
Årsmøtedokumenter 2018 

 

1 
 
 

 

 
 



Årsmøtedokumenter 2018 

 

2 
 
 

 

Innhold Årsmøtedokumenter 
 

 

Innkalling          s. 3-4 

 

 

Program og saksliste for årsmøtet 17.mars 2018    s. 5 

 

 

Sak 1 Årsberetning for Akershus Røde Kors, året 2017   s. 6-35

  

 

Sak 2 Regnskap 2017         s. 36-47 

 

 

Sak 3 Kontrollkomiteens beretning for 2017    s. 48 

 

 

Sak 4  Forslag til treårig handlingsplan 2018-2020    s. 49-65 

 

 

Sak 5 Forslag til budsjett for 2018       s. 66-68 

 

 

Sak 6 Internasjonalt distriktssamarbeid     s. 69-71 

 

 

Sak 7 Valg av distriktsstyre og komiteer     s. 72-73 

 

 

 

 

 

 



Årsmøtedokumenter 2018 

 

3 
 
 

 
 

Innkalling til 

Årsmøtehelg for Akershus Røde Kors 

Holmen Fjordhotell, Asker 17.-18. mars 2018 

Distriktsårsmøte & inspirasjonskonferanse 
I henhold til Akershus Røde Kors’ lover § 11 innkalles de lokale ledds utsendinger til årsmøte for Akershus Røde Kors den 17. mars 2018. 

 

Også i år avholdes distriktsårsmøtet, valgmøtene og inspirasjonskonferansen på 
Holmen Fjordhotell i Asker. Årsmøtet og valgmøtene for Distriktsråd Hjelpekorps, Omsorg 
og Ungdom gjennomføres på lørdag og inspirasjonskonferansen på søndag.  

Rammeprogram: 

➢ Årsmøtehelgen starter lørdag kl. 10:00 med årsmøtetale (registrering kl. 09:00) 
➢ Valgmøtene for rådene gjennomføres lørdag kl. 11:00 etterfulgt av lunsj kl. 12:30 
➢ Distriktsårsmøtet holdes lørdag kl. 13:30 til ca. 17:00. Festmiddag fra kl. 19:00 
➢ Inspirasjonskonferansen starter søndag kl. 10:00 og avsluttes ca. kl. 16:00 

Valgmøtene for distriktsrådene er en viktig arena for lokalrådene. Her velger 

de sine distriktstillitsvalgte. Her forventes det at du som er leder og nestleder i et 
lokalråd og distriktsråd - for henholdsvis Omsorg, Ungdom og Hjelpekorps – deltar som 
delegater. Det er også ønskelig at medlemmer innen disse områdene deltar som 
observatører. 

Distriktsårsmøtet er en viktig møteplass, der vi skal ta de viktige debattene og 

beslutningene til beste for organisasjonen framover, samtidig som det velges nytt 
distriktsstyre. Det er forventet at ledere for lokalforeninger, og lokalråd deltar, men 
gjerne også ledere for aktiviteter og utvalg så langt det er økonomisk mulig for 
foreningene. 

Inspirasjonskonferansen er en arena for inspirasjon, informasjon og sosialt 

samvær. Her ønsker vi at så mange som mulig deltar, om du er leder eller ikke, spiller 
ingen rolle. Lokalforeningslederne har et ansvar for å få med flest mulig fra deres 
forening til denne viktige konferansen. Her er altså alle velkommen! 

https://www.google.no/maps/place/Holmen+Fjordhotell/@59.8513295,10.4951726,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x405dbf11c9922e17?sa=X&ved=0ahUKEwiw2IKXoqHSAhXKPZoKHaSAArsQ_BIIgQEwDQ
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/akershus/om-akershus-rode-kors/distriktsstyret/
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Sakspapirer 
Saksliste og saksdokumenter og er tilgjengelig på distriktets nettsider og Korsveien fra 23. februar (21 
dager før årsmøtet, ihht. lovverket). 

 

Påmelding 
Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding og endelig påmeldingsfrist er torsdag 1. mars. 
Påmeldinger sendes via eget nettskjema (LINK TIL PÅMELDING HER), eller samlet fra lokalforeningen 
til sigbjorn.skandsen@redcross.no.  
 
Det er viktig å huske på at påmeldinger må avklares med leder i lokalforeningen før registrering. 
Lokalforeningsleder er delegasjonsleder på årsmøtet og er den som koordinerer påmeldingen lokalt, 
ved å bekrefte deltagelse overfor de som kan melde seg på, og klargjøre hvem som melder seg som 
delegat og hvem som melder seg som observatør. 

 

Hvem kan delta? (Representasjon og stemmerett) 
Vi oppfordrer flest mulig tillitsvalgte til å delta begge dager og oppfordrer alle lokalavdelinger og 
distriktsråd til å stille fulltallige. Vi vil spesielt oppfordre lokalforeningslederne til å stimulere til en 
god og bred ungdomsrepresentasjon. 

 
Delegater (med stemmerett) skal være: 

➢ Medlemmer av distriktsstyret og distriktsrådene 
➢ Leder eller nestleder i lokalforeningen1 
➢ Leder eller nestleder for lokalrådene for henholdsvis Røde 

Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors 
Ungdom. Dersom lokalstyret ivaretar rollen som lokalråd 
kan lokalstyret i stedet oppnevne delegat(er) fra 
respektiv(e) avdeling(er), fortrinnsvis styremedlem(mer).  

 

Observatører (uten stemmerett): 

Lokalforeningene er velkommen til å delta 

med observatører på hele eller deler av 

helgen: 

➢ Andre styremedlemmer 
➢ Andre lokalrådsmedlemmer 
➢ Aktivitetsledere 
➢ Øvrige frivillige 
 

Priser 
Deltakelse på årsmøtehelgen innebærer en egenandel/kostnad som tillegges lokalforeningen. Her gis 
valget mellom 'dagpakke' uten overnatting (550,- pr.pers./pr.døgn) eller overnatting (1400,- 
pr.pers/pr.døgn). Vi gjør oppmerksom på at alle påmeldinger som ikke avbestilles innen to uker før 
arrangementet vil bli fakturert. 

➢ Hotellovernatting pr. pers lørdag -> søndag (middag inkl.) 1400,- 
➢ Dagpakke pr.pers. lørdag eller søndag (uten overnatting) 550,- 
➢ Middag pr.pers. (uten overnatting)    445,- 

  

Praktisk 
Har dere spørsmål eller trenger dere hjelp til påmeldingen, ta gjerne kontakt med distriktskontoret 
på e-post (sigbjorn.skandsen@redcross.no) eller telefon 22 05 40 00. 
  
Vi ser frem til å treffes! 
På vegne av distriktsstyret i Akershus Røde Kors, 
Gaute Sars-Olsen 
Distriktsleder Akershus Røde Kors 

                                                           
1Dersom verken lederen eller nestlederen kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen (ref § 12, 

Lover til Akershus Røde Kors). Søknaden om dispensasjon må være oversendt distriktsstyret innen påmeldingsfristen til 
årsmøtehelgen (1. mars).  
 

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/akershus/om-akershus-rode-kors/aktuelt-fra-akershus-rode-kors/distriktsarsmote-2018/
mailto:LINK%20TIL%20PÅMELDING%20HER
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DISTRIKTSÅRSMØTET 2018 – AKERSHUS RØDE KORS 

RAMMEPROGRAM OG SAKSLISTE 

 
Lørdag 17. mars 

 
Kl.10.00 Velkomst og åpning ved Distriktsleder Gaute Sars-Olsen 
 
Kl.10.30 Årsmøtetale ved landsstyrerepresentant Johan Audestad 

 

Kl.11.00 Lokalforeningskonferanse og parallelle valgmøter for Distriktsråd 

Hjelpekorps, Distriktsråd Omsorg og Distriktsråd Ungdom 

 

Kl.12:30 Lunsj 
 
Kl.13.30 Akershus Røde Kors Årsmøte 2018 
 

I. Åpning v/ Distriktsleder 
II. Navneopprop og godkjenning av antall delegater 

III. Godkjenning av møtets lovlige innkalling 
IV. Godkjenning av forslag til dagsorden (denne) 
V. Valg av møtedirigent 

VI. Valg av to referenter til å føre årsmøteprotokoll 
VII. Valg av to delegater til å undertegne årsmøteprotokollen 

VIII. Valg av tre observatører til tellekorps 
    
  Sak 1  Årsberetning for 2017 
  Sak 2  Årsregnskap for 2017 
  Sak 3  Kontrollkomiteens beretning for 2017 
  Sak 4  Treårig handlingsplan 2018-2020 

Sak 5   Forslag til budsjett 2018 
  Sak 6  Internasjonalt distriktssamarbeid  
  Sak 7   Valg 
 
Kl. 19:00 Festmiddag 
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3.3.2. Administrere organisasjonen ..................................................................................... 31 
3.3.3. Inntektsgivende arbeid............................................................................................... 32 

4. Oppsummering ............................................................................................................ 34 
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Forord 1 

 2 
Det er med stor takknemlighet vi ser tilbake på nok et aktivt og begivenhetsrikt år for Røde Kors i 3 
Akershus.  4 
 5 
Jeg ønsker å skryte av beredskapen i distriktet vårt. Vi har stilt opp på mange aksjoner, hvor publikum 6 
og myndigheter har vært avhengig av frivillig innsats. I året som har gått har hatt et særlig fokus på 7 
beredskap og førstehjelp, blant annet gjennom hjelpekorpsets distriktsmesterskap, hvor våre 8 
mannskaper hevdet seg på det nasjonale nivået. Vi ser at det er store behov for å øke 9 
førstehjelpskunnskapene i samfunnet for øvrig, og vår innsats på dette feltet har vært viktig.  10 
 11 
De humanitære behovene er også løftet i 2017 gjennom ‘Sosial Puls’ som peker på de største sårbare 12 
gruppene i vårt samfunn. Dette utfordrer oss på vårt formål om at vi alltid må ha et humanitært 13 
fokus i vårt arbeid og i våre aktiviteter.  14 
 15 
Landsmøtet i Haugesund satte også preg på fjoråret og distriktet er nå godt representert i Røde Kors, 16 
blant annet gjennom vår nye Røde Kors President, Robert Mood.  17 
 18 
Tusen takk til alle i Akershus Røde Kors for innsatsen gjennom året 2017, og for at dere står opp for 19 
de sårbare og er tilstede der det trengs mest.  20 
 21 
For distriktsstyret, 22 
 23 
Gaute Sars-Olsen 24 
Distriktsleder  25 
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1. Hvem vi er 1 

 2 
Akershus Røde Kors er ett av 19 Røde Kors-distrikter i Norge. Distriktets oppgave er å legge til rette 3 
for humanitært arbeid i distriktets geografiske nedslagsfelt og være en pådriver for å sette distriktets 4 
lokalforeninger i best mulig stand til å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Dette 5 
gjøres ved å bistå våre lokalforeninger og frivillige med kurs, beredskapstiltak, lokal aktivitet og øvrig 6 
støtte. 7 

 8 

1.1 Distriktsstyret 9 

 10 
Distriktsstyret består av frivillig tillitsvalgte og representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og 11 
offentlige foretak. Akershus Røde Kors har årsmøte hvert år og velger da et styre. 12 
 13 
Distriktsstyret har i årsmøteperioden bestått av: 14 

Verv Navn Lokalforening 

Leder Gaute Sars-Olsen Skedsmo 

Nestleder Kine Grande Akershus 

Styremedlem Ingunn Rundtom Skedsmo 

Styremedlem Dagfinn Sundsbø Fet 

Styremedlem Klaus I. Johansen Bærum 

Styremedlem Baard Tosterud Skedsmo 

Styremedlem (Hjelpekorps) Erik Myrland/Stein Teppen* Skedsmo 

Styremedlem (Omsorg) Ragnar Bergersen Eidsvoll og Hurdal 

Styremedlem (Ungdom) Arne Lynum Bærum 

Varamedlem Para Paranthaman Eidsvoll og Hurdal 

Varamedlem Ubesatt  
* Erik Myrland til og med 2.10.2017/Stein Teppen fra og med 2.10.2017 15 
 16 
Styret har avholdt 12 Distriktstyremøter og 9 Arbeidsutvalgsmøter i 2017, og 108 saker er behandlet.  17 
 18 

1.1.1 Arbeidsutvalget 19 

 20 
Arbeidsutvalget har i årsmøteperioden bestått av: 21 

Verv Navn Lokalforening 

Leder Gaute Sars-Olsen Skedsmo 

Nestleder Kine Grande Ski 

Styremedlem Baard Tosterud Skedsmo 

 22 

1.2 Distriktsrådene 23 

 24 
Distriktsrådene er valgt i forkant av distriktets årsmøte, og er faglig rådgivende organ i saker for 25 
distriktsstyret. 26 
 27 

1.2.1 Distriktsråd Hjelpekorps  28 

 29 
Distriktsråd hjelpekorps har i årsmøteperioden bestått av: 30 

Verv Navn Lokalforening 

Leder Stein Teppen (Erik Myrland) * Skedsmo (Skedsmo) 
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Adm. Leder (nestleder) (Stein Teppen) * (Skedsmo) 

Operativ leder Jon-Harald Bråthen Aurskog-Høland. 

Rådsmedlem Bente Seglén Nesodden 

Rådsmedlem Cecilie Kirkaune (Eileen T. Bové) * Nesodden (Bærum) 

Rådsmedlem Ingela Gästgivars Nittedal 

Varamedlem Fredrik Nordmoen (Cecilie Kirkaune) * Bærum (Nesodden) 

Varamedlem Aleksander Langbakken Eidsvoll & Hurdal 
* Leder: Erik Myrland tom: 02.10.17/Stein Teppen fom: 02.10.2017 | Medlem Cecilie Kirkaune fom: 06.17/Eilieen T. Bove tom: 06.17 | Vara: 1 
Fredrik Nordmoen fom: 06.17 2 
 3 
Distriktsrådet har i årsmøteperioden hatt 8 møter + 1 telefonmøte. Det er behandlet 72 saker, både 4 
distriktsomfattende vedtak gjeldene samtlige hjelpekorps samt orienterings- og oppfølgningssaker. 5 
 6 

1.2.2 Distriktsråd Omsorg  7 

 8 
Distriktsråd omsorg har i årsmøteperioden bestått av: 9 

Verv Navn Lokalforening Fagansvar 

Leder Ragnar Bergersen Eidsvoll og Hurdal Trandum & Kriminalomsorg 

Nestleder Ingunn Toussi Skedsmo Flerkultur og Migrasjon 

Rådsmedlem Kari B. Feyling Asker Besøksvenn med hund 

Rådsmedlem Arne Evang Skedsmo Oppvekst 

Rådsmedlem Sahambari Mahalingam Bærum Beredskap 

Rådsmedlem Gisle Tunold Bærum Visitor & Vitnestøtte 

Varamedlem Ragnhild Mila Skedsmo Besøksvenn med hund 

Varamedlem Nils Oluf Wisting  Rælingen  

Distriktsråd Omsorg velges på eget valgmøte for Omsorg i forbindelse med Akershus Røde Kors 10 
årsmøte. Distriktsråd Omsorg har et overordnet ansvar for arbeidet på omsorgsfeltet i 11 
distriktsorganisasjonen, samtidig som de er et rådgivende organ innenfor omsorgsfeltet for 12 
distriktsstyret. 13 
 14 
Rådet har avholdt 11 møter og behandlet 89 saker.  15 
Leder, nestleder og ansatt(e) tilrettelegger(e) avholder AU møte i forkant av D-råds møtene. 16 
D-råd medlemmer er tildelt ulike fagområde innen omsorg. Formål for dette er å bistå 17 
lokalforeningene ved behov innen fagområdene. D-rådet har invitert flere relevante fagpersoner til 18 
våre rådsmøter for å heve kompetansen i rådet generelt. 19 

 20 

1.2.3 Distriktsråd Ungdom 21 

 22 
Distriktsråd Ungdom har i årsmøteperioden bestått av: 23 

Verv Navn Lokalforening 

Leder Arne Lynum Bærum  

Nestleder Anette Lande  Vestby og Ås 

Medlem  Ada Solberg  Enebakk  

Medlem Emilie Haltbakk   Skedsmo 

Medlem  Sara Isabella Hauge Engesæth* Bærum 

Varamedlem  Frida Nygård Nittedal 

Varamedlem  Sama Al-atabi Bærum  

Varamedlem Marit Venn  Vestby og Ås  
*Trakk seg fra vervet mai 2017 24 
 25 
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Rådet har tilsammen gjennomført 10 distriktsrådsmøter. Ungdomskonferanse ble avholdt på Holmen 1 
Fjordhotell 12. mars i forbindelse med årsmøtet til Akershus Røde Kors. Et ekstraordinært valgmøte 2 
ble holdt 22. april 2017 for å velge inn resterende kandidater til rådet; ett medlem og ett 3 
varamedlem. Distriktsråd Ungdom støtter ungdomsgruppene i Akershus RKU og bidrar til å styrke 4 
kvaliteten i Røde Kors Ungdoms aktiviteter. Medlemmene i rådet har også representert Røde Kors 5 
Ungdom i beredskapsutvalget, opplæringsutvalget, internasjonalt utvalg og ressursgruppe migrasjon. 6 
 7 

1.3 Distriktets Utvalg 8 

 9 

1.3.1 Opplæringsutvalg 10 

 11 
Opplæringsutvalget har i årsmøteperioden bestått av: 12 

Verv Navn Lokalforening 

Leder  Para Paranthaman Eidsvoll og Hurdal 

Repr. D-råd Hjelpekorps  Tone Marie Simensen Ullensaker 

Repr. D-råd Omsorg Ragnhild Synnøve Fiskaa S Mila Skedsmo 

Repr. D-råd Ungdom Emilie Haltbakk Skedsmo 

Førstehjelpsansvarlig Tone Marie Simensen (Marita 
Bergstrøm)* 

Ullensaker 

* Marita Bergstrøm tom: 13.09.17 / Tone Marie Simensen fom: 14.12.17 13 
 14 
Opplæringsutvalget har hatt 5 møter i løpet av 2017 med representanter fra hvert distriktsråd. Mye 15 
av kommunikasjon og planlegging har foregått via e-post. Hovedsakene som har blitt behandlet i 16 
2017 har vært ang. opprettelse av støtteordning for kompetanseheving i lokalforeningene, revisjonen 17 
av opplæringsutvalgets mandat, planlegging og støtte til kursgjennomføring på distriktet og i 18 
lokalforeningene. Opplæringsutvalget har i tillegg hatt deltakelse på den nasjonale 19 
opplæringssamlingen, bistått med støtte opp mot distriktets kurshelger og bidratt til oppfølging av 20 
nye og eksisterende kursholdere og instruktører.  21 
 22 

1.3.2 Beredskapsutvalg 23 

 24 
Beredskapsutvalget har i 2017 bestått av: 25 

Verv Navn Lokalforening 

Leder Ingunn Rundtom / Helge Grande* Skedsmo / Akershus 

Medlem D-råd Hjelpekorps Cecilie Marie Kirkaune* Nesodden  

Medlem D-råd Omsorg Sahambari Mahalingam Bærum  

Medlem D-råd Ungdom Anette Lande Vestby og Ås  

Medlem Mette Brenne Bærum  

Repr. DK Tor Øyvind Bertheussen 
Hans Martin Seip 

Distriktskontoret 

*Helge Grande hadde ledervervet fra August 2017. Medlem D-Råd Hjelpekorps trakk seg august 2017. 26 
 27 
Beredskapsutvalget har som oppgave å sikre at vår beredskap ivaretas og koordineres på best mulig 28 
måte. Der er avholdt 5 møter i beredskapsutvalget i 2017. Arbeidet i gruppen har vært godt og 29 
målrettet, hvor det har vært gjennomgående fokus på å skape forståelse for at vi er sammen om 30 
beredskap i distriktet, uavhengig av aktivitet. BU var representert på Røde Kors sin nasjonale 31 
beredskapssamling 25.-27. november. 32 
 33 
 34 
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1.3.3 Internasjonalt Utvalg 1 

 2 
Internasjonalt utvalg har i 2017 bestått av: 3 

Verv Navn Lokalforening 

Leder Knut-Helge Rønning Nesodden 

Medlem (Omsorg) Marit Busengdal Ski 

Medlem (Ungdom) Ada Solberg Enebakk 

Medlem (Hjelpekorps) Ingela Gästgivars Nittedal 

Medlem Ann-Helen Bakkelund Skedsmo 

 4 
Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ for distriktsstyret i spørsmål som berører distriktets 5 
internasjonale engasjement. Når et distriktssamarbeid er i normal drift, delegeres det operative 6 
ansvaret fra distriktsstyret til utvalget, som dermed har ansvar for å følge opp samarbeidet videre.  7 
 8 

1.4 Komiteer, ressursgrupper og representasjon 9 

 10 

1.4.1 Kontrollkomiteen 11 

 12 
Kontrollkomiteen har i 2017 bestått av: 13 

Verv Navn Lokalforening 

Leder Arnt Kristoffersen Nittedal 

Nestleder Morten Hofft Bærum 

Medlem Gudmund Nyrud Ski 

Vara Morten Buan Bærum 

 14 
Komiteen har hatt 3 møter siden årsmøtet 2017, og i tillegg diverse telefonmøter og utveksling av 15 
epost. Komiteens instruks er å påse at driften er i henhold til lover, handlingsplan og budsjett, og 16 
komiteen har fulgt distriktets arbeid gjennom året.  17 
 18 

1.4.2 Valgkomiteen 19 

 20 
Valgkomiteen har i 2017 bestått av: 21 

Verv Navn Lokalforening 

Leder Knut Helge Rønning* Nesodden 

Nestleder Geir Solvang Skedsmo 

Hjelpekorps Philip Gabrielsen Skedsmo 

Hjelpekorps Martin Tiltnes Enebakk 

Omsorg Helge Grande Akershus 

Ungdom Robin Holden Oppegård 
*Knut Helge Rønning trakk seg 25.10.2017 22 
 23 

1.4.3 Komité for æresbevisninger 24 

Komité for æresbevisninger har i 2017 bestått av: 25 
 26 

Verv Navn Lokalforening 

Leder  Grete Branum Bærum 

Medlem  Reidun Andreassen Bærum 

Medlem  Jørn Bjørnstad Nesodden 
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Medlem Bodil Wenche Einang Asker 

Medlem Sølvi May Lie* Ski 
*Ble medlem høsten 2017. 1 
 2 
Komiteen har i 2017 konstituert seg selv og arbeidet med mandat. 3 
 4 

1.4.4 Ressursgruppe Migrasjon 5 

Ressursgruppe migrasjon har i 2017 bestått av: 6 

Medlemmer Navn Lokalforening 

Leder  Dagfinn Sundsbø Fet/Distriktstyret 

Medlem Arne Lynum Bærum/Ungdom 

Medlem Ingunn Hatlehol  Skedsmo/Omsorg 

Medlem  Ragnar Bergersen Eidsvoll/Omsorg 

 7 
Har avholdt 3 møter i 2017 og er et rådgivende organ for distriktsstyret.  8 
 9 

1.4.5 Prosjektgruppe for Lederutviklingsprogrammet (LOUP) 10 

 11 
Prosjektgruppen har i 2017 bestått av 3 prosessveiledere og 10 deltagere.  12 

Verv Navn Lokalforening 

Medlem Stein Kåre Laingen Skedsmo 

Medlem Gaute Sars-Olsen Skedsmo 

Medlem Pararajasingam Paranthaman Eidsvoll og Hurdal  

Medlem Sølvi May Lie* Ski 
*Sølvi May Lie var prosessveileder første halvdel av 2017. 13 
 14 

1.4.6 Øvrig Representasjon 15 

 16 
Landsstyret 2017-2020 17 
Robert Mood er president i Norges Røde Kors 18 
Gaute Sars-Olsen er medlem i landsstyret.  19 
Anne Elisabeth Lie er varamedlem i landsstyret. 20 
 21 
Landsråd Røde Kors Hjelpekorps 2017-2020 22 
Jørn S. Bjørnstad er varamedlem, Region Øst.  23 
 24 
Landsråd Røde Kors Ungdom 25 
Edom Simon Araya fra Bærum Røde Kors har vært medlem i Landsråd Røde Kors Ungdom.  26 
 27 
Valgkomite for Norges Røde Kors 2017-2020 28 
Loveleen Rihel Brenna er medlem. 29 
 30 
Internasjonalt Utvalg for Røde Kors Ungdom 31 
Arne Lynum har vært representant i Røde Kors Ungdoms nasjonale utvalg for internasjonalt arbeid.   32 
 33 
Nasjonal arbeidsgruppe for styrking av lokalforeningsledelsen 34 
Distriktsleder Gaute Sars-Olsen har vært representant i arbeidsgruppe for styrking av 35 
lokalforeningsledelsen frem til landsmøte, oktober 2017. 36 
 37 
Nasjonal Ressursgruppe Samband 38 



Årsmøtedokumenter 2018 

 

13 
 
 

Distriktssambandsleder Jon-Harald Bråthen er medlem i ressursgruppen. 1 
 2 
Nasjonal Ressursgruppe Transport 3 
Ola Strømman er leder av ressursgruppen. 4 
 5 
HV02 6 
Beredskapsutvalgets leder har vært representant i Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV02) 7 
frem til stortingsvalget 2017.  8 
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1.5 Lokalforeninger i Akershus 1 

 2 
Akershus Røde Kors hadde ved utgangen av 2017, 19 lokalforeninger som dekker fylkets 22 3 
kommuner: 4 

1. Asker Røde Kors 5 
2. Aurskog-Høland Røde Kors 6 
3. Bærum Røde Kors 7 
4. Drøbak-Frogn Røde Kors 8 
5. Eidsvoll og Hurdal Røde Kors 9 
6. Enebakk Røde Kors 10 
7. Fet Røde Kors 11 
8. Lørenskog Røde Kors 12 
9. Nannestad og Gjerdrum Røde Kors 13 
10. Nes Røde Kors  14 
11. Nesodden Røde Kors 15 
12. Nittedal Røde Kors 16 
13. Oppegård Røde Kors 17 
14. Rælingen Røde Kors 18 
15. Skedsmo Røde Kors  19 
16. Ski Røde Kors 20 
17. Sørum Røde Kors 21 
18. Ullensaker Røde Kors 22 
19. Vestby og Ås Røde Kors 23 

 24 

1.6 Distriktskontoret 25 

 26 
Akershus Røde Kors har distriktskontor i Lillestrøm. Daglig leder ved distriktskontoret er Liv Ane 27 
Stavik. I perioden 01.01-30.06 fungerte Hans Martin Seip som daglig leder.  28 
 29 
2017 har vært et utfordrende år med tanke på midlertidige utskiftninger av ansatte og annet 30 
personell. Likevel har sekretariatet fylt alle kritiske funksjoner på en god måte, og har etter beste 31 
evne bistått distrikt og lokalforeninger med ønskede oppdrag. Sekretariatet har i dag dyktige 32 
medarbeidere med høy fagkompetanse innen sine respektive områder. Sekretariatet jobber etter 33 
prinsippet om mest mulig lokal forankring av aktivitet, i tett samarbeid med de utvalg, komiteer, 34 
ressursgrupper, og distriktsråd som er utnevnt av distriktsstyret.  35 
Distriktskontoret har fokus på å ha et godt servicenivå, og imøteser spørsmål og behov for bistand fra 36 
de lokale ledd etter beste evne og så raskt som mulig. I 2017 har distriktskontoret hatt et særlig fokus 37 
på å bygge lokal kapasitet.  38 
 39 
Ved utgangen av året var det 16,5 ansatte årsverk ved Akershus Røde Kors. Av disse var 11,8 årsverk 40 
ved distriktskontoret i Lillestrøm, og 4,7 årsverk var utleid til Bærum Røde Kors. Av 16,5 årsverk, var 41 
3,9 årsverk finansiert gjennom tidsbegrensede prosjektmidler. De ansatte ved Bærum Røde Kors har 42 
arbeidssted ved Røde Kors-huset i Sandvika og jobber på oppdrag etter lokalforeningsstyret i Bærum 43 
Røde Kors. Arbeidsgiver er Norges Røde Kors, med overordnet arbeidsgiveransvar delegert til daglig 44 
leder i Akershus Røde Kors.  45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
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Arbeidsmiljø og likestilling   1 
 2 
Ledelse og verneombud anser distriktskontorets arbeidsmiljø for å være godt. Det er i løpet av året 3 
ikke rapportert om større skader eller ulykker på arbeidsplassen, og virksomheten forurenser ikke 4 
det ytre miljø utover det som ansees som normalt for slik aktivitet. 5 
 6 
Akershus Røde Kors ønsker å være en arbeidsplass hvor det ikke fremkommer forskjellsbehandling 7 
på bakgrunn av kjønn.  Akershus Røde Kors har 16,5 ansatte årsverk, hvorav 5 menn og 11,5 kvinner. 8 
Den kjønnsmessige fordelingen blant ansatte har vært god i 2017, og på bakgrunn av 9 
medarbeidernes sammensetning, stillingsinnhold, avlønning og øvrige innhold finner ikke daglig leder 10 
det nødvendig å iverksette særskilte likestillingstiltak. 11 
 12 
I løpet av 2017 har kontoret til tider vært underbemannet. Dette har medført noen utfordringer og 13 
har gjort det nødvendig å nedprioritere noen oppgaver.  14 
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2. Hva vi gjør – Våre aktiviteter 1 

 2 
Vi i Røde Kors løser vårt oppdrag gjennom målene om å forebygge og respondere for å redde liv, 3 
bidra til å beskyte menneskers helse og livsgrunnlag og om å jobbe for sosial inkludering og 4 
mangfold. Vi er tilstede med omsorg i lokalsamfunn, og skal kunne bistå før, under og etter 5 
katastrofer, kriser eller hendelser. I distriktet og i lokalforeningene var det på slutten av 2017 6 
estimert å være omlag 200 aktiviteter. 7 
 8 

2.1. Vi forebygger og responderer for å redde liv / Lokal beredskapsevne  9 

 10 
Vi har i perioden jobbet for å bygge lokal robusthet og beredskapsevne gjennom å være til stede før, 11 
under og etter at en katastrofe eller krise rammer, samt å bygge kapasitet og kompetanse som aktør 12 
i redningstjenesten. Vi har i perioden jobbet for å være fylkets viktigste frivillige 13 
beredskapsorganisasjon, hvor frivillige og ansatte forstår sin rolle i beredskapsarbeidet, og kan bistå 14 
før, under og etter en hendelse.  15 
 16 

2.1.1. Beredskap  17 

 18 
Det har vært en positiv utvikling i fokus på beredskap i vårt distrikt. Beredskap har vært tema på en 19 
rekke samlinger og flere øvelser er gjennomført. Beredskapsvakt som aktivitet er videreutviklet i 20 
enkelte lokalforeninger og vokser. Samtidig ser vi at aktiviteten har et stort uutnyttet potensial i 21 
fylket.  22 
 23 
Beredskapsplan 24 
Det har vært behov for å styrke kjennskapet til egne roller i en beredskapssituasjon, og da med særlig 25 
fokus på ferdigstilling av lokale beredskapsplaner. Distriktskontoret har bidratt med ferdigstillelse av 26 
beredskapsplaner i flere lokalforeninger. Ved utgangen av året hadde 10 lokalforeninger oppdaterte 27 
beredskapsplaner, hvor målsetningen var 8. Det er igangsatt arbeid med å revidere distriktets 28 
beredskapsplan, med fokus på å flytte informasjon som stadig endres ut av planen og legge denne i 29 
vedlegg, samt sikre at oppdatert informasjon alltid er lett tilgjengelig elektronisk.  30 
 31 
Ressursoversikt 32 
Det har også vært en målsetning å gi støtte på kartlegging av beredskapsressurser og få dette 33 
registrert i vårt ressurssystem for å gi en helhetlig kapasitetsoversikt på beredskapen i vårt distrikt. 34 
En større undersøkelse som tok for seg beredskap våren 2017, bidro også til denne målsetningen og 35 
viste at vi har mye ressurser, men også utfordringer relatert til å synliggjøre ressursene våre ovenfor 36 
eksterne samarbeidspartnere.  37 
 38 
Samarbeid med kommune 39 
Distriktet har i 2017 gitt aktiv bistand til lokalforeninger som ikke har en samarbeidsavtale med 40 
kommunen. Det er et fåtall av lokalforeningene som har en formell samarbeidsavtale om beredskap, 41 
men et større antall av lokalforeningen oppgir at de har uformelle og muntlige avtaler med 42 
kommunen ang. Røde Kors sin rolle ved potensielle krisesituasjoner.  43 
 44 
Blodgiver 45 
Blodgiververving har vært i fokus, da spesielt i forbindelse med den internasjonale blogiverdagen. 46 
Flere lokalforeninger har også hatt satsning på blodgiververving ved andre arrangementer. Det er et 47 
stort behov for flere blodgivere i Norge, som vil synliggjøres ved en større hendelse.  48 
 49 
 50 
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Øvelser 1 
I 2017 ble det gjennomført en beredskapsøvelse for distriktsstyret.  Målsetningen var videre å 2 
gjennomføre 5 øvelser på lokalt nivå hvor 3 øvelser er gjennomført. Merk at Hjelpekorpsøvelser her 3 
ikke er medregnet. Distriktet har brukt ressurser på å utarbeide en standard papirøvelse som kan 4 
benyttes av lokalforeningene, og distriktskontoret har bistått lokalforeninger i gjennomføringer av 5 
beredskapsøvelser. Leder for beredskapsutvalg var med som evaluator på beredskapsøvelse holdt av 6 
Oslo Røde Kors 8. mars 2017.  7 
 8 
Beredskapsvakt 9 
Distriktet har hatt som målsetning å bistå lokalforeningene i oppstart av beredskapsvakt. 10 
Beredskapsvakt er en aktivitet ved 5 lokalforeninger. Nes Røde Kors startet opp beredskapsvakt i 11 
2017 med bistand fra distriktskontoret. Beredskapsutvalget har hatt møte med Oslo Røde Kors om 12 
aktiviteten beredskapsvakt, med fokus på felles opplæring og øvelser. I tillegg ble det diskutert å 13 
videreutvikle ledelse for beredskapsvakter. 14 
 15 
Ettersamtale 16 
Det er planlagt oppstartet et arbeid for å tydeliggjøre Distriktets ettersamtale-program. Sikre at 17 
programmet er i alles beredskapsplaner, at alle er kjent med det og distriktet har et godt og øvet 18 
program for oppfølging i alle typer hendelser.  19 
 20 
Kurset "beredskap for valgte ledere" (8 timers kurs) er gjennomført ved 2 samlinger med totalt 12 21 
deltakere. 22 
 23 
Voice Broadcast (VB) 24 
Det er blitt avholdt VB-kurs i 4 lokalforeninger.  25 
 26 

2.1.2. Hjelpekorps og redning  27 

 28 
Beredskap 29 
Våre 280 søk- og redningsgodkjente mannskaper deltok i 2017 på 42 søks- og redningsaksjoner. 27 av 30 
disse var i Akershus og 15 i nabodistriktene (Buskerud 6, Østfold 5, Oslo 2, Oppland 1 og Hedmark 1). 31 
Kategoriene av savnede fordeler seg på: motløs 12, fotturist 6, barn 5, psykisk syk 4, funn av forlatt 32 
bil 1, forlatt båt 1, jeger 1, sanker 1, skiløper 1 og ukjent kategori 2) 33 
Det har ikke blitt etterspurt hjelp til opplæring i "aksjonsledelse" for de øvrige deler av distriktet. 34 
 35 
Rekruttering 36 
For å vise oss frem hadde Akershus RKH stand på messen Camp Villmark i Lillestrøm. Videre 37 
oppfordret vi Hjelpekorpsene til å ha stand sammen med lokalforeningen i forbindelse med "Åpen 38 
brannstasjon" i egen kommune. 39 
Arbeid med retningslinjer for godkjenning av realkompetanse har blitt påbegynt. 40 
 41 
Lederutvikling 42 
Akershus RKH har gjennomført en kartlegging av status og behov for bistand i de lokale korpsene. 43 
Noen ting er avhjulpet med en gang, mens andre ting er tatt med i handlingsplanen for kommende 44 
periode. 45 
D-råd Hjelpekorps skulle arrangere ledersamling for Hjelpekorpsene i Region Øst, men på grunn av 46 
utfordringer i forbindelse med utbytting av rådsmedlemmer, liten kapasitet og svak påmelding ble 47 
samlingen avlyst. 48 
Akershus RKH sin egen ledersamling ble gjennomført på tidlig på høsten, med noe svakere deltagelse 49 
enn forrige år pga. nasjonal transportkonferanse samme helg. 50 
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Utover litt samarbeid i forbindelse med SARSYS (et digitalt operativt verktøy Akershus RKH utvikler) 1 
har vi ikke fått til så tett samarbeid med Oppland RKH som vi planla. I stedet har vi initiert tettere 2 
samarbeid med Oslo RKH og Østfold RKH i forbindelse med de nye Politidistriktene. 3 
 4 
Kompetanse 5 
Vi har arrangert fagsamling i søk og redning med god deltagelse. Laglederkurs i søk og redning ble 6 
ikke avholdt da det var nok plasser på regionkurset. Kurs for de administrative lederne ble ikke 7 
avholdt, men det ble gitt et faglig tilbud på ledersamlingen i stedet. Vann-C ble avholdt i stedet for 8 
Vann-B (lagleder vann) pga. høyere etterspørsel. For d-rådets ledergruppe ble det ikke utarbeidet 9 
stillingsinstrukser som planlagt, men arbeidsoppgavene ble gjennomgått og fordelt. 10 
 11 
Instruktører 12 
Det ble gjennomført et populært informasjonsmøte om førstehjelpsinstruksjon før sommeren. Dette 13 
resulterte i flere instruktørkurs i løpet av høsten og 12 nye førstehjelpsinstruktører. På grunn av 14 
utskiftninger/frafall i D-råd hadde vi dessverre ikke kapasitet til å avholde veiledersamling i 2017. 15 
 16 
Øvelser og distriktsmesterskap/norgesmesterskap 17 
Distriktsøvelsen "FRANK" ble avholdt med 35 deltagere som bl.a. øvet førstehjelp, hurtig oppstart og 18 
gjennomføring av søk, og opptredende ved funn. Mange gode tilbakemeldinger og ønsker om flere 19 
øvelser på distrikt.  20 
For første gang på 16 år ble et distriktsmesterskap for Hjelpekorps avholdt i Akershus, og hele 10 lag 21 
stilte til start. Vinnerlaget fra Vestby & Ås ble sendt til Norgesmesterskapet (NM) i Tromsø der de 22 
kom på en flott 3. plass.  23 
Arbeidet med forslag til øvingsplan for korpsene er så vidt påbegynt. 24 
 25 
Effektivisering i søk etter savnede personer 26 
Hjelpekorpsene i Akershus har kjøpt inn ca. 60 nettbrett, i tillegg til at Akershus RKH har kjøpt 9 27 
nettbrett til aksjonsledelsesgruppa (som ofte fungerer som superbrukere i felt).  28 
For å få optimalt utbytte av disse har Akershus RKH ved operativ leder Jon-Harald Bråthen startet 29 
utviklingen av SARSYS, en spesialisert app for planlegging og gjennomføring av søk- og 30 
redningsoppdrag. Prosjektet er økonomisk støttet av Oppland RKH, og ved utløpet av året tester 31 
begge distriktene en prøveversjon av programmet.  32 
 33 
Representasjon og synlighet 34 
Leder av distriktsråd var delegat på Landsmøtet. 35 
Hjelpekorpset har vært representert på følgende av Norges Røde Kors Hjelpekorps sine nasjonale 36 
samlinger: Hjelpekorpskonferansen (ledersamling), ettersøkningsfaglig konferanse og 37 
transportkonferansen. Videre var rådet godt representert på fagsamling i regi av Frivilliges 38 
organisasjoners redningsfaglige forum (FORF). Rådet har også deltatt på fagsamlinger i Norsk 39 
Førstehjelpsråd og Norsk Resucitasjonsråd. Det er opprettet en gruppe for sosiale medier og 40 
synlighet. Det ble jobbet med å promotere Hjelpekorpsets mange aktiviteter på Facebook og 41 
Instagram. 42 
 43 
Faggruppe ATV 44 
Stillingen som leder av faggruppa er blitt lyst ut, men oppstart av gruppa avventes da D-råd ønsker å 45 
få på plass et mandat og tydelige forventningsavklaringer mot denne nye gruppen først. 46 
 47 
 48 
 49 
 50 

https://www.forf.no/
https://www.forf.no/
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Faggruppe Snøscooter  1 
Scootergruppen har hatt flere møter gjennom 2017. 4 korps har vært med i scootervaktordningen 2 
mot AMK; Nittedal, Oppegård, Skedsmo og Ullensaker. Totalt i 2017, rykket Akershus ut til 12 3 
oppdrag for AMK. I tillegg ble snøscooterne brukt i leteaksjoner for Politiet. 4 
Vaktmannskapene har lagt ned en formidabel jobb både på vakt og de utrykninger de har vært på. 5 
AMK og Oslo universitetssykehus er svært fornøyd med jobben som gjøres.  6 
 7 
Faggruppe ambulanse 8 
Akershus Røde Kors Ambulanse besto i 2017 av totalt 7 ambulansebiler som eies lokalt. Av disse er 9 
seks av bilene operative (Ski, Skedsmo, Nesodden, Nannestad og Gjerdrum, Nittedal og Oppegård), 10 
og 1 bil reserve (Nannestad og Gjerdrum). 11 
Faggruppen ambulanse har også i 2017 aktivt jobbet med å fremforhandle en ny avtale med OUS, 12 
men dette har heller ikke dette året latt seg gjøre. Arbeidet vil dessverre derfor fortsette i 2018. 13 
2017 har vært et prøveår for organtransporttjeneste for Oslo Universitetssykehus. Aktiviteten er ikke 14 
evaluert. 15 
Det ble gjennomført 3 repetisjonskurs for ambulansepersonell i 2017.  16 
 17 
Ressursgruppe aksjonsledelse 18 
Aksjonsledergruppen har bistått lokale korps med opplæring innen søk og redning, lokale øvelser 19 
(Nittedal, Nannestad, osv.) etc. Gruppens medlemmer har bistått flere korps med øvelser og 20 
fagkvelder.  21 
Videre har ressursgruppen gjennomført samarbeidsmøte med nabodistrikt.  22 
 23 
Ressursgruppe Hovedsensorer 24 
Distriktssensor i Akershus har administrert RGH’s arbeid ved henvendelser om gjennomføring av 25 
Hjelpekorpsprøven i lokale korps. Gruppen består også av en rekke hovedsensorer spredt utover 26 
distriktet. Distriktsensor har mottatt henvendelser fra de ulike korps som har hatt behov for å 27 
avholde 28 
hjelpekorpsprøven for nye medlemmer eller for regodkjenning. Hovedsensor sin oppgave har vært å 29 
veilede de lokale sensorene og påse at det korps som er teknisk arrangør for hjelpekorpsprøven 30 
gjennomfører dette etter de retningslinjer som er gitt av Norges Røde Kors Hjelpekorps 31 
 32 

2.2. Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag  33 

I perioden har Røde Kors etterstrebet å kunne gi hjelp til mennesker rammet av konflikt og 34 
katastrofer, og i tillegg drive forebyggende arbeid og helseopplysning i fylket.  35 
 36 

2.2.1. Barn, unge og oppvekst  37 

 38 
Distriktsråds ungdoms aktiviteter 39 
Distriktsråd Ungdom har fokusert på oppfølging av ungdomsgruppene og knyttet kontakt med ledere 40 

og aktivitet i de ulike gruppene. Rådet arrangerte delegasjonssamling 19. september for delegater og 41 

observatører til sentralungdomskonferanse. Samlingen forberedte deltakerne på prosessene under 42 

Røde Kors Ungdoms årsmøte og samkjørte de frivillige fra Østfold, Oslo og Akershus Røde Kors 43 

Ungdom til én delegasjon. Rådet tok initiativ til ytterligere én samling for alle tre distrikter før SUK. I 44 

forbindelse med internasjonalt distriktssamarbeid med Bcharre Røde Kors i Libanon, var D-råd 45 

Ungdom vertskap for ungdomsdelegasjon som kom til Akershus 26.6-3.7 2017.  46 

 47 
 48 
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Sommerleir for ungdom 2017 1 
Akershus Røde Kors arrangerte sommerleir for ungdom mellom 13 og 18 år som lever i økonomisk 2 
og/eller sosialt sårbare situasjoner. I forkant av leiren ble det opprettet en ressursgruppe, som  3 
arbeidet med å legge til rette for, gjennomføre og drive etterarbeid etter sommerleiren. 4 
Ressursgruppen besto av én ansatt og representanter fra ungdom og omsorg. Leiren ble avholdt fra 5 
27. juni til 1. juli og 29 ungdommer deltok. 16 frivillige og 2 ansatte samarbeidet om å gjennomføre 6 
leiren. Frivillige var hentet inn fra alle avdelinger i Røde Kors. På leiren deltok også to gjester fra 7 
Bcharre Røde Kors.  8 

 9 
I handlingsplan 2017 var en av målsetningene å undersøke hvordan flere barn/ungdom fra Akershus 10 
kan delta på leir og å utrede samarbeidsmuligheter med aktuelle aktører (DNT/Speider) om å 11 
arrangere leir. Dette ble ikke gjennomført. 12 
 13 
Gjensidigstiftelsens juleaksjon 14 
Gjensidigstiftelsen ønsker, gjennom sin juleaksjon, å gi barn mellom 0 og 18 år, med en prioritet av 15 
de som lever i lavinntektsgrupper, på krisesenter og/eller asylmottak og barn av bosatte flyktninger, 16 
gode juleopplevelser.  17 
I 2017 har 4 lokalforeninger Bærum, Rælingen, Nesodden og Ski gledet mer enn 200 barn med ulike 18 
juleaksjoner (Målsetning: 350 barn). 19 
 20 
Ferie for alle 21 
Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi tilbud om en unik ferieopplevelse for hele 22 
familien. Akershus er en del av region Østland-samarbeidet og det er Østfold Røde Kors som 23 
organiserer og administrerer alle opphold. I 2017 har 275 personer fra ulike kommuner i Akershus 24 
vært på Ferie for alle- opphold (Målsetning i 2017 var 340 personer). 29 var registrert som frivillig i 25 
aktiviteten via DiBa. Én ny person har blitt frivillig i 2017 (Målsettingen var 25 frivillige i aktiviteten). 26 
 27 
Leksehjelp  28 
Ved utgangen av 2017 var leksehjelp et tilbud i seks lokalforeninger i Akershus. 29 
Leksehjelp for barn og unge har vært et tilbud i 5 lokalforeninger: Asker, Bærum, Rælingen, Skedsmo 30 
og Vestby og Ås. Likeledes har leksehjelp for deltakere på 31 
voksenopplæringen/introduksjonsprogrammet vært et tilbud i to lokalforeninger: Ski og Vestby og 32 
Ås. I 2017 var målsettingen å starte aktivitet i to nye lokalforeninger, dette ble ikke gjennomført 33 
grunnet manglet kapasitet og manglende interesse fra lokalforeningene. 34 
 35 
Barnas Røde Kors (BARK)  36 
Ved utgangen av 2017 var BARK et aktivitetstilbud i to lokalforeninger i Akershus: Eidsvoll og Hurdal 37 
og Rælingen. I 2017 var målsetningen å starte aktivitet i en ny lokalforening, dette ble ikke 38 
gjennomført grunnet manglende kapasitet og manglende interesse fra lokalforeningene. 39 
 40 
Røde Kors Førstehjelp og friluftsliv (RØFF) 41 
Ved utgangen av 2017 var RØFF et aktivitetstilbud i tre lokalforeninger i Akershus: Eidsvoll og Hurdal, 42 
Rælingen og Ullensaker. Det er i løpet av 2017 blitt startet opp RØFF i én ny lokalforening: Ullensaker 43 
Røde Kors, som var i henhold til handlingsplan 2017. 44 
 45 
Samlinger  46 
I 2017 var det en målsetning å gjennomføre en egen samling for frivillig i oppvekst-aktiviteter, dette 47 
ble ikke gjennomført, men frivillige fikk tilbud om å delta på omsorgssamling som hadde program 48 
med fokus på oppvekst. 49 
  50 
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Seksuell helse 1 
I januar og februar 2017 gjennomførte 10 studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus Røde Kors 2 
Ungdoms temakurs Seksuell helse og holdt seksualopplysning for elever ved videregående skoler i 3 
Bærum, Nes, Ski, Lørenskog, Aurskog-Høland, Eidsvoll og Oppegård. Gjennom 25 skolebesøk nådde 4 
sykepleiestudentene over 500 elever med undervisning om grensesetting, samtykke, seksualitet og 5 
kjønnsidentitet, som del av sin praksis ved Akershus Røde Kors. Akershus fylkeskommune støtter 6 
prosjektet med 50 000 kr og innvilger samme beløp for å gjenta prosjektet i 2018.  7 
  8 
Røde Kors Ungdom 9 
Medlemmer av Distriktsråd Ungdom og RKU-frivillige har deltatt på inspirasjonssamling og 10 
tillitsvalgtsamling arrangert av RKU nasjonalt. Rådet og frivillige har videre vært involvert i "Vær litt 11 
kompis"-kampanjearbeid under Norway Cup fra 29. juli - 5. august og samarbeidsprosjektet med 12 
National Geographic "Photo Camp" 2. - 8. oktober. Representanter fra Akershus Røde Kors var også 13 
med på markeringen av PRIDE parade i Oslo i juni.  14 
 15 
Gatemegling  16 
Gatemegling er en nasjonal kjerneaktivitet i Røde Kors med mål om å forebygge kriminalitet, vold og 17 
destruktiv konflikt blant barn og unge i alderen 13 - 25 år. Gatemegling består av konfliktverksteder, 18 
meglingsverksteder og instruktørverksteder for ungdom. Ett verksted er totalt på 15 timer. 19 
Gatemegling er i Akershus Røde Kors lagt under Røde Kors Ungdom. I 2017 har det vært holdt 20 
gatemeglingsverksteder i Nittedal, Enebakk og Bærum, samt på Hvalstad og Dikemark mottak. Per i 21 
dag er Gatemegling godt etablert i Enebakk og Bærum.  22 
 23 
Gatemegling i Akershus har i 2017 nådd sitt hovedmål om å utvide og forankre gatemeglingstilbudet 24 
slik at det kan utvikle seg til å bli et varig tiltak tilpasset lokale behov. Alle lokalforeninger med 25 
Gatemegling har ressurspersoner som driver aktiviteten, minimum en gatemeglingsansvarlig 26 
(ungdomsinstruktør) og en ressursperson Gatemegling (voksninstruktør). Instruktørene i 27 
Gatemegling er tilknyttet lokalforeninger i tillegg til instruktør-pool for hele Akershus. 28 
 29 
Også i 2017 har gatemegling hatt fokus på sårbare unge. Det har blitt gjennomført konfliktverksted 30 
og miniworkshop på flere mottak i vårt fylke. Ett konfliktverksted har blitt gjennomført med 31 
deltakere fra konfliktrådet, kriminalomsorgen og utekontakten. Øvrige konfliktverksted og 32 
meglingsverksted er gjennomført i Nittedal, Sandvika og Enebakk. Andre arrangementer har vært 33 
flere infomøter, kompismøter og samarbeidshelg med hjelpekorpset i november.  34 
 35 
Totalt har omlag 150 ungdommer deltatt på aktiviteter i regi av Gatemegling i 2017. Aktiviteten har 36 
20 frivillige, hvorav 4 var nyutdannede gatemeglere og 8 var sertifiserte gatemeglere. De frivillige har 37 
deltatt på nasjonalt gatemeglingsforum, oppfølgingskurs for frivillige i Twinning-prosjektet i Bcharre, 38 
Libanon i august og på gatemeglingsforum for Akershus med sommeravslutning ved Fangene på 39 
Fortet.  40 
 41 
Ungdomsdelegater  42 
Ungdomsdelegatene fra Colombia avsluttet sitt arbeid for Akershus i juni 2017. I september 2017 43 
mottok Akershus Røde Kors to ungdomsdelegater fra Madagaskar. De støtter ungdomsgruppene i 44 
distriktet med kurs og opplæring, deltar i aktivitet, og deltar ved D-rådsmøter. De tok initiativ til 45 
markering av verdens Aids-dag 1. desember, de har bistått i oppstart av Flyktningkompis i Oppegård 46 
RKU og er pådrivere for rekruttering og samarbeid mellom Ungdom og Fellesverket i Bærum Røde 47 
Kors. I januar arrangerer de utveksling til Porsgrunn og for frivillige ved Fellesverket i Sandvika. D-48 
rådet har hatt flere sosiale aktiviteter sammen med ungdomsdelegatene som bowling og julekonsert. 49 
 50 



Årsmøtedokumenter 2018 

 

22 
 
 

Nattevandring 1 
Nittedal Røde Kors har i 2017 drevet aktiviteten Nattevandring. Også i Aurskog Høland kommune er 2 
det Nattevandring, men aktiviteten drives i hovedsak av andre aktører i kommunen.  3 
 4 
FlyktningKompis (FK) 5 
FlyktningKompis er en Røde Kors ungdom' aktivitet som søker å sikre gode inkluderingsprosesser for 6 
bosatte enslige mindreårige og unge flyktninger mellom 13 og 30 år. Ved utgangen av 2017 er 7 
flyktningkompis etablert i fire lokalforeninger: Bærum, Oppegård, Vestby og Ås og Skedsmo. I 2017 8 
har aktiviteten hatt 58 frivillige, hvorav 14 er representert i ressursgrupper. 30 frivillige er i 9 
kompiskoblinger. 28 deltakere er i kompiskoblinger. 4 FlyktningKompis-kurs er avholdt i aktuelle 10 
lokalledd. En fellessamling med Gatemegling er avholdt hvor om lag 70 personer deltok. I 2017 var en 11 
av målsetningene å gjennomføre to felles kurs or frivillige fra hele Akershus Røde Kors, dette utgikk 12 
da separate kurs er holdt for respektive lokalforeninger. Videre var det et må å arrangere en 13 
fellessamling for frivillige i aktivitet, som ble avlyst grunnet lav påmelding.  14 
 15 
Sosiale møteplasser og Aktivitet på mottak   16 
Sosiale møteplasser for ungdom har vært holdt i Enebakk og Oppegård Røde Kors samt Fellesverket i 17 
Bærum Røde Kors. Aktivitet på mottak er opprettholdt av Røde Kors Ungdom, ved Bjørnebekk i Ås 18 
frem til mottaket ble nedlagt i juni 2017 og ukentlig aktivitet på Hvalstad transittmottak i Asker. Røde 19 
Kors Ungdom i Bærum har også tilbudt aktivitet for ungdom ved Dikemark asylmottak.  20 
 21 

2.2.2. Kriminalitetsfeltet  22 

 23 
Visitortjenesten    24 
Akershus Røde Kors har to lokalforeninger som tilrettelegger for aktiviteten Visitor; Bærum Røde 25 
Kors (Ila) og Ullensaker Røde Kors (Ullersmo). De frivillige fra de to aktivitetene kommer fra flere 26 
ulike lokalforeninger i distriktet. Ullensaker Røde Kors hadde ved årsslutt 21 aktive visitorer på sin 27 
gruppe, av disse var 6 flerspråklige. Bærum Røde Kors hadde ved årsslutt 38 visitorer, av disse var 28 
mellom 5-10 flerspråklige.  29 

 30 
Aktiviteten er forankret i lokalforeningene og drives i kraft av to visitorutvalg. Distriktet har hatt en 31 
liten grad av involvering i aktivitetene. Visitortjenesten i Akershus fungerer godt, og det foreligger et 32 
godt samarbeid med Kriminalomsorgen. 33 
 34 
Nettverk etter soning – gjeldsarbeid 35 
Ved Ila hadde visitorutvalget et møte med ledelsen i 2017, hvor man tok opp muligheten for å starte 36 
med gjeldsprosjektet blant de innsatte. Et møte ble gjennomført, men Ila hadde da allerede igangsatt 37 
et lignende opplegg og hadde holdt på i lengre tid. Man la derfor bort gjeldsprosjektet til NES. I løpet 38 
av 2017 ønsket også Visitorene ved Ullersmo å høre mer om dette tilbudet og hadde en dialog med 39 
visitorutvalget fra Ila for å høste erfaringer. Høsten 2017 inviterte man inn fagansvarlig for Nettverk 40 
Gjeld ved Oslo Røde Kors på et Visitormøte. Oslo Røde Kors, Nettverk etter soning bistår Akershus 41 
Røde Kors i arbeidet med å opprette mindre grupper med frivillige som ønsker å delta i denne 42 
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aktiviteten. arbeidet forventes å ta inntil 3 år føre distriktet er operative med de målsetningene som 1 
er satt. 2 
 3 
Samarbeidsmøter 4 
Det har ikke vært noen samarbeidsmøter mellom de to visitorutvalgene i 2017, mye på grunn av høy 5 
aktivitet de to stedene med samlinger, kurs og rekruttering. Representanter fra de to 6 
visitorutvalgene har likevel hatt dialog gjennom 2017, blant annet ved utveksling av erfaringer og 7 
informasjon rundt gjeldsprosjektet til NES (Nettverk etter soning).  8 
 9 
Regional samling     10 
Distriktsråd Omsorg arrangerte den årlige omsorgssamlingen i oktober, og inviterte inn alle visitorer, 11 
vitnestøtter og besøksvenner på Trandum til fagsamling med fengselsprest i Halden, Reidar Faanes. 12 
Tema var "retreat-prosjektet i Halden fengsel, og hvordan profesjonelle sjelesørgere og frivillige kan 13 
utfylle hverandre".  14 
 15 
Vitnestøtte       16 
Vitnestøtte er en samtalepartner i for- og etterkant for personer som vitner i en rettssak. Det å ha 17 
opplevd eller vært vitne til en kriminell handling, kan være en utfordrende opplevelse for mange. Å 18 
kunne vitne om det man har opplevd, kanskje lang tid etter hendelsen fant sted, kan også i seg selv 19 
oppleves som vanskelig for mange vitner. Vitnestøtte hadde sin oppstart i samtlige tingretter i 20 
Akershus i 2009. De fire tingrettene i Akershus; Nedre Romerike Tingrett, Øvre Romerike Tingrett, 21 
Follo Tingrett og Asker og Bærum Tingrett, har et godt samarbeid med lokalforeningene om 22 
vitnestøtteordningen. I 2017 har alle tingrettene kunnet tilby ordningen med hjelp fra frivillige i Røde 23 
Kors. 24 
 25 
Pilotprosjektet for vitnestøtte i Akershus Røde Kors 2016 ble videreført ut juni 2017 med innleid 26 
konsulent i 20% stilling. Midlene ble tildelt av domstoladministrasjonen. Gjennom prosjektperioden 27 
har økt ansattressurs bidratt til tettere samarbeid mellom tingrett, gruppeledere og distriktskontor, 28 
bedre oppfølging av gruppeledere og vitnestøtter, samt en kartlegging av vitnestøtteordningen. Etter 29 
endt prosjektperiode har vitnestøtte hatt en ansattressurs i 10% stilling siden september 2017 som 30 
har   fortsatt med oppfølgingen av hovedmålsettingene.    31 
 32 
Distriktet har hatt som mål å styrke vitnestøttetjenesten og dens tilknytning til Røde Kors, gjennom 33 
økt faglig- og administrativ støtte; tilrettelegge for at vitnestøttene gjennomfører obligatorisk 34 
opplæring, samt at det arrangeres en erfaringssamling for vitnestøttene. For å nå disse målene har 35 
følgende tiltak funnet sted:  36 

• Kontakt med alle gruppelederne foregår jevnlig etter behov.  37 

• Nytt kurs i vitnestøtte er satt til januar 2018. 38 

• Det har blitt gjennomført en distriktsamling for gruppelederne, hvor tre av fire deltok. 39 

• Asker og Bærum har gjennomført to fagsamlinger/erfaringsutvekslinger 40 

• Øvre Romerike har gjennomført en fagsamling/erfaringsutveksling  41 
 42 
Vitnestøtteordningen ble i 2017 tildelt den prestisjetunge Crystal Scales of Justice prisen, den 43 
europeiske prisen for innovativ og effektiv praksis i det juridiske systemet.  44 
 45 

2.3. Vi jobber for sosial inkludering og mangfold  46 

 47 
Røde Kors har i 2017 jobbet for å bidra til at alle mennesker gis like muligheter til deltagelse i 48 
samfunnet, og Røde Kors etterstreber å bekjempe alle former for diskriminering, undertrykking, 49 
intoleranse og rasisme. Organisasjonen har jobbet for å bidra til å styrke folkehelsen ved å legge til 50 
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rette for at flere kommer i aktivitet og deltar sosialt. I 2017 har Røde Kors sett at ensomhet er en stor 1 
folkehelseutfordring som rammer i alle faser av livet, men unge og eldre er særlig utsatt. 2 
 3 
Distriktsråd Omsorgs aktiviteter 4 
Rådet har tatt proaktivrolle som bindeledd mellom lokale og sentrale ledd. Fagansvarlige i rådet har 5 
fått til tettere kommunikasjon med ansatte som jobber med de respektive fagfelt slik at frivillige 6 
involverer seg i større grad i sitt fagfelt. I 2017 har rådet jobbet med særlig fokus på beredskap i 7 
omsorg. D-rådet i samarbeid med ansatte har laget et dokument som viser hvem som skal kontaktes i 8 
enkelt saker og sendte dette ut til lokalforeningene. Videre har rådet opprettet en ressursgruppe for 9 
Oppvekst, med Arne Evang som representant fra rådet. Det har blitt holdt et samarbeidsmøte med 10 
Hedmark og Oppland D-råd omsorg 23 mai i Gjøvik. D-råd og ansatte har deltatt i møter med 11 
lokalforeninger som har ønsket å starte nye aktiviteter. Rådets medlemmer har i løpet av 2017 blant 12 
annet deltatt på landssamling for omsorg, nasjonal samling for visitorer, nasjonal beredskapssamling 13 
og som delegater på landsmøtet. 14 

2.3.1. Sosial inkludering  15 

 16 
Besøkstjenesten 17 
Besøkstjenesten er en godt forankret aktivitet i Akershus og er en aktivitet i 17 av distriktets 18 
lokalforeninger. Rundt om i distriktet finnes det flere hundre frivillige besøksvenner som besøker 19 
mennesker både i private hjem og på institusjoner. De fleste besøksvenner har én person de besøker 20 
fast, som regel en time eller to i uka. 21 
 22 
Aktiviteten hadde i ved utgangen av 2017 omtrent 900 frivillige, hvor antallet er basert på 23 
oppføringer i frivillighetsdatabasen (DiBa). Det har vært et mål å tilrettelegge for økt bærekraftighet 24 
for aktiviteten i to lokalforeninger ved å øke mangfoldet av frivillige og å se på samarbeid på tvers av 25 
generasjoner.  26 
 27 
I 2017 var noen av målsetningene i handlingsplanen å kartlegge status, gjennomføre felles 28 
rekrutteringskampanje, organisere temakveld om demens, se på mulige digitale løsninger for 29 
aktiviteten, opprette samarbeidsavtale med kommunene og videreutvikle generasjonssatsningen. 30 
Dette ble ikke gjennomført grunnet manglende kapasitet. Det har blitt etablert samarbeid i enkelte 31 
lokalforeninger med praktikanter, med mål om å inngå formelle samarbeidsavtaler mellom 32 
lokalforeninger og Demenssenteret.  33 
  34 
Besøksvenn med Hund 35 
Frivillige i aktiviteten er til stede på sykehjem, omsorgssentre og hjemme hos personer og på andre 36 
steder det er spesielt behov for kontakt, lek og nærhet.  De frivillige og hundene deres får en spesiell 37 
opplæring for besøkshunder, i tillegg til den ordinære opplæringen alle Røde Kors Besøksvenner får. I 38 
Akershus er det totalt 17 lokalforeninger som 39 
har aktiviteten, med 87 aktive ekvipasjer.  40 
Distriktet har gjennomført to hundekurs i 41 
2017, hvorav ett kurs har blitt kjørt med 42 
eksterne instruktører og ett kurs ble kjørt 43 
med to nye frivillige hundeinstruktører som 44 
ble utdannet gjennom Røde Kors. Distriktet 45 
har samarbeidet med Oslo Røde Kors med å 46 
tilrettelegge for at nye ekvipasjer fra 47 
Akershus kan delta på ekvipasjekurs i Oslo. 48 
 49 
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Næromsorg  1 
Akershus Røde Kors samarbeidet med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, Institutt for 2 

folkehelsevitenskap LANDSAM, med ønske om en objektiv evaluering av betydningen av Besøksvenn 3 

med hund for hjemmeboende personer med demens. Evalueringen bygger på datainnsamling via 4 

intervjuer med de frivillige og utfylling av spørreskjemaer av de involverte. Prosjektet har pågått i 3 5 

år (2015-2017) og har vært finansiert til dels av ExtraStiftelsen, Helsedirektorater og Akershus 6 

Fylkeskommune. 7 

Av ulike grunner har prosjektet hatt et lavt antall deltakere til tross for at prosjektet ble utvidet fra 8 
tre til åtte kommuner. Som følge av dette ble det gjort en mer omfattende datainnsamling gjennom 9 
observasjoner av besøksvenn med hund som gruppeaktivitet på sykehjem. Forskningsprosjektets 10 
evalueringsrapport ferdigstilles 2018. Gjennom prosjektet er det etablert økt samarbeid med 11 
demenskoordinatorer i kommunene, og Røde Kors har fått innblikk i personvern og den enkelte 12 
brukers rettigheter. 13 
 14 

2.3.2. Migrasjon og flerkultur  15 

 16 
I handlingsplanen for 2017, ønsket Akershus Røde Kors å jobbe aktivt for å løfte frem retningslinjer 17 
og maler for samarbeid med kommunene og andre potensielle samarbeidspartnere. Det er blitt 18 
opprettet en mappe for migrasjon på Korsveien, hvor maler og retningslinjer for samarbeid med 19 
kommuner, læringssentre og asylmottak er tilgjengelig sammen med relevante dokument tilhørende 20 
Flyktningguiden, Norsktrening og Aktivitet på mottak. 21 
 22 
Akershus Røde Kors hadde i 2017 som mål å opprette et flerkulturelt forum i fylket med fokus på 23 
kunnskapsdeling, erfaringsdeling og samarbeid. Det ble gjennomført et flerkulturelt forum i 2017. I 24 
handlingsplan 2017 var det et mål om å videreføre nettbrettkurs i samarbeid med Telenor, dette ble 25 
tilbudet ble ikke videreført av Telenor og er derfor avsluttet.  26 
 27 
Norsktrening 28 
I 2017 har distriktet hatt 7 lokalforeninger som har tilbudt møteplasser med fokus på norsktrening, 29 
Bærum, Enebakk, Nannestad og Gjerdrum, Asker, Rælingen, Ski og Vestby og Ås. To av 30 
lokalforeningene driver norsktrening etter nasjonale retningslinjer, mens resterende kombinerer 31 
aktiviteten med leksehjelp eller sosial møteplass. Norsktreningen har ofte foregått i tett samarbeid 32 
med andre organisasjoner. Planlegging og utførelse av norsktreningsaktivitetene har ligget hos 33 
lokalforeningene. Norstrening som aktivitet var tema omsorgssamlingen, hvor Oslo Røde Kors 34 
gjennomgikk nytt temakurs for norsktrening.  35 
 36 
Flyktningguide 37 
Distriktet har i dag flyktningguide i 16 av 19 lokalforeninger, hvor en av lokalforeningene ikke eier 38 
aktiviteten, men er en sentral støttespiller til frivillighetssentralen som er drifter aktiviteten. Det ble i 39 
2017 gjennomført en samling for alle frivillige i aktivitet flyktningguide i Akershus, med fokus på 40 
faglig påfyll og erfaringsutveksling. Det ble gjennomført en samling for alle frivillige i aktiviteten i 41 
samarbeid med Buskerud, Hedmark og Oppland Røde Kors. Frivillige i andre migrasjonsaktiviteter var 42 
også invitert til samlingen. Samlingen hadde fokus på faglig påfyll, samt erfaringsutveksling på tvers 43 
av distrikt.  44 
 45 
 46 
 47 
 48 
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‘Til Topps’ og distriktsturer 1 
Under ‘Til Topps’ samlet Røde Kors mennesker fra hele verden som bor i Norge til sammen å gå til 2 
toppen av Galdhøpiggen. Til Topps arrangeres årlig i første uka i juni. I 2017 deltok 74 personer fra 3 
Akershus.  4 
Det har i tillegg blitt gjennomført 3 distriktsturer i Akershus Røde Kors i 2017, med over 30 deltagere 5 
på alle turene. De første to turene ble gjennomført som treningsturer i forkant av ‘Til Topps’ og den 6 
siste turen var en sopptur hvor det var et samarbeid med Akershus sopp og nyttevekstforening. 7 
 8 
Aktivitet på mottak 9 
Røde Kors er tilstede på alle asylmottakene i vårt distrikt. Bl.a. annet er ungdomsgruppene veldig 10 
aktive. Ved inngangen av 2017 hadde vi fem asylmottak i vårt distrikt (Dikemark, Hvalstad, 11 
Bjørnebekk, Skedsmo og Hurdal). Grunnet færre asylankomster til Norge, ble asylmottakene i 12 
Skedsmo og Bjørnebekk lagt ned i starten av 2017.  13 
Distriktet har har i 2017 arbeidet med prosjektet sykkelskole på mottak. Dette har resultert i at alle 14 
asylmottakene har mottatt sykler som beboerne kan benytte etter å ha gjennomført sykkelskolen. 15 
Sykkelskolen har vært et samarbeid mellom frivillige i lokalforeningene, trygg trafikk og mottakene.  16 
Av andre aktiviteter på mottak kan det særlig nevnes ungdomsgruppenes engasjement i 2017 og 17 
aktiviteten Gatemegling på mottak. Dette står omtalt i 2.2.1.  18 
 19 
Trandum  20 
Våren 2017 hadde besøksordningen på Trandum 36 aktive 21 
frivillige, som besøkte Trandum syv ganger i måneden. Av 41 22 
oppsatte besøk ble 40 gjennomført. I april ble det rekruttert 11 23 
nye frivillige som medførte at det var 40 aktive frivillige ved 24 
oppstart høsten 2017. Besøksordningen kunne dermed endelig 25 
øke fra syv til åtte besøk i måneden, noe som er en fordobling 26 
av antall besøk på tre år, og har vært et mål for 27 
besøksordningen siden 2014. Økt antall besøk gir økt 28 
tilstedeværelse på internatet, som bidrar til at Røde Kors bedre 29 
utfyller sitt mandat om å avhjelpe ensomhet og isolasjon. Ved 30 
årsslutt var det gjennomført 76 besøk til rundt 1500 personer. 31 
 32 
Fagråd Trandum  33 
Fagrådet for Trandum avholdt fire ordinære møter (et elektronisk), i tillegg til to ekstra møter med 34 
henholdsvis Migrasjonsgruppen ARK, distriktsstyreleder og ansatte ved hovedkontoret, i forbindelse 35 
med arbeidet knyttet til Røde Kors' humanitære engasjement på Trandum. Rådet har i 2017 blant 36 
annet vært involvert i planleggingen og gjennomføringen av fag- og sosiale samlinger, 37 
frivillighetsoppfølging, møte med Tilsynsråd for Trandum, utarbeidelse av nytt besøksnotat og 38 
handlingsplan, i tillegg til å skrive en kronikk på NRK Ytring. Rådet har stabile og engasjerte 39 
medlemmer som tar ansvar og involverer seg i arbeidet, både praktisk, faglig og strategisk.  40 
 41 
Landsstyresak 42 
Distriktsstyret, ved ressursgruppe migrasjon og fagrådet, sendte på vårparten 2017 en anmodning til 43 
generalsekretær i Norges Røde Kors, hvor man ba om at "organisasjonen ved Landsstyret beslutter 44 
hvilke mål Røde Kors skal ha for sitt humanitære engasjement på Trandum Utlendingsinternat og at 45 
organisasjonen styrker det humanitære påvirkningsarbeidet i tråd med målsettingen". 46 
Generalsekretæren svarte med å si at han støttet initiativet og foreslo at tillitsvalgte og ansatte ved 47 
hovedkontor og distriktskontor gjennomførte et møte hvor man diskuterte spørsmålene i 48 
anmodningen videre. Møtet ble gjennomført 10.mai. Møtedeltakerne ble her enige om at det 49 
fremtidige påvirkningsarbeidet skal forankres i Akershus Røde Kors' og Norges Røde Kors' sin 50 
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handlingsplan, fremfor et strategisk landsstyrevedtak. Fagrådet fikk til ansvar å utarbeide mål for 1 
handlingsplanen, i samarbeid med Norges Røde Kors. Handlingsplanen skulle siden vedtas av 2 
distriktsstyret. Et samarbeidsmøte mellom fagråd og ansatte ble satt opp i etterkant av dette og 3 
forslag til mål i handlingsplanen ble utformet. Man ble blant annet enig om at Røde Kors fremover 4 
skal være en tydeligere talsperson for internerte personer og at det skal utformes en komparativ 5 
studie om internering i Norge sammenlignet med andre land. I handlingsplanen for 2018 har man 6 
siden lagt til møter med Justisdepartementet, som et mål for påvirkningsarbeid. Handlingsplanen for 7 
2018 ble vedtatt av distriktsstyret i desember 2017.   8 
 9 
Forankring i distrikt  10 
Besøksordningen på Trandum har fått godt rotfeste både blant frivillige og tillitsvalgte de to siste 11 
årene. Gode kommunikasjonslinjer har blitt etablert. Fagrådet rapporterer månedlig til d-råd 12 
Omsorg, som siden videreformidler til distriktsstyret. Representant fra distriktsstyret som sitter i 13 
fagrådet orienterer tilbake om distriktets arbeid.  14 
 15 
Øke antall frivillige fra Akershus/synliggjøring 16 
Det ble gjennomført to rekrutteringsrunder i 2017. Prosjektleder kontaktet frivillig.no og ba om å få 17 
spesifikk rekruttering rettet mot personer fra nærområdet rundt Trandum, det ble utlyst på Akershus 18 
Røde Kors sine nettsider, Facebook-side og i distriktsinfo – alt som et forsøk på å øke antall frivillige 19 
fra distriktet. I løpet av året fikk vi åtte nye frivillige fra distrikt.  20 
Tre fra fagrådet var med på årsmøtet og synliggjorde besøksordningen gjennom en kort  21 
presentasjon. På vårparten var Generalsekretæren på besøk på Trandum og i den forbindelse laget 22 
mediaseksjonen ved Norges Røde Kors en video om besøksordningen, som ble delt på sosiale medier. 23 
På høsten skrev en frivillig en kronikk om Trandum som ble publisert på NRK Ytring. Julefesten på 24 
Trandum ble godt formidlet i desember-utgaven av d-info. 25 
 26 
Rekruttering 27 
Antall aktive frivillige har vært ganske stabilt på rundt 40 personer. Aktiviteten har i mange år hatt en 28 
stor turn-over av frivillige, men i de senere år har det blitt jobbet mye med frivillighetsmiljøet og 29 
stadig flere blir i aktiviteten over tid. Ordningen har pr. i dag 17 flerspråklige frivillige.  30 
 31 
Felles fagsamling 32 
D-råd Omsorg arrangerte høsten 2017 sin årlige Omsorgssamling, og inviterte inn alle Visitorer, 33 
Vitnestøtter og besøksvenner på Trandum til fagsamling med fengselsprest i Halden, Reidar Faanes. 34 
Tema var "Retreat-prosjektet i Halden fengsel, og hvordan profesjonelle sjelesørgere og frivillige kan 35 
utfylle hverandre".  36 
 37 
Ressursgruppe migrasjon 38 
Ressursgruppe Migrasjon ble oppnevnt av distriktsstyret i 2016 for å koordinere styrets og rådenes 39 
arbeid rettet mot migranter i en sårbar livssituasjon. Ressursgruppen er et rådgivende organ for 40 
Distriktsstyret. Ressursgruppe Migrasjon kan fremme forslag til tiltak i alle faser av asylanter og 41 
innvandreres liv i Norge; ankomstfasen, mottaksfasen, introduksjonsfasen, etableringsfasen og ved 42 
internering. Gruppen har i 2017 arbeidet med to forhold; anmodningssaker til Norges Røde Kors 43 
vedrørende organisasjonens humanitære engasjement på Trandum utlendingsinternat og 44 
videreføring av Flerkulturelt forum for Akershus i samarbeid med fylkeskommunen.  Det ble holdt en 45 
samling i Flerkulturelt forum i desember 2016 og en samling 1. november 2017. Samlingen 1. 46 
november hadde tema: «Kulturlivet som faktor for å skape økt forståelse, mangfold og dialog i det 47 
flerkulturelle Norge».  Det var innledere fra Frivillighet Norge, Bollywood festival Norway og Akershus 48 
Røde Kors.  Ressursgruppen vil videreføre sitt arbeid i 2018. 49 
  50 
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3.1 Vi bygger og utvikler sterke og behovsrettede Røde Kors foreninger 1 

 2 
Røde Kors skal være en endringsvillig og forutsigbar organisasjon. I Norge bidrar lokalforeningene til 3 
trygge lokalsamfunn. Mangfold og bredde i egen organisasjon er viktig for å forstå og møte de 4 
humanitære behovene på en best mulig måte. Røde Kors arbeider ut fra demokratiske prinsipper, og 5 
Røde Kors Ungdom jobber spesielt med å tilrettelegge for deltakelse for, av og med ungdom. 6 
Internasjonalt samarbeider Norges Røde Kors med søsterforeninger for å bedre 7 
organisasjonsutvikling, kapasitetsbygging og gjensidig læring.  8 
 9 

3.1.1. Organisasjonsutvikling  10 

 11 
Det har i 2017 vært en jevn tilstrømning av nye frivillige og medlemmer i Akershus Røde Kors.  12 
Distriktet har opprettholdt et fokus på rekruttering, med målsetning om å igangsette tiltak lokalt for 13 
å få inn nye medlemmer og frivillige. For å effektivisere mottaket av nye frivillige har distriktet hatt et 14 
særskilt fokus på implementering av DiBa.   15 
 16 
Frivillige i Akershus 17 
Ved utgangen av 2017 var det registrert 3399 frivillige i Akershus. Dette var en liten oppgang fra 18 
2016. Som et resultat av at ikke alle lokalforeningene i Akershus på dette tidspunktet var operative 19 
og oppdaterte på frivillighetsdatabasen DiBa, er dette ikke et eksakt antall på hvor mange frivillige 20 
det i realiteten var i distriktet. 21 
 22 
Medlemmer i Akershus 23 
Røde Kors i Akershus har i 2017 fortsatt den gode medlemsutviklingstrenden fra 2016. Ved utgangen 24 
av 2017 hadde Akershus totalt 16 700 registrerte medlemmer. Dette er en økning på 1234 25 
medlemmer siden utgangen av 2016, da distriktet hadde 15 466 betalende medlemmer. Den store 26 
økningen i medlemmer kan tilskrives innsatsen til Feltsalgavdelingen som har drevet aktiv 27 
rekruttering av medlemmer i hele fylket. Mye av rekrutteringen gjøres på stand og fra dør til dør. 28 
 29 
Mottak av frivillige 30 
I 2017 fortsatte distriktet satsningen på implementering av frivilligregistreringssystemet 31 
‘Dialogbasen’ (DiBa). Målsettingen har vært at alle lokalforeninger i Akershus skal være operative på 32 
DiBa. Med dette menes det at alle lokalforeninger selv går inn i DiBa og besvarer henvendelser fra 33 
nye frivillige, følger opp disse henvendelsene og registrerer de nye frivillige i riktig aktivitet. Videre 34 
betyr det at de som er frivillige lokalforeningen ligger registrert i riktig aktivitet i DiBa til enhver tid. 35 
Dette målet har ikke vært nådd.  36 
 37 
Distriktskontoret har bistått lokalforeningene med operasjoner de har trengt hjelp til i DiBa, samt 38 
svart på henvendelser på epost og telefon. Distriktet har aktivt henvendt seg til lokalleddene for å 39 
tilby bistand eller opplæring i systembruk, og besøkt lokalforeninger som har ønsket dette.  40 
 41 
I løpet av 2017 har Røde Kors i Akershus mottatt 2784 aktivitetsønsker (2016: 2961 aktivitetsønsker) 42 
fra 1478 personer (via DiBa). Flere av lokalforeningene i Akershus har selv behandlet henvendelser 43 
fra nye frivillige i DiBa. De lokalleddene som ikke selv har behandlet henvendelser fra nye frivillige, 44 
har fått henvendelsene videreformidlet fra distriktskontoret. I de tilfeller hvor henvendelser fra nye 45 
frivillige ikke har blitt videreformidlet til lokalforeningen, har dette vært på bakgrunn av at 46 
henvendelsen har vært uklar. Dette kan eksempelvis være at den frivillige ikke har oppgitt hvilken 47 
lokalforening han/hun ønsker å tilhøre. Distriktskontoret har fulgt opp disse med informasjon om 48 
aktuelle aktiviteter og lokalforeninger, og også fulgt opp med ny kontakt en stund senere med 49 
informasjon om at vi gjerne bistår dersom de fortsatt ønsker å bli frivillig.   50 
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Distriktskontoret mottar og videreformidler også jevnlig informasjon om nye frivillige som melder seg 1 
via telefon eller ved å komme innom kontoret personlig.   2 
 3 
Mangfold i organisasjonen 4 
Distriktets mangfoldarbeid har hatt fokus på å bidra til at vår frivillighetsmasse og valgte ledere på 5 
best mulig måte representerer befolkningssammensetningen i fylket. Det erkjennes at det er behov 6 
for økt innsats på mangfoldsarbeid i vår organisasjon og at målsetninger for 2017 ikke har blitt nådd. 7 
 8 
Lokal kapasitet 9 
Satsningen om å øke lokal kapasitet har som mål å sikre at Røde Kors har flere velfungerende 10 
lokalforeninger og skal innrettes slik at den har en varig effekt utover perioden. Den skal videre gi økt 11 
kapasitet og en mer bærekraftig forvaltning av de lokale humanitære aktivitetene. Satsningen ble 12 
igangsatt siste halvdel av høsten og distriktets ressurser har gått til kartlegging, styrke valgte ledere, 13 
støtte mottaksarbeidet, støtte til valgkomiteer og planlegging av årsmøter lokalt. Satsningen er toårig 14 
frem til høsten 2019.  15 
 16 

3.1.2. Distriktssamarbeid internasjonalt  17 

 18 
Distriktet har siden høsten 2012 hatt et distriktssamarbeid med Bcharre Røde Kors i Libanon. 19 
Formålet med det internasjonale samarbeidet har vært internasjonal forståelse, 20 
organisasjonsutvikling og aktivitetsstøtte. Det internasjonale distriktssamarbeidet har hatt et høyt 21 
aktivitetsnivå i 2017 og internasjonalt utvalg er fornøyd med gjennomføringen av planlagte 22 
aktiviteter.  23 
 24 
I 2017 er det gjennomført ulike aktiviteter i det internasjonale distriktssamarbeidet. Blant annet ble 25 
det gjennomført gatemeglingskurs trinn 2 i Bcharre, samt 7 deltakere på kurs i regi av Akershus Røde 26 
Kors. Aktivitetsplan for Gatemekling i Bcharre ut 2018 ble da utformet. Videre har Bcharre Røde Kors 27 
Ungdom deltatt med to representanter på Akershus Røde Kors sommerleir for unge. Det ble også 28 
gjennomført møter med Akershus RKU med deling av erfaringer og informasjon fra begge parter.  29 
 30 
Akershus Røde Kors har bidratt i arbeidet med organiseringsmodell for omsorgsaktiviteter i Bcharre. 31 
En representant fra Akershus gjennomførte prosjektreise til Bcharre i forbindelse med arbeidet i 32 
oktober. Det er lagt til rette for en ekstern evaluering av distriktssamarbeidet. Evalueringen 33 
ferdigstilles innen 1. februar 2018 og er ledet av Norges Røde Kors. Evalueringen danner et godt 34 
grunnlag for egen årsmøtesak om Internasjonalt distriktsamarbeid. 35 
 36 
I distriktets handlingsplan 2017 var det en målsetning om å gjennomføre en deltagerfinansiert 37 
inspirasjonstur til Bcharre som ikke ble gjennomført grunnet lav påmelding. Videre var det et mål å 38 
gjennomføre et kurs i ‘søk på barmark’ i Bcharre. Dette er ikke gjennomført. 39 
 40 

3.2. Forebygge og redusere sårbarhet gjennom humanitært påvirkningsarbeid 41 

 42 
Røde Kors skal avdekke humanitære utfordringer, og bidra til å sikre bedre kunnskap om, og 43 
oppfyllelse av, internasjonal humanitær rett og menneskerettighetene. Vi er støtteaktør for norske 44 
myndigheter, og er i tett dialog med nasjonale og lokale myndigheter. Dette gir oss mulighet til å 45 
påvirke lover, retningslinjer og budsjetter som har konsekvenser for vårt arbeid og det humanitære 46 
rommet vi arbeider innenfor. 47 
 48 
 49 
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3.2.1. Humanitært påvirkningsarbeid (Synlighet) 1 

 2 
Akershus Røde Kors har i sitt humanitære påvirkningsarbeid jobbet i 2017 for å være en kjent og 3 
foretrukket frivillig aktør innenfor humanitær beredskap. Samtidig har det vært en målsetning om å 4 
være proaktiv i media ifbm. dagsaktuelle saker, samt å synliggjøre lokale aktiviteter gjennom interne 5 
og eksterne mediekanaler. Herunder det humanitære påvirkningsarbeidet har det også vært en 6 
målsetning om å utvikle nettverk med myndigheter, private aktører og ulike organisasjoner. 7 
 8 
Røde Kors Avisa 9 
To utgaver av Røde Kors Avisen ble gitt ut i mai og i november, med hovedfokus på Førstehjelp, 10 
Beredskap, nettverksaktiviteter og migrasjonsaktiviteter. Røde Kors Avisen for Akershus distribueres 11 
til alle husstander i fylket (de som ikke har reservert seg mot uadressert post). Erfaringen er at 12 
annonseinntektene holder seg stabile i et utfordrende marked. Tidligere utgaver av Røde Kors Avisen 13 
er lagt tilgjengelig på nett. 14 
 15 
Nettsider og medier 16 
Akershus Røde Kors med underliggende lokalforeninger har egne nettsider (rodekors.no), disse 17 
vedlikeholdes og oppdateres av distriktskontoret. Enkelte lokalforeninger har egne frivillige 18 
nettredaktører som får støtte og opplæring av distriktet. 19 
 20 
Distriktet er aktivt på Facebook og deler nyheter, arrangementer og annet stoff som er relevant for 21 
vår virksomhet og aktiviteter. Det er tendenser til at Facebooks algoritmer i større grad begrenser 22 
spredningen av sakene som deles og det er sannsynlig at organisasjoner i fremtiden blir mer avhengig 23 
av å betale for spredning av aktuelle saker. Gjennom 2017 er det opplevd at Facebook-sidene knyttet 24 
til Akershus Røde Kors øker antall følgere stabilt, men sakte (ARK: 1294, Hjelpekorps: 1029, Ungdom: 25 
515, Omsorg: 169). Akershus Røde Kors har en egen Twitter-konto med en betydelig andel følgere 26 
(776). Siden har vært lite aktiv i 2017 og følger vurderinger fra sentralt hold om at det er en kanal 27 
som i mindre grad skaper engasjement. Distriktet beholder kontoen da den kan gi gode muligheter 28 
for å fange opp meninger fra media, politikere og relevante organisasjoner.  29 
 30 
Gjennom hele 2017 har det vært god mediedekning for Røde Kors, og vi er den organisasjonen som 31 
har mest omtale sammenlignet med andre norske hjelpeorganisasjoner. Mye av dekningen har vært i 32 
forbindelse med aksjoner og kampanjer. For Røde Kors i Akershus har det vært 757 større og mindre 33 
oppslag gjennom året, opp fra 555 oppslag i 2016 (27% økning). Blant annet flere kronikker fra 34 
distriktsleder og daglig leder. 35 
 36 
Synlighet gjennom kampanjer 37 
Distriktet har bidratt i nasjonale kampanjer eksempelvis 8. mai kampanjen med fokus på personlig 38 
beredskap og førstehjelp. Distriksmesterskapet ble lagt til dette tidspunktet og bidro til økt synlighet 39 
gjennom oppslag i lokalavisene. Det var en målsetning å opprettholde et rekrutteringsfokus i 40 
synlighetsarbeidet. Det er utfordrende å finne måltall som understøtter effekten av oppslag på reel 41 
økning i antall medlemmer og frivillige, men generelt har tilstrømningen av medlemmer og frivillige 42 
til Røde Kors økt i perioden og det er antakelig at synlighet i media har hatt positiv påvirkning på 43 
dette.  44 
 45 

3.3. Utvikle en effektiv og bærekraftig organisasjon 46 

 47 
Vi er ett Røde Kors, med felles fokus og innsats rettet inn mot felles mål. Røde Kors driver 48 
kompetanseutvikling og rekruttering som gjør oss enda bedre i stand til å møte de humanitære 49 
behovene. Vi vil sikre et solid økonomisk grunnlag og forutsigbare inntekter for å opprettholde og 50 

https://www.facebook.com/akershusrodekors/?ref=hl
https://www.facebook.com/Akershus-Røde-Kors-Hjelpekorps-249008561822642/
https://www.facebook.com/akershusrodekorsungdom
https://www.facebook.com/arkomsorg
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utvikle humanitære aktivitet, og for å være i stand til å iverksette øyeblikkelig hjelp uavhengig av 1 
eksterne finansieringskilder. 2 
 3 

3.3.1. Organisasjon og opplæring 4 

 5 
Distriktet har i 2017 hatt særlig fokus på kompetanseutvikling og erfaringsdeling, hvor målsetningen 6 
har vært å gi frivillige økt mulighet til å bruke egne evner og ferdigheter til det beste for vår 7 
organisasjon.  8 
 9 
Opplæring 10 
Distriktet har i 2017 brukt ressurser på å tilby relevante kurspakker til nye og eksisterende 11 
tillitsvalgte. I 2017 har 38 tillitsvalgte på relevante ledelse og organisasjons kurs, og hvor 12 
målsetningen var 30 deltakere. Videre har det i 2017 vært en stor kartlegging av kompetanse på alle 13 
instruktører og kursholdere i distriktet med hjelp fra nasjonalkontoret. Målsetningen var å ha 30 14 
aktive kursholdere, og ved årsslutt var det 32 kursholdere hvor 4 var i permisjon. Videre hadde 15 
distriktet og lokalforeningene 60-65 instruktører og veiledere i førstehjelp og fagkurs innen 16 
hjelpekorpset. Distriktets satsning på førsthjelpsinstruktører har bidratt til å gi lokalforeningene flere 17 
førstehjelpsinstruktører med 32 godkjente instruktører totalt (12 nye i 2017) til å holde Norsk 18 
Grunnkurs Førstehjelp og DHLR. 19 
 20 
Distriktet har gjennom hele året gitt støtte til forutsigbar og behovsrettet kursgjennomføring i 21 
lokalforeningene. Her var målsetningen at 90% av planlagte kurs skulle gjennomføres. Av 170 22 
planlagte kurs i 2017 ble 30 avlyst som tilsvarer en gjennomføringsgrad på 82% (Opp fra 70% i 2016 23 
og 50% i 2015). Videre var målsetningen for2017 at det skulle være 20% flere kursdeltakere enn i 24 
2016. Dette målet har ikke blitt nådd. En årsak er at etterslepet på manglende obligatorisk kursing 25 
blant frivillige var bedret i 2017 som resulterte i at færre eksisterende frivillige tok obligatoriske 26 
grunnkurs i 2017. 27 
 28 
Lederutviklingsprogrammet 29 
Prosjektgruppen LOUP har i 2017 drevet informasjonsarbeid om lederutviklingsprogrammet, og 30 
invitert tillitsvalgte i Akershus Røde Kors til å delta i programmet. Det er prosessveilederne som har 31 
vært ansvarlige for å gjennomføre samlingene, samt å følge opp deltakerne på programmet mellom 32 
samlingene.  33 
Prosjektgruppen har avholdt møter etter behov i samarbeid med ansatte på distriktskontoret. I 34 
tillegg har det vært avholdt møter i forkant av samlingene for å samkjøre det faglige innholdet. 35 
Prosjektgruppen har hatt jevnlig kontakt gjennom telefon og epost.  36 
 37 
Lederutviklingsprogrammet til Akershus Røde Kors har bestått av tre helgesamlinger. 38 

• Samling 3 (20-22. januar 2017) med fokus på organisasjonen – Kull 3 39 

• Samling 1 (25-27. august 2017) med fokus på lederen – Kull 4 40 

• Samling 2 (27-29. oktober 2017) med fokus på teamet – Kull 4 41 
 42 

3.3.2. Administrere organisasjonen  43 

 44 
Akershus Røde Kors har et Distriktskontor med fokus på å opprettholde et godt servicenivå for de 45 
tillitsvalgte og frivillige i organisasjonen. I 2017 har distriktskontoret hatt et særlig fokus på å øke 46 
lokal kapasitet. Se for øvrig punkt 1.6 for mer informasjon om distriktskontoret. 47 
 48 
 49 
 50 
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Korsveien og internkommunikasjon 1 
Distriktet har gitt økt fokus på opplæring og tilrettelegging mot tillitsvalgte i bruk av Røde Kors sin 2 
intranettside. Akershus er det distriktet med flest aktive brukere på korsveien, men samtidig er bare 3 
en tredjedel av distriktets tillitsvalgte innom korsveien hver måned. Distriktet har brukt ressurser på 4 
veiledning, promotering og implementering av korsveien og tilhørende verktøy mot 5 
lokalforeningene. Samtidig gjenstår arbeid for at den gjennomsnittlige frivillige/tillitsvalgte skal 6 
oppleve at korsveien er brukervennlig sted for å finne nødvendige verktøy og informasjon.  7 
 8 
Distriktskontoret benytter i stor grad epost til å gi informasjon til lokalforeningene og sender ut 9 
«Distriktsinfo» annenhver uke, med linker til relevante sider og dokumenter. Her er det tillitsvalgte 10 
og aktivitetsledere som er hovedmålgruppen, men øvrige frivillige er også mottakere. Antall lesere av 11 
distriktsinformasjon varierer mellom ca. 50-60% av mottakerne, som inkluderer alle valgte ledere, 12 
aktivitetsledere, øvrige tillitsvalgte og spesielt interesserte frivillige.  13 
 14 

3.3.3. Inntektsgivende arbeid 15 

 16 
Akershus Røde Kors har en sunn forvaltning og bruk av Røde Kors-midler og eksterne tilskudd. Vi 17 
følger Norges Røde Kors instruks for økonomiforvaltning og regnskapsskikk. 18 
 19 
Flere medlemmer 20 
Målsetningen i 2017 var å øke antall betalende medlemmer med 10% til 15700. Det reelle tallet er 21 
16700, hele 1000 flere enn målsetningen. Mye av denne økningen kan tilskrives ‘feltsalg’ som verver 22 
fra stand og dør til dør for Røde Kors.  23 
 24 
Røde Kors Førstehjelp AS 25 
Røde Kors Førstehjelp AS er et selskap som eies av Røde Kors, som selger førstehjelpsutstyr og kurs 26 

til private og bedrifter. Kjøp av tjenester eller utstyr genererer midler til drift av de mange 27 

hjelpekorpsene rundt om i Norge. 2017 var et rekordår for selskapet når det gjelder antall avholdte 28 

førstehjelpskurs for bedrifter og det offentlige. For Akershus Røde Kors var provisjonen kr 320.970,- i 29 

2017, en økning på kr 110.000 fra år 2016. Av provisjonen distriktet mottar, går 70% ut i direkte 30 

støtte til lokalforeningene. 31 

Pantelotteriet 32 
Stadig flere deltar i Pantelotteriet. I 2017 mottok Røde Kors 37 millioner kroner fra Pantelotteriet. 33 
Det er ny rekord. Av det beløpet fikk Røde Kors i Akershus 2 508 852. Det er en økning på 253 000 34 
siden i fjor.  35 

 36 
LOKALFORENINGER BIDRAG 

ASKER RØDE KORS  kr          345 968  

AURSKOG HØLAND RØDE KORS  kr            41 969  

BÆRUM RØDE KORS  kr          484 100  

DRØBAK/FROGN RØDE KORS  kr            95 739  

EIDSVOLL OG HURDAL RØDE KORS  kr            90 587  

ENEBAKK RØDE KORS  kr            57 244  

FET RØDE KORS  kr            35 155  

LØRENSKOG RØDE KORS  kr          143 674  

NANNESTAD OG GJERDRUM RØDE KORS  kr            69 455  

NES RØDE KORS  kr            76 564  

NESODDEN RØDE KORS  kr          105 950  

NITTEDAL RØDE KORS  kr            81 156  

OPPEGÅRD RØDE KORS  kr            92 457  

RÆLINGEN RØDE KORS  kr            55 713  

SKEDSMO RØDE KORS  kr         232 915  
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SKI RØDE KORS  kr         140 480  

SØRUM RØDE KORS  kr           76 700  

ULLENSAKER RØDE KORS  kr         154 667  

VESTBY OG ÅS RØDE KORS  kr         128 359  

TOTALT AKERSHUS  kr     2 508 852  

 1 
Grasrotandel Norsk Tipping 2 
Røde Kors i Akershus fikk i løpet av 2017 inn 678.102,- kroner fra Norsk Tippings grasrotandel. Via 3 
Grasrotandelen gir Norsk Tipping hver spiller mulighet til å gi syv prosent av sin spillerinnsats til et lag 4 
eller forening. I Akershus har mange valgt å gi pengene sine til Røde Kors. Den største andelen gikk i 5 
år til Nesodden Røde Kors, som fikk inn hele 118.729,- kroner. Totalt økte bidragene til Røde Kors i 6 
Akershus med nesten 10% fra 2016. 7 

LOKALFORENINGER ANTALL BIDRAG 

ASKER RØDE KORS 189  kr             41 563  

AURSKOG HØLAND RØDE KORS 40  kr                7 529  

BÆRUM RØDE KORS 171  kr             46 116  

DRØBAK/FROGN RØDE KORS 70  kr             25 869  

EIDSVOLL OG HURDAL RØDE KORS 141  kr             53 797  

ENEBAKK RØDE KORS 35  kr             15 543  

FET RØDE KORS 47  kr             33 081  

LØRENSKOG RØDE KORS 64  kr             19 513  

NANNESTAD OG GJERDRUM RØDE KORS 26  kr               6 832  

NES RØDE KORS 65  kr             23 777  

NESODDEN RØDE KORS 130 kr           118 729  

NITTEDAL RØDE KORS 98  kr             37 310  

OPPEGÅRD RØDE KORS 92  kr             27 359  

RÆLINGEN RØDE KORS 56  kr             22 841  

SKEDSMO RØDE KORS 125  kr             44 457  

SKI RØDE KORS 112  kr             53 428  

ULLENSAKER RØDE KORS 158  kr             89 009  

VESTBY OG ÅS RØDE KORS 60  kr             11 350  

TOTALT 1679  kr          678 102  

 8 
Andre bidrag, fond og ordninger 9 
Det er et voksende behov for midler til humanitære aktiviteter og søknadsmuligheter er gitt et større 10 
fokus blant annet gjennom søknadsportalen til Røde Kors. Denne har blitt benyttet aktivt av distriktet 11 
og de fleste lokalforeningene. I 2017 var det enkelte tekniske utfordringer med søknadsportalen som 12 
var en ny løsning og dette medførte økt ressursbruk i distriktet for å administrere innkomne 13 
søknader. 14 
 15 
Det anses som en viktig del av det humanitære påvirkningsarbeidet, å fortelle kultur -og næringsliv 16 
om behovene i samfunnet og Røde Kors sin humanitære rolle i samfunnet. Kontakt med næringsliv 17 
har medført flere bidrag til Røde Kors aktiviteter i Akershus i 2017; bidrag til brukere av aktivitetene 18 
og frivilligpleie.  19 
 20 
Distriktet har Tore Myklebust Hjelpefond med formål er å hjelpe barn, ungdom og eldre i en 21 
vanskelig økonomisk situasjon og som har behov for hjelp. Tildelinger fra hjelpefondet foretas av 22 
distriktsstyret ihht. retningslinjer for hjelpefondet vedtatt på Akershus Røde Kors’ årsmøte 23 
21.04.2002. 24 

  25 
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4. Oppsummering 1 

 2 
Akershus Røde Kors tilstreber å lindre nød og være til hjelp der nøden er størst, uten hensyn til 3 
nasjonalitet, rase, trosbekjennelse samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Akershus Røde Kors 4 
har 19 aktive lokalforeninger og et distriktskontor i Lillestrøm. 5 
 6 
Årsregnskap for 2017 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Foreningen er i en sunn 7 
økonomisk og finansiell stilling, og distriktsstyret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av 8 
foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Foreningen medfører i seg selv svært 9 
begrenset påvirkning på det ytre miljøet. Styret mener videre at arbeidsmiljøet i organisasjonen er 10 
tilfredsstillende, og det har ikke vært skader eller ulykker i 2017. Styret har i 2017 bestått av 2 11 
kvinner og 8 menn som medfører at fokus på jevnere kjønnsfordeling er aktuelt for kommende 12 
periode. 13 
 14 
2017 har vært et meget aktivt år for Akershus Røde Kors. Sammen har vi fått til mye humanitær 15 
aktivitet. I tillegg til respons på ekstraordinære hendelser har lokalforeningene fortsatt å utvikle og 16 
drifte gode faste aktiviteter, til gode for innbyggere i sine nærmiljø. Den totale humanitære 17 
aktiviteten i distriktet er økende. Lokalforeningenes individuelle årsrapporter er som i fjor samlet og 18 
tilgjengelige på korsveien. 19 
 20 

 
 
 

Tusen takk for innsatsen til alle frivillige, tillitsvalgte og ansatte! 
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Forslag til vedtak:                                                                                                                                                   1 
Distriktets årsberetning for 2017 godkjennes. 2 

 
 

 

 

 

 

 

  



Årsmøtedokumenter 2018 

 

36 
 
 

Sak 2 Regnskap 2017  1 

Aktivitetsregnskapet for 2017 viser et resultat på kroner -310.944,- mot et budsjettert resultat 2 
pålydende kr -340.000,-.  Dette utgjør et positivt avvik på kroner 29.056,- før overføringer til og fra 3 
formålskapital. Dette avviket utgjør mindre enn 0,5% av budsjetterte utgifter.  4 
Avviket kan blant annet forklares med avlysninger av enkelte samlinger for tillitsvalgte. 5 
 6 

Detaljerte spørsmål til regnskapet bes rettes til distriktskontoret ved fungerende daglig leder Hans 7 

Martin Seip på mobil 48 234 083 eller e-post hans.seip@redcross.no , innen 10. mars slik at svar kan 8 

forberedes. Detaljerte regnskap for alle aktiviteter og prosjekter i Akershus Røde Kors er tilgjengelige 9 

på forespørsel.  10 

 

mailto:hans.seip@redcross.no
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Forslag til vedtak: 1 

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet til Akershus Røde Kors for 2017. 2 
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Sak 3 Kontrollkomiteens beretning for 2017  
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Sak 4  Treårig handlingsplan 2018-2020 1 
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1.0 Innledning 1 

Handlingsplanen er Akershus Røde Kors sitt overordnede styringsdokument. I arbeidet med 2 

overordnet handlingsplan for perioden er følgende dokumenter lagt til grunn:  3 

• Røde Kors Langtidsplan 2011-2020 4 

• Røde Kors Hovedprogram 2017-2020 5 

• Rammebudsjett 2017-2020 6 

• Akershus Røde Kors budsjettforutsetninger 2018 7 

• Røde Kors-prinsippene  8 

• Landsstyrets særskilte prioriteringer i perioden 9 

• Nasjonale behovskartlegginger og uttrykte behov i Akershus fylke 10 

 11 

Hovedprogrammet er vedtatt av landsmøtet og bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-12 

2020». Landsstyrets handlingsprogram- og budsjett er den årlige konkretiseringen av 13 

hovedprogrammet, og utarbeidet i tråd med føringene i Rammebudsjettet. Alle som er knyttet til 14 

Røde Kors i Norge – på lokalt, distrikts- og nasjonalt plan, er forpliktet til å innrette sine strategier, 15 

planer og prioriteringer i samsvar med felles nasjonale prioriteringer i handlingsprogrammet. 16 

Akershus Røde Kors og distriktets lokalforeninger skal fortsatt arbeide med sine prioriterte behov og 17 

målgrupper, men der det er definert nasjonale prioriteringer innen de felles nasjonale 18 

innsatsområdene, skal det tilrettelegges for disse med både økonomiske og personellmessige 19 

ressurser.  20 

 21 

De tre distriktsrådene vil i tillegg til overordnet handlingsplan utarbeide årlige aktivitetsplaner, med 22 

konkrete mål for aktivitet, krav til gjennomføring, måltall per år m.m.  23 

 24 

1.1 Røde Kors-vurderingen 25 

Røde Kors-vurderingen er sentral når distrikt og lokalforeninger skal legge føringer for sine aktiviteter 26 

og prioriteringer:  27 

 28 
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1. Det foreligger et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner 1 

2. Aktivitetene følger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til våre prinsipper 2 

3. Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring 3 

4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven 4 

 5 

1.2 Behovsanalyser 6 

Handlingsprogram og budsjett for 2018-2020 er utarbeidet på bakgrunn av relevante 7 

behovskartlegginger, rapporter og statistikk. Gjennom behovs- og kapasitetsvurderinger gjennomført 8 

i lokalforeningene via prosessen 'Mot Felles Mål', innehar distriktet en overordnet oversikt over 9 

gjennomgående behov i distriktet. Sosial Puls som ble lansert høsten 2017, ga oss god informasjon 10 

om de største udekkede humanitære behov i Norge i dag. På samme tid som det foreligger gode 11 

rapporter og statistikker om humanitære utfordringer i Norge og i Akershus fylke, er det vesentlig at 12 

det fortsatt utføres lokale behovskartlegginger slik at det lokale Røde Kors treffer behovet i sitt 13 

lokalsamfunn. 14 

 15 

1.3 Hensikt 16 

Hensikten med Akershus Røde Kors' handlingsplan og budsjett er å sikre oppfyllelse av landsmøtets 17 

vedtatte hovedprogram 2017-2020, samt å konkretisere hva Akershus distrikt med sine 19 18 

lokalforeninger skal oppnå i perioden. Handlingsplanen sikrer oss også at demokratiske prosesser 19 

ivaretas, ved at behov og ressurser blir satt i sammenheng.  20 

 21 

1.4 Hvem vi er 22 

Røde Kors er til for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Vi er til stede der 23 

mennesker bor eller oppholder seg for å hjelpe de som trenger oss mest. I Akershus er vi til stede 24 

med 19 lokalforeninger som dekker fylkets 21 kommuner. Vår største ressurs er frivillighet, og vi er 25 

talspersoner for mennesker i sårbare livssituasjoner.   26 

 27 

1.5 Vårt oppdrag og verdier  28 

Røde Kors’ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Røde Kors driver sin 29 

virksomhet i samsvar med Røde Kors - og Røde Halvmånebevegelsens syv grunnprinsipper; 30 

humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Dette er 31 

organisasjonens verdimessige styringsprinsipper som skal brukes i beslutningsprosesser.  32 
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1.6 Distriktets rolle og til stedeværelse i lokalsamfunnet 1 

Røde Kors har en sterk posisjon både nasjonalt og internasjonalt, og er en støtteaktør for norske 2 

myndigheter i henhold til kongelig resolusjon av 21.august 2009. Dette innebærer blant annet at 3 

Røde Kors bistår det offentlige i å utføre oppgaver på områder der Røde Kors har kompetanse og 4 

kapasitet. 5 

 6 

Røde Kors er representert i alle landets fylker, noe som gjør at vi har en unik mulighet til å 7 

respondere på humanitære behov nasjonalt.  I Akershus Røde Kors har vi per desember 2017 over 8 

3300 frivillige og mer enn 16.000 medlemmer, noe som gjør at distriktet har gode forutsetninger for 9 

å drive lokal humanitær aktivitet i fylket. Gjennom innsamling av kunnskap og erfaringer fra lokale 10 

aktiviteter og tiltak, er Akershus Røde Kors også en viktig kilde til kunnskap om humanitære 11 

utfordringer i Norge.  12 

  13 

Distriktets rolle kan kort oppsummeres som både tilrettelegger, pådriver og kompetansesenter. 14 

Distriktets overordnede målsetning er å legge til rette for økt lokal humanitær kapasitet i alle fylkets 15 

kommuner. Vi skal samtidig sørge for at det er lett å være frivillig i Akershus Røde Kors.  16 
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2.0 Bakgrunn: nasjonale humanitære behov 1 

 2 

2.1 Oppvekst 3 

Sosial Puls avdekker at det er flere grupper av barn og unge i Norge som har store humanitære 4 

behov. Dette er barn og unge som lider som følge av mobbing, rus, vold, overgrep, fattigdom, 5 

utenforskap m.m. Barn som utsettes for dette, opplever utrygghet og lidelse her og nå- og de 6 

risikerer også konsekvenser på sikt. I Norge i dag er det en økning i antall barn som vokser opp i 7 

lavinntektsfamilier fra om lag 4% i år 2000 til 10% i 2017. Så mange som 6% av barn i Norge kan være 8 

utsatt for vold i hjemmet, og over 70.000 unge står utenfor både jobb og skole. I tillegg oppgir mange 9 

at de opplever psykisk stress i hverdagen og at de føler seg ensomme. Mange unge savner 10 

tilhørighet, nettverk og voksenkontakt. En tidlig innsats rettet mot barn og unge i sårbare 11 

livssituasjoner kan redusere risikoen for andre utfordringer senere i livet. 12 

 13 

Enslige mindreårige asylsøkere og unge flyktninger uten familie er en ekstra utsatt gruppe. Blant de 14 

bosatte flyktningene er det mange som melder om et sterkt ønske om å bli kjent med jevnaldrende 15 

ungdommer og knytte bånd til voksne støttepersoner. I årene 2016 og 2017 har 220 enslige 16 

mindreårige flyktninger blitt bosatt i Akershus. I 2018 er Akershus anmodet om å bosette 17 enslige 17 

mindreårige flyktninger.  18 

 19 

2.2 Migrasjon 20 

Antall mennesker som kommer til Norge for å søke asyl er historisk lave, etter den store økningen 21 

som var i 2015. Det forventes at det vil komme om lag 3000 asylsøkere til Norge i 2018.                  22 

Bosetting av flyktninger reduseres også i takt med at ankomstene går ned; i 2018 forventes det at 23 

4400 skal bosettes i Norge, og kommunene i Akershus er anmodet om å bosette tilsammen 330 24 

personer. Når det gjelder familiegjenforening, ble det innvilget 14.236 familieinnvandringstillatelser2 25 

i 2017, i overkant av 15.000 tillatelser i 2016, og 12.500 tillatelser i 2015. Antall søknader om 26 

familiegjenforening har altså vært stigende siste år, og forventes å øke også i årene som kommer.      27 

 28 

Selv om asylankomstene har gått ned de siste årene, vil det være viktig å opprettholde det langsiktige 29 

integreringsarbeidet i distriktet, slik at flyktninger og migranter får den støtten de trenger i sine 30 

                                                           
2 Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en 

norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge. 
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lokalmiljø. Vi vil her også nevne aktiviteter rettet mot de som har bodd i Norge i mange år uten å ha 1 

fått etablert et godt nettverk. Gjennom aktiviteter i distriktet og i våre lokalforeninger ønsker vi å 2 

tilby relevante migrasjonsaktiviteter og møteplasser for alle som har et behov. 3 

 4 

Til tross for at antall asylankomster til Norge var lavt i 2017, er dette et område preget av store 5 

svingninger og mye uforutsigbarhet, noe som krever en god beredskap i organisasjonen. En stadig 6 

mer restriktiv innvandringspolitikk har også særlige negative konsekvenser for personer uten lovlig 7 

opphold, som fra før lever i en prekær livssituasjon og som faller utenfor velferdssamfunnets 8 

sikkerhetsnett. Det er forventet at både Helsesenteret for papirløse i Oslo og Akershus Røde Kors' 9 

besøkstjeneste på Trandum vil bli stadig viktigere som følge av innstrammingene. 10 

 11 

2.3 Ensomme eldre 12 

Røde Kors har over tid gått foran i utviklingen av omsorgstilbud til mennesker i sårbare 13 

livssituasjoner. Ved hjelp av våre frivillige innenfor omsorgsaktiviteter, bidrar vi til å dekke nasjonale 14 

behov gjennom mange og varierte aktiviteter. En styrke er at Røde Kors ikke bare representerer et 15 

hjelpetilbud, men at flere av våre aktiviteter representerer også en arena der deltakere selv kan få 16 

bruke sine ressurser. Akershus Røde Kors har ca. 900 (1.1.2018) frivillige innenfor besøkstjeneste og 17 

besøkstjeneste med hund, og er anerkjent som en viktig omsorgsaktør for målgruppen både av det 18 

offentlige om i befolkningen. På samme tid vil andelen innbyggere i Norge over 67 år vil mer enn 19 

dobles frem mot år 2060, noe som medfører en økning i uløste omsorgsoppgaver blant eldre. 20 

Ensomhet og isolasjon blant eldre er en stor folkehelseutfordring. Det er viktig at Røde Kors har 21 

aktuelle tilbud til eldre, og tilrettelegger for økt sosial kontakt. Eldre med og uten demens er særlig 22 

nevnt i Sosial Puls, og trekkes frem som en stor humanitær utfordring i Norge i dag. 23 

 24 

2.4 Personer innen kriminalomsorgen 25 

Mennesker med erfaring fra kriminalomsorgen, med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller 26 

rus, og mennesker som faller utenfor arbeidsmarkedet er andre grupper der det oftere forekommer 27 

en opphopning av sosiale problemer. Sosial Puls løfter frem dette som mennesker med store 28 

humanitære behov, og det er naturlig at også Akershus Røde Kors engasjerer seg for å bidra til 29 

mestring her. Gjennom aktivitetene Visitor, Vitnestøtte og Nettverk etter soning vil Akershus RK ha 30 

god forutsetning for å nå aktuelle deltakere. 31 

 32 
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2.5 Samfunnssikkerhet og beredskap 1 

Ved større eller ekstraordinære hendelser lokalt, er de offentlige ressursene ofte ikke tilstrekkelige til 2 

å ta hånd om mennesker i sårbare situasjoner. Akershus Røde Kors skal være en kompetent og synlig 3 

beredskapsaktør som skaper trygghet i lokalsamfunnet, og som bidrar i den offentlige 4 

redningstjenesten med søk og redning. Mer ekstremvær gir også større utfordringer i den lokale 5 

beredskapen, på samme tid som det er store variasjoner mellom kommunenes prioriteringer og 6 

ressurser avsatt til beredskapsarbeid. Akershus Røde Kors ønsker å være en relevant og tydelig 7 

samarbeidspartner innen beredskap. 8 
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3.0 Distriktets særskilte prioriteringer i perioden 1 

Røde Kors har tre overordnede mål i landsmøteperioden 2017-2020:  2 

 3 

1) Forebygge og respondere for å redde liv: Akershus Røde Kors skal være en kompetent, 4 

tydelig og synlig beredskapsaktør som skaper trygghet i lokalsamfunnet og redder liv. Vi skal 5 

bygge kapasitet og kompetanse som aktør i redningstjenesten.  6 

2) Trygge lokalsamfunn for barn og unge.: Akershus Røde Kors skal være til stede for å skape 7 

trygge, åpne og inkluderende møteplasser, med spesielt fokus på barn og unge i sårbare 8 

livssituasjoner.  9 

3) Nærhet, inkludering og tilstedeværelse: Akershus Røde Kors skal være til stede for 10 

mennesker som har behov for sosial kontakt ved å tilby møteplasser, nettverk og en-til-en-11 

kontakt. Vi skal være til stede for migranter som har behov for beskyttelse, støtte og 12 

inkludering, ved å bidra til å sikre grunnleggende humanitære behov. 13 

 14 

Utover disse overordnede målsetningene, vedtok Landsstyrets høsten 2017 følgende særskilte 15 

prioriteringer i perioden: 16 

• Sårbare migranter og enslige mindreårige asylsøkere (EMA) 17 

• Ensomme eldre 18 

• Sårbare unge  19 

• Søk og redning  20 

• Mennesker i lokalsamfunnet (beredskap) 21 

• Søsterforeninger 22 

 23 

Akershus Røde Kors vil i perioden bidra til å styrke innsatsen ovenfor de prioriterte målgruppene. 24 

 25 

3.1 Sårbare migranter og enslige mindreårige asylsøkere 26 

Akershus Røde Kors vil bidra til at migranter får dekket sine grunnleggende behov i hele asylforløpet, 27 

og i bosettingsfasen. Vi skal utgjøre en forskjell, og bidra til at de i større grad føler seg som en del av 28 

fellesskapet. Vi skal også være talspersoner for migranter i sårbare livssituasjoner. 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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De største utfordringene i perioden er: 1 

• Innstramminger på asyl -og innvandringsfeltet, kutt i stønader til barnefamilier på mottak, 2 

internering av barn og barnefamilier, midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige 3 

og økt bruk av tvangsretur.  4 

• De som har fått innvilget søknad om asyl skal nå bosettes og integreres i sine lokalsamfunn  5 

• Negative holdninger i befolkningen til migranter som kan gi grobunn for stigmatisering, 6 

isolasjon og konflikter. 7 

 8 

Hva vi ønsker å oppnå i perioden 9 

Akershus Røde Kors skal være ukentlig tilstede for internerte på Trandum utlendingsinternat og være 10 

til stede på det nyetablerte familieinternatet i Eidsvoll-Hurdal. Vi skal utvikle nye måter å integrere 11 

enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og tilby relevante aktiviteter for målgruppen. Vi skal samtidig 12 

videreutvikle og opprettholde distriktet som et kompetansesenter for ‘Flyktningguiden’ og 13 

videreutvikle ‘Norsktrening’ i hele distriktet. Vi skal tilrettelegge for at våre lokalforeninger kan tilby 14 

og utvikle aktiviteter for sårbare migranter, og distriktet skal øke samarbeidet med aktuelle 15 

organisasjoner gjennom å arrangere 'flerkulturelle forum'. Vi skal være med på Norges største 16 

integreringsarrangement; ‘Til Topps’ og samtidig tilrettelegge for distriktsturer og lokale varianter av 17 

‘Til Topps’. Vi skal være ukentlig til stede med aktiviteter på de asylmottak som ligger i vårt fylke, og 18 

være talspersoner for sårbare migranter og EMA. 19 

 20 

3.2 Ensomme eldre  21 

Ensomhet og isolasjon er i seg selv smertefullt og bidrar til nedsatt livskvalitet. Akershus Røde Kors 22 

skal jobbe for å hindre og lindre ensomhet, og bidra til inkludering av og sosial støtte til ensomme 23 

eldre. Et økende antall eldre i Norge kommende år gjør at dette vil være en viktig satsning i fylket. 24 

 25 

De største utfordringene i perioden er: 26 

• Sosial Puls peker på store humanitære behov på sykehjem. I tillegg til for dårlig dekning av 27 

hjelpebehovet til den enkelte, er ensomhet og psykiske lidelser utbredt blant eldre både med 28 

og uten demens. 29 

• 1 av 10 hjemmeboende eldre opplever betydelig grad av ensomhet 30 

• På sikt trenges det flere frivillige besøksvenner for å dekke behovet, og besøkstjeneste må 31 

opprettes i de kommuner hvor det ikke finnes i dag 32 

• Å få tilgang til målgruppen gjennom dialog og avtaler med kommuner i Akershus 33 
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Hva vi ønsker å oppnå i perioden 1 

Akershus Røde Kors skal gjennom våre lokalforeninger videreføre og utvikle aktivitetene 2 

'besøksvenn' og 'besøksvenn med hund' i alle fylkets kommuner, med grunnlag i kartlegging av lokale 3 

humanitære behov. Vi skal videreutvikle besøkstjenesten og tilhørende målgrupper (eksempelvis 4 

ung-ung, ung-gammel, besøksfamilier og barselgrupper). Vi skal inngå samarbeidsavtaler om 5 

besøkstjeneste med alle kommuner/frivillighetssentraler og øke antall frivillige. Videre skal vi 6 

arrangere aktuelle fagsamlinger og møteplasser for frivillige i aktivitet. Det skal tilrettelegges for 7 

møteplasser på tvers av generasjoner, eksempelvis gjennom samarbeid med skoler og sykehjem. 8 

Akershus Røde Kors skal opprette relevante ressursgrupper i lokalforeninger der det er behov og 9 

bistå med praktisk tilrettelegging. Videre skal vi vurdere behovene for opprettelse av ‘våketjeneste’ i 10 

Akershus for å sikre medmenneskelig nærvær for døende mennesker 11 

 12 

3.3 Sårbare unge 13 

Rapporten Sosial Puls peker tydelig på behovene i målgruppen, og hele Røde Kors står samlet om en 14 

prioritering av arbeidet med barn og unge i 2018.  15 

Vår uavhengighet og frivilligbaserte tilnærming gir oss tilgang til barn og unge slik at vi kan tilby 16 

aktiviteter som forebygger vold, ensomhet, mobbing, utenforskap og press. 17 

 18 

Akershus Røde Kors vil gi unge i sårbare livssituasjoner en større opplevelse av trygghet og tilhørighet 19 

i hverdagen. Vi skal bedre barn og unges oppvekstsvilkår ved å tilby gratis, lavterskel og inkluderende 20 

aktiviteter som møter de unge på deres premisser og som gir mulighet for å bygge nettverk og knytte 21 

vennskap. Gjennom å skape trygge møteplasser, skal vi gi sårbare unge større forutsetning for å møte 22 

utfordringer i egen hverdag. Gjennom å tilrettelegge for møteplasser, kunnskap og mestring, skal vi 23 

bidra til å redusere ensomhet, stress og press blant unge i Akershus. 24 

 25 

De største utfordringene i perioden er: 26 

• et betydelig antall barn og unge er utsatt for mishandling, vold, mobbing og omsorgssvikt 27 

• et økende antall barn vokser opp i lavinntektsfamilier 28 

• en stor andel barn og unge sliter med angst, depresjon og andre psykiske vansker 29 

• mange unge opplever psykisk stress og føler seg ensomme 30 

• 72.000 unge i Norge står utenfor jobb og skole. 31 

 32 

 33 
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Hva vi ønsker å oppnå i perioden  1 

Akershus Røde Kors skal sørge for gode ferieopplevelser for ungdom som er sosialt og økonomisk 2 

utsatt i ‘Ferie for Alle’, samt videreutvikle omfanget av egen sommerleir for barn og ungdom. Vi skal 3 

videreutvikle aktiviteten leksehjelp til å ha en større sosial funksjon for brukerne og bidra til å 4 

synliggjøre digital leksehjelp. Videre skal vi opprette ‘Fellesverk’ for ungdom eller tilsvarende tilbud i 5 

alle distriktets områder. Vi skal tilrettelegge for flere aktiviteter som BARK og RØFF, samt andre 6 

behovsrettede tiltak mot barn og unge i Akershus. Samtidig skal vi tilrettelegge for aktiviteter i regi av 7 

ungdom, for ungdom basert på regelmessige kartlegginger av humanitære behov. Vi skal være en 8 

aktør for sårbare ungdom som ikke fanges opp av andre organisasjoner og øke samarbeid med 9 

kommunene og utekontaktene om tilbud til målgruppen. Vi skal gi økt fokus på de som har falt ut av 10 

skole og jobb. Vi skal vurdere å opprette ‘Barnas Til Topps’. Vi skal være tilstede på sosiale medier for 11 

å forebygge forventningspress og promotere holdningskampanjer for aktuelle målgrupper. Vi skal 12 

synliggjøre ‘Kors på Halsen’, ‘Bruk-hue’ og andre nasjonale initiativ rettet mot barn og ungdom. Vi 13 

skal være talsperson for unge i sårbare livssituasjoner. 14 

 15 

Distriktet skal videre gi sårbare unge gode juleopplevelser ved å delta på 'En helt vanlig jul'. Vi skal 16 

tilrettelegge for at flere ungdommer får tilbud om kurs i Gatemegling, slik at de står bedre rustet for 17 

å håndtere konflikter. Gjennom aktiviteten Flyktningkompis skal vi tilrettelegge for at ungdommer på 18 

tvers av kulturer og nasjonaliteter møtes og får gjensidig utbytte av nytt bekjentskap. Gjennom 19 

aktiviteter på mottak skal vi være til stede for sårbare unge på mottak. Gjennom opprettelse av 20 

Ressursgruppe Oppvekst, skal vi kartlegge hvordan vi best kan tilrettelegge for gode og 21 

behovsrettede ungdomsaktiviteter i Akershus. Vi skal styrke kompetansen til den enkelte frivillige til 22 

å møte barn og unge på en god måte. Vi skal skape flere møteplasser for unge og tilrettelegge for 23 

tilstedeværelse av trygge voksne.  24 

 25 

3.4 Søk og redning 26 

Røde Kors Hjelpekorps er en viktig bidragsyter i den nasjonale redningstjenesten, med sine 303 27 

aktive hjelpekorps over hele landet. Akershus Røde Kors er en viktig bidragsyter i redningstjenesten 28 

med våre aktive hjelpekorps. Hjelpekorpsene er beredt og er til stede når det trengs, og bidrar i 29 

aksjoner innen søk og redning. Innbyggere i Akershus skal føle seg trygge på at det finnes 30 

kompetente hjelpekorpsere som hver eneste dag, hele året, står klare til å løse søk -og 31 

redningsoppdrag i vårt fylke og i nabofylkene.  32 



Årsmøtedokumenter 2018 

 

60 
 
 

Gjennom gode samarbeidsavtaler skal vi være en relevant og foretrukket samarbeidspartner for 1 

fylkets kommuner.  2 

 3 

De største utfordringene i perioden er: 4 

• Klimautfordringer skaper mer vær med både varslede og uforutsette naturkatastrofer 5 

• Nordmenn bruker naturen og fjellet mer aktivt enn tidligere 6 

• Tilgang til og kvalitet på dagens utstyr 7 

• Lite gunstige IKT-løsninger for hjelpekorpsene 8 

• Frafall blant de erfarne frivillige i hjelpekorpsene og rekrutteringsutfordringer  9 

 10 

Hva vi ønsker å oppnå i perioden 11 

Akershus Røde Kors skal utdanne flere instruktører og veiledere, og bidra til å løfte kompetansen til 12 

eksisterende ressurspersoner innen hjelpekorps. Vi skal utdanne flere hjelpekorpsere til frivillig 13 

aktivitet i Akershus, og tilrettelegge for flere kurs. Videre skal vi gjøre en målrettet rekruttering av 14 

flere frivillige, og jobbe målrettet for å finne egnede ledere.                                                                     15 

Akershus Røde Kors skal ha fokus på å videreutvikle korpsene i Akershus, med bakgrunn i de 16 

nasjonale indikatorene som er vedtatt. Vi skal jobbe for å skape godt miljø og god kultur i 17 

hjelpekorpsene, og vil i perioden ha som mål å øke antall godkjente hjelpekorpsere ihht. gjeldende 18 

lovverk3. Vi skal i perioden øke andel personer som møter ved søksoppdrag, og andel som møter ved 19 

bistand til annet distrikt. Distriktet skal ivareta hjelpekorpsenes operative og digitale behov gjennom 20 

det nasjonale prosjektet 'digital frivillighet' og utrulling av SARSYS for Akershus Røde Kors. 21 

 22 

3.5 Beredskap 23 

Ved å være representert i alle fylkets kommuner, har Akershus Røde Kors godt grunnlag for å være 24 

en fylkesdekkende aktør innen samfunnssikkerhet og beredskap. Vårt beredskapsbidrag skal omfatte 25 

arbeid både før, under og etter katastrofer og kriser. Den lokale beredskapskapasiteten vil fortsatt 26 

være et prioritert område i vårt fylke i årene som kommer.  27 

 28 

De største risikoene og utfordringene i perioden er: 29 

• Mer ekstremvær, matbåren smitte og pandemi, utslipp av farlige stoffer, solstorm og bortfall 30 

av strøm og skogbranner4 31 

                                                           
3 Betalt medlemskap, godkjent prøve og ID- kort 
4 Røde Kors Beredskapsrapport 2016 – Nasjonalt risikobilde 
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• For lite øvelser i beredskap i befolkningen 1 

• Beredskap lite prioritert av kommunene 2 

• Flere redningsaksjoner 3 

• Manglende førstehjelpskunnskaper i befolkningen 4 

• Mangel på blodgivere 5 

 6 

Hva vi ønsker å oppnå i perioden 7 

Akershus Røde Kors skal gjennomføre årlige beredskapsøvelser i distriktet og flere lokale 8 

beredskapsøvelser. Vi skal bistå lokalforeningene i deres beredskapsarbeid, og tilrettelegge for 9 

lokalforeningenes arbeid med å inngå samarbeidsavtaler med kommunen. Vi skal ha økt samarbeid 10 

med kommunene og tydeliggjøre konsekvensene av manglende beredskapsavtale, eksempelvis ved å 11 

tydeliggjøre samfunnsbehovene ved en aktuell krise. Distriktet skal i perioden styrke kontakten med 12 

Fylkesmannen, som statens overordnede beredskapsansvarlig.                        13 

Vi skal ha en dedikert beredskapsansvarlig i hver lokalforening, og gi disse økt 14 

beredskapskompetanse. Vi skal videreutvikle ‘beredskapsvakt’ som en reel beredskapsressurs og 15 

synliggjøre aktiviteten som et lavterskeltilbud.  Distriktet skal videre synliggjøre viktigheten av 16 

samarbeid på tvers av avdelingene, og styrke samarbeidet mellom Hjelpekorpset, Røde Kors Ungdom 17 

og Omsorg innenfor beredskap. 18 

Vi skal ha flere aktive førstehjelpsinstruktører fra alle avdelinger og bidra til økt 19 

førstehjelpskompetanse i hele organisasjonen. Vi skal systematisere vårt arbeid med og oppfølgingen 20 

av ‘ettersamtale’. Vi skal bidra til økt erfaringsdeling mellom lokalforeningene om beredskap. Vi skal 21 

gjennomføre beredskapskurs for alle valgte ledere. Vi skal bidra til økt beredskapsforståelse i 22 

befolkningen, øke befolkningens førstehjelpskunnskaper og bidra til å øke antall blodgivere. 23 

 24 

3.6 Søsterforeninger 25 

Internasjonalt er Røde Kors i Norge kjent for sin tilretteleggerrolle gjennom et fokus på å støtte 26 

utvikling av søsterforeninger. Norges Røde Kors' distrikter og lokalforeninger bidrar til det 27 

internasjonale arbeidet gjennom ulike twinning-programmer.  28 

Med forankring i Hovedprogram 2017-2020 og Norges Røde Kors sin internasjonale Strategi er det en 29 

klar forventning om at alle distrikter skal ha et internasjonalt distriktssamarbeid. 30 

Akershus Røde Kors har tidligere hatt samarbeid med Røde Kors distriktet i blant annet Latvia, 31 

Bulgaria og Kenya. Distriktet har siden 2013 hatt et twinning-samarbeid med Bcharre Røde Kors i 32 

Libanon. Gjennom prosjektet har det vært flere utvekslinger både fra Norge til Libanon og fra 33 
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Libanon til Norge og Akershus. Hovedformålet med et twinning-samarbeid er å bidra til 1 

kapasitetsbygging, aktivitetsstøtte og økt internasjonal forståelse.  2 

 3 

Hva vi ønsker å oppnå i perioden 4 

Distriktssamarbeidet med Bicharre Røde Kors i Libanon har nå gjennomgått en grundig ekstern 5 

evaluering i regi av Norges Røde Kors, og distriktet vil på bakgrunn av denne evalueringen, og 6 

erfaringer fra prosjektperioden, jobbe videre med internasjonalt distriktssamarbeid.  7 

I perioden 2018-2020 vil Akershus Røde Kors fortsatt ha et internasjonalt distriktssamarbeid i tråd 8 

med nasjonale retningslinjer og Norges Røde Kors sin internasjonale strategi. 9 

 10 

3.7 Nettverksaktiviteter 11 

Utover de nasjonale prioriterte målgruppene, vil Akershus Røde Kors i perioden også styrke sine 12 

nettverksaktiviteter. Mennesker med erfaring fra kriminalomsorgen, med utfordringer knyttet til 13 

psykisk helse og/eller rus, og mennesker som faller utenfor arbeidsmarkedet er grupper der det 14 

oftere forekommer en opphopning av sosiale problemer. Gjennom aktivitetene Visitor, Vitnestøtte 15 

og Nettverk etter soning har Akershus RK god forutsetning for å nå aktuelle deltakere.  16 

 17 

De største utfordringene i perioden er:  18 

• Sikre finansiering til nettverksaktiviteter 19 

• Økning i andel mennesker uten nettverk (rus, soning m.m.) 20 

• Få lokalforeninger med nettverksaktivitet i Akershus 21 

• Lite tradisjon for nettverksaktiviteter i distrikt 22 

 23 

Hva vi ønsker å oppnå i perioden  24 

Akershus Røde Kors skal opprette Ressursgruppe ‘Nettverk etter soning’ (NES), samt starte opp 25 

NES/permisjonsvenn og tilhørende møteplasser i Akershus. Vi skal ha årlige fagsamlinger for 26 

krimfeltet for å bidra til økt samarbeid mellom aktuelle aktiviteter og lokalforeninger. Vi skal 27 

rekruttere flere visitorer med flerspråklig bakgrunn. Vi skal sørge for at distriktets vitnestøtter føler 28 

seg godt ivaretatt. 29 

  30 
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4.0 Organisasjonsarbeid  1 

 2 

Røde Kors har tre organisatoriske mål:  3 

1) Vi utvikler en sterk, endringsvillig og behovsrettet organisasjon,  4 

Det betyr at: Vi er ett Røde Kors med innsats rettet inn mot felles mål. 5 

2) Vi bidrar til at mennesker i sårbare livssituasjoner har tilgang til hjelp,  6 

Dette betyr at: Røde Kors bidrar til å skape aksept og forståelse for humanitære behov og 7 

rettigheter. 8 

3) Vi styrker lokal kapasitet, bygger god organisasjonskultur og videreutvikler god ledelse 9 

Dette betyr at: Røde Kors vil forsterke arbeidet med å bygge en organisasjonskultur tuftet på 10 

åpenhet, trygghet og respekt. Vi skal videreutvikle god ledelse på alle nivåer. Vi styrker lokal 11 

kapasitet gjennom rekruttering, mottak og oppfølging av frivillige og medlemmer, i nær 12 

dialog, støtte og samhandling mellom organisasjonsleddene. 13 

 14 

De største utfordringene i perioden er:  15 

• Rekruttere og beholde gode frivillige ledere 16 

• Stor vekst i hele organisasjonen som gir økt belastning på støttefunksjoner 17 

• Manglende oversikt over frivilliges kompetanse 18 

 19 

Hva vi ønsker å oppnå i perioden  20 

Akershus Røde Kors skal avdekke humanitære behov, gjennomføre regelmessige Røde Kors-21 

vurderinger lokalt og tilby nye aktiviteter i takt med samfunnets endrede behov. Videre skal vi sikre 22 

at de humanitære aktivitetene har høy kvalitet, er forankret i Røde Kors’ verdigrunnlag og evalueres. 23 

Vi skal sørge for at Røde Kors er inkluderende og åpen for alle. 24 

 25 

Distriktet skal bygge lokal kapasitet og ha fokus på å styrke lederne i lokalforeningene, samt 26 

tilrettelegge for gode arenaer for erfaringsutveksling. Vi skal også bidra til å gjøre 27 

lokalforeningsledelse trygge og gode slik at de får bidratt til å bygge god kultur i sin lokalforening og 28 

forebygge konflikter. Distriktet skal ha gode rutiner og verktøy for å forebygge og håndtere interne 29 

konflikter. 30 

Distriktet skal utvikle ledere som setter retning, engasjerer og gjennomfører. Videre skal vi sørge for 31 

at alle ledere har kompetanse i beredskapsarbeid og vi skal sikre systematisk oppfølging, og tilby 32 

behovsrettet opplæring og lederutvikling til frivillige, tillitsvalgte og ansatte. Vi skal også motivere til 33 
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deltakelse i organisasjonsdemokratiet, og sørge for åpne og demokratiske beslutningsprosesser. Vi 1 

skal øke tilgjengeligheten av viktige dokumenter og maler (eks samarbeidsavtaler, beredskapsplaner, 2 

behovsvurderinger, m.m.)  3 

 4 

Vi skal tilby gode støtteverktøy for de frivillige som styrker det operative og administrative arbeidet, 5 

samt sikrer kunnskap og kompetanseoverføring, spesielt mellom nyvalgte ledere og avgåtte ledere. 6 

Vi skal sikre at alle ledere kjenner vårt verdigrunnlag og utøver sin ledelse i samsvar med dette 7 

forsterke innsatsen for å drive målrettet rekruttering av frivillige, og arbeide for å beholde dem.  8 

 9 

Distriktet skal sikre organisasjonens rammevilkår og bidra til lokal finansiering av lokale aktiviteter, 10 

samt delta i innsamlingsaksjoner til Røde Kors-formål. Vi skal videreutvikle bruktbutikkene og løfte 11 

god praksis og erfaringsdeling. Vi skal synliggjøre betydningen, verdien og nødvendigheten av frivillig 12 

arbeid overfor myndigheter og arbeidsgivere. 13 

 14 
Distriktet skal ha flere frivillige og tillitsvalgte som talspersoner for mennesker i sårbare 15 

livssituasjoner og bidra til at deres stemme blir hørt, samt bidra til å sette fokus på årsaken til 16 

sårbarhet i lokalsamfunnet og delta aktivt i samfunnsdebatten. Vi skal utvikle, styrke og spre 17 

kunnskap om internasjonal humanitær rett, menneskerettighetene og prinsippene, både lokalt, 18 

nasjonalt og internasjonalt. 19 

Vi skal bidra til økt samarbeid og erfaringsutveksling internt i Røde Kors mellom avdelinger, 20 

lokalforeninger og distrikt, og øke samarbeidet eksternt mot aktuelle organisasjoner, myndigheter og 21 

andre aktører. Vi skal videreutvikle organisasjonen, slik at frivillige, tillitsvalgte og ansatte speiler 22 

befolkningssammensetningen i samfunnet. 23 

 24 

Vi skal forsterke innsatsen for å drive målrettet rekruttering av frivillige, få flere medlemmer, og 25 

arbeide for å beholde dem. Videre skal vi sørge for at frivillige får opplæring, kommer raskt i aktivitet 26 

og blir inkludert i organisasjonen. 27 

 28 

Vi skal i perioden vurdere hvordan vi som distrikt er organisert, og vurdere alternative måter å 29 

organisere virksomheten på basert på retningene som gis av landsstyret, anbefalingene til ‘Utvalget 30 

for Røde Kors mot 2020/2030’ og mandatbeskrivelsen for distriktskontor.5 31 

  

                                                           
5 Mandatbeskrivelse fra 20.11.2017 er utarbeidet av nasjonalforeningen og godkjent av generalsekretæren. 



Årsmøtedokumenter 2018 

 

65 
 
 

Forslag til vedtak: 1 

Årsmøtet vedtar treårig handlingsplan for Akershus Røde Kors 2018-2020. 2 
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Sak 5 Forslag til budsjett for 2018 1 

På neste side vises forslag til budsjett 2018. Budsjettet har en omsetning på kr 12 882 000,- 2 

Budsjettet er satt i balanse etter disponering av formålskapital med pålagte restriksjoner. 3 

Detaljerte spørsmål til budsjett må avklares med distriktskontoret ved assisterende daglig leder Hans 4 

Martin Seip på e-post hansmartin.seip@redcross.no innen 12.mars, slik at svar kan forberedes.                                                          5 

Detaljerte budsjetter for alle aktiviteter og prosjekter i Akershus Røde Kors er tilgjengelig på 6 

forespørsel. 7 

 8 

Budsjett 2019 foreslås å følge samme rammer som budsjett 2018. 9 
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Forslag til vedtak: 1 

 2 

Årsmøtet vedtar budsjettet for Akershus Røde Kors 2018 og at budsjett 2019 skal følge de samme 3 

rammene. 4 
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Sak 6 Internasjonalt distriktssamarbeid  1 

Definisjon 2 

Med Røde Kors internasjonale distriktssamarbeid forstås langsiktig samarbeid mellom et Røde Kors 3 

distrikt i Norge og et Røde Kors/Røde Halvmåneledd i andre land. 4 

Distriktssamarbeid er i første rekke aktuelt i land hvor Norges Røde Kors har strategisk interesse av å 5 

være representert og der Norges Røde Kors har eller har hatt et langsiktig samarbeid med den 6 

nasjonale Røde Kors/Røde Halvmåne-foreningen. Distriktssamarbeid bør etableres i land hvor 7 

nasjonalforeningen har behov for støtte, samtidig som foreningen har kapasitet til å sikre 8 

gjennomføring av aktiviteter og gjensidig utveksling. 9 

Identifisering av aktuelle land skjer i et samarbeid mellom distrikt og internasjonal avdeling ved 10 

nasjonalkontoret. Distriktssamarbeidet kan være et selvstendig program eller som en del av et større 11 

prosjekt i regi av Norges Røde Kors. 12 

Per i 01.01.2018 har alle distrikt, med ett unntak, enten et løpende distriktssamarbeid, eller er i gang 13 

med å utrede framtidig samarbeid.  Med forankring i Hovedprogram 2017-2020 og Norges Røde Kors 14 

sin internasjonale strategi er det en klar forventning om at alle Distrikter skal ha et internasjonalt 15 

distriktssamarbeid.  16 

Historikk 17 

Akershus Røde Kors har tidligere hatt samarbeid med Røde Kors distrikter i blant annet Latvia, 18 

Bulgaria og Kenya.  19 

Akershus Røde Kors har siden 2013 hatt et distriktssamarbeid med Bcharre Røde Kors i Libanon. 20 

Formålet med det internasjonale samarbeidet har vært internasjonal forståelse, 21 

organisasjonsutvikling og aktivitetsstøtte.  I 2015 ble det vedtatt å forlenge distriktssamarbeidet med 22 

to år, ut 2017.  Helt fra oppstarten har det vært presisert at dette ikke er et nødhjelpsprosjekt, men 23 

et internasjonalt samarbeid med Bcharre Røde Kors, og med mulighet for gjensidig læring innen 24 

frivillighet, verdier og kultur. 25 

 26 

Etter det førte året, som var preget av lite aktivitet og mangelfull kommunikasjon har det vært god 27 

og bred aktivitet i prosjektet, med gjensidig utveksling innen Røde Kors Ungdom, Omsorg og 28 

Hjelpekorps.  29 

For mer om historikk og omfang av aktiviteter se informasjonsavis (vedlegg 1), og ekstern 30 

evalueringsrapport utarbeidet av Norges Røde Kors (vedlegg 2).  31 

Evaluering 32 

I tråd med retningslinjer for internasjonalt distriktssamarbeid (vedlegg 3) har prosjektet blitt eksternt 33 

og grundig evaluert i regi av Norges Røde Kors.  34 

Evalueringen konkluderer med at prosjektet "uten tvil har hatt positiv innvirkning i begge distrikt". 35 

Evalueringen peker også på at selv om driften i prosjektet har blitt betydelig bedre løpet av 36 

prosjektperioden, er det fortsatt flere områder som kan optimaliseres for å øke både kvalitet og 37 

effektivitet ved en eventuell forlengelse.   38 
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Ved en eventuell videreføring av prosjektet inneholder evalueringen flere konkrete anbefalinger for 1 

videre drift, herunder tettere koordinering med nasjonalt nivå i begge land for å sikre bedre 2 

samordning med nasjonale strategier.  3 

Ved en eventuell stopp av prosjektet anbefaler evalueringen en utfasingsperiode og understreket at 4 

flere av målene/resultatene som er oppnådd ikke enda vil være bærekraftige uten videre tiltak.   5 

Det presiseres at vedlagte evalueringsrapport ikke er endelig, da man venter på tilbakemelding og 6 

eventuelle kommentarer til rapporten fra Bcharre Røde Kors. Endelig rapport vil gjøres tilgjengelig så 7 

snart den foreligger.  8 

Økonomi 9 

Internasjonalt distriktssamarbeid ligger inne i budsjettet for 2018 med et aktivitetsbudsjett på kr. 10 

150.000,- og finansieres gjennom rammetilskuddet fra Norges Røde Kors. Hvilket av de to alternative 11 

vedtakene foreslått under årsmøtet fatter vil ikke ha betydning for budsjettet 2018.   12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg til saken 13 

1. Informasjonsavis distriktssamarbeid 14 

2. Akershus And Bcharre Final Evaluation 2015-2017 15 

3. Retningslinjer for Røde Kors internasjonale distriktssamarbeid 16 
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Forslag til vedtak: 1 

Alternativ 1 2 

Årsmøtet vedtar at det utarbeides forslag om forlengelse av distriktssamarbeidet med Bcharre Røde 3 

Kors fra 2018-2020. En videreførelse må bygge på anbefalingene i evalueringsrapporten, og samsvare 4 

med Norges Røde Kors sin internasjonale strategi.  5 

Alternativ 2 6 

Årsmøtet vedtar at distriktssamarbeidet med Bcharre Røde Kors avsluttes, og at det utredes forslag 7 

til ett nytt distriktssamarbeid som fremlegges for årsmøtet 2019. I tråd med evalueringsrapportens 8 

anbefalinger utvides utfasingsperioden ut 2018 for å sikre at resultatene av distriktssamarbeidet blir 9 

mest mulig bærekraftige og videreføres etter at prosjektet er avsluttet.    10 
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SAK 7 - Valgkomitéens innstilling av nye styre -og rådsmedlemmer 
Medlemmer til distriktsrådene for omsorg, hjelpekorps og ungdom blir valgt på egne valgmøter i 
forkant av distriktsårsmøtet lørdag 17. mars 2018, og presenteres og protokollføres på årsmøtet. 
 
Distriktsstyret: 

Verv  Navn Lokalforening Velges for 

Leder Gaute Sars Olsen Skedsmo 2 år 

Nestleder Kine Grande Akershus Valgt for 2 år i 2017 

Styremedlem Klaus I. Johansen Bærum 1 år 

Styremedlem Thomas Enget Rælingen 2 år 

Styremedlem Baard Tosterud Skedsmo Valgt for 2 år i 2017 

Styremedlem Nils Birkeland Rælingen 1 år 

Varamedlem Ann Helen Bakkelund Skedsmo 2 år 

Varamedlem Inger A Braathen Enebakk 1 år  

Andre valgbare kandidater: 
 
Kontrollkomiteen 

Verv Navn Lokalforening Velges for 

Leder Arnt Kristoffersen Nittedal Valgt for 2 år i 2017 

Nestleder Morten Hofft Bærum Valgt for 2 år i 2017 

Medlem Morten Buan Bærum 2 år 

Vara Gudmund Nyrud Ski 2 år 

Andre valgbare kandidater:  
 
Distriktsråd Hjelpekorps 

Verv Navn Lokalforening Velges for 

Leder Martin Tiltnes Enebakk 2 år 

Adm. Leder Gisle Vestmo Ullensaker 1 år 

Operativ leder Ingela Gästgivars (nestleder) Nittedal 2 år 

Rådsmedlem Bente Seglen Nesodden Valgt for 2 år i 2017 

Rådsmedlem Jøran Gaukelund Skedsmo 2 år 

Rådsmedlem Fredrik Nordmoen Bærum 1 år 

Varamedlem Gro Renate Storås Enebakk 2 år 

Varamedlem Alexander Langbakken Eidsvoll og Hurdal Valgt for 2 år i 2017 

Andre valgbare kandidater: 
 
Distriktsråd Omsorg: 

Verv Navn Lokalforening Velges for 

Leder Ingunn Toussi6 Skedsmo 2 år 

Nestleder Eline Hegerstrøm  Fet 1 år 

Rådsmedlem Ragnhild Mila7 Skedsmo 2 år 

Rådsmedlem Arne Evang Skedsmo Valgt for 2 år i 2017 

Rådsmedlem Sahambari Mahalingam Bærum Valgt for 2 år i 2017 

Rådsmedlem Venche Gjerdrem Solberg Asker 2 år 

Varamedlem Håkon Bjørndal Ski 2 år 

Varamedlem Foreløpig ingen innstilling   

                                                           
6 Ingunn Toussi var valgt som nestleder i distriktsråd omsorg for 2 år i 2017. 
7 Ragnhild Mila var valgt som varamedlem i distriktsråd omsorg for 2 år i 2017.  
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Distriktsråd Ungdom: 

Verv Navn Lokalforening Velges for 

Leder Foreløpig ingen innstilling   

Nestleder Emilie Hjelvik Nittedal 1 år 

Rådsmedlem Karl Giovanni Skedsmo 1 år 

Rådsmedlem  Ada Solberg Enebakk 2 år  

Rådsmedlem Frida Nygård Nittedal Valgt for 2 år i 2017  

Rådsmedlem Andreas Tveter Enebakk 1 år 

Varamedlem  Sama Al-atabi Bærum Valgt for 2 år i 2017  

Varamedlem Ahmad Gharib Oppegård 2 år 

Andre valgbare kandidater: Elisabeth Paus (Bærum) 
 
Distriktsstyret og distriktsrådenes innstilling til valgkomite 

Verv Navn Lokalforening Notat 

Leder Foreløpig ingen innstilling   

Nestleder Foreløpig ingen innstilling   

Hjelpekorps Foreløpig ingen innstilling   

Hjelpekorps Foreløpig ingen innstilling   

Omsorg Foreløpig ingen innstilling   

Omsorg Foreløpig ingen innstilling   

Ungdom Arne Lynum Bærum  

Ungdom Anette Lande Vestby og Ås  
 
 

Valg av revisor 2018: 
Forslag på BDO Revisjon (benyttet siden 2010). 
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Takk for din viktige frivillige innsats i 

Røde Kors i året som har gått! 

 

Akershus Røde Kors 

 

Distriktsstyret 


