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I 2019 avholdes årsmøtet til Akershus Røde Kors, valgmøtene for distriktsrådene og
inspirasjonskonferansen for første gang på X-Meeting Point på Hellerudsletta.
Årsmøtet og valgmøtene for Distriktsråd Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom
gjennomføres på lørdag 23. mars og inspirasjonskonferansen på søndag 24. mars.
Årsmøtet er Akershus Røde Kors’ høyeste myndighet. Her deltar delegater som er
enten leder eller nestleder i de enkelte lokalforeninger, leder eller nestleder for
lokalrådene hhv. Hjelpekorps, Omsorg eller Ungdom, medlemmer av distriktsstyret og
distriktsrådene. Delegater står fritt til å bringe med observatører som er medlemmer
innen disse områdene.
Valgmøtene for distriktsrådene velger distriktstillitsvalgte. Her forventes det at du
som er leder og nestleder i et lokalråd og distriktsråd - henholdsvis Omsorg, Ungdom
og Hjelpekorps – deltar som delegater. Det er også ønskelig at medlemmer innen disse
områdene deltar som observatører, så langt det er økonomisk mulig for foreningene.
Inspirasjonskonferansen er en arena for inspirasjon, faglig påfyll og sosialt samvær.
Alle frivillige og medlemmer i Akershus er invitert og vi oppfordrer flest mulig til å
komme. Det vil være relevante foredrag for alle i tillegg til et sterkt fokus på Røde Kors
mot 2020/2030 og landsmøtet 2020 på Lillestrøm. Vi gleder oss.

TIDSPLAN

Årsmøtehelgen begynner 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 med tilhørende valg lørdag kl. 13:30 til ca. 16:30
Apertiff v/distriktsstyret fra kl. 19:00
Festmiddag fra kl. 19:30
Inspirasjonskonferansen starter søndag kl. 10:00 og avsluttes ca. kl. 16:00

SAKSPAPIRER

Sakspapirer og detaljert program gjøres tilgjengelig på våre nettsider og korsveien fredag 2.
mars (21 dager før årsmøtet, ihht. våre lover). Innkomne forslag til behandling kan sendes til
distriktet (dk.akershus@redcross.no) helst innen 6. februar og senest 22. februar.

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

DELTAKERAVGIFT

Deltakelse på årsmøtehelgen innebærer en egenandel/kostnad som tillegges lokalforeningen. Vi gjør
oppmerksom på at alle påmeldinger som ikke avbestilles innen 15. februar før arrangementet vil bli
fakturert.
Lørdag og Søndag inkl. årsmøtemiddag og overnatting
2190,Deltakelse årsmøtelørdag (Dagpakke uten overnatting)
550,Deltakelse inspirasjonssøndag (Dagpakke uten overnatting)
550,Middag lørdag kveld (uten overnatting)
450,-

PÅMELDING

Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding og endelig påmeldingsfrist er 15. februar pga.
hotellet. Påmeldingen kan sendes via denne siden. Det er viktig å huske på at påmelding må avklares
med din leder i lokalforeningen før du registreres. Lokalforeningsleder er delegasjonsleder på årsmøtet
og er den som klarerer påmeldinger 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. Ettersom
noen lokalforeninger avholder valg etter denne fristen, er det mulig å melde inn antall uten å
spesifisere navn (melding om antall uten navn foregår da via jorund.hansen@redcross.no).

PRAKTISK

Har dere spørsmål eller trenger dere hjelp til påmeldingen, ta gjerne kontakt med distriktskontoret på
e-post eller telefon 05003.
Vi ser frem til å treffes!
Med vennlig hilsen
Gaute Sars-Olsen
Distriktsleder

Liv Ane Stavik
Daglig leder

1

Dersom 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 behandlet
av distriktsstyret innen påmeldingsfristen til årsmøtehelgen (fortest mulig, senest 15.03). NB! Merk at
dette må oversendes og godkjennes av distriktsstyret i forkant via jorund.hansen@redcross.no
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DISTRIKTSÅRSMØTET 2018 – AKERSHUS RØDE KORS
RAMMEPROGRAM OG SAKSLISTE
Lørdag 23. mars
Kl.09:00

Registrering og kaffe

Kl.10:00

Velkomst og åpning ved Distriktsleder Gaute Sars-Olsen

Kl.10:30

Årsmøtetale ved landsstyrerepresentant

Kl.11:00

Parallelle valgmøter for Distriktsråd
Hjelpekorps, Distriktsråd Omsorg og Distriktsråd Ungdom, og samling
for Lokalforeningsledere

Kl.13:00

Lunsj

Kl.14:00

Akershus Røde Kors Årsmøte 2019
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7

Åpning v/ Distriktsleder
Navneopprop og godkjenning av antall delegater
Godkjenning av møtets lovlige innkalling
Godkjenning av forslag til dagsorden (denne)
Valg av møtedirigent
Valg av to referenter til å føre årsmøteprotokoll
Valg av to delegater til å undertegne årsmøteprotokollen
Valg av tre observatører til tellekorps
Årsberetning for 2018
Årsregnskap for 2018
Kontrollkomiteens beretning for 2018
Treårig Handlingsplan 2018 - 2020
Forslag til budsjett 2019
Endring av lovene for Akershus Røde Kors
Valg

Kl.16:30

Fritid

Kl.19:00

Aperitiff v/distriktsstyret

Kl.19:30

Festmiddag

Sak 1 - Årsberetning for Akershus
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Forord
Kjære Røde Korser i Akershus
Velkommen til distriktsårsmøte. Vi skal for første gang ikke vedta ny handlingsplan og budsjett for
Akershus Røde Kors, men justere våre 3-årige handlingsplaner og budsjett som vi vedtok i 2018. Vi i
distriktsstyret har noen justeringer og vi ser frem til å diskutere disse med dere delegater.
Vi som forening skal frem mot neste landsmøte i 2020 jobbe med kanskje det viktigste tema for Røde
Kors i Norge på lenge, nemlig hvordan skal Røde Kors sin organisasjon skal se ut i fremtiden. Det er
viktig for oss at vi er organisert på en slik måte at vi som Røde Kors oppfyller vår jobb, å avdekke, å
hindre og å lindre humanitære behov. Vi i Akershus har startet og vi har prosesser foran oss som
kommer til å kreve mye av oss. Det er for meg helt klart at vi kommer til å måtte utfordre oss selv på
mange områder, også de som er viktige for oss og som «smerter» litt i hjertet. Det viktigste er at vi i
fremtiden er organisert slik at vi gjør jobben som humanitær organisasjon og er en «vaktbikkje» for de
sårbare i samfunnet.
Jeg ønsker alle velkommen til årsmøtet og jeg håper virkelig at ledelsen i alle lokalforeningene har
snakket varmt om inspirasjons-søndagen. Jeg mener at vi har satt opp et spennende program som er
interessant for alle aktive i Akershus Røde Kors.
Hjertelig velkommen
For distriktsstyret,
Gaute Sars-Olsen
Distriktsleder
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1.0 Hvem vi er
Akershus Røde Kors er ett av 19 Røde Kors-distrikter i Norge. Distriktets oppgave er å legge til rette for
humanitært arbeid i distriktets geografiske nedslagsfelt og være en pådriver for å sette distriktets
lokalforeninger i best mulig stand til å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Dette
gjøres ved å bistå våre lokalforeninger og frivillige med kurs, beredskapstiltak, lokal aktivitet og øvrig
støtte.

1.1 Distriktsstyret
Distriktsstyret består av frivillig tillitsvalgte og representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og
offentlige foretak. Akershus Røde Kors har årsmøte hvert år og velger da et styre. Styret har i 2018
avholdt 12 Distriktstyremøter og 11 Arbeidsutvalgsmøter, og 93 saker er behandlet.

Distriktsstyret 2018

Verv
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem (Hjelpekorps)
Styremedlem (Omsorg)
Styremedlem (Ungdom)
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Gaute Sars-Olsen
Kine Grande
Baard Tosterud
Thomas Enget*
Klaus I. Johansen
Nils Birkeland
Martin Tiltnes
Ingunn Hatlehol Toussi
Sama Al-Atabi
Ann Helen Bakkelund
Inger Braaten

Lokalforening
Skedsmo
Akershus
Skedsmo
Rælingen
Bærum
Rælingen
Enebakk
Skedsmo
Bærum
Skedsmo
Enebakk

*ut november 2018. Ann Helen Bakkelund (vara) trådte da inn som ordinært styremedlem.

1.1.1 Arbeidsutvalget
Distriktsstyret kan i henhold til Lover for Akershus Røde Kors § 20 oppnevne et arbeidsutvalg (AU),
bestående av distriktsleder og to av styrets medlemmer. AU er beslutningsdyktig når minst to av de
tre er til stede. Daglig leder deltar i henhold til sin instruks.
Arbeidsutvalget behandler løpende saker av driftsmessig karakter, og saker ved bemyndigelse gitt av
distriktsstyret. AU avholder sine møter etter behov, via fysiske møter eller telefonmøter. Referat fra
møter i Arbeidsutvalget gis til distriktsstyret på første mulige distriktsstyremøte.
Arbeidsutvalget 2018
Verv
Leder
Nestleder
Styremedlem

Navn
Gaute Sars-Olsen
Kine Grande
Baard Tosterud
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Lokalforening
Skedsmo
Akershus
Skedsmo
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1.2 Distriktsrådene
Distriktsrådene er valgt i forkant av distriktets årsmøte, og er faglig rådgivende organ i saker for
distriktsstyret.

1.2.1 Distriktsråd Hjelpekorps
Distriktsråd Hjelpekorps velges på eget valgmøte for Hjelpekorps i forbindelse med Akershus Røde Kors
årsmøte. Distriktsråd Hjelpekorps har et overordnet ansvar for arbeidet med hjelpekorpsaktivitetene
i distriktet, samtidig er rådet et rådgivende organ innenfor hjelpekorps for distriktsstyret. Rådet har i
løpet av året arbeidet med instrukser til alle verv i råd og faggrupper. Det har vært høy deltakelse på
rådsmøtene gjennom hele året og har gjennomført 8 protokollførte møter.
Distriktsråd hjelpekorps 2018
Verv
Navn
Leder
Martin Tiltnes
Adm. Leder
Gisle Vestmo
Operativ leder Ingela Gästgivars
Rådsmedlem
Bente Seglén*
Rådsmedlem
Fredrik Nordmoen
Rådsmedlem
Jøran Gaukelund
Varamedlem
Gro Renate Storås
Varamedlem
Aleksander Langbakken**

Lokalforening
Enebakk
Ullensaker
Nittedal
Nesodden
Bærum
Skedsmo
Enebakk
Eidsvoll & Hurdal

* Medlem frem til april 2018.
**Varamedlem frem til august 2018.

1.2.2 Distriktsråd Omsorg
Distriktsråd Omsorg velges på eget valgmøte for Omsorg i forbindelse med Akershus Røde Kors
årsmøte. Distriktsråd Omsorg har et overordnet ansvar for arbeidet på omsorgsfeltet i
distriktsorganisasjonen, samtidig som de er et rådgivende organ for distriktsstyret. Rådet har avholdt
11 møter og behandlet 63 saker. Leder, nestleder og ansatt-tilrettelegger avholder AU møte i forkant
av Distriktsrådsmøtene.
Distriktsråd Omsorg 2018
Verv
Navn
Leder
Ingunn Hatlehol Toussi
Nestleder
Eline Hegerstrøm*
Nestleder
Elisabeth Nygård**
Rådsmedlem Ragnhild Mila
Rådsmedlem Arne Evang
Rådsmedlem Sahambari Mahalingam
Rådsmedlem Venche G. Solberg
Varamedlem Håkon Bjørndal
Varamedlem Biniam Jønvik Teweldemedhn**

Lokalforening
Skedsmo
Fet
Fet
Skedsmo
Eidsvoll og Hurdal
Bærum
Asker
Ski
Vestby og Ås

*Nestleder fra mars til juni 2018.
**Valgt ekstraordinært i juni 2018.
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Fagansvar
Migrasjon
Migrasjon
Besøksvenn
Besøksvenn med hund
Oppvekst
Beredskap
Oppvekst
Beredskap
Leksehjelp
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1.2.3 Distriktsråd Ungdom
Distriktsråd Ungdom er Akershus Røde Kors’ rådgivende organ for saker som omhandler ungdom både i organisasjonen og som målgruppe for humanitære aktiviteter. Medlemmene i rådet har
representert Røde Kors Ungdom i beredskapsutvalget, opplæringsutvalget, internasjonalt utvalg og
Ressursgruppe Migrasjon. Rådet har gjennomført 9 distriktsrådsmøter. Ungdomskonferansen 2018 ble
avholdt på Holmen Fjordhotell 12. mars i forbindelse med årsmøtet til Akershus Røde Kors.
Distriktsråd Ungdom tok initiativ til en felles delegasjonssamling med Oslo RKU og Østfold RKU i forkant
av Sentral ungdomskonferanse, som er RKUs årsmøte og holdes hvert år i oktober.
Distriktsråd Ungdom 2018
Verv
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Sama Al-Atabi
Emilie Hjelvik
Ada Solberg
Andreas Tveter
Frida Nygård
Karl Og Giovanni
Ahmad Gharib

Lokalforening
Bærum
Nittedal
Enebakk
Enebakk
Nittedal
Skedsmo
Oppegård

1.3 Distriktets Utvalg
1.3.1 Opplæringsutvalg
Opplæringsutvalget er et rådgivende organ for distriktsstyret innen opplæring. Utvalget arbeider for
kompetanseutvikling og er ressurs for tilrettelegging og koordinering av opplæring i distriktet.
Opplæringsutvalget har hatt 5 møter i løpet av 2018 med representanter fra hvert distriktsråd og
distriktets førstehjelps ansvarlig. Utvalget har i 2018 vedtatt kvalitetskrav for kursholdere og har i sitt
mandat fått ansvaret for å utpeke distriktets førstehjelps ansvarlig. Etter årsmøtet ønsker utvalget nye
medlemmer med stor interesse for opplæring og kompetanseutvikling.
Opplæringsutvalget 2018
Verv
Leder
Rep. D-råd hjelpekorps
Rep. D-råd Omsorg
Rep. D-råd Ungdom
Førstehjelpsansvarlig

Navn
Para Paranthaman
Gro Renate Storås
Ragnhild Synnøve Fiskaa Mila
Frida Nygård
Tone Marie Simensen

Lokalforening
Eidsvoll og Hurdal
Enebakk
Skedsmo
Nittedal
Ullensaker

1.3.2 Beredskapsutvalg
Beredskapsutvalget (BU) har som oppgave å sikre at distriktets beredskap ivaretas og koordineres på
best mulig måte. Der er avholdt 4 møter i beredskapsutvalget i 2018. Det har vært holdt
beredskapsøvelser for Lokalforeningene i øvre Romerike, Vestby/Ås, Distriktskontoret og AU distriktet.
BU har sammen med Opplæringsutvalget (OU) arrangert og holdt beredskapskurs for ledere. Arbeidet
har hatt gjennomgående fokus på å skape forståelse for at vi er sammen om beredskap i distriktet,
uavhengig av aktivitet. BU var representert på Røde Kors sin nasjonale beredskapssamling 25.-27.
November.
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Beredskapsutvalget 2018
Verv
Navn
Leder
Nils Birkeland
Hjelpekorps
Trond Bekken
Omsorg
Sahambari Mahalingam*
Håkon Bjordal
Ungdom
Emilie Hjelvik*
Ada Solberg*
Repr. DK
Tor Øyvind Bertheussen
Hans Martin Seip*

Lokalforening
Rælingen
Nittedal
Bærum
Ski
Bærum
Vestby og Ås
Distriktskontoret

* medlem frem til november 2018.

1.3.3 Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ for distriktsstyret i spørsmål som berører distriktets
internasjonale engasjement. Når et distriktssamarbeid er i normal drift, delegeres det operative
ansvaret fra distriktsstyret til utvalget, som dermed har ansvar for å følge opp samarbeidet videre.
Internasjonalt Utvalg 2018
Verv
Navn
Leder
Knut-Helge Rønning
Omsorg
Marit Busengdal
Ungdom
Sama Al-Atabi
Hjelpekorps
Ingela Gästgivars
Medlem
Ann-Helen Bakkelund

1.4 Komiteer, utvalg og
samt øvrig representasjon.

Lokalforening
Nesodden
Ski
Bærum
Nittedal
Skedsmo

ressursgrupper

direkte

under

Distriktsstyret,

1.4.1 Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteens instruks er å påse at driften er i henhold til vedtatte lover, handlingsplan og
budsjett, og komiteen har fulgt distriktets arbeid gjennom året.
Kontrollkomiteen 2018
Verv
Leder
Nestleder
Medlem
Vara

Navn
Arnt Kristoffersen
Morten Hofft
Gudmund Nyrud
Morten Buan

Lokalforening
Nittedal
Bærum
Ski
Bærum
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1.4.2 Valgkomiteen
Valgkomiteens oppgave er å finne de beste kandidatene til å sette retning, engasjere og gjennomføre
og lede Akershus Røde Kors. Valgkomiteen rolle er å være en selvstendig og nøytral aktør som
kartlegger og intervjuer kandidatene som innstilles til ulike lederfunksjoner og vedtas av årsmøtet.
Valgkomiteen 2018
Verv
Leder
Nestleder
Hjelpekorps
Omsorg
Omsorg
Ungdom
Ungdom

Navn
Geir Solvang
Helge Grande
Philip Gabrielsen
Hans Erik Arnesen
Dagfinn Sundsbø
Arne Lynum
Anette Lande

Lokalforening
Skedsmo
Akershus
Skedsmo
Nittedal
Akershus
Bærum
Vestby og Ås

1.4.3 Komité for æresbevisninger
Komité for æresbevisninger har i 2018 hatt 4 komitémøter i arbeidet med æresbevisninger.
Komité for æresbevisninger 2018
Verv
Navn
Leder
Inger Braathen
Medlem
Odd Sars-Olsen
Medlem
Stein Teppen

Lokalforening
Enebakk
Sørum
Skedsmo

1.4.4 Ressursgruppe Migrasjon
Ressursgruppen er et rådgivende organ for Distriktsstyret. Ressursgruppe Migrasjon kan fremme
forslag til tiltak i alle faser av asylanter og innvandreres liv i Norge; ankomstfasen, mottaksfasen,
introduksjonsfasen, etableringsfasen og ved internering. Ressursgruppen har i 2018 hatt 3 møter.
Gruppen har planlagt og gjennomført ett ‘Flerkulturelt forum’ med tema ‘Hverdagsintegrering’.
Ressursgruppe Migrasjon 2018
Medlemmer
Navn
Leder
Dagfinn Sundsbø
Medlem
Inger Braathen
Medlem
Ingunn Hatlehol Toussi
Medlem
Andreas Tveter

Lokalforening
Fet
Enebakk/ Distriktsstyret
Skedsmo/Omsorg
Enebakk/Ungdom
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1.4.5 Ressursgruppe for Lederutviklingsprogrammet (LOUP)
Ressursgruppen LOUP rapporterer til Opplæringsutvalget og har som formål å øke
ledelesekompetanse i distriktet. LOUP har i 2018 bestått av 4 prosessveiledere og har gjennomført
kursing med 14 deltagere i løp av 2018.
Ressursgruppen for Lederutviklingsprogrammet 2018
Verv
Navn
Leder
Stein Kåre Laingen
Medlem
Gaute Sars-Olsen
Medlem
Pararajasingam Paranthaman
Medlem
Sølvi May Lie

Lokalforening
Skedsmo
Skedsmo
Eidsvoll og Hurdal
Akershus

1.4.6 Ressursgruppe Kriminalfelt
Ressursgruppe Kriminalfelt er et rådgivende organ for distriktsstyret på kriminalitetsfeltet.
Ressursgruppen har i 2018 i hovedsak jobbet med å forberede oppstart av aktiviteten ‘Nettverk etter
soning’, og gruppen har avholdt 10 møter. Ressursgruppe Kriminalfelt har invitert aktuelle
ressurspersoner i både Oslo Røde Kors og Norges Røde Kors i sine møter.
Ressursgruppe Kriminalfelt 2018
Verv
Navn
Leder
Ragnar Bergersen
Medlem
Klaus Ilemann Johansen
Medlem
Gisle Tunold
Medlem
Tore Andre Rangberg

Lokalforening
Eidsvoll og Hurdal
Bærum
Bærum
Bærum

1.4.7 Ressursgruppe Oppvekst
Ressursgruppe Oppvekst er et rådgivende organ for distriktsstyret på Oppvekstfeltet.
Gruppen har avholdt ett møte i 2018.
Ressursgruppe Oppvekst 2018
Verv
Navn
Leder
Thomas Enget*
Medlem
Venche Pedersen Solberg
Medlem
Karl Giovanni Go

Lokalforening
Rælingen
Asker
Skedsmo

*ut november 2018.

1.4.8 Ressursgruppe Organisasjon
I 2018 vedtok Distriktsstyret å nedsette en ressursgruppe som skal jobbe med å bygge god
organisasjonskultur og videreutvikle gode ledelse.
Verv
Leder
Medlem
Medlem

Navn
Sølvi May Lie
Bjørn Grov
Dag Johnsrud

Lokalforening
Akershus
Nittedal
Oppegård
13
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1.4.9 Øvrig Representasjon
Landsstyret 2017-2020
Robert Mood er president i Norges Røde Kors
Distriktsleder Gaute Sars-Olsen er medlem i landsstyret.
Anne Elisabeth Lie (Vestby/Ås RK) er varamedlem i landsstyret.
Landsråd Røde Kors Ungdom
Edom Simon Araya fra Bærum Røde Kors har vært medlem i Landsråd Røde Kors Ungdom.
Valgkomite for Norges Røde Kors 2017-2020
Loveleen Rihel Brenna er medlem.
Internasjonalt Utvalg for Røde Kors Ungdom
Arne Lynum har vært representant i Røde Kors Ungdoms nasjonale utvalg for internasjonalt arbeid.
Nasjonal Ressursgruppe Samband
Distriktssambandsleder Jon-Harald Bråthen, Aurskog-Høland, er medlem i ressursgruppen.
Nasjonal Ressursgruppe Transport
Ola Strømman, Skedsmo, er leder av ressursgruppen.
Nasjonal Ressursgruppe Førstehjelp
Therese Dahl Kristensen, Bærum, er medlem i ressursgruppen.
HV02
Akershus Røde Kors har vært representert i distriktsråd for Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02
(HV02) med et medlem. Oslo Røde Kors har vært representert med et varamedlem. Hans Martin Seip
(Distriktskontoret) har deltatt i distriktsrådets møter på vegne av Røde Kors i Oslo og Akershus siden
Juni 2018.
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1.5 Lokalforeninger i Akershus
Akershus Røde Kors hadde ved utgangen av 2018, 19
lokalforeninger som dekker fylkets 22 kommuner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Asker Røde Kors
Aurskog-Høland Røde Kors
Bærum Røde Kors
Drøbak-Frogn Røde Kors
Eidsvoll og Hurdal Røde Kors
Enebakk Røde Kors
Fet Røde Kors
Lørenskog Røde Kors
Nannestad og Gjerdrum Røde Kors
Nes Røde Kors
Nesodden Røde Kors
Nittedal Røde Kors
Oppegård Røde Kors
Rælingen Røde Kors
Skedsmo Røde Kors
Ski Røde Kors
Sørum Røde Kors
Ullensaker Røde Kors
Vestby og Ås Røde Kors

1.6 Distriktskontoret
Akershus Røde Kors har distriktskontor i Lillestrøm. Daglig leder ved distriktskontoret er Liv Ane Stavik.
Sekretariatet har dyktige medarbeidere med høy kompetanse innen sine respektive områder.
Sekretariatet jobber etter prinsippet om mest mulig lokal forankring av aktivitet, i tett samarbeid med
de utvalg, komiteer, ressursgrupper, og distriktsråd som er utnevnt av distriktsstyret. Distriktskontoret
har fokus på å ha et godt servicenivå, og imøteser spørsmål og behov for bistand fra de lokale ledd
etter beste evne og så raskt som mulig.
Ved utgangen av desember 2018 var det 16,4 ansatte årsverk i Akershus Røde Kors. Av disse var 11,8
årsverk ved distriktskontoret i Lillestrøm, og 4,6 årsverk var utleid til Bærum Røde Kors. De ansatte ved
Bærum Røde Kors har arbeidssted ved Røde Kors-huset i Sandvika og jobber på oppdrag etter
lokalforeningsstyret i Bærum Røde Kors. Arbeidsgiver er Norges Røde Kors, med overordnet
arbeidsgiveransvar delegert til daglig leder i Akershus Røde Kors. Daglig leder i Bærum RK har
nærmeste personalansvar. Bærum RK er ved utgangen av året den eneste lokalforeningen i distriktet
med ansatte tilretteleggere.

15

Årsmøtedokumenter 2019
Arbeidsmiljø og likestilling
Ledelse og verneombud anser distriktskontorets arbeidsmiljø for å være godt. Det er i løpet av året
ikke rapportert om større skader eller ulykker på arbeidsplassen, og virksomheten forurenser ikke det
ytre miljø utover det som ansees som normalt for slik aktivitet. Akershus Røde Kors ønsker å være en
arbeidsplass hvor det ikke fremkommer forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn. Akershus Røde
Kors har 16,4 ansatte årsverk, som ved utgangen av 2018 dekkes av 4 menn og 13 kvinner.
På bakgrunn av medarbeidernes sammensetning, stillingsinnhold, avlønning, arbeidsmiljø og øvrige
forhold finner ikke daglig leder det nødvendig å iverksette særskilte likestillingstiltak.

2. Hva vi gjør – Våre aktiviteter
Røde Kors løser vårt oppdrag gjennom målene om å forebygge og respondere for å redde liv, bidra til
å beskyte menneskers helse og livsgrunnlag og om å jobbe for sosial inkludering og mangfold. Vi er
tilstede med omsorg i lokalsamfunn, og skal kunne bistå før, under og etter katastrofer, kriser eller
hendelser. I distriktet og i lokalforeningene var det på slutten av 2018 estimert å være omlag 200
aktiviteter.

2.1. Vi forebygger og responderer for å redde liv / Lokal beredskapsevne
Vi har i perioden jobbet for å bygge lokal robusthet og beredskapsevne gjennom å være til stede før,
under og etter at en katastrofe eller krise rammer, samt å bygge kapasitet og kompetanse som aktør i
redningstjenesten. Vi har i perioden jobbet for å være fylkets viktigste frivillige
beredskapsorganisasjon, hvor frivillige og ansatte forstår sin rolle i beredskapsarbeidet, og kan bistå
før, under og etter en hendelse.

2.1.1. Beredskap
Det arbeides med å løfte fokus og kunnskap om beredskap i vårt distrikt. Beredskap har vært tema på
en rekke samlinger og flere øvelser er gjennomført enn tidligere. Beredskapsvakt som aktivitet er
videreutviklet i flere lokalforeninger samtidig som aktiviteten har et stort uutnyttet potensial i
distriktet.
Beredskapsplan
Det har vært behov for å styrke kjennskapet til egne roller i en beredskapssituasjon, og da med særlig
fokus på ferdigstilling av lokale beredskapsplaner. Distriktskontoret har bidratt med ferdigstillelse av
beredskapsplaner i flere lokalforeninger. Ved utgangen av året hadde 10 lokalforeninger oppdaterte
beredskapsplaner, hvor målsetningen var 8. Det er igangsatt arbeid med å revidere distriktets
beredskapsplan, med fokus på å flytte informasjon som stadig endres ut av planen og legge denne i
vedlegg, samt sikre at oppdatert informasjon alltid er lett tilgjengelig elektronisk.

16

Årsmøtedokumenter 2019
Ressursoversikt
Det har vært en målsetning å gi støtte på kartlegging av beredskapsressurser og få dette registrert i
vårt ressurssystem for å gi en helhetlig kapasitetsoversikt på beredskapen i vårt distrikt også får å
synliggjøre våre ressurser ovenfor eksterne samarbeidspartnere.
Samarbeid med kommune
Distriktet har i 2018 gitt aktiv bistand til lokalforeninger som ikke har en samarbeidsavtale med
kommunen. Der er 6 av lokalforeningene som har en formell samarbeidsavtale om beredskap, men et
større antall av lokalforeningen oppgir at de har uformelle og muntlige avtaler med kommunen ang.
Røde Kors sin rolle ved potensielle krisesituasjoner.
Blodgiver
Blodgiververving har vært i fokus, da spesielt i forbindelse med den internasjonale blogiverdagen. Flere
lokalforeninger har hatt satsning på blodgiververving ved andre arrangementer. Det er et stort behov
for flere blodgivere i Norge, som vil synliggjøres ved en større hendelse.
Øvelser
I 2018 ble det gjennomført en beredskapsøvelse for distriktsstyrets Arbeidsutvalg, D-råd ungdom, og
øvelser for syv lokalforeninger. Merk at Hjelpekorpsøvelser her ikke er medregnet. Distriktet har brukt
ressurser på å utarbeide en standard papirøvelse som kan benyttes av lokalforeningene, også
distriktskontoret har bistått lokalforeninger i gjennomføringer av beredskapsøvelser. Det har vært et
tett samarbeid mellom Oslo og Akershus i forbindelse med øvelsene og øvelses arbeid.
Beredskapsvakt
Distriktet har hatt som målsetning å bistå lokalforeningene i oppstart av beredskapsvakt.
Beredskapsvakt er en aktivitet ved 5 lokalforeninger. Beredskapsutvalget har hatt møte med Oslo Røde
Kors om aktiviteten beredskapsvakt, med fokus på felles opplæring og øvelser. I tillegg ble det diskutert
å videreutvikle ledelse for beredskapsvakter.
Ettersamtale
Det er igangsatt et arbeid for å tydeliggjøre Distriktets ettersamtale-program, sikre at programmet er
i alles beredskapsplaner, at alle er kjent med det og distriktet har et godt og øvet program for
oppfølging i alle typer hendelser. Alle råd og omsorg er bedt om å bidra i arbeidet. Kurset "beredskap
for valgte ledere" (8 timers kurs) er gjennomført ved 1 samling med 12 deltakere.
Voice Broadcast (VB)
Det er blitt avholdt VB-kurs i 4 lokalforeninger.
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2.1.2. Hjelpekorps
Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten i Akershus.
Hjelpekorpset blir kalt ut av politiet når noen blir savnet, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer. Hver
dag, hele året er hjelpekorpsene i beredskap for å hjelpe mennesker som trenger det. Røde Kors
Hjelpekorps har også førstehjelpsvakt ved idrettsstevner, festivaler, konserter, badestrender.
Mannskapet har da med seg nødvendig førstehjelpsutstyr, samband og transportutstyr og kan straks
ta seg av folk som er blitt skadet. I Akershus har vi 13 operative hjelpekorps som til sammen har
omtrent 270 aktive medlemmer i beredskap.
Aksjonsledelse
Hjelpekorpsets aksjonsledere sammen med politiet og andre frivillige ressurser koordinerer søk og
sender ut mannskap til aktuelle områder. Akershus har 10 aksjonsledere, hvorav 2 nye godkjente i
2018. I 2018 ble hjelpekorpsene i Akershus kalt ut til aksjon 77 ganger, hvilket er rekordmange.
ATV (All-terain vehicle)
I søk brukes gjerne ATV om mulig. Det gjør at områder som ellers er utilgjengelig blir søkt igjennom på
en effektiv måte. ATV bemannes av 2 mannskaper der fører har ekstra kompetanse og kvalifisert ATVkus. ATV brukes i tillegg på sanitetsvakt. Kapasitetsmessig har 6 hjelpekorps tilsammen 8 stk. ATV.
Snøscooter
For å bemanne snøscooter kreves kursene; kvalifisert søk- og redning vinter, videregående snøscooter
og klasse S førerkort. Kapasitetsmessig har 5 hjelpekorpssnøscooter og 4 av de vært med i
scootervaktordningen mot Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral (AMK). I tillegg blir snøscooterne
brukt i leteaksjoner for politiet.
Vannredning
Hvis søk etter savnet foregår på eller ved vann kreves kursing innen sjøredning. Kursene kvalifiserer til
å søke i og langs vann iført tørrdrakt og tilslutt som båtfører. Det finnes mannskaper med
vannkompetanse i mange av korpsene. Kapasitetsmessig har 3 hjelpekorps båter.
Ambulanse
Hjelpekorpset kjører beredskapsambulanser på oppdrag av AMK etter avtale med Oslo
Universitetssykehus. Oppdragene varierer fra faste dager med kjøring og kjøring etter behov.
Beredskapsambulansene brukes ved større sanitetsvakter bland annet på Telenor Arena og Nadderud
stadion. Fra november 2018 mistet vi tilgang til helsenødnettet i ambulansene våre, og OUS gav
kjøreforbud inntil sikkerhetsalarm fra våre mannskaper er løst. Bruk av ambulanser på sanitetsvakter
er ikke berørt. I høst ble 2 repetisjonskurs for allerede godkjent personell gjennomført og Ski RKH
arrangerte ett ambulansekurs med over 20 deltagere. Akershus Røde Kors Ambulanse besto i 2018 av
totalt 7 ambulansebiler. Kapasitetsmessig er 6 av bilene operative og 1 bil i reserve.
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Sensorer
Distriktssensor i Akershus har hovedansvaret for alle gjennomføringer av hjelpekorpsprøven i
Akershus. Distriktsensor veileder hovedsensor. Hovedsensor sin oppgave er å påse at teknisk arrangør
for hjelpekorpsprøven gjennomfører dette etter de retningslinjer som er gitt av Norges Røde Kors
Hjelpekorps. Hovedsensor veileder sensorer.

2.2. Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag
I perioden har Røde Kors etterstrebet å kunne gi hjelp til mennesker rammet av konflikt og katastrofer,
og i tillegg drive forebyggende arbeid og helseopplysning i fylket.

2.2.1. Barn, unge og oppvekst
Distriktsråd ungdoms aktiviteter
Distriktsråd Ungdom arrangerte delegasjonssamling for delegater og observatører til sentral
ungdomskonferanse. Samlingen forberedte deltakerne på prosessene under Røde Kors Ungdoms'
årsmøte og samkjørte de frivillige fra Østfold, Oslo og Akershus Røde Kors Ungdom til én delegasjon.
Sommerleir for ungdom 2018
Akershus Røde Kors arrangerte sommerleir for ungdom mellom 13 og 17 år som lever i økonomisk
og/eller sosialt sårbare situasjoner. En ressursgruppe ble opprettet, og arbeidet med å legge til rette
for og gjennomføre sommerleiren. Ressursgruppen besto av én ansatt og representanter fra ungdom
og omsorg. Leiren ble avholdt fra 2. juli til 7. juli og 28 ungdommer deltok. 15 frivillige og 2 ansatte
samarbeidet om å gjennomføre leiren.
Gjensidigstiftelsens juleaksjon
Gjensidigstiftelsen ønsker, gjennom sin juleaksjon, å gi barn mellom 0 og 18 år, med en prioritet av de
som lever i lavinntektsgrupper, på krisesenter og/eller asylmottak og barn av bosatte flyktninger, gode
juleopplevelser. I 2018 har lokalforeningene Fet, Rælingen, Nesodden, Ullensaker, Bærum og Ski gledet
300 barn med ulike juleaksjoner.
Leksehjelp
Leksehjelp er et tilbud til elever som ønsker hjelp til skolearbeid etter skoletid. Leksehjelp bidrar til
skolemestring og hindrer skolefrafall og manglende utdanning som er den største årsaken til fattigdom
i Norge i 2018. Leksehjelp foregår ukentlig for skoleungdom og i 2018 arbeidet 83 kurssertifiserte
leksehjelpere frivillig i Asker, Bærum, Eidsvoll og Hurdal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Vestby og Ås, samt
på distriktsnivå via prosjektet ‘ROM for Frivillighet’. Aktiviteten annonserer på forhånd og ungdommen
møter en gruppe frivillige hvor en aktivitetsleder på rullering har hovedansvaret. Leksehjelp for
deltakere på voksenopplæringen/introduksjonsprogrammet vært et supplerende tilbud i enkelte
lokalforeninger. I 2018 var målsettingen og øke aktiviteten med 2 nye lokalforeninger, hvorav det har
lykkes med 1 ny lokalforening
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Barnas Røde Kors (BARK)
BARK er et aktivitetstilbud i to lokalforeninger i Akershus: Eidsvoll og Hurdal og Rælingen Røde Kors.
Røde Kors Førstehjelp og friluftsliv (RØFF)
Ved utgangen av 2018 var RØFF et aktivitetstilbud tilgjengelig for ungdom i tre lokalforeninger i
Akershus: Eidsvoll og Hurdal, Rælingen og Ullensaker.
Seksuell helse
I januar og februar 2018 gjennomførte 9 sykepleiestudenter fra Oslo Met Røde Kors Ungdoms
temakurs Seksuell helse og holdt seksualopplysning for elever ved skolene Drømtorp, Roald
Amundsen, Nesbru, Bjørkelangen, Bleiker, Lørenskog, Asker og Nes. Ung til ung-metoden og
deltakende metoder brukes for å snakke om grensesetting, samtykke, seksualitet og kjønnsidentitet.
Sykepleiestudentene fra Oslo Met er i praksis hos Akershus Røde Kors i tre måneder ett semester i
løpet av sitt andre år i utdanningen. Sykepleiestudentene gjennomførte 30 skolebesøk.
Røde Kors Ungdom
I 2018 har det vært Røde Kors Ungdom-lokalgrupper i Asker, Bærum, Eidsvoll og Hurdal, Enebakk,
Oppegård, Rælingen, Vestby og Ås og Skedsmo. Gruppene har gjennomført sosialt inkluderende
aktiviteter for barn og unge knyttet til kompis-aktiviteten, sosial møteplass, seksuell helse og
gatemegling.
Gatemegling
Gatemegling er en nasjonal kjerneaktivitet i Røde Kors med mål om å forebygge kriminalitet, vold og
destruktiv konflikt blant barn og unge i alderen 13 - 25 år. Gatemegling består av konfliktverksteder,
meglingsverksteder og instruktørverksteder for ungdom. Ett verksted er totalt på 15 timer.
Gatemegling er i Akershus Røde Kors lagt under Røde Kors Ungdom. I 2018 har det vært holdt
gatemeglingsverksteder i Asker, Oppegård, Enebakk og i Bærum, både på Fellesverket og for eksterne
aktører. Gatemegling i Akershus har i 2018 ytterligere styrket sin satsning på gruppen unge i sårbare
livssituasjoner, og fortsatt samarbeidet med konfliktrådet, politiet, skoler, kriminalomsorgen,
utekontakten og andre relevante aktører. Aktiviteten blir nå også etterspurt som et reaktivt, og ikke
kun forebyggende, tilbud. I tillegg har samarbeidet med Fellesverket og Røde Kors Ungdom blitt
ytterligere styrket, noe som har resultert i en økning i antall verksteder og god forankring av aktiviteten
lokalt. Totalt har mer enn 100 ungdommer deltatt på aktiviteter i regi av Gatemegling i 2018.
Aktiviteten har 18 frivillige, hvorav 6 var nyutdannede gatemeglere i 2018. De frivillige har deltatt på
nasjonalt gatemeglingsforum, og 2 gatemeglingsforumer i Akershus med faglig påfyll.
Ungdomsdelegater
Ungdomsdelegatene Ony og Cathy fra Madagaskar arbeidet for unge frivillige i Akershus Røde Kors
frem til juni 2018. I September 2018 fikk distriktet to delegatpar; et delegatpar fra Kenya, Teresa og
Eugene, som bor i Rælingen og arbeider ved distriktskontoret i Lillestrøm. Ungdomsdelegatene
samarbeider med ungdomsgruppene i Oppegård, Vestby og Ås, Asker, Enebakk, Eidsvoll og Hurdal,
Rælingen og Skedsmo om opplæring, kurs, aktiviteter og å bygge en sterkere ungdomsorganisasjon.
Ungdomsdelegatene har i tillegg bidratt i Ferie for alle-opphold, vært til stede som markører ved
beredskapsøvelser og vært med som besøksvenner med og uten hund.
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Bærum Røde Kors er vertslokalforening for de andre to delegatene som er fra Nepal; Saseena og
Nishan. Disse bor på Bekkestua og arbeider ved lokalforeningskontoret i Sandvika. De arbeider med å
styrke ungdomsaktivitetene i Bærum Røde Kors på Fellesverket, etablere et Lokalråd Ungdom, støtter
Røde Kors Ungdom i Kompis-aktivitet på tirsdager, og jentekveld på torsdager.
Kompis
Kompis (tidligere FlyktningKompis) er en Røde Kors Ungdom-aktivitet som søker å sikre gode
inkluderingsprosesser for bosatte enslige mindreårige og unge flyktninger mellom 13 og 30 år. I 2018
ble det besluttet av Røde Kors Ungdom at denne målgruppe skal utvides, og at aktiviteten fremover
skal inkludere alle unge som trenger en kompis. I 2018 er aktiviteten startet opp i én ny lokalforening,
så ved utgangen av 2018 er Kompis etablert i fem lokalforeninger: Asker, Bærum, Oppegård, Vestby
og Ås og Skedsmo. I løpet av året er et Kompis-kurs og en fellessamling med erfaringsutveksling er
avholdt. Videre var det et mål å arrangere en fellesaktivitet med Gatemegling for frivillige og deltagere,
som ble avlyst grunnet lav påmelding.

2.2.2. ROM for Frivillighet
I 2018 har Akershus Røde Kors startet opp et nyt prosjekt i samarbeid med Skedsmo Kommune og
Linstow Eiendom. Prosjektet ‘ROM for Frivillighet’ styrker frivillig arbeid relatert til helse i Romerike
Helsebygg i Lillestrøm, blant annet gjennom aktiviteter knyttet til forebyggende psykiske helse.
Prosjektet startet opp i juni 2018 med etablering av én aktivitet – Røde Kors Leksehjelp.

2.2.3. Kriminalitetsfeltet
Visitortjenesten
Akershus Røde Kors har to lokalforeninger som tilrettelegger for besøk i fengsel gjennom aktiviteten
Visitor; Bærum Røde Kors ved Ila fengsel og Ullensaker Røde Kors ved Ullersmo fengsel. De frivillige fra
de to aktivitetene kommer fra flere ulike lokalforeninger i distriktet. Ullensaker Røde Kors hadde ved
årsslutt 23 aktive visitorer på sin gruppe. Bærum Røde Kors hadde ved årsslutt 33 visitorer. Aktiviteten
er forankret i lokalforeningene og drives i kraft av to visitorutvalg. Visitorutvalgene ved Ila og Ullersmo
arrangerte i 2018 lærerike og inspirerende fagsamlinger for Visitorene ved de to fengslene. Begge
visitorutvalg ønsker mer samarbeid og dialog på tvers og vil fremover jobbe for å skape flere felles
samlingspunkter.
Visitorene ved Ullersmo avholdt i 2018 et Visitorkurs for nye Visitorer, i samarbeid med distriktskontor
og fagansvarlig ved nasjonalkontoret. Ved Ila var antallet Visitorer nede på 33 ved årsslutt samtidig
som det er behov for 40. Visitorutvalget er i samtaler med ledelsen ved Ila om å øke antallet. Man er
imidlertid avhengig av midler fra myndighetene for å kunne starte prosessen. Visitortjenesten i
Akershus fungerer godt, og det foreligger et godt samarbeid med Kriminalomsorgen.
Vitnestøtte
Vitnestøtte er en samtalepartner i for- og etterkant for personer som vitner i en rettssak. Det å ha
opplevd eller vært vitne til en kriminell handling, kan være en utfordrende opplevelse for mange. I
2018 har alle tingrettene kunnet tilby ordningen med hjelp fra frivillige i Røde Kors. Distriktet har i 2018
bygd kapasitet i vitnestøttetjenesten gjennom jevnlig kontakt med alle gruppelederne, 2
vitnestøttekurs med totalt 10 deltagere og regional samling hvor deltagere fra vårt distrikt var
representert.
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Nettverk etter soning
Veien ut av soning er veien inn i et samfunn som ikke er like gjenkjennelig. Nettverk etter soning tilbyr
frivillige som kan være en samtalepartner og støttespiller på veien mot en vanlig hverdag. Distriktet er
i oppstartsfasen av aktiviteten, og har laget en tre-årlig strategiplan for denne prosessen. Første del av
denne prosessen er å starte opp med 'Permisjonsvenn'. Permisjonsvenn er en aktivitet som ligger
under kjerneaktiviteten 'Nettverk etter soning'. Vi hadde som mål å starte opp med aktivitet i 4. kvartal
2018, men har dessverre ikke klart å nå våre mål grunnet manglende øremerkede midler.

2.3. Vi jobber for sosial inkludering og mangfold
Akershus Røde Kors skal være til stede og bidra til at mennesker i sårbare situasjon, både migranter og
ensomme eldre, i større grad føler seg som en del av felleskapet. Ved hjelpe av våre frivillige innenfor
sosial inkludering og mangfold bidrar vi til å dekke behov gjennom varierte aktiviteter. Vi har
etterstrebet å være et talerør disse målgruppene. I 2018 har Akershus Røde Kors tilrettelagt og vært
tilgjengelig for at våre lokalforeninger kan starte opp, videreutvikle og opprettholde behovsrettet
aktiviteter. Distriktet har også oppsøkt og opprettet relevante samarbeidspartner både internt i Røde
Kors og eksterne organisasjoner for å utvikle aktivitetene.
Distriktsråd Omsorgs aktiviteter
Rådet har tatt proaktiv rolle som bindeledd mellom lokale og sentrale ledd. Fagansvarlige i rådet har
tett kommunikasjon med ansatte som jobber med de respektive fagfelt slik at frivillige i større grad
involveres i sitt fagfelt. Rådsmedlemmer er tildelt ulike fagområde innen omsorg. Formål for dette er
å bistå lokalforeningene ved behov innen fagområdene. I 2018 var tema for rådets årlige
omsorgssamling barn og unge, hvor vi gikk igjennom den nasjonale rapporten «Psykt flink» og fikk
besøk fra Forandringsfabrikken. Videre har det blitt opprettet en ressursgruppe «Besøksvenn med
hund», representert med Kari Feyling som ressursperson for rådet. Rådet har medlemmer
representert i beredskapsutvalget, opplæringsutvalget, ressursgruppe oppvekst og ressursgruppe
migrasjon. I tillegg til dette er rådet representert gjennom å utpeke ressurspersoner i internasjonalt
utvalg, faggruppe Trandum og ressursgruppe besøksvenn med hund. Det var en utdekket plass i rådet
som varamedlem etter årsmøte, og nestleder måtte trekke seg i sommer. Rådet fikk dekket begge
plassene etter sommeren med to medlemmer som ble valgt inn etter et ekstraordinært valgmøte.

2.3.1. Sosial inkludering
Besøkstjenesten
Vestby og Ås Røde Kors har i løpet av året hatt ønske om å starte opp 'Digital Senior'. Ansatte på
distriktet har jobbet som mellomledd mellom prosjektleder ved nasjonalkontoret og lokalforeningen.
I samarbeid med Oppegård Røde Kors organiserte distriktet Temakveld Demens 9. oktober for
lokalforeningene i Follo. Tretti personer fra Besøkstjenesten og frivillige fra Hjelpekorpset deltok.
Innslaget om Aud Kristiansen (87) fra Trondheim på NRK 5.desember har rørt mange mennesker rundt
omkring i landet, og har skapt engasjement i hele Norge. På to døgn hadde 212 personer meldt inn
ønske om å bli besøksvenn i Akershus. Over 250 nye besøksvenner registrerte seg i Diba før 31.12.2018.
Et mål for besøkstjenesten i distriktet i 2018 var å hjelpe lokalforeningene med å inngå skriftlige
samarbeidsavtaler med kommuner hvorav 9 lokalforeninger, (Nannestad, Nes, Nittedal, Ski, Rælingen,
Asker, Nesodden, Ås, Vestby, Lørenskog) har inngått skriftlig samarbeidsavtale med 10 kommuner.
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Øverst til venstre: Ambulansekurs i regi av Ski Røde Kors, april 2018. Foto: Stig Persson.
Nederst til venstre: Kvalifisert søk og redning (KSOR), november 2018. Foto: Anikka Bylund.
Til Høyre: Søksøvelse på Holmen Fjord hotell, september 2018. Foto: Hans Martin Seip.

Til venstre: Sanitetsvakt – Bærum Røde Kors, mai 2018. Foto: Bærum Røde Kors
Øverst til høyre Frivillige griller på Trandum, september 2018. Foto: ansatt på Trandum.
Nederst til høyre: Besøksvenn med hund på Løvenstadtunet sykehjem, september 2018 Foto: Eugene Nam.

Øverst i midten til venstre: Gruppe for forhåndsvurdering – besøksvenn med hund, 2018. Foto: Naomi Masuda.
Øverst i midten til høyre: Besøksvenn med hund på Ullersmo fengsel, forsiden av Romerrikets Blad, juli 2018. Foto: Lisbeth Lund Andresen.
Øverst til høyre: Frivillige på Trandum, desember 2018. Foto: ansatt på Trandum.
Nederst til høyre: Til Topps, juni 2018. Foto: Tore-Jarl Andersen.

ikke får betalt for, er at de får mye tilbake. De får glede, vennskap og er med på noe positivt» - Sitat fra ordfører John Harry Skoglund. Oktober 2018. Foto: Mike Hillingseter

Nederst til venstre: Flyktningguide kobling, tilstede Fet ordfører J.H Skoglund. «Det man ofte får til svar når man spør hvordan folk orker å bruke så mange timer av fritiden sin på noe de

Øverst til venstre: Kollasj av bilder fra kurshelgen, april 2018 Foto: Delnya Salihi.

Øverst til venstre: Leksehjelp på rom for frivillighet, november 2018. Foto: Sofie Bundgaard Vilhelmsen.
Nederst til venstre: Skedsmo Røde Kors Kompis, oktober 2018 Foto: Eugene Nam.
Øverst til høyre: kurshelg med Akershus Røde Kors Ungdom, april 2018. Foto: Delnya Salihi.
Nederst til høyre: Gatemegling med Asker Røde Kors Ungdom, november 2018. Foto: Eugene Nam.
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Besøksvenn med Hund
I april 2018 ble det opprettet en ressursgruppe med frivillige fra fire soner. Det har vært et mål for
frivillige å involvere seg i selve organisereringen av aktiviteten. Distriktet har gjennomført to hundekurs
på Rolvsrudhjemmet med støtte fra Lørenskog kommune. Både distriktet og lokalforeningene har fått
henvendelser fra personer som ønsker å bli besøksvenn med hund. For å dekke behovet, har vi inngått
et samarbeid med Oslo Røde Kors, slik at vi kan gjennomføre flere hundekurs fremover. I tillegg til
vanlige besøk på sykehjem, har aktiviteten 'Besøksvenn med hund' startet opp ved Ullersmo fengsel.
I samarbeid med nasjonalkontoret, har ressursgruppen jobbet for å få til aktivitetsspesifikke
retningslinjer for 'Visitor med hund i Ullersmo'.

2.3.2. Migrasjon og flerkultur
Norsktrening
I 2018 har 8 lokalforeninger i distriktet tilbudt møteplasser med fokus på norsktrening. Enkelte
lokalforeninger driver norsktrening etter nasjonale retningslinjer, mens andre kombinerer aktiviteten
med leksehjelp eller sosial møteplass. Planlegging og utførelse av norsktreningsaktivitetene har ligget
hos lokalforeningene.
Flyktningguide
I 2018 sluttet en av lokalforeningene med aktiviteten, og dermed er det i dag 13 lokalforeninger som
har Flyktningguide. Selv om det kom færre flyktninger til Norge i 2018, har det vært fortsatt vært behov
for å rekruttere mannlige guider. Som en del av lokalt påvirkningsarbeid fikk distriktet i tett samarbeid
med Fet Røde Kors til et avisoppslag (i Romerikes Blad og Indre Akershus Blad) som omhandlet en
guide og en flyktning i møte med ordføreren i Fet kommune.
‘Til Topps’ og distriktsturer
I 2018 mottok distriktet over 100 påmeldinger for Til Topps som foregikk til Galdhøpiggen. Vi hadde
med oss 50 deltagere på 'Til Topps-helgen'. Deltagerne fikk i forkant av reisen nødvendig trening og
veiledning. Distriktet bisto med utlån av utstyr gjennom våre samarbeidspartnere til deltagere som
manglet utstyr. Distriktet har i tillegg gjennomført 3 distriktturer i fylket, med over 30 deltagere på
hver enkelt tur. De første 2 turene ble gjennomført som treningsturer i forkant av ‘Til Topps’ og en
sopptur i samarbeid med Akershus sopp og nyttevekstforening. Høsten 2018 ble aktiviteten 'Til Topps'
avviklet som en nasjonal aktivitet i Røde Kors. Akershus Røde Kors vil imidlertid fortsette med turer i
regi av distriktet.
Trandum
I 2018 hadde besøksordningen på Trandum 39 aktive frivillige, som besøkte Trandum åtte ganger i
måneden. Besøksordningen på Trandum har de siste årene opplevd en større stabilitet i frivilligmassen,
noe som førte til at det ikke var behov for noen rekrutteringsrunde i 2018. Av de 39 hadde 25 frivillige
vært i aktiviteten i 2-3 år. Ved årsslutt var det gjennomført 76 besøk til rundt 1100 personer. I tillegg
til ordinære besøk har det blitt gjennomført grill- og julefest ved Trandum.
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Ressursgruppe Trandum
Fagrådet for Trandum valgte i 2018 å la seg omdøpe til 'Ressursgruppe Trandum'. Det ble avholdt fire
ordinære møter. Gruppen har i 2018 blant annet vært involvert i planleggingen og gjennomføringen
av fag- og sosiale samlinger, frivillighetsoppfølging, evaluering av påbygningskurset i psykososial
førstehjelp, oppstart av besøksordning på familieenheten ved Haraldvangen i Hurdal, evaluering av
besøksnotat, i tillegg til gjennomføring av studietur til internatet Kållered i Gøteborg. Gruppen fikk i
2018 to nye gruppeledere. Gruppen består av stabile og engasjerte personer som tar ansvar og
involverer seg i arbeidet, både praktisk, faglig og strategisk.
Familieenhet ved Haraldvangen i Hurdal
I januar 2018 ble familieavdelingen ved Trandum offisielt avsluttet og ny familieenhet ved
Haraldvangen i Hurdal ble åpnet. Røde Kors fikk omvisning av stedet våren 2018. Inntrykket er at
Haraldvangen fremstår som et bedre alternativ for familier enn Trandum, med et mer sivilt preg:
familiene kan gå fritt i leiligheten, tilgang til stor uteterrasse, ingen flystøy, utsikt til vakker natur og
ansatte går i sivile klær. Politiets utlendingsenhet har gjennom hele prosessen uttrykt at de ønsker
Røde Kors’ tilstedeværelse på enheten. En besøksordning ble opprettet våren 2018 med frivillige som
står standby i tilfelle det er behov for besøk. Ingen ny samarbeidsavtale var nødvendig, da
familieenheten er en underavdeling av Trandum. På grunn av korte opphold (24 timer) ved
familieenheten ble Røde Kors ikke tilkalt på besøk i 2018.
Forskning
I handlingsplanen for 2017 ble det vedtatt at Røde Kors skal være en tydeligere talsperson for
internerte personer og at en komparativ studie om internering i Norge sammenlignet med andre land
i Europa skulle lages. I oktober 2018 lanserte Røde Kors rapporten: "Harm reduction in immigration
detention, a comparative study", skrevet av uavhengige forskere ved Global Detention Project i
Geneve (GDP). Rapporten sammenlignet norsk interneringspraksis med internering i Sveits, Frankrike,
Tyskland og Frankrike, og avdekket at norsk praksis skiller seg ut på sentrale områder og bruker mer
straffelignende metoder enn sammenlignbare internat i Europa. Rapporten fikk omtale på
nyhetsmorgen i P1 hvor generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland, ble intervjuet, kronikk ble
publisert i Aftenposten og sak kom på trykk i Romerikes Blad. Det ble gjennomført et møte mellom
Bernt G. Apeland og sjef for PU i forkant av lanseringen. Røde Kors håper at rapporten kan føre til
dialog om positive reformer for internerte ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, og er sendt til
Justisdepartement og Politidirektoratet.

3.1 Vi bygger og utvikler sterke og behovsrettede Røde Kors foreninger
Røde Kors skal være en endringsvillig og forutsigbar organisasjon. I Norge bidrar lokalforeningene til
trygge lokalsamfunn. Mangfold og bredde i egen organisasjon er viktig for å forstå og møte de
humanitære behovene på en best mulig måte. Røde Kors arbeider ut fra demokratiske prinsipper, og
Røde Kors Ungdom jobber spesielt med å tilrettelegge for deltakelse for, av og med ungdom.
Internasjonalt samarbeider Norges Røde Kors med søsterforeninger for å bedre organisasjonsutvikling,
kapasitetsbygging og gjensidig læring.
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3.1.1. Organisasjonsutvikling
Det har i 2018 vært jevn tilstrømning av nye frivillige og medlemmer i Akershus Røde Kors.
Distriktet har opprettholdt søkelys på rekruttering, med målsetning om å igangsette tiltak lokalt for å
få inn nye medlemmer og frivillige. For å effektivisere mottaket av nye frivillige har distriktet hatt et
særskilt fokus på implementering av Diba (dialogbase).
Frivillige i Akershus
Ved utgangen av 2018 var det registrert 3687 frivillige i Akershus på. Det viser økning på 10.4 % siden
utgangen av 2017 hvor vi hadde 3339 registeret frivillige.
Medlemmer i Akershus
Røde Kors i Akershus har i 2018 fortsatt den gode medlemsutviklingstrenden fra 2017. Ved utgangen
av 2018 hadde Akershus totalt 19 178 registrerte medlemmer. Dette er en økning på 17 % medlemmer
siden utgangen av 2017. Den store økningen i medlemmer kan tilskrives innsatsen til
Feltsalgavdelingen som har drevet aktiv rekruttering av medlemmer i hele fylket. Mye av
rekrutteringen gjøres på stand og fra dør-til-dør.
Mottak av frivillige
Diba er Røde Kors’ medlem- og frivilligsystem. Distriktskontoret har i 2018 satset på en-til-en opplæring
for Diba-ansvarlige i lokalforeningene. Det ble gjennomført 16 Diba kurs i tillegg til å bistå
lokalforeningene med støtte til bruk. I løpet av 2018 har Røde Kors i Akershus mottatt 2870
aktivitetsønsker, det viser en økning på 3% i forhold til 2017 med 2784 aktivitetsønsker. Målsettingen
for 2018 har vært at alle lokalforeninger i Akershus skal være operative på Diba og besvarer
henvendelser fra nye frivillige, følger opp disse henvendelsene og registrerer de nye frivillige i riktig
aktivitet. Dette målet er innfridd.
Mangfold i organisasjonen
Distriktets mangfoldarbeid har hatt fokus på å bidra til at vår frivillighetsmasse og valgte ledere på best
mulig måte representerer befolkningssammensetningen i fylket. Det erkjennes fortsatt at det er behov
for økt innsats på mangfoldsarbeid i vår organisasjon, og at målsetninger for 2018 ikke har blitt nådd.
Lokal kapasitet
Satsningen om å øke lokal kapasitet har som mål å sikre at Røde Kors har flere velfungerende
lokalforeninger og skal innrettes slik at den har en varig effekt utover prosjektperioden på to år. Den
skal videre gi økt kapasitet og en mer bærekraftig forvaltning av de lokale humanitære aktivitetene.
Prosjektet 'Lokal kapasitet' ble igangsatt som et toårig prosjekt, og distriktets ressurser har i perioden
gått til kartlegging, å styrke valgte ledere, å støtte mottaksarbeidet, gi støtte til valgkomiteer og
planlegging av årsmøter lokalt. Satsningen varer frem til oktober 2019.

3.1.2. Distriktssamarbeid internasjonalt
På årsmøtet i 2018 vedtok Akershus å forlenge samarbeidet med Bcharre RK i Libanon. Året har for
øvrig hatt lite aktivitet i form av utveksling. Dette grunnet krav fra både Norges RK og Libanon RK om
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å gjennomføre BOCA (Branch Organizational Capacity Assesment) før nye aktiviteter planlegges og
gjennomføres. BOCAen er avhengig av to fasilitatorer utenfor Akershus RK og vil gjennomføres i
Akershus 16-17 februar 2019.

3.2. Forebygge og redusere sårbarhet gjennom humanitært påvirkningsarbeid
Røde Kors skal avdekke humanitære utfordringer, og bidra til å sikre bedre kunnskap om, og oppfyllelse
av, internasjonal humanitær rett og menneskerettighetene. Vi er støtteaktør for norske myndigheter,
og er i tett dialog med nasjonale og lokale myndigheter. Dette gir oss mulighet til å påvirke lover,
retningslinjer og budsjetter som har konsekvenser for vårt arbeid og det humanitære rommet vi
arbeider innenfor.

3.2.1. Humanitært påvirkningsarbeid (Synlighet)
Akershus Røde Kors har i sitt humanitære påvirkningsarbeid jobbet for å være en kjent og foretrukket
frivillig aktør innenfor humanitær beredskap. Samtidig har det vært en målsetning om å være proaktiv
i media med dagsaktuelle saker, samt å synliggjøre lokale aktiviteter gjennom interne og eksterne
mediekanaler. Herunder det humanitære påvirkningsarbeidet har det også vært en målsetning om å
utvikle nettverk med myndigheter, private aktører og ulike organisasjoner.
Røde Kors Avisa
To utgaver av Røde Kors Avisen ble gitt ut i mai og i desember, med hovedfokus på Førstehjelp,
Beredskap, Rom for Frivillighet og andre Røde Kors aktiviteter. Røde Kors Avisen for Akershus
distribueres til alle husstander i fylket som ikke har reservert seg mot uadressert post. Røde Kors avisen
i Akershus hadde økning i annonseinntekter sammenlignet med 2017, noe som skiller seg fra
tendensene i markedet/øvrige RK Aviser. Tidligere utgaver av Røde Kors Avisen er lagt tilgjengelig på
nett.
Nettsider og medier
Akershus Røde Kors’ nett sider har hatt 44738 unike visninger i 2018. Underliggende lokalforeninger
har egne nettsider (rodekors.no), disse vedlikeholdes og oppdateres av distriktskontoret. Enkelte
lokalforeninger har egne frivillige nettredaktører som får støtte og opplæring av distriktet. Distriktet
er aktivt på Facebook og deler nyheter, arrangementer og annet stoff som er relevant for vår
virksomhet og aktiviteter. Det er tendenser til at Facebooks algoritmer i større grad begrenser
spredningen av sakene som deles og det er sannsynlig at organisasjoner i fremtiden blir mer avhengig
av å betale for spredning av aktuelle saker. Gjennom 2018 er det opplevd at Facebook-sidene knyttet
til Akershus Røde Kors øker antall følgere stabilt, men sakte (ARK: 1467 opp 18 % fra 2017, Hjelpekorps:
1189 opp 13,5 % fra 2017, Ungdom: 554 opp 7 % fra 2017, Omsorg: 191 opp 13 % fra 2017). Akershus
Røde Kors har en egen Twitter-konto med en betydelig andel følgere (776). Siden har vært lite aktiv i
2018 og følger vurderinger fra sentralt hold om at det er en kanal som i mindre grad skaper
engasjement. Distriktet beholder kontoen da den kan gi gode muligheter for å fange opp meninger fra
media, politikere og relevante organisasjoner. Gjennom hele 2018 har det vært god mediedekning for
Røde Kors, og vi er den organisasjonen som har mest omtale sammenlignet med andre norske
hjelpeorganisasjoner. Mye av dekningen har vært i forbindelse med aksjoner og kampanjer. For Røde
Kors i Akershus har det vært 586 oppslag i 2018. Det er en målt nedgang fra 2017 med 757 større og
mindre oppslag gjennom året, men relativ oppgang fra 555 oppslag i 2016.
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Synlighet gjennom kampanjer
Distriktet har bidratt i nasjonale kampanjer, eks. juleinnsamlingen 2018. Samtidig har det vært færre
nasjonale kampanjer en normalt. Det var en målsetning å opprettholde et rekrutteringsfokus i
synlighetsarbeidet. Det er utfordrende å finne måltall som understøtter effekten.

3.3. Utvikle en effektiv og bærekraftig organisasjon
Vi er ett Røde Kors, med felles fokus og innsats rettet inn mot felles mål. Røde Kors driver
kompetanseutvikling og rekruttering som gjør oss enda bedre i stand til å møte de humanitære
behovene. Vi vil sikre et solid økonomisk grunnlag og forutsigbare inntekter for å opprettholde og
utvikle humanitære aktivitet, og for å være i stand til å iverksette øyeblikkelig hjelp uavhengig av
eksterne finansieringskilder.

3.3.1. Organisasjon og opplæring
Opplæring
Distriktet har i 2018 støttet lokalforeningene med å arrangere egne grunnkurspakker og tilby
organisasjon- og ledelse kursene på distriktsnivå. Det har vært stor kursaktivitet både fra distriktets
side og fra lokalforeningene. Distriktet har etter behovskartlegging gjennomført opplæring i Røde Kors
systemene med 18 lokalforeninger og støttet lokalforeningene i å arrangere egne kurs. Kursdeltagelsen
har økt i takt med at lokalforeningene tilbyr egne kurspakker. Tallene fra ressurssystemet viser at vi
har hatt en økning i kursdeltagelse på 21% siden 2017 og 51% økning siden 2016.
Følgende kurs ble holdt på distriktsnivå i 2018.

Kurs

Planlagte Gjennomførte
Kurs
kurs

Kurshelg (med fokus på organisasjon- og ledelseskurs)
Temakurs: Valgkomite (områdevis)
Temakurs: Oppvekstaktiviteter
Grunnkurs Kursholder (Grunnleggende pedagogikk)
Påbyggingsmodul psykososial førstehjelps
Samtale med person i selvmordsfare
Instruktørkurshelg NGF og DHLR

2
3
0
2
0
0
2

2
1
1
2
2
2
1

Antall
deltakere
86
13
12
6
13
27
7

Lederutviklingsprogrammet
For å utvikle gode ledere har prosjektgruppen LOUP i 2018 drevet informasjonsarbeid om
lederutviklingsprogrammet, og invitert tillitsvalgte i Akershus Røde Kors til å delta. Det er
prosessveilederne som har vært ansvarlige for å gjennomføre samlingene, samt å følge opp deltakerne
på programmet mellom samlingene. Prosjektgruppen har avholdt møter etter behov i samarbeid med
ansatte på distriktskontoret. LOUP kull IV ble avsluttet i Januar 2018, med 10 deltagere. LOUP kull V
har hatt 14 deltagere og 4 veiledere. Prosjektgruppen har i løpet av året hatt 5 møter.
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3.3.2. Organisasjons administrasjon
Akershus Røde Kors har et distriktskontor med fokus på å opprettholde et godt servicenivå for de
tillitsvalgte og frivillige i organisasjonen. I 2018 har distriktskontoret hatt et særlig fokus på å øke lokal
kapasitet.
Korsveien og internkommunikasjon
Distriktet har gitt økt fokus på opplæring og tilrettelegging mot tillitsvalgte i bruk av Røde Kors sin
intranettside. Akershus er det distriktet med flest aktive brukere på Korsveien, men samtidig er bare
en tredjedel av distriktets tillitsvalgte innom Korsveien hver måned. Distriktet har brukt ressurser på
veiledning, promotering og implementering av Korsveien og tilhørende verktøy mot lokalforeningene.
Samtidig gjenstår arbeid for at den gjennomsnittlige frivillige/tillitsvalgte skal oppleve at Korsveien er
brukervennlig sted for å finne nødvendige verktøy og informasjon. Distriktskontoret benytter i stor
grad epost til å gi informasjon til lokalforeningene og sender ut «Distriktsinfo» annenhver uke, med
linker til relevante sider og dokumenter. Her er det tillitsvalgte og aktivitetsledere som er
hovedmålgruppen, men øvrige frivillige er også mottakere. Antall lesere av distriktsinformasjon er
gjennomsnittlig 183 tilsvarende 57 % av mottakerne, som inkluderer alle valgte ledere,
aktivitetsledere, øvrige tillitsvalgte og spesielt interesserte frivillige.

3.3.3. Inntektsgivende arbeid
Akershus Røde Kors har en sunn forvaltning og bruk av Røde Kors-midler og eksterne tilskudd. Vi følger
Norges Røde Kors instruks for økonomiforvaltning og regnskapsskikk.
Flere medlemmer
I løpet av 2018 har Akershus RK fått 5354 nye medlemmer. Mye av denne økningen kan tilskrives
‘feltsalg’ som verver fra stand og dør til dør for Røde Kors. Totalt hadde vi per 31.12.18 19.178
betalende medlemmer i vårt distrikt, noe som er rekord.
Røde Kors Førstehjelp AS
Røde Kors Førstehjelp AS er et selskap som eies av Røde Kors, som selger førstehjelpsutstyr og kurs til
private og bedrifter. RK Førstehjelp har i 2018 omsatt for ca. 65 millioner kroner og befester med dette
posisjonen som markedsleder innen førstehjelpskurs og salg av hjertestartere i Norge. I tillegg til å
tilbakeføre hele kursoverskuddet til Røde Kors distrikt og lokallag, er selskapet betydelig bidragsyter
til målet i hovedprogrammet til Røde Kors i Norge om å øke befolkningens førstehjelpskompetanse.
Kjøp av tjenester eller utstyr genererer midler til drift av de mange hjelpekorpsene rundt om i Norge.
2018 var et godt år for selskapet når det gjelder antall avholdte førstehjelpskurs for bedrifter og det
offentlige. I Akershus RK har selskapet omsatt for kr 1.284.148 i 2018, noe som medførte en provisjon
på kr 256.825,- til distriktet.
Pantelotteriet
Stadig flere deltar i Pantelotteriet. I 2018 mottok Røde Kors vel 23 millioner kroner fra Pantelotteriet.
Av dette beløpet fikk Røde Kors i Akershus kroner 3.139.516, en stor økning på kr 630.664
sammenlignet med året 2017 (2.508.852).
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LOKALFORENINGER

BIDRAG

ASKER RØDE KORS
AURSKOG HØLAND RØDE KORS
BÆRUM RØDE KORS
DRØBAK/FROGN RØDE KORS
EIDSVOLL OG HURDAL RØDE KORS
ENEBAKK RØDE KORS
FET RØDE KORS
LØRENSKOG RØDE KORS
NANNESTAD OG GJERDRUM RØDE KORS
NES RØDE KORS
NESODDEN RØDE KORS
NITTEDAL RØDE KORS
OPPEGÅRD RØDE KORS
RÆLINGEN RØDE KORS
SKEDSMO RØDE KORS
SKI RØDE KORS
SØRUM RØDE KORS
ULLENSAKER RØDE KORS
VESTBY OG ÅS RØDE KORS
TOTALT AKERSHUS

Kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

414 441
50 276
629 129
115 871
109 460
73 133
41 328
186 895
89 880
94 807
136 862
98 003
120 557
68 018
284 641
184 086
93 317
192 103
156 709
3 139 516

Oversikt over fordeling av Panto-midler i vårt distrikt i 2018

Grasrotandel Norsk Tipping
Røde Kors i Akershus fikk i løpet av 2018 inn 950 879 kroner fra Norsk Tippings grasrotandel. 2018 ble
et jubelår for Grasrotandelen nasjonalt. Via Grasrotandelen ga Norsk Tipping hver spiller mulighet til å
gi 5 prosent av sin spillerinnsats til et lag eller forening. I Akershus har mange valgt å gi pengene sine
til Røde Kors. Den største andelen gikk i år til Ullensaker Røde Kors, som fikk inn hele 134.577 kroner.
LOKALFORENINGER
ASKER RØDE KORS
AURSKOG HØLAND RØDE KORS
BÆRUM RØDE KORS
DRØBAK/FROGN RØDE KORS
EIDSVOLL OG HURDAL RØDE KORS
ENEBAKK RØDE KORS
FET RØDE KORS
LØRENSKOG RØDE KORS
NANNESTAD OG GJERDRUM RØDE KORS
NES RØDE KORS
NESODDEN RØDE KORS
NITTEDAL RØDE KORS
OPPEGÅRD RØDE KORS
RÆLINGEN RØDE KORS
SKEDSMO RØDE KORS
SKI RØDE KORS
ULLENSAKER RØDE KORS
VESTBY OG ÅS RØDE KORS
TOTALT

ANTALL
207
43
177
74
161
40
53
67
31
72
114
98
108
56
125
122
184
65
1370

BIDRAG
kr
72324
kr
12099
kr
71570
kr
34747
kr
74461
kr
38891
kr
47871
kr
31419
kr
15581
kr
44918
kr
99955
kr
63902
kr
48 778
kr
35420
kr
44 457
kr
62934
kr
134577
kr
16 975
kr
950 879

Oversikt over fordeling av Grasrotandeler i vårt distrikt i 2018

Andre bidrag, fond og ordninger
Det er et voksende behov for midler til humanitære aktiviteter og søknadsmuligheter er gitt et større
fokus blant annet gjennom søknadsportalen til Røde Kors. Denne har blitt benyttet av distriktet og de
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fleste lokalforeningene. I 2018 har det for øvrig vært noen tekniske utfordringer med søknadsportalen,
knyttet til ny løsning og nye rutiner innad i Røde Kors.
Det anses som en viktig del av det humanitære påvirkningsarbeidet, å fortelle kultur -og næringsliv om
behovene i samfunnet og Røde Kors sin humanitære rolle. Kontakt med næringsliv har medført flere
bidrag til Røde Kors aktiviteter i Akershus i 2018; bidrag til brukere av aktiviteter, frivilligpleie og bidrag
til ansatt frivilligkoordinator.
Distriktet har Tore Myklebust Hjelpefond med formål om å hjelpe barn, ungdom og eldre i en vanskelig
økonomisk situasjon og som har behov for hjelp. Tildelinger fra hjelpefondet foretas av distriktsstyret
ihht. retningslinjer for hjelpefondet vedtatt på Akershus Røde Kors’ årsmøte 21.04.2002. Det ble i 2018
bevilget to tildelinger fra fondet.
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4. Oppsummering
Akershus Røde Kors tilstreber å lindre nød og være til hjelp der nøden er størst, uten hensyn til
nasjonalitet, rase, trosbekjennelse samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Akershus Røde Kors har
19 aktive lokalforeninger og et distriktskontor i Lillestrøm.
Årsregnskap for 2018 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Foreningen er i en sunn
økonomisk og finansiell stilling, og distriktsstyret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av
foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Foreningen medfører i seg selv svært
begrenset påvirkning på det ytre miljøet. Styret mener videre at arbeidsmiljøet i organisasjonen er
tilfredsstillende, og det har ikke vært skader eller ulykker i 2018. Styret har i 2018 bestått av 5 kvinner
og 6 menn, som medfører at distriktsstyret har en sunn kjønnsmessig fordeling.
2018 har vært et meget aktivt år for Akershus Røde Kors. Sammen har vi fått til mye humanitær
aktivitet. I tillegg til respons på ekstraordinære hendelser har lokalforeningene fortsatt å utvikle og
drifte gode tradisjonelle aktiviteter, til gode for innbyggere i sine nærmiljø. Den totale humanitære
aktiviteten i distriktet er økende. Lokalforeningenes individuelle årsrapporter er som i fjor samlet og
tilgjengelige på Korsveien.
Tusen takk for innsatsen til alle frivillige, tillitsvalgte og ansatte!
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Forslag til vedtak: Distriktets årsberetning for 2018 godkjennes.
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Sak 2 Regnskap 2018
Aktivitetsregnskapet for 2018 viser et resultat på kroner 935 227,- mot et budsjettert resultat
pålydende kr -80.000,-. Dette utgjør et avvik på kroner 1 015 227,Avviket kan blant annet forklares med generell økning i støtte til aktivitet fra Norges Røde Kors, og
mindre aktivitet, spesielt innen organisasjonsutvikling med enklere og mindre kostnader til
tillitsvalgtsamlinger. Det har videre generelt sett vært mindre utgifter til bevertning, møteutgifter,
reisekostnader og markedsføring. Se også kommentarer til regnskapet.
Detaljerte spørsmål til regnskapet bes rettes til distriktskontoret ved assisterende daglig leder
Sigbjørn Skandsen på mobil 48 23 54 15 eller e-post sigbjorn.skandsen@redcross.no, innen 15. mars
slik at svar kan forberedes. Detaljerte regnskap for alle aktiviteter og prosjekter i Akershus Røde Kors
er tilgjengelige på forespørsel.
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Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsregnskapet til Akershus Røde Kors for 2018.
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Sak 3 Kontrollkomiteens beretning for 2018
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Sak 4 Treårig handlingsplan 2018-2020

Akershus Røde Kors handlingsplan 2018-2020
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1.0 Innledning
Handlingsplanen er Akershus Røde Kors sitt overordnede styringsdokument. I arbeidet med
overordnet handlingsplan for perioden er følgende dokumenter lagt til grunn:


Røde Kors Langtidsplan 2011-2020



Røde Kors Hovedprogram 2017-2020



Rammebudsjett 2017-2020



Akershus Røde Kors budsjettforutsetninger 2018



Røde Kors-prinsippene



Landsstyrets særskilte prioriteringer i perioden



Nasjonale behovskartlegginger og uttrykte behov i Akershus fylke

Hovedprogrammet er vedtatt av landsmøtet og bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 20112020». Landsstyrets handlingsprogram- og budsjett er den årlige konkretiseringen av
hovedprogrammet, og utarbeidet i tråd med føringene i Rammebudsjettet. Alle som er knyttet til
Røde Kors i Norge – på lokalt, distrikts- og nasjonalt plan, er forpliktet til å innrette sine strategier,
planer og prioriteringer i samsvar med felles nasjonale prioriteringer i handlingsprogrammet.
Akershus Røde Kors og distriktets lokalforeninger skal fortsatt arbeide med sine prioriterte behov og
målgrupper, men der det er definert nasjonale prioriteringer innen de felles nasjonale
innsatsområdene, skal det tilrettelegges for disse med både økonomiske og personellmessige
ressurser.
De tre distriktsrådene vil i tillegg til overordnet handlingsplan utarbeide årlige aktivitetsplaner, med
konkrete mål for aktivitet, krav til gjennomføring, måltall per år m.m.

1.1 Røde Kors-vurderingen
Røde Kors-vurderingen er sentral når distrikt og lokalforeninger skal legge føringer for sine aktiviteter
og prioriteringer:
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1. Det foreligger et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner
2. Aktivitetene følger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til våre prinsipper
3. Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring
4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven

1.2 Behovsanalyser
Handlingsprogram og budsjett for 2018-2020 er utarbeidet på bakgrunn av relevante
behovskartlegginger, rapporter og statistikk. Gjennom behovs- og kapasitetsvurderinger gjennomført
i lokalforeningene via prosessen 'Mot Felles Mål', innehar distriktet en overordnet oversikt over
gjennomgående behov i distriktet. Sosial Puls som ble lansert høsten 2017, ga oss god informasjon
om de største udekkede humanitære behov i Norge i dag. På samme tid som det foreligger gode
rapporter og statistikker om humanitære utfordringer i Norge og i Akershus fylke, er det vesentlig at
det fortsatt utføres lokale behovskartlegginger slik at det lokale Røde Kors treffer behovet i sitt
lokalsamfunn.

1.3 Hensikt
Hensikten med Akershus Røde Kors' handlingsplan og budsjett er å sikre oppfyllelse av landsmøtets
vedtatte hovedprogram 2017-2020, samt å konkretisere hva Akershus distrikt med sine 19
lokalforeninger skal oppnå i perioden. Handlingsplanen sikrer oss også at demokratiske prosesser
ivaretas, ved at behov og ressurser blir satt i sammenheng.

1.4 Hvem vi er
Røde Kors er til for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Vi er til stede der
mennesker bor eller oppholder seg for å hjelpe de som trenger oss mest. I Akershus er vi til stede
med 19 lokalforeninger som dekker fylkets 21 kommuner. Vår største ressurs er frivillighet, og vi er
talspersoner for mennesker i sårbare livssituasjoner.

1.5 Vårt oppdrag og verdier
Røde Kors’ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Røde Kors driver sin
virksomhet i samsvar med Røde Kors - og Røde Halvmånebevegelsens syv grunnprinsipper;
humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Dette er
organisasjonens verdimessige styringsprinsipper som skal brukes i beslutningsprosesser.
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1.6 Distriktets rolle og til stedeværelse i lokalsamfunnet
Røde Kors har en sterk posisjon både nasjonalt og internasjonalt, og er en støtteaktør for norske
myndigheter i henhold til kongelig resolusjon av 21.august 2009. Dette innebærer blant annet at
Røde Kors bistår det offentlige i å utføre oppgaver på områder der Røde Kors har kompetanse og
kapasitet.
Røde Kors er representert i alle landets fylker, noe som gjør at vi har en unik mulighet til å
respondere på humanitære behov nasjonalt. I Akershus Røde Kors har vi per desember 2017 over
3300 frivillige og mer enn 16.000 medlemmer, noe som gjør at distriktet har gode forutsetninger for
å drive lokal humanitær aktivitet i fylket. Gjennom innsamling av kunnskap og erfaringer fra lokale
aktiviteter og tiltak, er Akershus Røde Kors også en viktig kilde til kunnskap om humanitære
utfordringer i Norge.
Distriktets rolle kan kort oppsummeres som både tilrettelegger, pådriver og kompetansesenter.
Distriktets overordnede målsetning er å legge til rette for økt lokal humanitær kapasitet i alle fylkets
kommuner. Vi skal samtidig sørge for at det er lett å være frivillig i Akershus Røde Kors.
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2.0 Bakgrunn: nasjonale humanitære behov
2.1 Oppvekst
Sosial Puls avdekker at det er flere grupper av barn og unge i Norge som har store humanitære
behov. Dette er barn og unge som lider som følge av mobbing, rus, vold, overgrep, fattigdom,
utenforskap m.m. Barn som utsettes for dette, opplever utrygghet og lidelse her og nå- og de
risikerer også konsekvenser på sikt. I Norge i dag er det en økning i antall barn som vokser opp i
lavinntektsfamilier fra om lag 4% i år 2000 til 10% i 2017. Så mange som 6% av barn i Norge kan være
utsatt for vold i hjemmet, og over 70.000 unge står utenfor både jobb og skole. I tillegg oppgir mange
at de opplever psykisk stress i hverdagen og at de føler seg ensomme. Mange unge savner
tilhørighet, nettverk og voksenkontakt. En tidlig innsats rettet mot barn og unge i sårbare
livssituasjoner kan redusere risikoen for andre utfordringer senere i livet.
Enslige mindreårige asylsøkere og unge flyktninger uten familie er en ekstra utsatt gruppe. Blant de
bosatte flyktningene er det mange som melder om et sterkt ønske om å bli kjent med jevnaldrende
ungdommer og knytte bånd til voksne støttepersoner. I årene 2016 og 2017 har 220 enslige
mindreårige flyktninger blitt bosatt i Akershus. I 2018 er Akershus anmodet om å bosette 17 enslige
mindreårige flyktninger.

2.2 Migrasjon
Antall mennesker som kommer til Norge for å søke asyl er historisk lave, etter den store økningen
som var i 2015. Det forventes at det vil komme om lag 3000 asylsøkere til Norge i 2018.
Bosetting av flyktninger reduseres også i takt med at ankomstene går ned; i 2018 forventes det at
4400 skal bosettes i Norge, og kommunene i Akershus er anmodet om å bosette tilsammen 330
personer. Når det gjelder familiegjenforening, ble det innvilget 14.236 familieinnvandringstillatelser1
i 2017, i overkant av 15.000 tillatelser i 2016, og 12.500 tillatelser i 2015. Antall søknader om
familiegjenforening har altså vært stigende siste år, og forventes å øke også i årene som kommer.
Selv om asylankomstene har gått ned de siste årene, vil det være viktig å opprettholde det langsiktige
integreringsarbeidet i distriktet, slik at flyktninger og migranter får den støtten de trenger i sine
1

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
fått etablert et godt nettverk. Gjennom aktiviteter i distriktet og i våre lokalforeninger ønsker vi å
tilby relevante migrasjonsaktiviteter og møteplasser for alle som har et behov.
Til tross for at antall asylankomster til Norge var lavt i 2017, er dette et område preget av store
svingninger og mye uforutsigbarhet, noe som krever en god beredskap i organisasjonen. En stadig
mer restriktiv innvandringspolitikk har også særlige negative konsekvenser for personer uten lovlig
opphold, som fra før lever i en prekær livssituasjon og som faller utenfor velferdssamfunnets
sikkerhetsnett. Det er forventet at både Helsesenteret for papirløse i Oslo og Akershus Røde Kors'
besøkstjeneste på Trandum vil bli stadig viktigere som følge av innstrammingene.

2.3 Ensomme eldre
Røde Kors har over tid gått foran i utviklingen av omsorgstilbud til mennesker i sårbare
livssituasjoner. Ved hjelp av våre frivillige innenfor omsorgsaktiviteter, bidrar vi til å dekke nasjonale
behov gjennom mange og varierte aktiviteter. En styrke er at Røde Kors ikke bare representerer et
hjelpetilbud, men at flere av våre aktiviteter representerer også en arena der deltakere selv kan få
bruke sine ressurser. Akershus Røde Kors har ca. 900 (1.1.2018) frivillige innenfor besøkstjeneste og
besøkstjeneste med hund, og er anerkjent som en viktig omsorgsaktør for målgruppen både av det
offentlige om i befolkningen. På samme tid vil andelen innbyggere i Norge over 67 år vil mer enn
dobles frem mot år 2060, noe som medfører en økning i uløste omsorgsoppgaver blant eldre.
Ensomhet og isolasjon blant eldre er en stor folkehelseutfordring. Det er viktig at Røde Kors har
aktuelle tilbud til eldre, og tilrettelegger for økt sosial kontakt. Eldre med og uten demens er særlig
nevnt i Sosial Puls, og trekkes frem som en stor humanitær utfordring i Norge i dag.

2.4 Personer innen kriminalomsorgen
Mennesker med erfaring fra kriminalomsorgen, med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller
rus, og mennesker som faller utenfor arbeidsmarkedet er andre grupper der det oftere forekommer
en opphopning av sosiale problemer. Sosial Puls løfter frem dette som mennesker med store
humanitære behov, og det er naturlig at også Akershus Røde Kors engasjerer seg for å bidra til
mestring her. Gjennom aktivitetene Visitor, Vitnestøtte og Nettverk etter soning vil Akershus RK ha
god forutsetning for å nå aktuelle deltakere.
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2.5 Samfunnssikkerhet og beredskap
Ved større eller ekstraordinære hendelser lokalt, er de offentlige ressursene ofte ikke tilstrekkelige til
å ta hånd om mennesker i sårbare situasjoner. Akershus Røde Kors skal være en kompetent og synlig
beredskapsaktør som skaper trygghet i lokalsamfunnet, og som bidrar i den offentlige
redningstjenesten med søk og redning. Mer ekstremvær gir også større utfordringer i den lokale
beredskapen, på samme tid som det er store variasjoner mellom kommunenes prioriteringer og
ressurser avsatt til beredskapsarbeid. Akershus Røde Kors ønsker å være en relevant og tydelig
samarbeidspartner innen beredskap.
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3.0 Distriktets særskilte prioriteringer i perioden
Røde Kors har tre overordnede mål i landsmøteperioden 2017-2020:
1) Forebygge og respondere for å redde liv: Akershus Røde Kors skal være en kompetent,
tydelig og synlig beredskapsaktør som skaper trygghet i lokalsamfunnet og redder liv. Vi skal
bygge kapasitet og kompetanse som aktør i redningstjenesten.
2) Trygge lokalsamfunn for barn og unge.: Akershus Røde Kors skal være til stede for å skape
trygge, åpne og inkluderende møteplasser, med spesielt fokus på barn og unge i sårbare
livssituasjoner.
3) Nærhet, inkludering og tilstedeværelse: Akershus Røde Kors skal være til stede for
mennesker som har behov for sosial kontakt ved å tilby møteplasser, nettverk og en-til-enkontakt. Vi skal være til stede for migranter som har behov for beskyttelse, støtte og
inkludering, ved å bidra til å sikre grunnleggende humanitære behov.
Utover disse overordnede målsetningene, vedtok Landsstyrets høsten 2017 følgende særskilte
prioriteringer i perioden:


Sårbare migranter og enslige mindreårige asylsøkere (EMA)



Ensomme eldre



Sårbare unge



Søk og redning



Mennesker i lokalsamfunnet (beredskap)



Søsterforeninger

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

3.1 Sårbare migranter og enslige mindreårige asylsøkere
Akershus Røde Kors vil bidra til at migranter får dekket sine grunnleggende behov i hele asylforløpet,
og i bosettingsfasen. Vi skal utgjøre en forskjell, og bidra til at de i større grad føler seg som en del av
fellesskapet. Vi skal også være talspersoner for migranter i sårbare livssituasjoner.
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De største utfordringene i perioden er:


Innstramminger på asyl -og innvandringsfeltet, kutt i stønader til barnefamilier på mottak,
internering av barn og barnefamilier, midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige
og økt bruk av tvangsretur.



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



Negative holdninger i befolkningen til migranter som kan gi grobunn for stigmatisering,
isolasjon og konflikter.

Hva vi ønsker å oppnå i perioden
Akershus Røde Kors skal være ukentlig tilstede for internerte på Trandum utlendingsinternat og være
til stede på det nyetablerte familieinternatet i Eidsvoll-Hurdal. Vi skal utvikle nye måter å integrere
enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og tilby relevante aktiviteter for målgruppen. Vi skal samtidig
videreutvikle og opprettholde distriktet som et kompetansesenter for ‘Flyktningguiden’ og
videreutvikle ‘Norsktrening’ i hele distriktet. Vi skal tilrettelegge for at våre lokalforeninger kan tilby
og utvikle aktiviteter for sårbare migranter, og distriktet skal øke samarbeidet med aktuelle
organisasjoner gjennom å arrangere 'flerkulturelle forum'. Vi skal være med på Norges største
integreringsarrangement; ‘Til Topps’ og samtidig tilrettelegge for distriktsturer og lokale varianter av
‘Til Topps’. Vi skal være ukentlig til stede med aktiviteter på de asylmottak som ligger i vårt fylke, og
være talspersoner for sårbare migranter og EMA.

3.2 Ensomme eldre
Ensomhet og isolasjon er i seg selv smertefullt og bidrar til nedsatt livskvalitet. Akershus Røde Kors
skal jobbe for å hindre og lindre ensomhet, og bidra til inkludering av og sosial støtte til ensomme
eldre. Et økende antall eldre i Norge kommende år gjør at dette vil være en viktig satsning i fylket.
De største utfordringene i perioden er:


Sosial Puls peker på store humanitære behov på sykehjem. I tillegg til for dårlig dekning av
hjelpebehovet til den enkelte, er ensomhet og psykiske lidelser utbredt blant eldre både med
og uten demens.



1 av 10 hjemmeboende eldre opplever betydelig grad av ensomhet



På sikt trenges det flere frivillige besøksvenner for å dekke behovet, og besøkstjeneste må
opprettes i de kommuner hvor det ikke finnes i dag



Å få tilgang til målgruppen gjennom dialog og avtaler med kommuner i Akershus
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Hva vi ønsker å oppnå i perioden
Akershus Røde Kors skal gjennom våre lokalforeninger videreføre og utvikle aktivitetene
'besøksvenn' og 'besøksvenn med hund' i alle fylkets kommuner, med grunnlag i kartlegging av lokale
humanitære behov. Vi skal videreutvikle besøkstjenesten og tilhørende målgrupper (eksempelvis
ung-ung, ung-gammel, besøksfamilier og barselgrupper). Vi skal inngå samarbeidsavtaler om
besøkstjeneste med alle kommuner/frivillighetssentraler og øke antall frivillige. Videre skal vi
arrangere aktuelle fagsamlinger og møteplasser for frivillige i aktivitet. Det skal tilrettelegges for
møteplasser på tvers av generasjoner, eksempelvis gjennom samarbeid med skoler og sykehjem.
Akershus Røde Kors skal opprette relevante ressursgrupper i lokalforeninger der det er behov og
bistå med praktisk tilrettelegging. Videre skal vi vurdere behovene for opprettelse av ‘våketjeneste’ i
Akershus for å sikre medmenneskelig nærvær for døende mennesker

3.3 Sårbare unge
Rapporten Sosial Puls peker tydelig på behovene i målgruppen, og hele Røde Kors står samlet om en
prioritering av arbeidet med barn og unge i 2018.
Vår uavhengighet og frivilligbaserte tilnærming gir oss tilgang til barn og unge slik at vi kan tilby
aktiviteter som forebygger vold, ensomhet, mobbing, utenforskap og press.
Akershus Røde Kors vil gi unge i sårbare livssituasjoner en større opplevelse av trygghet og tilhørighet
i hverdagen. Vi skal bedre barn og unges oppvekstsvilkår ved å tilby gratis, lavterskel og inkluderende
aktiviteter som møter de unge på deres premisser og som gir mulighet for å bygge nettverk og knytte
vennskap. Gjennom å skape trygge møteplasser, skal vi gi sårbare unge større forutsetning for å møte
utfordringer i egen hverdag. Gjennom å tilrettelegge for møteplasser, kunnskap og mestring, skal vi
bidra til å redusere ensomhet, stress og press blant unge i Akershus.
De største utfordringene i perioden er:


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



et økende antall barn vokser opp i lavinntektsfamilier



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



mange unge opplever psykisk stress og føler seg ensomme



72.000 unge i Norge står utenfor jobb og skole.
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Hva vi ønsker å oppnå i perioden
Akershus Røde Kors skal sørge for gode ferieopplevelser for ungdom som er sosialt og økonomisk
utsatt i ‘Ferie for Alle’, samt videreutvikle omfanget av egen sommerleir for barn og ungdom. Vi skal
videreutvikle aktiviteten leksehjelp til å ha en større sosial funksjon for brukerne og bidra til å
synliggjøre digital leksehjelp. Videre skal vi opprette ‘Fellesverk’ for ungdom eller tilsvarende tilbud i
alle distriktets områder. Vi skal tilrettelegge for flere aktiviteter som BARK og RØFF, samt andre
behovsrettede tiltak mot barn og unge i Akershus. Samtidig skal vi tilrettelegge for aktiviteter i regi av
ungdom, for ungdom basert på regelmessige kartlegginger av humanitære behov. Vi skal være en
aktør for sårbare ungdom som ikke fanges opp av andre organisasjoner og øke samarbeid med
kommunene og utekontaktene om tilbud til målgruppen. Vi skal gi økt fokus på de som har falt ut av
skole og jobb. Vi skal vurdere å opprette ‘Barnas Til Topps’. Vi skal være tilstede på sosiale medier for
å forebygge forventningspress og promotere holdningskampanjer for aktuelle målgrupper. Vi skal
synliggjøre ‘Kors på Halsen’, ‘Bruk-hue’ og andre nasjonale initiativ rettet mot barn og ungdom. Vi
skal være talsperson for unge i sårbare livssituasjoner.
Distriktet skal videre gi sårbare unge gode juleopplevelser ved å delta på 'En helt vanlig jul'. Vi skal
tilrettelegge for at flere ungdommer får tilbud om kurs i Gatemegling, slik at de står bedre rustet for
å håndtere konflikter. Gjennom aktiviteten Flyktningkompis skal vi tilrettelegge for at ungdommer på
tvers av kulturer og nasjonaliteter møtes og får gjensidig utbytte av nytt bekjentskap. Gjennom
aktiviteter på mottak skal vi være til stede for sårbare unge på mottak. Gjennom opprettelse av
Ressursgruppe Oppvekst, skal vi kartlegge hvordan vi best kan tilrettelegge for gode og
behovsrettede ungdomsaktiviteter i Akershus. Vi skal styrke kompetansen til den enkelte frivillige til
å møte barn og unge på en god måte. Vi skal skape flere møteplasser for unge og tilrettelegge for
tilstedeværelse av trygge voksne.

3.4 Søk og redning
Røde Kors Hjelpekorps er en viktig bidragsyter i den nasjonale redningstjenesten, med sine 303
aktive hjelpekorps over hele landet. Akershus Røde Kors er en viktig bidragsyter i redningstjenesten
med våre aktive hjelpekorps. Hjelpekorpsene er beredt og er til stede når det trengs, og bidrar i
aksjoner innen søk og redning. Innbyggere i Akershus skal føle seg trygge på at det finnes
kompetente hjelpekorpsere som hver eneste dag, hele året, står klare til å løse søk -og
redningsoppdrag i vårt fylke og i nabofylkene.
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Gjennom gode samarbeidsavtaler skal vi være en relevant og foretrukket samarbeidspartner for
fylkets kommuner.
De største utfordringene i perioden er:


Klimautfordringer skaper mer vær med både varslede og uforutsette naturkatastrofer



Nordmenn bruker naturen og fjellet mer aktivt enn tidligere



Tilgang til og kvalitet på dagens utstyr



Lite gunstige IKT-løsninger for hjelpekorpsene



Frafall blant de erfarne frivillige i hjelpekorpsene og rekrutteringsutfordringer

Hva vi ønsker å oppnå i perioden
Akershus Røde Kors skal utdanne flere instruktører og veiledere, og bidra til å løfte kompetansen til
eksisterende ressurspersoner innen hjelpekorps. Vi skal utdanne flere hjelpekorpsere til frivillig
aktivitet i Akershus, og tilrettelegge for flere kurs. Videre skal vi gjøre en målrettet rekruttering av
flere frivillige, og jobbe målrettet for å finne egnede ledere.
Akershus Røde Kors skal ha fokus på å videreutvikle korpsene i Akershus, med bakgrunn i de
nasjonale indikatorene som er vedtatt. Vi skal jobbe for å skape godt miljø og god kultur i
hjelpekorpsene, og vil i perioden ha som mål å øke antall godkjente hjelpekorpsere ihht. gjeldende
lovverk2. Vi skal i perioden øke andel personer som møter ved søksoppdrag, og andel som møter ved
bistand til annet distrikt. Distriktet skal ivareta hjelpekorpsenes operative og digitale behov gjennom
det nasjonale prosjektet 'digital frivillighet' og utrulling av SARSYS for Akershus Røde Kors.

3.5 Beredskap
Ved å være representert i alle fylkets kommuner, har Akershus Røde Kors godt grunnlag for å være
en fylkesdekkende aktør innen samfunnssikkerhet og beredskap. Vårt beredskapsbidrag skal omfatte
arbeid både før, under og etter katastrofer og kriser. Den lokale beredskapskapasiteten vil fortsatt
være et prioritert område i vårt fylke i årene som kommer.
De største risikoene og utfordringene i perioden er:


Mer ekstremvær, matbåren smitte og pandemi, utslipp av farlige stoffer, solstorm og bortfall
av strøm og skogbranner3

2

Betalt medlemskap, godkjent prøve og ID- kort

3

Røde Kors Beredskapsrapport 2016 – Nasjonalt risikobilde
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For lite øvelser i beredskap i befolkningen



Beredskap lite prioritert av kommunene



Flere redningsaksjoner



Manglende førstehjelpskunnskaper i befolkningen



Mangel på blodgivere

Hva vi ønsker å oppnå i perioden
Akershus Røde Kors skal gjennomføre årlige beredskapsøvelser i distriktet og flere lokale
beredskapsøvelser. Vi skal bistå lokalforeningene i deres beredskapsarbeid, og tilrettelegge for
lokalforeningenes arbeid med å inngå samarbeidsavtaler med kommunen. Vi skal ha økt samarbeid
med kommunene og tydeliggjøre konsekvensene av manglende beredskapsavtale, eksempelvis ved å
tydeliggjøre samfunnsbehovene ved en aktuell krise. Distriktet skal i perioden styrke kontakten med
Fylkesmannen, som statens overordnede beredskapsansvarlig. Distriktet skal i perioden jobbe for å
styrke kontakten mot lokalt helseforetak og ha som mål å videreføre avtale om tilleggsberedskap,
herunder beredskapsambulanse.
Vi skal ha en dedikert beredskapsansvarlig i hver lokalforening, og gi disse økt
beredskapskompetanse. Vi skal videreutvikle ‘beredskapsvakt’ som en reel beredskapsressurs og
synliggjøre aktiviteten som et lavterskeltilbud. Distriktet skal videre synliggjøre viktigheten av
samarbeid på tvers av avdelingene, og styrke samarbeidet mellom Hjelpekorpset, Røde Kors Ungdom
og Omsorg innenfor beredskap.
Vi skal ha flere aktive førstehjelpsinstruktører fra alle avdelinger og bidra til økt
førstehjelpskompetanse i hele organisasjonen. Vi skal systematisere vårt arbeid med og oppfølgingen
av ‘ettersamtale’. Vi skal bidra til økt erfaringsdeling mellom lokalforeningene om beredskap. Vi skal
gjennomføre beredskapskurs for alle valgte ledere. Vi skal bidra til økt beredskapsforståelse i
befolkningen, øke befolkningens førstehjelpskunnskaper og bidra til å øke antall blodgivere.

3.6 Søsterforeninger
Internasjonalt er Røde Kors i Norge kjent for sin tilretteleggerrolle gjennom et fokus på å støtte
utvikling av søsterforeninger. Norges Røde Kors' distrikter og lokalforeninger bidrar til det
internasjonale arbeidet gjennom ulike twinning-programmer.
Med forankring i Hovedprogram 2017-2020 og Norges Røde Kors sin internasjonale Strategi er det en
klar forventning om at alle distrikter skal ha et internasjonalt distriktssamarbeid.
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Akershus Røde Kors har tidligere hatt samarbeid med Røde Kors distriktet i blant annet Latvia,
Bulgaria og Kenya. Distriktet har siden 2013 hatt et twinning-samarbeid med Bcharre Røde Kors i
Libanon. Gjennom prosjektet har det vært flere utvekslinger både fra Norge til Libanon og fra
Libanon til Norge og Akershus. Hovedformålet med et twinning-samarbeid er å bidra til
kapasitetsbygging, aktivitetsstøtte og økt internasjonal forståelse.

Hva vi ønsker å oppnå i perioden
Distriktssamarbeidet med Bicharre Røde Kors i Libanon har nå gjennomgått en grundig ekstern
evaluering i regi av Norges Røde Kors, og distriktet vil på bakgrunn av denne evalueringen, og
erfaringer fra prosjektperioden, jobbe videre med internasjonalt distriktssamarbeid.
I perioden 2018-2020 vil Akershus Røde Kors fortsatt ha et internasjonalt distriktssamarbeid i tråd
med nasjonale retningslinjer og Norges Røde Kors sin internasjonale strategi.

3.7 Nettverksaktiviteter
Utover de nasjonale prioriterte målgruppene, vil Akershus Røde Kors i perioden også styrke sine
nettverksaktiviteter. Mennesker med erfaring fra kriminalomsorgen, med utfordringer knyttet til
psykisk helse og/eller rus, og mennesker som faller utenfor arbeidsmarkedet er grupper der det
oftere forekommer en opphopning av sosiale problemer. Gjennom aktivitetene Visitor, Vitnestøtte
og Nettverk etter soning har Akershus RK god forutsetning for å nå aktuelle deltakere.
De største utfordringene i perioden er:


Sikre finansiering til nettverksaktiviteter



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



Få lokalforeninger med nettverksaktivitet i Akershus



Lite tradisjon for nettverksaktiviteter i distrikt

Hva vi ønsker å oppnå i perioden
Akershus Røde Kors skal opprette Ressursgruppe ‘Nettverk etter soning’ (NES), samt starte opp
NES/permisjonsvenn og tilhørende møteplasser i Akershus. Vi skal ha årlige fagsamlinger for
krimfeltet for å bidra til økt samarbeid mellom aktuelle aktiviteter og lokalforeninger. Vi skal
rekruttere flere visitorer med flerspråklig bakgrunn. Vi skal sørge for at distriktets vitnestøtter føler
seg godt ivaretatt.
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4.0 Organisasjonsarbeid
Røde Kors har tre organisatoriske mål:
1) Vi utvikler en sterk, endringsvillig og behovsrettet organisasjon,
Det betyr at: Vi er ett Røde Kors med innsats rettet inn mot felles mål.
2) Vi bidrar til at mennesker i sårbare livssituasjoner har tilgang til hjelp,
Dette betyr at: Røde Kors bidrar til å skape aksept og forståelse for humanitære behov og
rettigheter.
3) Vi styrker lokal kapasitet, bygger god organisasjonskultur og videreutvikler god ledelse
Dette betyr at: Røde Kors vil forsterke arbeidet med å bygge en organisasjonskultur tuftet på
åpenhet, trygghet og respekt. Vi skal videreutvikle god ledelse på alle nivåer. Vi styrker lokal
kapasitet gjennom rekruttering, mottak og oppfølging av frivillige og medlemmer, i nær
dialog, støtte og samhandling mellom organisasjonsleddene.
De største utfordringene i perioden er:


Rekruttere og beholde gode frivillige ledere



Stor vekst i hele organisasjonen som gir økt belastning på støttefunksjoner



Manglende oversikt over frivilliges kompetanse

Hva vi ønsker å oppnå i perioden
Akershus Røde Kors skal avdekke humanitære behov, gjennomføre regelmessige Røde Korsvurderinger lokalt og tilby nye aktiviteter i takt med samfunnets endrede behov. Videre skal vi sikre
at de humanitære aktivitetene har høy kvalitet, er forankret i Røde Kors’ verdigrunnlag og evalueres.
Vi skal sørge for at Røde Kors er inkluderende og åpen for alle.
Distriktet skal bygge lokal kapasitet og ha fokus på å styrke lederne i lokalforeningene, samt
tilrettelegge for gode arenaer for erfaringsutveksling. Vi skal også bidra til å gjøre
lokalforeningsledelse trygge og gode slik at de får bidratt til å bygge god kultur i sin lokalforening og
forebygge konflikter. Distriktet skal ha gode rutiner og verktøy for å forebygge og håndtere interne
konflikter.
Distriktet skal utvikle ledere som setter retning, engasjerer og gjennomfører. Videre skal vi sørge for
at alle ledere har kompetanse i beredskapsarbeid og vi skal sikre systematisk oppfølging, og tilby
behovsrettet opplæring og lederutvikling til frivillige, tillitsvalgte og ansatte. Vi skal også motivere til
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deltakelse i organisasjonsdemokratiet, og sørge for åpne og demokratiske beslutningsprosesser. Vi
skal øke tilgjengeligheten av viktige dokumenter og maler (eks samarbeidsavtaler, beredskapsplaner,
behovsvurderinger, m.m.)
Vi skal tilby gode støtteverktøy for de frivillige som styrker det operative og administrative arbeidet,
samt sikrer kunnskap og kompetanseoverføring, spesielt mellom nyvalgte ledere og avgåtte ledere.
Vi skal sikre at alle ledere kjenner vårt verdigrunnlag og utøver sin ledelse i samsvar med dette
forsterke innsatsen for å drive målrettet rekruttering av frivillige, og arbeide for å beholde dem.
Distriktet skal sikre organisasjonens rammevilkår og bidra til lokal finansiering av lokale aktiviteter,
samt delta i innsamlingsaksjoner til Røde Kors-formål. Vi skal videreutvikle bruktbutikkene og løfte
god praksis og erfaringsdeling. Vi skal synliggjøre betydningen, verdien og nødvendigheten av frivillig
arbeid overfor myndigheter og arbeidsgivere.
Distriktet skal ha flere frivillige og tillitsvalgte som talspersoner for mennesker i sårbare
livssituasjoner og bidra til at deres stemme blir hørt, samt bidra til å sette fokus på årsaken til
sårbarhet i lokalsamfunnet og delta aktivt i samfunnsdebatten. Vi skal utvikle, styrke og spre
kunnskap om internasjonal humanitær rett, menneskerettighetene og prinsippene, både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt.
Vi skal bidra til økt samarbeid og erfaringsutveksling internt i Røde Kors mellom avdelinger,
lokalforeninger og distrikt, og øke samarbeidet eksternt mot aktuelle organisasjoner, myndigheter og
andre aktører. Vi skal videreutvikle organisasjonen, slik at frivillige, tillitsvalgte og ansatte speiler
befolkningssammensetningen i samfunnet.
Vi skal forsterke innsatsen for å drive målrettet rekruttering av frivillige, få flere medlemmer, og
arbeide for å beholde dem. Videre skal vi sørge for at frivillige får opplæring, kommer raskt i aktivitet
og blir inkludert i organisasjonen.
Vi skal i perioden vurdere hvordan vi som distrikt er organisert, og vurdere alternative måter å
organisere virksomheten på basert på retningene som gis av landsstyret, anbefalingene til ‘Utvalget
for Røde Kors mot 2020/2030’ og mandatbeskrivelsen for distriktskontor.4 Dette innbefatter
endringer i kommunestruktur og fylkessammenslåing.

4

Mandatbeskrivelse fra 20.11.2017 er utarbeidet av nasjonalforeningen og godkjent av generalsekretæren.
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Forslag til vedtak:
Årsmøtet viderefører treårig handlingsplan for Akershus Røde Kors 2018-2020 som vedtatt
17.03.2018.
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Sak 5 Forslag til budsjett for 2019
På neste side vises forslag til budsjett 2019. Budsjettet har en omsetning på kr 15 045 000,-. For 2019
er budsjettet foreslått satt til kr 299.434 i underskudd på bakgrunn av et forslag på ansattstøtte til
lokale ledd på økonomi og administrasjon, samt noe mer støtte til lokale ledd for deltakelse på
distriktsårsmøte 2019. Underskuddet vil dekkes av overskudd fra 2018.
Detaljerte spørsmål til budsjett må avklares med distriktskontoret ved assisterende daglig leder
Sigbjørn Skandsen på e-post sigbjorn.skandsen@redcross.no innen 15.mars, slik at svar kan
forberedes. Detaljerte budsjetter for alle aktiviteter og prosjekter i Akershus Røde Kors er tilgjengelig
på forespørsel.
Budsjett 2020 foreslås å følge samme rammer som budsjett 2019.
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Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar budsjett for Akershus Røde Kors 2019 og at budsjett 2020 skal følge de samme
rammene.
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Sak 6 Endring av lovene for Akershus Røde Kors
I forbindelse med valg av styremedlemmer til distriktsråd Røde Kors Ungdom, er det ønskelig å endre
lovteksten i lovene for Akershus Røde Kors, se vedlegg av Lovene for Akershus Røde Kors.
Dette fordi distriktsrådet opplever at det til tider er vanskelig å skaffe nok engasjerte
styremedlemmer til distriktsrådet, og at de ønsker en større fleksibilitet i forhold til at de kan velge å
ha flere eller færre styremedlemmer avhengig av tilgang på styremedlemmer og aktiviteten i
distriktet. Distriktet ønsker også å samarbeide med distriktsråd Røde Kors Ungdom om videre
organisering fra 2019, sett i lys av prosessen Røde Kors 2020 – 2030 og en mulig omstrukturering av
organisasjonen i sin helhet.
I dag er distriktsråd Røde Kors Ungdom sin sammensetning:
- Røde Kors Ungdom: leder, nestleder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer
Foreslått endret til:
- Røde Kors Ungdom: leder, nestleder, 2-4 medlemmer og 1-2 varamedlemmer

Vedlegg til saken
1. Lover for Akershus Røde Kors (Vedtatt 2015)
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Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar å endre Lover for Akershus Røde Kors,
§ 27.
Distriktsrådene sammensetning er:
- Røde Kors Hjelpekorps: leder, 2 nestledere, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer
- Røde Kors Omsorg: leder, nestleder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer
- Røde Kors Ungdom: leder, nestleder, 2-4 medlemmer og 1-2 varamedlemmer
Leder i distriktsrådet er fullverdig medlem av distriktsstyret med nestleder som varamedlem.
Lederen innkaller distriktsrådet til minst to møter per år. Medlem eller varamedlem av distriktsråd
som velges som medlem eller varamedlem av Landsstyret/Landsrådet eller distriktsstyret, trer
automatisk ut av distriktsrådet.
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SAK 7 Valg
Medlemmer til distriktsrådene for omsorg, hjelpekorps og ungdom blir valgt på egne valgmøter i
forkant av distriktsårsmøtet lørdag 23. mars 2019, og presenteres og protokollføres på årsmøtet.
Innstilling fra valgkomiteen.
Medlemmene i valgkomiteen har jobbet hele året med å se etter kandidater til valget. Valgkomiteen
begynte å jobbe målrettet etter den 8/11. Da startet vi med å sammenstille og sjekke opp
kandidater. Valgkomiteen har hatt 6 møter hvor hele komiteen har vært innkalt / samlet. I tillegg så
har det vært en del kommunikasjon mellom medlemmene for å finne kandidater.
Vi har etter beste evne prøvd å finne kandidater som gjenspeiler medlemsmassen samt inneha den
riktige kompetanse for å kunne fylle de arbeidsoppgavene som står foran de nye styrene og rådene.

Distriktsstyret
Verv
Navn
Velges for
Leder
Gaute Sars Olsen
Valgt for 2 år i 2018
Nestleder
Kine Grande *)
velges for 2 år
Styremedlem
Sølvi My Lie
Velges for 1 år
Styremedlem
Baard Tosterud
velges for 2 år
Styremedlem
Nils Birkeland
Valgt for 2 år i 2018
Styremedlem
Para Paranthaman
Velges for 2 år
Varamedlem
Ann Helen Bakkelund
Valgt for 2 år i 2018
Varamedlem
Grete Branum
Velges for 2 år
Andre valgbare kandidater: Jarle Opseth (Lørenskog)

Lokalforening
Skedsmo
Akershus
Akershus
Skedsmo
Rælingen
Eidsvold Hurdal
Skedsmo
Bærum

* Helge Grande deltok ikke i behandlingen av nestleder vervet.

Distriktsråd Hjelpekorps
Verv
Navn
Leder
Martin Tiltnes
Adm. Leder
Jøran Gaukelund
Operativ leder
Ingela Gästivars
Rådsmedlem
Fredrik Nordmoen
Rådsmedlem
Helge Gillebo
Rådsmedlem
Gro Renate Storås
Varamedlem
Rupert Bose
Varamedlem
Malen Sandmoe
Andre valgbare kandidater:

Velges for
Valgt for 2 år i 2018
Velges for 2 år i 2019
Valgt for 2 år i 2018
Velges for 2 år i 2019
Velges for 1år i 2019
Velges for 2 år i 2019
Velges for 2 år i 2019
Velges for 1 år i 2019
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Lokalforening
Enebakk
Skedsmo
Nittedal
Bærum
Nittedal
Enebakk
Asker
Skedsmo
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Distriktsråd Ungdom
Verv
Navn
Leder *
Mailin Andersen
Nestleder
Nora Ristvedt
Rådsmedlem
Faria Noreen
Rådsmedlem
Karl Giovanni
Rådsmedlem
Foreløpig ingen innstilling
Rådsmedlem
Foreløpig ingen innstilling
Varamedlem
Ahmad Gharib
Varamedlem
Foreløpig ingen innstilling
Andre valgbare kandidater:

Valgt for
Velges for 1 år i 2019
Velges for 2 år i 2019
Velges for 2 år i 2019
Velges for 1 år i 2019

Kontaktledd
Vestby og Ås
Bærum
Bærum
Skedsmo

Valgt for 2 år i 2018

*Forrige leder trakk seg.
Kontrollkomiteen
Verv
Navn
Leder
Arnt Kristoffersen
Nestleder
Morten Hofft
Medlem
Morten Buan
Vara
Gudmund Nyrud
Andre valgbare kandidater:

Velges for
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Valgt for 2 år i 2018
Valgt for 2 år i 2018

Lokalforening
Nittedal
Bærum
Bærum
Ski

Distriktsråd Omsorg
Verv
Navn
Leder *
Jarle Opseth
Nestleder
Ragnhild Mila
Rådsmedlem
Ragnar Bergersen
Rådsmedlem
Håkon Bjørndal
Rådsmedlem
Dewintha Kania
Rådsmedlem
Bashar Awni Jazzar
Varamedlem
Nils Oluf Wisting
Varamedlem
Suzzane Five
Andre valgbare kandidater:

Velges for
Valgt for 1 år i 2019
Valgt for 2 år i 2019
Velges for 1 år i 2019
Velges for 1 år i 2019
Velges for 2 år i 2019
Velges for 2 år i 2019
Velges for 1 år i 2019
Velges for 2 år i 2019

Lokalforening
Lørenskog
Skedsmo
Eidsvoll og Hurdal
Ski
Bærum
Bærum
Rælingen
Bærum

*Forrige leder trakk seg.

Valg av revisor 2019:
Distriktet foreslår BDO Revisjon som vi har brukt siden 2010 i samarbeid med nasjonalkontoret.
Distriktet får fullmakt til å endre revisor, dersom nasjonalkontoret velger å endre revisor i løpet av
2019.
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Takk for din viktige frivillige innsats i
Røde Kors i året som har gått!
Akershus Røde Kors

Distriktsstyret

73

Årsmøtedokumenter 2019

Symbolene tilhører den internasjonale Røde Kors og Røde
Halvmåne-bevegelsen. Lokalforeningene i distriktet
Akershus Røde Kors er en del av Norges Røde Kors og den
internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen.
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