillingene. De har gitt
tilbakemelding om at dette har vært positivt for utviklingen av lokalforeningen.
Med hjelp av tilførte migrasjonsmidler fra Norges Røde Kors har Nordland Røde Kors bidratt til
finansiering av frivillighetskoordinatorer i 50 % engasjementsstillinger i Vestvågøy Røde Kors og
Svolvær Røde Kors.
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Hensikten er å bidra til utvikling av flerkulturaktiviteter i kommunene.
Lokalforeningsstyrene har også her oppdragsgiveransvar.
Distriktet har gjennomført 87 besøk i lokalforeningene i 2016 og bl.a. holdt kurs innen beredskap
og migrasjon, bistått i organisasjonsspørsmål, lagt til rette for flerkulturaktiviteter, informert og
motivert for engasjement i TV-aksjonen 23. oktober, samt veiledet i forhold til lover.
I 2016 var det fem ungdomsgrupper i Nordland og ca. 30 frivillige knyttet til Røde Kors Ungdom.
Det har ikke vært fast aktivitet i gruppene, men frivillige har vært representert med deltakere på
kurs og samlinger arrangert på distrikts- og sentralnivå gjennom året (ledersamling, På fluktspill, tillitsvalgsamling og landsleir). Ungdomsgruppene i Nordland er lokalisert i Narvik, Bodø,
Rana, Brønnøysund og Vestvågøy.
Nordland Røde Kors stilte med seks representanter på årets Sentral ungdomskonferanse (SUK),
som ble avholdt på Sundvollen hotell i Buskerud 28.-30. oktober. Av disse var det tre delegater
og tre observatører fra lokalforeningsnivå.
Nordland Røde Kors har bistått lokalforeningene med opplæring og praktisk bruk av digitale
verktøy som Korsveien (intranett), DiBa (dialogbasen; Røde Kors' medlem- og frivilligregister),
Ressurssystemet (kurs- og ressursoversikt) og hjemmeside.
Korsveien ble oppgradert våren 2016, med mål om en enklere løsning og lettere tilgang til
informasjon for frivillige. Korsveien og DiBa har blitt demonstrert på fagsamlingen i april samt
ledersamlingen i november, og det har vært holdt kurs for medlemmer og styrer lokalt.
Distriktet har vært en synlig humanitær aktør i samfunnet med mange utspill i media. Røde Kors i
Nordland er omtalt 752 ganger i lokalmedia i 2016.
Eksterne kommunikasjonskanaler som Røde Kors-avisen, hjemmeside, facebook og twitter har
bidratt til å synliggjøre Røde Kors-aktiviteter lokalt og i distriktet ytterligere.
Korsveien, distriktsinfo og facebook har vært de viktigste kommunikasjonskanalene ut mot
frivillige og medlemmer. Distriktsinfo, som er distriktets interne informasjonsbrev, har
gjennomgått en fornying og blitt mer strukturert og enklere å lese.
Distriktet har bidratt til etablering av samarbeid mellom lokale Røde Kors-foreninger, kommuner
og næringsliv i fylket.
Nordland Røde Kors fikk i 2016 innvilget fylkeskommunalt tilskudd til drift av ungdomsorganisasjonen og gjennomføring av aktiviteter i regi av Røde Kors Ungdom.
Nordland fylkeskommune gav økonomisk støtte til distriktet bl.a. i forbindelse med inngått avtale
om folkehelsesamarbeid og til drift av informasjonssentralen i påsken.
Gjensidigestiftelsen innvilget i desember 2015 tilskudd til det 3-årige integreringsprosjektet
«Varm Velkomst» med kr. 400.000,-.
Nordland Fylkeskommune bidro med delfinansiering av prosjektet med et tilskudd på
kr 280.000,-. Prosjektet har hatt sitt første driftsår og det ble tilsatt prosjektmedarbeider i 100 %
stilling i to-årig engasjement i mars 2016.
Den prosjektansatte har reist rundt i kommunene og fungert som en katalysator for
migrasjonsaktiviteter med svært gode resultater. I Nordland har antall tiltak som er kommet i
gang oversteget de fastsatte måltall for 2016.

Økonomi
Distriktets økonomi er god og årsregnskapet viser et overskudd på kr 1.558.444.
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