
 
 

Retningslinjer for  

Røde Kors internasjonale distriktssamarbeid og andre former for 

lokalforeningers og distrikters internasjonale engasjement 
 

(vedtatt av landsstyret 23.11.2014) 

A. DISTRIKSSAMARBEIDET 

Røde Kors' internasjonale samarbeid på distrikts- og lokalt nivå bygger på det til enhver tid gjeldende 

Hovedprogram for Røde Kors og Internasjonal strategi, i tillegg til det internasjonale Røde Kors og 

Røde Halvmåneforbundets ”Strategi 2020”. 

Røde Kors arbeid som foregår utenfor landets grenser gjøres alltid i samråd med Internasjonal 

avdeling.  

Distriktene oppfordres til å ha et internasjonalt distriktssamarbeid. 

1.    DEFINISJON 
 

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

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

 

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

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

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

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

gjennomføring av aktiviteter og gjensidig utveksling. Røde Kors sine rammeplaner for regionene vil gi 

anbefalinger med tanke på prioriterte problemstillinger og geografiske områder. Utenfor Europa kan 

distriktssamarbeid kun etableres i land hvor Norges Røde Kors har pågående partnerskap. 

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

hovedkontoret. 

 

Distriktssamarbeidet kan være et selvstendig program eller som en del av et større prosjekt i regi av 

Norges Røde Kors.  

 

Distriktene er ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av samarbeidet, i nær kontakt med hoved-

kontoret, og i henhold til inngåtte avtaler og strategier. 

 

Samarbeidet strekker seg over flere år og bygger på en tre til fem års samarbeidsavtale, med mer 

spesifikke handlingsplaner for ett år av gangen. Samarbeidskontrakten kan forlenges dersom partene 

ønsker dette.  

2.   FORMÅL 

 

Internasjonale samarbeid på distrikts- og lokalt nivå utgjør en viktig del av Røde Kors 

utviklingssamarbeid med andre Røde Kors/Røde Halvmåneforeninger. Det skal være til gjensidig 

nytte for de involverte parter og har følgende tre hovedmål: 



 

2.1. Kapasitetsbygging: Samarbeidet skal bidra til å styrke og utvikle de involverte distrikt/lokale 

ledd, slik at begge parter når sine mål.  

 

2.2. Aktivitetsstøtte: Det kan gis økonomisk og eventuell annen bistand til utvikling og 

gjennomføring av Røde Kors/Røde Halvmåne-aktiviteter. Det skal vektlegges å gjøre aktivitetene 

bærekraftige. 

 

2.3. Internasjonal forståelse: Samarbeidet skal øke den internasjonale kunnskapen og forståelsen hos 

organisasjonens medlemmer. Distriktssamarbeidene kan brukes til å spre kunnskap om Røde Kors-

bevegelsens verdigrunnlag og historie, internasjonal humanitær rett og menneskerettigheter.   



 

3.    INNHOLD I INTERNASJONALE SAMARBEID PÅ DISTRIKTS- OG LOKALT NIVÅ 

3.1. Kapasitetsbygging 
Å bygge kapasitet i egen organisasjon er viktig for begge partene i samarbeidet.  

 

 Viktige delmål for dette arbeidet er: 

• at organisasjonen utvikler gode ledere og kompetente frivillige 

• at organisasjonen bruker sine menneskelige, økonomiske og materielle ressurser på en effektiv 

måte 

• at organisasjonens effektivitet og operasjonelle kapasitet blir bedre 

• at det tas hensyn til kjønn og mangfold i utvikling av aktivitetene  

• at organisasjonen styrker sitt inntektsgrunnlag 

• at Røde Kors prinsipper og verdigrunnlag er kjent  

• at Røde Kors' aktiviteter når utsatte grupper og er kjent blant befolkningen generelt 

3.2. Aktivitetsstøtte 
Å støtte ulike aktiviteter i samarbeidslandet er en viktig del av motivasjonen for våre frivillige. Dette 

handler om å bidra med økonomisk eller annen bistand til å gjennomføre aktiviteter i regi av partner. 

 

I vurderingen av hvilke aktiviteter som skal støttes i samarbeidet, skal distriktene bruke Røde Kors-

vurderingen:  

1. Det skal foreligge et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner.  

2. Aktiviteten 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 

3.3.  Internasjonal forståelse 
Å øke den internasjonale forståelsen og kunnskapen hos begge parter er et viktig mål i samarbeidene.  

 

Dette gjøres gjennom utveksling og andre aktiviteter som bidrar til  

• økt kunnskap om Røde Kors/ Røde Halvmåne sine prinsipper og verdigrunnlag 

• anerkjennelse av alle menneskers likeverd 

• kunnskap om internasjonal humanitær rett og menneskerettigheter  

• respekt for mangfoldet og kompleksiteten i egen og andre kulturer 

• evne til åpen og god kommunikasjon/dialog 

• innsikt i beredskap og innsats for ofre i krig og katastrofer 

• kunnskap om kulturelle/sosiale og politiske forhold i samarbeidspartens land eller område. 

4.    PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING 

 

4.1. Initiering og igangsetting av nytt samarbeid.  
Igangsetting av et distriktssamarbeid skal bygge på vedtak fattet i distriktsårsmøtet. Identifisering av 

potensielle samarbeidspartnere foretas i et samarbeid mellom distriktet og internasjonal avdeling. Det 

er viktig å bruke nok tid på planleggingsfasen, slik at rammebetingelser er klare før vedtak. Som et 

ledd i dette inngår avklaringer med distrikt/lokalt ledd og sentralleddet i samarbeidslandet. 

 

4.2. Lokal forankring 
Før oppstarting av et nytt internasjonalt samarbeid, er det viktig å forankre samarbeidet i distriktets 

lokalforeninger. I løpet av avtaleperioden må det arbeides bevisst for å sikre at det lokale 

engasjementet gir seg utslag både i form av økonomisk støtte og konkrete aktiviteter. 

 

4.3. Samarbeidsavtalen og årlige avtaler 
Samarbeidsavtalen skal være i henhold til mal for slike avtaler. Kontrakten undertegnes av 

samarbeidspartene og hovedkontoret i begge nasjonalforeninger. Rutiner for fremdrifts- og 



regnskapsrapporter skal fremgå av samarbeidskontrakten.  

 

Årlig handlingsprogram (inkludert måltall) og budsjett utarbeides på basis av den 3- til 5-årige 

samarbeidsavtalen. Avtalen skal inneholde en plan for utfasing og avslutning av samarbeidet, samt 

prosedyre for et eventuelt avbrudd.  

 

4.4. Reiser 
Gjensidige besøk er viktig både for utveksling av erfaringer og for utvikling av internasjonal forståelse 

og kunnskap hos samarbeidspartene. Alle som reiser må være godt forberedt og bør ha en skriftlig 

formulert oppgavebeskrivelse for reisen. Det skal skrives reiserapport. 

 

Etiske retningslinjer 
Alle som deltar på reiser for eller med Norges Røde Kors skal ha signert organisasjonens etiske 

retningslinjer. 

 

Tilskudd til reiser 
Reisekostnader for besøk til og fra et samarbeidsdistrikt skal normalt dekkes av distriktet. Reisestøtte 

vil normalt bli gitt fra internasjonal avdeling til distriktet for en reise under forprosjekteringen, en reise 

for evaluering/prosjektgjennomgang etter halvgått tid og en reise i tilknytning til evaluering/avslutning 

av samarbeidet. Med en reise menes alle kostnader for en person, inkludert overnatting og bevertning. 

Søknad om tilskudd til reise må sendes til koordinator på hovedkontoret før reisen gjennomføres.  

 

Sikkerhet ved reiser 
Alle norske frivillige skal ha gjennomgått Forbundets e-læringskurs «Stay Safe» i forkant av 

internasjonale reiser utenfor Norden. 

 

4.5. Evaluering.  
Samarbeidet bør evalueres etter halvgått tid og i tilknytning til avslutningen. Målingskriteriene i 

samarbeidsavtalen er grunnlag for evalueringen. Evalueringen skal normalt gjøres av en part som er 

ekstern til samarbeidet. Det er viktig at alle parter involveres både i forberedelsene til og i 

gjennomføringen av evalueringene. Det er utarbeidet en tipsliste til hvordan distriktene bør gå frem for 

å gjennomføre en evaluering. Forarbeid og gjennomføring bør skje i samarbeid mellom distriktet og 

hovedkontoret. Hovedkontoret betaler for en reise for en evaluator, og kan være behjelpelig med å 

finne evaluator fra annen del av organisasjonen. Evalueringen skal gjøres tilgjengelig for alle parter i 

prosjektet.  

5. ORGANISATORISKE FORHOLD, ROLLER OG ANSVAR 

 

5.1 Internasjonalt utvalg/ressursgruppe internasjonal virksomhet.  
Distriktet bør ha et internasjonalt utvalg eller ressursgruppe for internasjonal virksomhet. Denne har 

som oppgave å koordinere det internasjonale samarbeidet i distriktet. Utvalget/gruppa bør ha en 

skriftlig instruks og rapportere til distriktsstyret. Røde Kors Ungdom bør være representert i 

utvalget/gruppa. Distriktsstyret eller deler av dette kan utgjøre utvalget/gruppa. 

 

5.2 Samarbeide med andre organisasjoner. 

Distriktet kan inngå samarbeide med andre organisasjoner eller med næringslivet i Norge vedrørende 

gjennomføringen av distriktssamarbeidet. Slikt samarbeid skal inngås mellom distriktet og den andre 

parten. Samarbeidet skal i tilfellet nedfelles i egen avtale. Samarbeidet skal på forhånd være avklart 

med Internasjonal avdeling og samarbeidspartner. 

 

5.3.  Distriktet 

Distriktet styrer distriktssamarbeidet og har ansvaret for gjennomføringen av samarbeidet, herunder 

økonomiske, juridiske og forsikringsmessige forhold 

 

Distriktet: 



 bestemmer hovedinnholdet i samarbeidet i dialog partner og med hovedkontoret 

 foretar den endelige vurderingen av samarbeidet, fatter nødvendige vedtak og signerer samarbeids-

avtalen. 

 utarbeider årlige avtaler med handlingsprogram og budsjett som vedlegg til den langsiktige 

samarbeidsavtalen. 

 sender kopi av rapporter og relevant korrespondanse til hovedkontoret 

 sørger for kurs- og opplæringstilbud i relevante tema 

 Pengeoverføringer til samarbeidsforeningen skal alltid skje i henhold til rutinen som beskrevet i 

samarbeidsavtalen 

 Inngår ev. avtaler med andre organisasjoner/offentlige instanser/næringsliv for gjennomføring av 

samarbeidet.  

 

5.4 Hovedkontoret 

Hovedkontoret koordinerer distriktssamarbeidene, og har ansvaret for å veilede og tilrettelegge for 

prosjektene i det øvrige internasjonale arbeidet. 

 

Hovedkontoret ved internasjonal avdeling: 

 utarbeider nødvendige retningslinjer og rammeverk for samarbeidene  

 legger fram forslag til samarbeidspartner og har ansvaret for de innledende kontaktene 

 bidrar med råd og veiledning gjennom hele samarbeidet, med særlig vekt på innledningsfasen og 

evalueringsarbeidet 

 godkjenner samarbeidet formelt gjennom å signere samarbeidskontrakten 

 tilrettelegger opplærings- og seminarvirksomhet i relevante tema 

 assisterer distriktet etter behov med informasjons- og opplæringstiltak  

 sørger for at samarbeidet inngår i Norges Røde Kors sin internasjonale strategi og handlingsplaner 

 har koordineringsansvaret i spørsmål som involverer den Internasjonale Røde Kors Komiteen, Det 

internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger, sentrale myndigheter (som 

NORAD og UD) og Røde Kors/Røde Halvmåne søsterorganisasjoner sentralt. 

 sender kopi av relevante dokumenter og korrespondanse til de involverte distriktene 

 

B. ANDRE FORMER FOR INTERNASJONALT ENGASJEMENT 

6.   ANDRE FORMER FOR LOKALFORENINGERS OG DISTRIKTERS 

INTERNASJONALE ENGASJEMENT 

6.1. Øremerket innsats over kortere periode 
Ett eller flere Røde Kors-ledd kan finansiere en spesifisert del av et prosjekt i Norges Røde Kors 

sentrale Handlingsprogram. Bidraget diskuteres og avtales i hvert enkelt tilfelle. Prosjektstyringen 

foregår i Norges Røde Kors' hovedkontor ved Internasjonal avdeling. Røde Kors-leddet mottar 

rapporter og informasjon om fremdrift i henhold til nærmere avtale. 

6.2. Annen internasjonal innsats 
Både Røde Kors-medlemmer og andre ønsker ofte å gjøre en konkret innsats, f.eks. i forbindelse med 

internasjonale kriser, kriger eller katastrofer. Dersom et lokalt ledd, distrikt eller andre ønsker å handle 

i Røde Kors sitt navn, eller bruke Røde Kors sitt nettverk til ulike former for internasjonal humanitær 

innsats, må dette skje i samarbeid og forståelse med eget distrikt og hovedkontoret. 

 

 

  



     Norwegian Red Cross
 

 

Guidelines for  

Red Cross International twinning and other forms of 

international involvement at district and local level.  
 

(Adopted by the Norwegian Red Cross Governing Board 23 November 2014) 

A TWINNING 

The Red Cross international cooperation at district and local levels is built on the prevailing Main 

Programme for the Norwegian Red Cross and International Strategy, in addition to the International 

Red Cross and Red Crescent Societies' "Strategy 2020". 

Red Cross work that takes place outside national borders is always done in consultation with the 

International department.  

The district branches are encouraged to participate in international twinning.  

1    DEFINITIONS 
 

Red Cross international twinning is understood to mean a long-term cooperation between a Red Cross 

district branch in Norway and a Red Cross/Red Crescent branch organisation abroad. 

 

Twinning is, to begin with, relevant in countries where the Norwegian Red Cross has or has had a 

long-term cooperation with the national Red Cross/Red Crescent society.  Twinning should be 

established in countries where the National Society has need of support, and where it simultaneously 

has the capacity to ensure implementation of activities and mutual exchange.  The Red Cross 

framework plans for the regions will provide recommendations with a view to prioritising issues and 

geographic areas.  Outside Europe, twinning may only be established in countries where the 

Norwegian Red Cross has on-going partnerships. Identifying relevant countries for twinning takes 

place in cooperation between the district branch and the International department at the Norwegian 

Red Cross Headquarters. 

 

Twinning may be an independent programme or part of a larger project under the auspices of the 

Norwegian Red Cross.  

 

The district branches are responsible for planning and implementing the cooperation, in close contact 

with the Head Office, and according to signed agreements and strategies. 

 

The cooperation takes place over several years and builds on a three- to five-year Cooperation 

Agreement with more specific action plans for a year at a time. The Cooperation Agreement may be 

extended if the parties so wish.  

2   OBJECTIVES 

 

International cooperation at district and local branch levels is an important part of Red Cross 

development work with other Red Cross/Red Crescent societies. It shall be of mutual benefit for the 

parties involved and have the following three main objectives: 

 

2.1 Building capacity: The cooperation shall contribute to strengthening and developing the district 

and local branches involved, so that both parties achieve their goals.   



 

2.2 Supporting activities: Financial and possibly other assistance may be given for developing and 

implementing Red Cross/Red Crescent activities.  Making the activities sustainable shall be 

prioritised.  

 

2.3 International understanding: The cooperation shall increase the  international knowledge and 

understanding of the organisation's members.  Twinnings may be used to spread knowledge about the 

Red Cross Movement's values and history, international law and human rights.   



 

3    CONTENT IN INTERNATIONAL COOPERATION AT THE DISTRICT AND LOCAL 

BRANCH LEVELS 

3.1 Building capacity 
Building capacity in own organisation is important for both parties in the cooperation.  

 

 Important objectives for this work are: 

• that the organisation develops good leaders and competent volunteers 

• that the organisation uses its human, economic and material resources in an effective way 

• that the organisation's efficiency and operational capacity improves 

• that consideration is given to gender and diversity in developing the activities  

• that the organisation strengthens its income basis 

• that Red Cross principles and values are known  

• that Red Cross activities reach vulnerable groups and are known among the population in general 

3.2 Supporting activities 
Supporting various activities in the twinning country is an important part of the motivation for our 

volunteers. It is about contributing financial or other assistance to carry out activities under the 

auspices of the partners.  

 

In assessing which activities should be supported in the twinning, the district branches shall use the 

Red Cross assessment:  

1. There are unmet needs among people in vulnerable situations.  

2. The activity follows naturally from our mission and is in accordance with our principles. 

3. The needs are not covered by others with greater competency or that are better placed to respond 

4. The Red Cross has the competency and resources to carry out the task 

3.3  International understanding 
To increase the international understanding and knowledge of both parties is an important objective of 

twinning.  

 

This is done through exchanges and other activities that contribute to  

• increased knowledge about Red Cross/Red Crescent principles and values 

• recognition of the equality of all people 

• knowledge of international humanitarian law and human rights  

• respect for diversity and complexity in own and other cultures 

• ability for open and good communication/dialogue  

• insight into emergency preparedness and efforts for victims in wars and disasters 

• knowledge of cultural/social and political conditions in the twinning partner's country or area. 

4    PLANNING AND IMPLEMENTING  

 

4.1 Initiating and commencing a new twinning  
Initiating a twinning shall build on decisions made in the district branch's annual general assembly. 

Identifying potential twinning partners is done in cooperation between the district branch and the 

International department. It is important to spend enough time on the planning phase so that 

framework conditions are ready before adoption. Clarifications between district/local branches and the 

Headquarters in the twinning country are considered part of this. 

 

4.2 Local support 
Before the commencement of a new international cooperation, it is important to anchor the 

cooperation in the district's local branches. During the period of the agreement, conscious efforts must 

be made to ensure local branch commitment has an effect both in terms of financial support and 

concrete activities. 



 

4.3 The Cooperation Agreement and Annual Plan of Action 
The Cooperation Agreement shall be according to templates for such agreements. The Agreement is 

signed by the cooperative parties and the Headquarters in both National Societies. Routines for 

progress and accounting reports shall be given in the Cooperation Agreement.  

 

An annual Plan of Action (including targets) and budget are prepared on the basis of the 3- to 5-year 

Cooperation Agreement. The Agreement shall include a plan for phasing-out and termination of the 

twinning, as well as procedures for a possible disruption.  

 

4.4 Travel 
Mutual visits are important both for the exchange of experience and for the development of 

international understanding and knowledge among the twinning partners. Anyone who travels must be 

well prepared and should have a written formulated task description for the journey. A travel report 

shall be written. 

 

Ethical guidelines 
Anyone participating in travel for or with the Norwegian Red Cross shall have signed the 

organisation's ethical guidelines. 

 

Grants for travelling 
Travel expenses for visits to and from a twinning district shall normally be covered by the district 

branch. Travel support will normally be provided by the International department of the district for 

one journey during the preliminary study, one journey for evaluation/project review mid-way during 

the project and one journey in connection with evaluation/termination of the cooperation. By 'one 

journey' is meant all expenses for one person, including meals and accommodation. Applications for 

grants for travel must be sent to the coordinator at the Headquarters before the trip is made.  

 

Safety when travelling 
All Norwegian volunteers shall have undergone the Federation e-learning online security course “Stay 

Safe”, in the forefront of international travel outside Scandinavia. 

 

4.5 Evaluation  
The twinning should be assessed mid-way through the agreement period and in connection with the 

conclusion. Measurement criteria in the Cooperation Agreement are the basis for the evaluation. The 

evaluation should normally be done by a party that is external to the cooperation. It is important the all 

parties are involved in both the preparations for and implementation of the evaluations.  A tips list has 

been prepared for how the district branch should approach conducting an evaluation.  Preparation and 

implementation should take place in collaboration between the district branch and the Headquarters.  

The Headquarters pays for one trip for one evaluator, and can assist with finding evaluators from other 

parts of the organisation. The evaluation shall be made available to all parties in the project.  

6. ORGANISATIONAL MATTERS, ROLES AND RESPONSIBILITIES 

 

5.1 International committee/resource group international activities  
The district branch should have an international committee or resource group for international 

activities. This has the task of coordinating the international cooperation in the district. The 

committee/group should have written instructions and report to the District Board. Red Cross Youth 

should be represented in the committee/group. The District Board or parts of it may constitute the 

committee/group. 

 

5.2 Collaboration with other organisations 

The district branch may enter into cooperation with other organisations or businesses in Norway with 

respect to the implementation of the twinning. Such cooperation shall be entered into between the 

district branch and the other party. The collaboration shall in such case be stipulated in a separate 



agreement.  The cooperation shall be clarified in advance with the International department and the 

twinning partner. 

 

5.3  The district branch 

The district branch governs twinning efforts and has responsibility for implementing the collaboration, 

including financial, legal and insurance matters. 

 

The district branch: 

 determines the main content of the cooperation in dialogue with the partner and with the 

Headquarters 

 makes the final assessment of the cooperation, adopts the necessary decisions and signs the 

Cooperation Agreement  

 prepares Annual Agreements with Plan of Action and budgets as appendices to the long-term 

Cooperation Agreement  

 sends copies of reports and relevant correspondence to the Headquarter 

 provides for courses and training in relevant topics 

 Money transfers to the twinning organisation shall always take place according to the routines 

described in the Cooperation Agreement 

 Enters into any agreements with other organisations/public instances/businesses for the 

implementation of the cooperation  

 

5.4 Headquarter 

The Norwegian Red Cross Headquarter coordinates twinning and has the responsibility for guiding 

and facilitating projects in any other international efforts. 

 

The International department at the Headquarter: 

 prepares necessary guidelines and frameworks for the cooperating partners  

 submits proposals to the twinning partners and is responsible for the initial contacts 

 contributes advice and guidance throughout the cooperation, with particular emphasis on the initial 

phase and evaluation work 

 approves formal cooperation by signing the Cooperation Agreement 

 facilitates training and seminar activities in relevant themes 

 assists the district branch as needed with information and training  

 ensures the cooperation is part of the Norwegian Red Cross International Strategy and Plan of 

Action 

 is responsible for coordination in questions that involve the International Red Cross Committee, 

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, central authorities (such as 

NORAD and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs) and Red Cross/Red Crescent National 

Societies 

 sends copies of relevant documents and correspondence to the district branches involved 

 

B OTHER FORMS OF INTERNATIONAL COMMITMENT 

6   OTHER FORMS FOR LOCAL AND THE DISTRICT BRANCHES' INTERNATIONAL 

COMMITMENT 

6.1 Earmarked efforts over shorter periods 
One or more Red Cross branches can finance a specified part of a project in the Norwegian Red Cross 

international portfolio. The contribution is discussed and agreed upon in each case. Project 

management takes place in the Norwegian Red Cross International department. The Red Cross branch 

concerned receives reports and information on progress according to more specific agreement. 



6.2 Other international efforts 
Both Red Cross members and others often wish to make a concrete effort, for example in connection 

with international crises, wars or disasters.  If a local or district branch or others wish to act under the 

name of the Red Cross, or use the Red Cross network for various forms of international humanitarian 

efforts, this must take place in cooperation and understanding with own district branch and the 

Headquarters.  

 
 

 


