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Forord  
 
Kjære alle frivillige i Akershus Røde Kors. 
 
2021 ble et år preget av Covid-19. Vi har opplevd at distriktet har vært i sentrum av pandemien store deler av året, 

noe som har forårsaket mye sosial nedstengning. Vi har fått begrenset våre humanitære aktiviteter, og har vært nødt 

til å tilpasse oss for å kunne være til stede for de som trenger oss, og legge til rette for flere møteplasser. Jeg er stolt 

av å se alt dere har fått til.  

 

Vi fikk også en tøff start på året, med katastrofen på Gjerdrum. Når tragedien først hadde skjedd må jeg si at jeg er 

både imponert og ydmyk over hvor mange som stilte opp. 

 

Akershus Røde Kors er talsperson for sårbare i samfunnet, noe vi tar på alvor, blant annet med arbeidet på Trandum 

og oppstart av aktiviteter for barn og ungdom. Det er dessverre mange som har fått føle ensomheten på kroppen på 

grunn av nedstengningen, og det har derfor vært ekstra viktig at vi har gjennomført mange digitale treffpunkter. 

 

Jeg er stolt av å lede et distrikt som har så mye humanitær aktivitet! 

 

Tusen takk til alle dere frivillige og tillitsvalgte i Akershus som bruker av fritiden for å bidra til sosial inkludering, bedre 

oppvekstsvilkår for barn og unge og søk og redning! Røde Kors trenger dere alle sammen! 

 
For distriktsstyret,  
Kine Grande  
Distriktsleder 
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1. Hvem vi er: 
 
1.1 Om Distriktsstyret og arbeidsutvalget    
 

Distriktsstyret består av frivillig tillitsvalgte og representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige 

foretak. Distriktet har årsmøte hvert år og velger da et styre. Styret har i 2021 avholdt 9 distriktstyremøter og 80 

saker er behandlet. Distriktsstyret, inkludert varamedlemmer, består av 8 kvinner og 3 menn. 

Leder   Kine Skifjeld Grande 25.04.2020 2022 

Nestleder  Ingunn Rundtom 25.04.2020 2023 

Styremedlem   Grete Branum 25.04.2020 2022 

Styremedlem  Sølvi May Lie 25.04.2020 2022 

Styremedlem   Para Paranthaman 23.03.2019 2023 

Styremedlem  Anne M. Brodtkorb 17.04.2021 2023 

Varamedlem   Bjørn Reidar Grov 25.04.2020 2022 

Varamedlem  Anam Amer 17.04.2021 2023 

Styremedlem Hjelpekorps   Thomas Alexander Gulbrandsen Sannes 01.12.2020 2022 

Styremedlem Omsorg  Ragnhild Synnøve Fiskaa Mila 25.04.2020 2022 

Styremedlem Ungdom   Lina Sauge Rojas 11.04.2021 2023 

 
Distriktsstyret har 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 har i 2021 bestått av: Kine Grande, Ingunn Rundtom og Grete Branum. 
 
1.2 Om 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 distriktets årsmøte. Distriktsråd 

Hjelpekorps har et overordnet ansvar for arbeidet med hjelpekorpsaktivitetene i distriktet, samtidig er rådet et 

rådgivende organ innenfor hjelpekorps for distriktsstyret. Det har vært jevn deltakelse på rådsmøtene gjennom hele 

året og har gjennomført 14 protokollførte møter og behandlet 38 saker. 

Leder Hjelpekorps Thomas Alexander Gulbrandsen Sannes 23.04.2020 2022 

Administrativ leder Hjelpekorps Maria Elionor Erma Möller 17.04.2021 2023 

Operativ leder Hjelpekorps Ingela Gästgivars 25.04.2020 2022* 

Medlem Hjelpekorps Sondre Lysne 17.04.2021 2023 

Medlem Hjelpekorps Helge Gillebo 25.04.2020 2022 

Medlem Hjelpekorps Jøran Gaukelund 17.04.2021 2023 

Varamedlem Hjelpekorps Christian Ødegård 23.04.2020 2022 
* Ingela Gästgivars trukket fra verv desember 2021 

 

 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
SQ

ZX
N

-2
S2

H
E-

O
LA

02
-O

8A
3S

-W
I5

D
O

-W
SB

ID



1.2.2 Distriktsråd Ungdom   
Distriktsråd Ungdom er distriktets rådgivende organ for saker som omhandler ungdom – både i organisasjonen og 

som målgruppe for humanitære aktiviteter. Rådet har hatt jevnlige møter gjennom året for håndtering av målrettet 

aktivitet for ungdom gjennom pandemien, og organisert aktivitet og tiltak for ungdom, spesielt i forbindelse med 

sommerferie, jul og i forbindelse med krisehåndteringen av skredet på Gjerdrum. Ungdom har vært representert i 

beredskapsutvalget.  

Leder Ungdom Lina Sauge Rojas 11.04.2021 2023 

Medlem Ungdom Cathrine Holst 25.04.2020 2022 

Medlem Ungdom Hritik Sarin 11.04.2021 2023 

 
 
1.2.3 Distriktsråd Omsorg    
Distriktsråd Omsorg velges på eget valgmøte for Omsorg i forbindelse med distriktets årsmøte. Distriktsråd Omsorg 

har et overordnet ansvar for arbeidet på omsorgsfeltet i distriktsorganisasjonen, samtidig som de er et rådgivende 

organ for distriktsstyret. Rådet holder møter en gang i måneden.  

Leder Omsorg Ragnhild Synnøve Fiskaa Mila 25.04.2020 2022 

Nestleder Omsorg Lene Mellum 13.04.2021 2023 

Medlem Omsorg Eva Gjestvang 13.04.2021 2023 

Medlem Omsorg Inger Berit Faller 25.04.2020 2022 

Medlem Omsorg Rubi Sivasubramaniam 25.04.2020 2022 

Medlem Omsorg Rudi Bergseter 13.04.2021 2023 

Varamedlem Omsorg Kamila Hynek 13.04.2021 2023 

Varamedlem Omsorg Jarle Opseth 25.04.2020 2022 

 
1.3 Om Distriktets komiteer, utvalg, ressursgrupper og andre funksjoner  
 
1.3.1 Valgkomiteen 
Valgkomiteens oppgave er å finne de beste kandidatene til å sette retning, engasjere, gjennomføre og lede distriktet. 

Valgkomiteen rolle er å være en selvstendig og nøytral aktør som kartlegger og intervjuer kandidatene som innstilles 

til ulike funksjoner og velges av årsmøtet. 

Leder Helge Grande 17.04.2021 2022 

Medlem Faria Noreen 17.04.2021 2022* 

Medlem Maren Romundstad 17.04.2021 2022 

Medlem Stig Eivind Tangerud 17.04.2021 2022 
*Faria Noreen trakk seg fra valgkomiteen 04. Januar 2022 

 
1.3.2 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. Se for øvrig Kontrollkomiteens beretning for 2021. 

Leder Arnt Kristoffersen 17.04.2021 2023 

Nestleder Morten Stokke Hofft 17.04.2021 2023 

Medlem Morten Buan 25.04.2020 2022 

Varamedlem Gudmund Arnljot Nyrud 25.04.2020 2022 

 

1.3.3 Beredskapsutvalg/Beredskapsleder 

Beredskapsutvalget (DBU) som eksisterte fram til årsmøte 2021, hadde som oppgave å sikre at distriktets beredskap 
ivaretas og koordineres på best mulig måte. Beredskapsutvalget har fram til årsmøte 2021 bestått av: 
 

Leder Para Paranthaman Eidsvoll og Hurdal Røde Kors 
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Hjelpekorps Trond Bekken Nittedal Røde Kors 

Omsorg Manglet representant  

Ungdom Cathrine Holst Skedsmo Røde Kors 

Rep. distriktskontoret Jonas H. Gulbrandsen  

 
Etter årsmøtet har distriktsstyre valgt å organisere beredskap med en beredskapsleder som skal være distriktsstyrets 
fagperson som dekker samfunnssikkerhet og beredskap i Akershus. Beredskapsleder samarbeider tett med 
representant fra distriktskontoret. 
 

Beredskapsleder Para Paranthaman 
Eidsvoll og Hurdal Røde Kors 
 

Rep. distriktskontoret Jonas H. Gulbrandsen  

 
Ved behov innhentes kompetente personer til beredskapsarbeid blant de av distriktets medlemmer som innehar 
erfaring, kompetanse og interesse innen samfunnssikkerhet og beredskap, inkludert distriktets varslingssystem (CIM) 
ansvarlig. Beredskapsleder bidrar til D-Rådene og lokalforeningene ved å delta på deres møter (møterett, men ikke 
møteplikt) for å adressere beredskap til de respektive D-rådene og lokalforeningene. I tillegg er beredskapsleder 
ansvarlig for distriktets ettersamtalegruppe som sikrer at organisasjonen tar vare på frivillige, ansatte og delegater 
etter kritiske hendelser i Røde Kors aktivitet. 
 

1.3.4 Ressursgruppe for besøkstjenesten på Trandum 

Ressursgruppen representerer de frivillige i aktiviteten, og er distriktsstyrets faglig rådgivende organ for 
besøksordningen på Trandum utlendingsinternat. Ressursgruppen rapporterer til 
distriktsstyret jevnlig, og er tilgjengelig for deltakelse på møter.  
 
Ressursgruppe for Trandum i 2021: 

Leder Linn-Therese Gjervoldstad Akershus Røde Kors  
Medlem Bente MacBeath Akershus Røde Kors 

Medlem Sølvi Madaoui Akershus Røde Kors 

Medlem Erik Brogeland Akershus Røde Kors 

Medlem Rene Munyampundu Akershus Røde Kors 

Medlem Sara Riise Akershus Røde Kors 

Medlem Magdalena Halås Akershus Røde Kors 
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1.4 Om Distriktets lokalforeninger   
 
Distriktet hadde ved utgangen av 2021, 19 lokalforeninger som dekker 19 
kommuner. 
 

1. Asker Røde Kors 
2. Aurskog-Høland Røde Kors 
3. Bærum Røde Kors 
4. Drøbak-Frogn Røde Kors 
5. Eidsvoll og Hurdal Røde Kors 
6. Enebakk Røde Kors 
7. Fet Røde Kors 
8. Lørenskog Røde Kors 
9. Nannestad og Gjerdrum Røde Kors 
10. Nes Røde Kors 

11. Nesodden Røde Kors 
12. Nittedal Røde Kors 
13. Oppegård Røde Kors 
14. Rælingen Røde Kors 
15. Skedsmo Røde Kors  
16. Ski Røde Kors 
17. Sørum Røde Kors 
18. Ullensaker Røde Kors 
19. Vestby og Ås Røde Kors 
 
 

 
  
 
 
 
 
1.5 Om Distriktskontoret    
 
Daglig leder ved distriktskontoret gjennom 2021 har vært Mari Ann Morken. Sekretariatet har dyktige medarbeidere 
med høy kompetanse innen sine respektive fagområder. Distriktskontoret har jobbet etter prinsippet om mest mulig 
lokal forankring av aktivitet, i tett samarbeid med valgte distriktsråd og de utvalg, komiteer, ressursgrupper 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. Distriktskontoret, og distriktet ellers, fungerer som 
et viktig bindeledd mellom nasjonalforeningen og lokalforeningene i distriktet. 
 
Ytre miljø:  
Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet utover hva som anses normalt for en slik aktivitet.  
 
Likestilling:    
Per 31.12.21 har distriktskontoret i fylket for distriktene Akershus, Buskerud og Østfold Røde Kors 63 ansatte inkl. tre 
enhetsledere og daglig leder ved distriktskontoret. Av disse er 40 kvinner og 23 menn. Styret har ut fra en vurdering 
av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til 
likestilling. Distriktsstyret besto i 2021 av 8 kvinner og 3 menn. 
 
Årsverk pr 31.12.21:  
Distriktskontoret i Viken for Akershus, Buskerud og Østfold Røde Kors hadde 50,4 årsverk. Personalkostnader 
fordeles i budsjettene til distriktene ved starten av året, og så gjennomføres det en justering ved årsavslutning for å 
gjenspeile faktiske forhold. Antall årsverk for Akershus distrikt var 17,7. Herav var 5,9 årsverk utleid til Bærum Røde 
Kors og Asker Røde Kors. 
 
Arbeidsmiljø:  
Styret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende og både frivillige og ansatte er gjort kjent med Røde Kors’ 
arbeidsmiljøplakat. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2021.   
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2. Våre aktiviteter i 2021  
 

2.1 Redde Liv 
 
I 2021 har distriktet vært en kompetent og tydelig beredskapsaktør som samhandler godt med offentlige 
myndigheter og andre aktører for å redde liv og helse i egne lokalsamfunn, også ved hendelser som forsterkes av 
klimaendringer. Distriktet har respondert på akutte fysiske og psykososiale behov, ved å styrke kompetanse og 
kapasitet i hele organisasjonen. Distriktet har videreutviklet Røde Kors Hjelpekorps som aktør i redningstjenesten 
med kompetanse og kapasitet til å respondere på samfunnets behov. Distriktet har styrket befolkningens 
førstehjelpskompetanse og egenberedskap. 
 
2.1.1 Beredskap   
 
Akershus Røde Kors gikk inn 2021 i en krevende beredskapssituasjon der man sto midt i håndteringen av to 
samtidshendelser. Den ene var skredet i Gjerdrum som tok livet 10 personer samt et ufødt barn og fant sted romjulen 
2020. Den andre hendelsen var koronapandemien. 
 
Hendelser 
Gjerdrum 
Da distriktets krisestab hadde sitt siste møte 14.01.2021 hadde Akershus Røde Kors lagt ned en enorm innsats for å 
støtte myndighetene og være til stede for de berørte av skredet i Gjerdrum. Bare i løpet av den første uken av 
hendelsen hadde Akershus Røde Kors lagt ned mer enn 8500 timer. Flere frivillige fra forskjellige aktiviteter fordelt på 
flere lokalforeninger har bidratt til håndteringen av hendelsen i lang tid etter den 14.01.2021. 
 
I etterkant av hendelsen ble det nedsatt en uavhengig evalueringsgruppe bestående av personer fra både nasjonalt- 
og distriktsnivå. De har gjennom året gått grundig igjennom håndtering av hendelsen og levert en omfattende rapport. 
Kort oppsummert har Akershus Røde Kors håndtert hendelsen på en god måte, samtidig som det er læringspunkter vi 
må ta med oss inn i det videre beredskapsarbeidet. 
 
Pandemi 
Akershus Røde Kors sine lokalforeninger har gjennom 2021 lagt ned en formidabel innsats for å støtte myndighetenes 
håndtering av korona. Vi har bistått med transport av tester og mennesker som skal vaksineres, vi har bidratt til 
organisering av vaksinasjonssentrene, vi har drevet smittesporing og mye annet arbeid.  
 
Masseankomst flyktninger 
August 2021 tok Taliban over makten i Afghanistan. Dette medførte et stort antall personer som søkte asyl i Norge. 
Mange av disse kom til ankomstsenteret på Råde I Østfold. Østfold Røde Kors ba etter hvert om hjelp fra Akershus 
Røde Kors noe som medførte at vi sendte flere frivillige for å hjelpe til med arbeidet. Dette innebar blant annet 
aktivisering av barn, norskopplæring og utdeling av klær og leker. 
 
Kurs, foredrag og øvelser 
Vi har gjennom 2021 arrangert digitale og fysiske beredskapskurs for våre lokalforeninger. Målsetningen for 2021 var 
at 50 frivillige i Akershus Røde Kors har kurs innen beredskap, resultatet ble 153. Beredskapskurs for ledere ble 
planlagt, men avlyst som følge av få deltagere.  
 
Vi har holdt en rekke foredrag for blant annet nasjonale råd og utvalg, nasjonal beredskapssamling, for andre distrikt 
og samvirkeaktører som for eksempel Heimevernsrådet. 
 
Som følge av hendelsene vi har håndtert i 2021, har vi valgt å utsette øvelser til 2022. Samtidig har flere av våre 
lokalforeninger arrangert øvelser i egen regi og distriktet har vært til stede på enkelte av disse. 
 
Beredskapsplaner 
10 lokalforeninger har egen beredskapsplan. Noen lokalforeninger har ikke ferdigstilt beredskapsplan. Vi har 
kontinuerlig sendt ut informasjon om at vi er klare til å hjelpe til, senest på fredag den 03.12.2021. Vi har vært på 
møter og workshop for å bidra til å ferdigstille beredskapsplan for lokalforeninger. Mal beredskapsplan for 
lokalforening ble gjennomgått og oppdatert i desember 2021. 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
SQ

ZX
N

-2
S2

H
E-

O
LA

02
-O

8A
3S

-W
I5

D
O

-W
SB

ID



 
Samarbeidsavtaler 
Ved utgangen av 2021 hadde 7 lokalforeninger samarbeidsavtale med kommunen, dette er en oppgang på 3 stykker. 
Vi jobbet kontinuerlig gjennom 2021 for at lokalforeninger skal ha samarbeidsavtaler om beredskap med alle 
kommuner i distriktet. 
 
Ettersamtalegruppe: 
Akershus Røde Kors Ettersamtalegruppe har vært veldig aktivt i 2021, spesielt etter jordskredet i Gjerdrum. Vi har 
utvidet gruppen med 3 nye samtaleledere i høsten 2021. 
 
Beredskapssamling 
Akershus Røde Kors var representert ved Norges Røde Kors sin beredskapskonferanse der vi holdt et foredrag om vårt 
bidrag til jordskredet i Gjerdrum. 
 
Beredskapsinfo 
For å styrke distriktets beredskapsarbeid har vi deltatt på lederforum og sendt informasjonsskriv om beredskap til 
lokalforeningene. 
 
 
2.1.2 Hjelpekorps   

  
Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren i den norske redningstjenesten i Akershus. Hver dag, hele 
året, er hjelpekorpsene i beredskap for å bistå politiet i søk- og redningsaksjoner, samt kommuner ved større 
ulykker, kriser og naturkatastrofer. Hjelpekorpsene i Akershus stiller også som sanitetsvakter på blant annet 
idrettsstevner, konserter og festivaler for å ivareta mennesker i akutte faresituasjoner. I Akershus har vi omtrent 300 
medlemmer på alarmplanen fordelt på 13 operative hjelpekorps.  
 
Faggruppe aksjonsledelse: Aksjonsledergruppen til Akershus Røde Kors Hjelpekorps er direkte underlagt distriktsråd 
hjelpekorps og består av ti aksjonsledere. Gruppen ledes av Fredrik Nordmoen og bemanner distriktets vakttelefon, 
samt jobber tett sammen med politiet og andre frivillige ressurser i koordineringen av søk og redningsaksjoner. I 
2021 ble Akershus kalt ut til aksjon 57 ganger av hovedredningssentralen.  
 
Faggruppe ambulanse: Gjennom året har Akershus Røde Kors bemannet beredskapsambulanse og kjørt på oppdrag 
fra OUS. I Akershus har vi 6 lokalforeninger med ambulanse, som kjører fast 4 dager i uken. Ambulansegruppen har 
gjennomført fagdager og repetisjonskurs for beredskapsambulansepersonellet.   
 
Transport utenfor vei: ATV (All-terrain vehicle) brukes ofte i søk og sørger for at områder som ellers kan være 
utilgjengelige effektivt blir søkt igjennom. En ATV bemannes av to mannskaper fra hjelpekorpset, og fører innehar 
kvalifisert ATV-kurs. ATV brukes også på sanitetsvakter der det er hensiktsmessig. I Akershus har vi seks snøscootere 
som bistår i leteaksjoner ved behov og på sanitetsvakter der det er hensiktsmessig. For å bemanne snøscooter 
kreves kursene; kvalifisert søk- og redning vinter, videregående snøscooter og klasse S førerkort. I tillegg har flere av 
hjelpekorpsene deltatt i scootervaktordningen til Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral. 
 
Faggruppe vannredning: Søk etter savnet i og ved vann krever ekstra kompetanse i sjøredning. Gjennom året er det 
blitt arrangert kvalifisert sjøredning, oveflateredningskurs, is-redningskurs samt fagdager for medlemmene. Her har 
Damian Pora vært en sentral ressursperson.  
 
Røde Kors Friluft og Førstehjelp (RØFF): Akershus Røde Kors Hjelpekorps har i dag 3 lokalforeninger med RØFF, og 
flere lokalforeninger som er interessert i å starte opp aktiviteten. På bakgrunn av dette har man i distriktet fått på 
plass en fagleder for RØFF, Tomas Enget. I 2021 har fokuset for RØFF på distriktsnivå vært å etablere en faggruppe 
som kan forsterke samarbeid på tvers av lokalforeninger og sikre oppfølging av lokalforeninger med aktiviteten. 
 
Distriktssensor: Hovedansvaret ved gjennomføring av hjelpekorpsprøven ligger hos distriktssensor. Distriktssensor er 
veileder for hovedsensor som igjen har oppgaven med å påse at teknisk arrangør for prøven følger de retningslinjer 
som er gitt av Norges Røde Kors. I 2021 ble Khang Dinh Vu fra Asker Røde Kors utpekt som distriktssensor for 
Akershus Røde Kors. Fra april til desember 2021 ble det gjennomført 20 regodkjenninger i distriktet.  
Kurs i 2021: 
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2.2 Trygg Oppvekst 
 
I 2021 har distriktet fremmet og beskyttet barn og unges rettigheter og sørget for at deres stemme blir hørt, 
uavhengig av oppholdsstatus. Distriktet har jobbet for å forebygge og redusere ensomhet og psykiske plager blant 
barn og unge, forebygge og redusere utenforskap og frafall i skolen og forebygge vold-, rus- og 
kriminalitetsproblematikk blant barn og unge. Distriktet har også hatt fokus på å gi unge mulighet til å utvikle seg 
selv og lokalsamfunnet sitt gjennom frivillig engasjement. 
 
Flere oppvekstaktiviteter har blitt gjennomført i Akershus Røde Kors. Kompetanseheving av frivillige er en viktig 

målsetting i handlingsplanen til ARK. Dette har derfor blitt satt fokus på og prioritert. Det har blitt gjennomført kurs i 

«leksehjelp», «oppvekst» og «Tør du å lytte». Temakvelder om taushetsplikt, politiattester, rekruttering og 

gatemegling har også blitt arrangert.  

Rapporten «Behovs- og kapasitetsanalyse av oppvekstfeltet Røde Kors i Viken» skrevet av Lise Solvoll ble ferdigstilt i 

sommer. Den tar for seg humanitære utfordringer for barn og unge som vokser opp i Viken, Røde Kors sine 

oppvekstaktiviteter og muligheter for samarbeid med kommunene. Rapporten ble aktivt brukt på ledersamling 

høsten 2021. Den er et viktig verktøy for lokalforeninger, distriktsråd og distriktskontor i arbeid med aktiviteter på 

oppvekstfeltet i Viken.  

Erfaringsutveksling og samarbeid på tvers har blitt vektlagt på ulike måter. For eksempel ble det arrangert et 

samarbeidsmøte for oppvekstfrivillige over hele Viken. Det ble også opprettet teams- kanaler for alle aktivitetsledere 

på oppvekstaktivitet i Viken. Utover dette har det blitt gjennomført nettverk- og erfaringsutveksling i nasjonale fora.  

Når det gjelder aktivitet i lokalforeninger har det vært fokus på dialog og tilrettelegging av oppvekstaktiviteter. Lokalt 

tilpassede aktiviteter som utflukter, turgrupper og Gjensidige Juleaksjonen har blitt tett oppfulgt av distriktsråd og 

distriktskontor. Lokalforeninger har også fått rådgivning i forhold til smittevernstilpasninger for lokal aktivitet. Oslo 

Røde Kors har fått bistand med frivillige fra leksehjelp og digital leksehjelp. Som følge av pandemien har det også 

vært fokus på digitalisering av aktivitet.  

Det ble gjennomført undervisning i seksuell helse i samarbeid med 18 sykepleiestudenter. Disse besøkte 80 

videregående skoleklasser, både gjennom digitalt opplegg og fysisk opplegg. Det har i tillegg vært gjennomført 

workshops og aktiviteter for gatemegling i tilknytning Fellesverket Sandvika. For første gang ble det i 2021 arrangert 

et Instruktørverksted (IVV) for Gatemegling i Viken med 9 deltakere totalt med 4 deltakere fra Akershus Røde Kors.  

 
2.2.1 Røde Kors Ungdom  
Distriktsråd Ungdom har vært aktive pådrivere for aktivitet i lokallag gjennom COVID19-tiden og virket samlende på 

lokallag i ARKU. D- råd Ungdom har hatt jevnlige møter, deltatt på distriktsstyremøter og hatt møte med lokalråd. På 

møtene har de blant annet hatt fokus på mental helse og ensomhet blant unge. I samarbeid med alle lokallag 

arrangerte rådet en mental helsekampanje fra 9. mai 2021 som gikk over 2 uker. D-råd Ungdom og lokallag i ARKU 

deltok også i krisehåndteringen av evakuerte og pårørende etter skredet i Gjerdrum. Sammen med lokallagene i 

ARKU arrangerte D- råd Ungdom en ekstra digital aktivitet spesifikt for de pårørte ungdommene i etterkant av 

hendelsen. Utover dette har D- råd Ungdom hjulpet Skedsmo med å søke midler fra Bufdir til aktiviteter for barn og 
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unge. D- rådet deltok også på brobyggersamling om beredskap i Kongsberg Røde Kors hvor det ble utvekslet 

erfaringer fra Gjerdrum og ungdom sin rolle i beredskapsarbeidet.  

Utover dette holdt de delegasjonssamling i forkant av RKU årsmøtet sammen med Oslo RKU og Østfold RKU. I tillegg 

bistod D-rådet med opprettelse av ungdomsaktivitet og med søknadsprosessen i startfasen av opprettelsen av 

Fellesverket på Nesodden. 

 

2.2.2 Fellesverk   
 
Fellesverket er Røde Kors sin nasjonale satsning på ungdomsarenaer, og består per i dag av 20 ungdomshus i byer 
landet rundt med gratis aktivitetstilbud. I Akershus er det Fellesverk i Sandvika, drevet av Bærum Røde Kors. I tillegg 
åpnes et nytt fellesverk på Nesodden i 2022, drevet av distriktet i tett samarbeid med Nesodden Røde Kors. 
Nesodden er det første tettstedet i landet som får fellesverk. 
 
Også 2021 har Fellesverkene vært preget av situasjonen samfunnet vårt befinner seg i. Uforutsigbarhet som følge av 
stadig endinger i smittetrykk og restriksjoner har nesten blitt hverdagen. Det er utfordrende å balansere aktiviteten 
mellom smittevernsmessig forsvarlighet og det humanitære behovet blant ungdommene. Likefult har det vært veldig 
mye godt tilpasset aktivitet på fellesverkene i løpet av året. 
 
På Fellesverket i Sandvika er det registrert 733 unike besøkende ungdommer i vårt registreringssystem. Disse har 
sjekket inn 6460 ganger i løpet av 2021. Antall ungdommer er en del lavere enn i 2020, noe som mye skyldes 
forutsetningene, likevel er antallet besøkende høyt sammenlignet med andre fellesverk.  
 
Som et resultat av at man i store deler av året ikke har kunnet ta inn ungdommer over 20 år, ser vi et lavere 
aldersgjennomsnitt enn tidligere. Mens gjennomsnittet i 2020 lå rundt 18-20 år, er dette lavere i 2021 med 
gjennomsnitt på 15 – 17 år. 
 
Gjennom hele året har fellesverket gjennomført sine faste aktiviteter i så stor grad det har vært mulig. Dvs. 
aktivitetene leksehjelp, kafe og arbeidstrening, møteplass og gatemekling. I tillegg har det i periodene med total 
nedstengning vært stort fokus på uteaktiviteter for å motvirke isolasjon og ensomhet. Det har også vært 
gjennomført ferieaktivitet i hhv. Vinterferie, Påskeferie, Sommerferie og Høstferie.  
 
En egen årsrapport fra Fellesverket i Sandvika er tilgjengelig på forespørsel.  
Fellesverket på Nesodden blir åpent for ungdom mellom 13-19 år, med aktiviteter som sosial møteplass med spill, 
«chill» og gratis varm mat, leksehjelp for både ungdomsskole- og videregåendeelever, arbeidstrening og 
gatemegling. I tillegg vil ungdommene selv kunne få være med å bestemme hvilke aktiviteter huset skal fylles med. 
Vi vil i første omgang ha åpent mandager og onsdager fra kl.15-20 og fredager fra kl.15-22. 
 
Siden senterleder sin oppstart 1.8.2021 har et stort arbeid blitt nedlagt i å klargjøre huset for oppstart. Huset på 
Sletta har blitt skrubbet og vasket, ryddet og malt, nye lys montert, lekkasjer fikset, møbler, materiell og utstyr 
bestilt. Det har i prosessen blitt lagt inn over 300 arbeidstimer av frivillige fra Nesodden Røde Kors.  
Rekruttering og kursing av frivillige har vært et av hovedfokusene. Det har vært viktig for oss å sikre at vi kan ta imot 
ungdommene på en god måte før oppstart, da spesielt i form av å ha trygge voksenpersoner på plass før vi åpner. I 
tillegg har det nå blitt ansatt to miljøarbeidere på huset. Det har parallelt blitt jobbet med eksterne samarbeid, 
søknadsskriving, rekruttering av ungdommer, organisering og planlegging av tilbudet og kursing av ansatte. 
Oppstart har i flere omganger blitt utsatt i dialog med kommunens smitteteam. Åpning er nå forventet i slutten av 
februar 2022. Huset har fått et kjempeløft, teamet er klare og nå begynner det viktigste; arbeidet med 
ungdommene. Vi gleder oss stort til å kunne åpne dørene! 
 

2.2.3 Barnas Røde Kors 
Utover punktene som nevnes over er Barnas Røde Kors et satsningsområde for distriktet. I 2021 startet arbeidet 

med å opprette flere lokale BARK-grupper, et samarbeid mellom distriktsråd Omsorg og Distriktskontoret. Dette vil 

fortsette utover i handlingsplanperioden.  
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2.2.4 Ferie for alle (Østlandsregionen)  
 

Etter pandemiåret 2020 hadde vi store planer for 2021. Vi så for oss noe redusert aktivitet i vinter og påskeferien, 
mens sommerferien og resten av året skulle gå tilbake til normalt. Det ble planlagt for rekordmange ferieopphold og 
alt lå til rette for å nå dette målet.  

Det ble dessverre ikke slik vi hadde planlagt. Reisevirksomheten i Ferie for alle aktiviteten har på lik linje med annet 
reisevirksomhet i landet blitt svært påvirket av Covidpandemien. Reiserestriksjonene som ble innført av 
myndighetene har hatt direkte innvirkning på aktivitetsnivået vårt. Vinterferieoppholdene ble arrangert med 
redusert kapasitet, påskeoppholdene ble avlyst og resten av oppholdene i 2021 bar preg av tilpassede ferieopphold, 
med mange restriksjoner. Samtidig må det nevnes at pandemiåret 2020 har ikke hatt kun negative innvirkninger, den 
har mobilisert oss, vi har tenkt annerledes og tilpasset oss den nye situasjonen. Erfaringene fra 2020 hjelp oss til å 
tilrettelegge for rekordmange opphold. Vi har gjennomført totalt 25 ferieopphold fordelt mellom 2 
vinterferieopphold, 17 sommeropphold, 3 høstferieopphold og 3 jul/nyttårsopphold. Alle oppholdene ble 
gjennomført i henhold til myndighetenes smittevernregler og vi hadde søkelys på å tilby trygge, spennende 
aktiviteter, til en målgruppe som har blitt ekstra hardt påvirket av pandemien. Erfaringene fra 2021 bidro til at vi 
kunne fordoble antall personer som fikk ferie i 2021. I alt har 831 personer fra vår region fått et ferieopphold i 2021.  

I tillegg til oppholdene har vi arrangert 4 feriedager for til sammen 178 personer. To dager ble gjennomført på 
Tusenfryd, en dag i Bjørneparken og en dag på Hunderfossen familiepark. Her fikk deltagerne gratis transport, gratis 
inngangsbilletter og gratis lunsj. Tilbakemeldingene fra familiene som deltok var overveldende og alle ga utrykk for 
at selv opplevelsen av en feriedag hadde en positiv innvirkning for feriefølelsen.   

Når det gjelder rekruttering av frivillige har vi i 2021 satset ytterligere på ferielederrollen ved å utarbeide et 
kvalitetssikringsintervju for nye ferieledere, legge til obligatorisk opplæring som «grunnkurs ledelse» og «kurs i 
taushetsplikt» og vi videreutviklet nestlederrollen som en opplæringsmulighet. Det ble i 2021 også arrangert en egen 
fagdag for ferielederne på våren og en helgesamling høsten. I løpet av fjoråret ble det rekruttert 5 nye ferieledere. 
Det er nå 13 aktive ferieledere, med mål om å øke opp mot 20. Vi har oppdaterte lister og har per 31/12/21, 196 
frivillige med ca. 10 i permisjon. I 2021 rekrutterte vi 48 nye frivillige. Alle er kvalitetssikret og har fullført obligatorisk 
grunnopplæring med noen få unntak i førstehjelp grunnet covid-19 restriksjoner. Våren 2021 gjennomførte distriktet 
frivilligsamling for 50 frivillige med faglig påfyll og livredningsprøve. 

Våre frivillige har vist nok en gang hvilken styrke som finnes i frivilligheten. I alt har 199 frivillige meldt seg til tjeneste 
på enten ferieoppholdene eller bidratt til gjennomføringen av feriedagene. På lik linje med resten av frivilligheten i 
hele Røde Kors, har våre frivillige vist utholdenhet, engasjement og bidratt til å skape morsomme, spennende 
feriedager for våre små og store gjester. Dette er fantastisk, og vi kan bare takke alle våre frivillige for fabelaktig 
innsats og for engasjementet de har vist oss.  

Året 2021 har vist oss at vi klarer å tilpasse oss enda bedre, og selv under reiserestriksjoner finnes det gode 
muligheter for å finne gode løsninger og bidra til at våre gjester for et etterlengtet avbrekk i en vanskelig tid. 

 
2.3 Liv i verdighet 
 
I 2021 har distriktet vært en tydelig talsperson for humanitære verdier og rettigheter i alt vi gjør. Distriktet har 
arbeidet for å redusere ensomhet og isolasjon, redusere utenforskap og styrke mestring. Distriktet har vært pådriver 
for å gi mennesker mulighet til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet sitt gjennom frivillig engasjement 
Distriktet har bidratt til å dekke grunnleggende humanitære behov for mennesker som står utenfor velferdsstatens 
helsehjelp og sikkerhetsnett. Distriktet har videreutviklet Røde Kors Omsorg med kompetanse og kapasitet til å 
respondere godt på behov i lokalsamfunnet. 
 
2.3.1 Besøkstjenesten 
Til tross for Corona situasjonen, har mange lokalforeninger hatt høy aktivitet. Det er organisert kreative tilbud for 

målgruppen og distriktet har støttet disse administrativt. Distriktet har bistått med å søke tilskudd til prosjekt ved 

lokalforeningene, Oppegård, Ski og Rælingen, fra Stiftelsen Dam. 

En viktig oppgave for distriktet er tett kommunikasjon med lederne for tilbudene. Vi har organisert fire digitale 

møter med lokalforeningene samt to digitale samlinger for Viken med faglig påfyll. 
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Utsendelse av ukebrev for Besøkstjeneste, hvor det gjøres ulike faglige oppdateringer, har fått gode 

tilbakemeldinger. 

Digitalisering av møtevirksomheten ga oss muligheter til tettere oppfølging av de nye lederne ved tre 

lokalforeninger, Vestby og Ås RK, Aurskog-Høland RK og Drøbak og Frogn. 

For å få nye frivillige raskt ut, gjennomførte distriktet 18 «Temakurs Besøkstjenesten» både digitalt og fysisk tilstede 

for Viken. Totalt 135 nye besøksvenner, (97 fra Akershus, 34 fra Buskerud, en fra Østfold og tre fra andre distrikter) 

deltok på kurset. 

Våren 2021 kunne vi ikke organisere hundekurs på grunn av stenge smittevernregler. I løpet av høsten organiserte vi 

to hundekurs for Akershus og et hundekurs for deltakere fra Akershus og Østfold. Vi fikk 14 godkjente besøksvenner 

med hund. Det var dessverre en del avmeldinger på grunn av sykdom. 

I slutten av 2021 har vi 909 aktive besøksvenner, både med og uten hund. 

2.3.2 Aktivitet for flyktninger og innvandrere 
 

I løpet av 2021 har flere migrasjonsaktiviteter startet opp igjen i Akershus Røde Kors etter å ha vært lagt på is på 

grunn av pandemien. I Akershus har vi aktivitetene flyktningguide, norsktrening, kvinnegruppe og lokalt tilpassede 

aktiviteter for flyktninger og innvandrere. 

Kompetanseheving av frivillige er en viktig målsetting i handlingsplanen til Akershus. Dette har derfor blitt satt fokus 

på og prioritert. Det har blitt gjennomført fire digitale kurs i migrasjon, samt digitalt norsktreningskurs. Dette har 

vært store suksesser, og vi har vært foregangsdistrikt i landet i å omgjøre migrasjonskurset digitalt.  

Erfaringsutveksling og samarbeid på tvers har blitt vektlagt på ulike måter. I løpet av året har aktivitetsledere og 

frivillige blitt invitert til ulike digitale samlinger, slik som mandagsmøter og temakvelder, med fokus på 

migrasjonsrelaterte spørsmål.  

Når det gjelder aktivitet i lokalforeninger har det vært fokus på dialog og tilrettelegging av migrasjonsaktiviteter.   

Lokalforeninger har også fått rådgivning i forhold til smittevernstilpasninger for lokal aktivitet, og som følge av 

pandemien har det også vært fokus på digitalisering av aktivitet. 

I august ble frivillige fra hele Akershus Røde Kors anmodet om bistand til å ta vakter på Nasjonalt Ankomstsenter 

Råde, som en følge av de ekstraordinære ankomstene fra Afghanistan, da Norge evakuerte personer med tilknytning 

til landet. Dette responderte de frivillige på, og flere frivillige fra forskjellige lokalforeninger i Akershus Røde Kors 

deltok, og har fortsatt å delta på, våre aktiviteter for beboere på senteret.  

 
2.3.3 Visitortjenesten  

 
På grunn av re-habilitering av IIa fengsel har endel innsatte samt administrasjonen flyttet til Romerike fengsel. Noen 

visitorer fra Ila fulgte de innsatte der. Det har dessverre vært lite ansatte ressurser for visitortjenesten derfor kunne 

ikke ansatte innta en aktiv rolle i aktivitetene.  Distriktet organiserte flere møter med visitor ledere digitalt, hvor vi 

diskuterte ulike aktuelle saker og samlinger. 

Etter noen uheldige saker med Romerike fengsel i sommer, vedrørende kommunikasjon mellom Ullensaker Røde 

Kors og fengselet, har RK ansatte støttet Ullensaker Røde Kors i etableringen av en ny samarbeidsavtale med 

fengselet, hvor rutinene for å ta imot visitorer er bedret. 

Distriktet støttet lokalforeningen sin søknad om tilskudd til julekonsert på Romerike fengsel. 

 Kr. 30 000.- ble tildelt fra stiftelsen Dam som gikk til vellykkede konserter. 

I november ble det avholdt et felles ledermøte for visitorledere i Viken. 
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2.3.4 Besøksordningen på Trandum utlendingsinternat 
 

På grunn av Covid-19 fikk vi ikke tilgang til å komme på fysisk besøk før mai/juni, og faste ordinære besøk startet 

først opp i september 2021. Vi har hatt stor suksess med vår videoordning i løpet av våren, og det har vært mye 

etterspørsel etter nettbasert samtale. Allikevel har de internerte gitt uttrykk for at de savner fysisk besøk. På grunn 

av Covid-19 ble aktiviteter også avlyst eller tilpasset i desember 2021, for eksempel ble julefesten avlyst, men vi fikk 

lov til å komme med julemat og julegaver. Vi hadde 21 ordinære besøk i september, oktober og november.  

Ved oppstart våren 2021 hadde besøksordningen 35 aktive frivillige. Det ble gjennomført en rekrutteringsrunde som 

medførte aktiviteten 7 nye frivillige. Ved årsslutt var aktiviteten likevel nede i 35 aktive frivillige igjen. 

Ressursgruppen for Trandum gjennomførte de fire årlige møtene.  

Da besøksordningens 10 års jubileum i 2020 ble utsatt, feiret vi dette i juni 2021 i stedet. I den forbindelse publiserte 

Røde Kors en rapport «10 år på Trandum» om hvilke erfaringer de frivillige gjør seg når de er på besøk.  

 
2.3.5 Nettverk etter soning   
 
I Akershus ble det i november gjennomført støttekonsert for prosjektet Omvendt julenisse i samarbeid med 
Akershus friomsorgkontor. Distriktet er også i gang med prosjektet Permisjonsvenn hvor de første koblingsmøtene 
med forvaringsdømte på Ila er gjennomført. 
 
2.3.6 Andre aktiviteter og prosjekter/satsninger   
ROM for frivillighet, et samarbeidsprosjekt mellom Akershus RK, Linstow AS og Lillestrøm kommune har hatt ulike 

aktiviteter i løpet av 2021. På våren var det flere digitale samlinger, som fokuserte på helse, mental trening, 

utdanning og COVID19-situasjonen. I tillegg har prosjektet jobbet med å rekruttere nye frivillige til å kunne re-starte 

leksehjelp på Romerike Helsebygg i begynnelsen av 2022.  
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3. Vårt organisasjonsarbeid i 2021 
 
3.1 Humanitær effekt   
Røde Kors i Viken produserer eget nyhetsbrev. Dette ble videreført i 2021 og sendes ut via lister fra DiBa til 
distriktsstyrene, distriktsrådene, lokalforeningsstyrene, lokalrådslederne og aktivitetsledere, samt distriktskontoret.  

Vi tilstreber å ha en tett dialog med media for innsalg. Også sosiale medier blir brukt aktivt for å vise bredden i flotte 
Røde Kors aktiviteter.   

Røde Kors-avisen levert ut medio mai og medio november til alle husstander i Akershus som ikke har reservert seg 
mot reklame. Frivillighet er løftet spesielt frem i november utgaven, siden vi var på vei inn i «Frivillighetens år» 

I februar møtte distriktet stortingsbenken for Akershus der temaet var beredskap og innsatsen ift. raset i Gjerdrum. 

24. Mars arrangerte Rom for frivillighet humanitært forum på Teams. Temaet for forumet var: Fra informasjon til 
handling: En panelsamtale om det siste årets utfordringer og veien videre. Paneldeltakere: Janusz Fura, pater i den 
katolske menigheten i Lillestrøm, Nilam Shakeel, lege og medlem av Pakistansk Kulturforening, Jørgen Vik, ordfører i 
Lillestrøm kommune, Imtithal Al-Ahmer, representant for frivillige foreninger i Lillestrøm, Heidi Lippestad, 
kommunikasjonssjef i Lillestrøm kommune. Ordstyrer: Mina Moghadam, Akershus Røde Kors. 

3.2 Styrke frivilligheten   
 

3.2.1 Frivillighet  

Det har gjennom året vært en positiv stabil utvikling i frivilligheten i distriktet. Frafallet har vært mindre enn antatt, 

men med en del bevegelser i statistikken som skyldes en mindre nedgang i rekrutteringen av frivillige gjennom siste 

to år og som til dels er en konsekvens av koronapandemien. 

 

 
 

3.2.2 Medlemmer 

 
Distriktet med lokalforeningene hadde ved årsslutt i 2021 18261 betalende medlemmer. Utviklingen over tid viser at 
vi er inne i en brytningsperiode som følger en nasjonal trend. Det er flere årsaksforklaringer for dette, men 
lokalforeningene har tidligere fått en stor andel medlemsrekrutterte via ‘Feltsalg’ som gjennom 2020-2021 har hatt 
mye mindre aktivitet grunnet pandemien. Samtidig viser også utviklingen at frafall av medlemmer har vært 
avtakende siste to år.  
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3.2.3 Opplæring i 2021 

 
Gjennomført 52 startkurs i Røde Kors i Viken, herav 19 digitale. Deltakerne har meldt seg på ønsket kurs, uavhengig 
av kommune- og distriktsgrenser. Totalt ca. 450 deltakere. 11 kurs i regi av foreninger i Buskerud, 13 kurs i regi av 
foreninger i Østfold, 22 kurs i regi av foreninger i Akershus og 6 kurs i regi av distriktskontoret Viken. Tallene er 
basert på Ressurssystemet og øvrige innmeldte kurs til distriktskontoret.  
 
Norsk grunnkurs førstehjelp og Grunnkurs psykososial førstehjelp tilbys fortsatt, selv om de ikke lenger anses som 
obligatoriske kurs for nye frivillige. Svært få melder om gjennomførte kurs, men distriktskontoret fører oversikt over 
kursene (inkl. startkurs) som er lagt ut i Ressurssystemet eller meldt inn muntlig. Listen ligger tilgjengelig på åpent 
rom på Korsveien/Informasjon fra DK-Viken. Det anbefales på det sterkeste at foreningene fortsetter å tilby dette 
kurset, da Startkurs kun gir en liten kjennskap til disse to førstehjelpsområdene.  
 
Liste over alle kursholdere (med unntak av hjelpekorps/førstehjelpsinstruktører) er utarbeidet og ajourholdes 
kontinuerlig, basert på innspill. Alle disse kursholderne har fått bred informasjon i e-post juni, september og 
november i forhold til status på opplæringsfeltet, Teamskanalen «Kursholderforum» og planlegging av 
kursholdersamling på nyåret 2022.  
 
Det har ved distriktskontoret vært avholdt jevnlige tverrfaglige samarbeidsmøter om opplæringsfeltet. 
 

3.2.4 Styrke lokal ledelse  

Kveldsprat er et digitalt tilbud til frivillige i Akershus, Buskerud og Østfold Røde Kors. Kveldsprat ble i 2021 avholdt 
mandagskvelder på teams. Temaene for kveldsprat har vært basert på hvilke behov og trender som rører seg i 
frivilligheten på gjeldende tidspunkt. Det ble i 2021 avholdt 26 kveldsprater.   

 
Akershus Røde Kors arrangerer fremdeles LOUP (ledelse og organisasjonsutviklingsprogram) og tilbyr dette til 
frivillige i hele fylket. I 2021 fullførte sju deltakere programmet, som ble påbegynt i 2020. 
 
Det nasjonale LU-programmet (lederutviklingsprogrammet) startet i 2019 og tilbys frivillige i hele Norge. Fra 
Akershus fullførte én deltaker programmet i 2021. 
 
Distriktskontoret har bistått og støttet en rekke foreninger i arbeidet med å gjennomføre digitale møter og årsmøter.  
 
Gjennomført flere styreseminarer og deltatt på en rekke styremøter ifm. oppfølging av lokalforeningene. 
Distriktsstyrets kontaktpersoner er også koblet på i dette arbeidet.  
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Fra 29.-31. Oktober ble det gjennomført ledersamling for tillitsvalgte ledere i Akershus Røde Kors på Scandic airport 
hotel på Gardermoen. Den overordnede tematikken var kultur og ledelse, og i løpet av samlingen ble det blant annet 
holdt presentasjoner og workshops om Fremtidens frivillighet, Læring fra Gjerdrum- hvordan samhandle under 
kriser, Barn og unges humanitære behov i Akershus, bestemmelser for klima og miljø for Norges Røde Kors, og 
personvern i Røde Kors. Det deltok 28 personer fra 14 lokalforeninger og 11 personer fra organisasjonsledd på 
distriktsnivå. I tillegg deltok presidenten for Norges Røde Kors. 
 
Distriktskontoret har kontinuerlig kontakt med lokalforeningene og hver lokalforening har sin egen kontaktperson 
fra distriktsstyret. I tillegg har hver forening uten egne ansatte en kontaktperson fra distriktskontoret. Terskelen for å 
ta kontakt med hverandre oppleves som stadig lavere. I tillegg til at kontoret yter bistand i form av veiledning, 
rådgivning, saksbehandling og konkrete oppgaver så resulterer kontakten også i gjensidig informasjons- og 
erfaringsdeling, dilemmadrøfting og gjensidig nyttig uformell prat – noe som øker forståelsen for den hverdagen alle 
står i. 
 
Kveldsprat: Gjennom hele året er det gjennomført Kveldsprat med varierende temaer og oppmøte. Kveldsprat er en 
digital møteplass for ledere og frivillige for hele Røde Kors i Viken.   
 
Nasjonalkontoret har hovedansvaret for den store digitale satsingen «Mitt Røde Kors». Utrullingen startet i 2021 og 
nye funksjoner slipper så snart de er ferdig testet og klare. Distriktet informerer frivilligheten løpende i takt med 
utrullingen og flere lokalforeninger i Norge er med i testarbeidet. 
 
Ved årsslutt var det 304 personer i ulike verv og roller i distriktet, som er en nedgående og stabil utvikling over de 
siste årene, og hvor det sees en økt belastning på den enkelte tillitsvalgt grunnet endringer i krav og retningslinjer for 
organisasjonen. Utviklingen viser korreksjoner i forbindelse med lokalforeningsårsmøtene: 

 
 

 
3.3 Åpen og endringsdyktig   

 
3.3.1 GDPR og personvern 

 
Høsten 2021 har personvernombud på Norges Røde Kors deltatt og informert om personvern på Akershus Røde 
Kors’ ledersamling (29.-31. Oktober), samt på kveldsprat for frivillige 25. Oktober. I tillegg har personvernombudet 
deltatt og informert om personvern på enhetsmøter hos samtlige av enhetene på distriktskontoret. 
 
Arbeidet med å få på plass protokoller i lokale ledd innen utgangen av 2021 har, grunnet manglende kapasitet i 
ansattgruppen, ikke blitt gjennomført. Det tas sikte på at det foreligger protokoller hos alle lokale ledd innen mars 
2022.  
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3.4 Bærekraftig og ansvarlig 
Distriktet har gjennom året hatt fokus på å redusere organisasjonens negative klimaavtrykk ved å redusere våre 
reiser, øke bruk av digitale møter, redusere bruk av engangsplast og legge til rette for og aktivt støtte lokale grønne 
og klimavennlige initiativ.  

Gjennom året er det jobbet målrettet for å øke organisasjonens kunnskap om resultatene av våre aktiviteter 
gjennom forbedret oversikt over antall deltakere i aktivitet, vårt resultatrammeverk (Mot Felles Mål) og 
gjennomføringer av regelmessige kartlegginger (Trygg Oppvekst-Rapport 2021) og evalueringer. 

Pantelotteriet  

2021 ble nok et meget godt år for pantelotteriet. Lokalforeningene i Akershus fikk utbetalt kr 7.201.409 kroner fra 

pantelotteriet i 2021. Det er en økning på 25 % fra i fjor. Pantelotteriet er en svært viktig inntektskilde for våre 

lokalforeninger og midlene bidrar til at Røde Kors kan hjelpe enda flere av de som trenger det. 

Grasrotandelen  

Norsk Tippings spillere har valgt en grasrotmottaker der sju prosent av spill-innsatsen går direkte til den valgte 

grasrotmottakeren. En god andel har valgt å sette Røde Kors som mottaker for sin grasrotandel. Inntekten fra 

grasrotmidlene var 982.644 kroner til lokalforeningene i 2021  

Søknadsportal og andre eksterne tildelinger:  

Lokalforeninger har i løpet av 2021 fått støtte ved å søke tilskudd gjennom Søknadsportalen som er i regi av Norges 

Røde Kors. Også andre eksterne tildelinger er fulgt opp distriktskontoret veiledere og de tilbyr støtte til 

lokalforeningene gjennom året slik at de får mulighet til å søke støtte til gjennomføring av sine aktiviteter. I fjor ble 

det utbetalt totalt 4.748.505 kroner til lokalforeningene i distriktet for gjennomføring av lokale aktiviteter.  

Momskompensasjon:  

Distriktskontoret følger opp lokalforeningene slik at de sender inn og mottar momskompensasjon på sine 

driftskostnader gjennom året. For 2021 valgte regjeringen og gi full kompensasjon for mva noe som resulterte i en 

høyere utbetaling i forhold til fjoråret.  I 2021 er det totalt utbetalt 1.651.963 kroner i kompensasjon til 

lokalforeningene i distriktet. 

Krisepakke Covid-19:  

Det ble i 2020 åpnet fra Lotteri og stiftelsestilsynet mulighet å søke kompensasjon for tapte inntekter som følge av 

nedstengning på grunn av Covid-19. Dette ble videreført i 2021. Det er tre kompensasjonsrunder i løpet av året. 

Foreningene kan ved en slik søknad få dekket inntil 70 % av sine tapte inntekter. For 2021 er det totalt utbetalt 

1.486.893 kroner til lokalforeninger i distriktet.  

Overføring fra Røde Kors Førstehjelp AS:  

Totalt ble provisjonen til lokalforeningene i Buskerud Røde Kors kr ?,- for 2021, som utbetales i 2022. Etter at 

pandemien begrenset muligheten for å tilby fysiske klasseromskurs, omstilte Røde Kors Førstehjelp AS seg raskt og 

fikk på plass digitale løsninger. I tillegg er salget av hjertestartere og øvrig førstehjelpsutstyr opprettholdt, samtidig 

som salg av smittevernutstyr aldri har vært høyere. 

Fond:  

Tore Myklebust hjelpefond mottok søknad fra Asker Røde Kors på vegne av en familie som søkte om 10.000 kroner 

til å kunne kjøpe ski-utstyr til sine barn i februar 2021. Dette ble innvilget av Distriktet, men snøen var forsvunnet. 

Asker RK avventet litt, og da snøen uteble, ble det gjort innkjøp av sykler til moren og de to barna slik at de fikk bli en 

del av uteaktivitetene i deres nærmiljø.  
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Økonomioppfølging i Distriktet: 

Distriktet har i løpet av 2021 bistått 7 lokalforeninger med regnskapsføring. Vi har også fortløpende avklart 

problemstillinger som løftes av lokalforeningen knyttet til lovverk og retningslinjer som er beskrevet i VOVV. I 

samarbeid med fag gruppe støtte og utvikling har vi blitt involvert i gjennomføring av årsmøte.  

Distriktet har bistått lokalforeninger knyttet til søknader interne/eksterne og hatt ansvar for den praktiske 

gjennomføringen av tildelinger, refusjoner og omfordelinger. Vi har også påsett at narrative rapporter sendes inn 

ihht. satte frister.  

Vi har også fulgt opp søknader til mva kompensasjon og bistått med innsending av disse.  

I november 2021 gikk det arv på underkant av 1 million til hjelpekorpset i Akershus. Dette utbetales og går til 

aktivitet 2022. 

For 2022 vil fokuset ligge på videre oppfølging og bistand mot lokalforeningene knyttet til god regnskapsmessig 

oversikt og gode rutiner. Vi ønsker også å kartlegge behovet for opplæring knyttet til regnskapsforståelse og 

organisasjonsdrift i samarbeid med fag gruppen støtte og utvikling. 
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4. Oppsummering  
 
Distriktet tilstreber å hindre og lindre nød og lidelse og være til hjelp der nøden er størst, uten hensyn til 
nasjonalitet, etnisitet, samfunnsklasse eller politisk og religiøs overbevisning.   
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, 
sett i lys av koronasituasjonen.  
 
2021 har vært et meget aktivt år for distriktet. Sammen har vi fått til mye humanitær aktivitet. I tillegg til respons på 
ekstraordinære hendelser og på tross av pågående koronapandemi, har en stor andel av lokalforeningene fortsatt å 
utvikle og drifte gode tradisjonelle aktiviteter, til gode for innbyggere i sine nærmiljø. Den totale humanitære 
aktiviteten i distriktet er stabil og i endring.  
 
Tusen takk for innsatsen til alle frivillige, tillitsvalgte og ansatte! 
 
Distriktsstyret  
Akershus Røde Kors 

 
 
 
____________________  _____________________  _____________________ 
Distriktsleder    Nestleder    Medlem 
Kine Grande    Ingunn Rundtom   Grete Branum 
 
 
 
____________________  _____________________  _____________________ 
Medlem    Medlem    Medlem 
Anne Brodtkorb   Para Paranthaman   Sølvi May Lie 
 
 
 
____________________  _____________________  _____________________ 
Distriktsråd Omsorg   Distriktsråd Hjelpekorps  Distriktsråd Røde Kors Ungdom 
Ragnhild Mila    Thomas Sannes    Lina Sauge Rojas 
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  2022-02-25 10:50:36 UTC   Henrik Thomas Rogers                         A signing request email was sent to "Maria Elionor Erma Møller" at "elionormoller@gmail.com"           
  2022-02-25 10:50:37 UTC   Henrik Thomas Rogers                         A signing request email was sent to "Anne Margot Brodtkorb" at "anne.brodtkorb@online.no"              
  2022-02-25 10:50:37 UTC   Henrik Thomas Rogers                         A signing request email was sent to "Anam Iza Amer" at "anam.iza.amer@rodekors.org"                    
  2022-02-25 10:50:37 UTC   Henrik Thomas Rogers                         A signing request email was sent to "Thomas Alexander Sannes" at "thomas.sannes@rodekors.org"          
  2022-02-25 10:50:37 UTC   Henrik Thomas Rogers                         A signing request email was sent to "Lina Sauge Rojas" at "lina.srojas@hotmail.com"                    
  2022-02-25 10:50:37 UTC   Henrik Thomas Rogers                         A signing request email was sent to "Mari Ann Sletten Morken" at "mari.morken@redcross.no"             
  2022-02-25 10:51:00 UTC   Lina Sauge Rojas            46.15.48.136     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:51:39 UTC   Anam Iza Amer               84.234.132.154   The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:51:57 UTC   Anam Iza Amer               84.234.132.154   The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:53:36 UTC   Anam Iza Amer               84.234.132.154   The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:54:26 UTC   Anam Iza Amer               84.234.132.154   The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-25 10:54:46 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:54:46 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:54:46 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:54:46 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:54:46 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:54:46 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:54:46 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:54:46 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:54:46 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:54:46 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:54:46 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:54:46 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:54:46 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:54:46 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:54:46 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:54:53 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:55:45 UTC   Thomas Alexander Sannes     46.15.35.239     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:55:55 UTC   Anam Iza Amer               84.234.132.154   The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:56:05 UTC   Thomas Alexander Sannes     46.15.35.239     The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-25 10:56:07 UTC   Penneo system               46.15.35.239     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:57:17 UTC   Thomas Alexander Sannes     46.15.35.239     The signer signed the document as annen representant, annen representant                               
  2022-02-25 10:58:02 UTC   Ragnhild S. Fiskaa Mila     46.212.140.62    The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:58:21 UTC   Ragnhild S. Fiskaa Mila     172.226.26.23    The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-25 10:58:28 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:40 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:58:41 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:58:47 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:58:47 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:58:49 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:58:50 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:58:52 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:58:54 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:58:56 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:58:58 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:59:00 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:59:03 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:59:05 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:59:07 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:59:09 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:59:12 UTC   Ragnhild S. Fiskaa Mila     172.226.26.23    The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-25 10:59:12 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:59:13 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:14 UTC   Penneo system               172.226.26.23    The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 10:59:15 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:59:17 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:59:19 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 10:59:20 UTC   Anam Iza Amer               77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 11:00:57 UTC   Ragnhild S. Fiskaa Mila     172.226.26.23    The signer signed the document as annen representant, annen representant                               
  2022-02-25 11:01:46 UTC   Anam Iza Amer               84.234.132.154   The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 11:01:46 UTC   Anam Iza Amer               84.234.132.154   The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 11:01:57 UTC   Anam Iza Amer               84.234.132.154   The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 11:01:58 UTC   Anam Iza Amer               84.234.132.154   The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 11:02:06 UTC   Anam Iza Amer               84.234.132.154   The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-25 11:02:26 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:26 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:26 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:26 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:26 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:26 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:26 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:26 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:26 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:26 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:26 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:26 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:26 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:26 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:26 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:27 UTC   Penneo system               84.234.132.154   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 11:02:55 UTC   Anam Iza Amer               84.234.132.154   The signer signed the document as annen representant, annen representant                               
  2022-02-25 11:16:23 UTC   Kine Skifjeld Grande        77.16.213.157    The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 12:08:11 UTC   Grete Branum                77.16.79.47      The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 12:09:03 UTC   Ingunn Rundtom              172.226.26.16    The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 12:15:36 UTC   Mari Ann Sletten Morken     172.226.26.20    The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 12:15:39 UTC   Mari Ann Sletten Morken     31.45.74.212     The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-25 12:15:57 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:15:57 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:15:57 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:15:57 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:15:57 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:15:57 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:15:57 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:15:57 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:15:57 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:15:57 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:15:57 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:15:57 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:15:57 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:15:57 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:15:57 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:15:59 UTC   Penneo system               31.45.74.212     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 12:16:28 UTC   Mari Ann Sletten Morken     31.45.74.212     The signer signed the document as daglig leder, daglig leder                                           
  2022-02-25 12:28:21 UTC   P Paranthaman               66.102.9.45      The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 16:20:04 UTC   Ingunn Rundtom              46.212.145.239   The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 16:20:12 UTC   Ingunn Rundtom              46.212.145.239   The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 16:22:24 UTC   Ingunn Rundtom              46.212.145.239   The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 16:22:31 UTC   Ingunn Rundtom              46.212.145.239   The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-25 16:22:33 UTC   Penneo system               46.212.145.239   The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:25:15 UTC   Ingunn Rundtom              46.212.145.239   The signer signed the document as annen representant, annen representant                               
  2022-02-25 16:29:27 UTC   Anne Margot Brodtkorb       84.214.61.96     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 16:30:35 UTC   Anne Margot Brodtkorb       84.214.61.96     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 16:56:33 UTC   Kine Skifjeld Grande        77.16.60.161     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 16:56:36 UTC   Kine Skifjeld Grande        77.16.60.161     The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-25 16:57:00 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:57:00 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:57:00 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:57:00 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:57:00 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:57:00 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:57:00 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:57:00 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:57:00 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:57:00 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:57:00 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:57:00 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:57:00 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:57:00 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:57:01 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 16:57:01 UTC   Penneo system               77.16.60.161     The document was viewed                                                                                
  2022-02-25 20:14:42 UTC   Anne Margot Brodtkorb       46.15.144.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 20:20:46 UTC   Bjørn Reidar Grov           172.226.26.20    The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-25 21:14:53 UTC   Grete Branum                62.16.175.116    The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-26 17:53:57 UTC   Grete Branum                62.16.175.116    The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-26 17:53:58 UTC   Penneo system               62.16.175.116    The document was viewed                                                                                
  2022-02-26 18:00:57 UTC   Grete Branum                62.16.175.116    The signer signed the document as annen representant, annen representant                               
  2022-02-27 10:51:10 UTC   Penneo system                                A signing request reminder email was sent to "Sølvi May Lie" at "solvi@personal-touch.no"              
  2022-02-27 10:51:10 UTC   Penneo system                                A signing request reminder email was sent to "P Paranthaman" at "parpara@gmail.com"                    
  2022-02-27 10:51:10 UTC   Penneo system                                A signing request reminder email was sent to "Bjørn Reidar Grov" at "bjorn.grov@wemail.no"             
  2022-02-27 10:51:11 UTC   Penneo system                                A signing request reminder email was sent to "Kine Skifjeld Grande" at "kine.grande@gmail.com"         
  2022-02-27 10:51:11 UTC   Penneo system                                A signing request reminder email was sent to "Maria Elionor Erma Møller" at "elionormoller@gmail.com"  
  2022-02-27 10:51:11 UTC   Penneo system                                A signing request reminder email was sent to "Anne Margot Brodtkorb" at "anne.brodtkorb@online.no"     
  2022-02-27 10:51:11 UTC   Penneo system                                A signing request reminder email was sent to "Lina Sauge Rojas" at "lina.srojas@hotmail.com"           
  2022-02-27 10:55:25 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-27 10:55:40 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-27 10:59:27 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-27 10:59:27 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-27 10:59:27 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-27 10:59:36 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-27 10:59:38 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:47 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:47 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:47 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:47 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:47 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:47 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:47 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:47 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:47 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:47 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:47 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:47 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:47 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:47 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:47 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 10:59:48 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 11:04:48 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-27 11:05:22 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-27 11:05:24 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 11:05:24 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 11:05:24 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
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  2022-02-27 11:05:25 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
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  2022-02-27 11:05:25 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
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  2022-02-27 11:05:27 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 11:05:27 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 11:10:22 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-27 11:10:24 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 11:10:24 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
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  2022-02-27 11:10:24 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
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  2022-02-27 11:10:24 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 11:11:17 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-27 12:07:01 UTC   Anne Margot Brodtkorb       77.16.35.23      The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-27 15:18:44 UTC   Lina Sauge Rojas            84.208.171.36    The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-27 15:18:53 UTC   Lina Sauge Rojas            84.208.171.36    The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-27 15:18:57 UTC   Penneo system               84.208.171.36    The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 15:18:57 UTC   Penneo system               84.208.171.36    The document was viewed                                                                                
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  2022-02-27 15:18:57 UTC   Penneo system               84.208.171.36    The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 15:18:57 UTC   Penneo system               84.208.171.36    The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 15:21:50 UTC   P Paranthaman               66.102.9.46      The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-27 15:21:53 UTC   P Paranthaman               66.102.9.49      The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-27 15:21:54 UTC   P Paranthaman               51.175.184.237   The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-27 15:21:55 UTC   Penneo system               51.175.184.237   The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 15:22:43 UTC   Lina Sauge Rojas            84.208.171.36    The signer signed the document as annen representant, annen representant                               
  2022-02-27 15:33:15 UTC   P Paranthaman               51.175.184.237   The signer signed the document as annen representant, annen representant                               
  2022-02-27 16:55:47 UTC   Anne Margot Brodtkorb       188.95.241.209   The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-27 17:07:42 UTC   Henrik Thomas Rogers        188.95.241.209   The document was viewed                                                                                
  2022-02-27 19:07:50 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-27 21:27:53 UTC   Bjørn Reidar Grov           172.226.26.21    The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-02-27 21:28:11 UTC   Bjørn Reidar Grov           84.212.60.20     The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-27 21:28:30 UTC   Penneo system               84.212.60.20     The document was viewed                                                                                
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  2022-02-27 21:31:13 UTC   Bjørn Reidar Grov           84.212.60.20     The signer signed the document as annen representant, annen representant                               
  2022-02-28 07:45:40 UTC   Sølvi May Lie               85.166.231.179   The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-02-28 07:45:42 UTC   Penneo system               85.166.231.179   The document was viewed                                                                                
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  2022-02-28 07:48:37 UTC   Sølvi May Lie               85.166.231.179   The signer signed the document as annen representant, annen representant                               
  2022-03-01 10:52:10 UTC   Penneo system                                A signing request reminder email was sent to "Kine Skifjeld Grande" at "kine.grande@gmail.com"         
  2022-03-01 10:52:10 UTC   Penneo system                                A signing request reminder email was sent to "Maria Elionor Erma Møller" at "elionormoller@gmail.com"  
  2022-03-01 10:52:10 UTC   Penneo system                                A signing request reminder email was sent to "Anne Margot Brodtkorb" at "anne.brodtkorb@online.no"     
  2022-03-01 11:37:21 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-03-01 11:38:16 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-03-01 11:41:30 UTC   Maria Elionor Erma Møller   85.165.115.238   The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-03-01 11:41:49 UTC   Penneo system               85.165.115.238   The document was viewed                                                                                
  2022-03-01 11:41:49 UTC   Penneo system               85.165.115.238   The document was viewed                                                                                
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  2022-03-01 11:41:52 UTC   Penneo system               85.165.115.238   The document was viewed                                                                                
  2022-03-01 11:41:52 UTC   Penneo system               85.165.115.238   The document was viewed                                                                                
  2022-03-01 11:42:04 UTC   Penneo system               85.165.115.238   The document was viewed                                                                                
  2022-03-01 11:42:47 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-03-01 11:47:02 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-03-01 11:53:06 UTC   Anne Margot Brodtkorb       188.95.241.209   The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-03-01 12:45:43 UTC   Maria Elionor Erma Møller   172.226.26.16    The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-03-01 12:45:45 UTC   Maria Elionor Erma Møller   85.165.115.238   The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-03-01 12:45:46 UTC   Penneo system               85.165.115.238   The document was viewed                                                                                
  2022-03-01 13:16:05 UTC   Maria Elionor Erma Møller   85.165.115.238   The signer signed the document as annen representant, annen representant                               
  2022-03-01 15:00:51 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-03-01 15:01:51 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-03-01 15:02:11 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-03-01 15:02:11 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
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  2022-03-01 15:02:12 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-03-01 15:02:12 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-03-01 15:02:12 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-03-01 15:09:31 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-03-01 15:10:37 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-03-01 15:10:39 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-03-01 15:10:39 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
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  2022-03-01 15:10:39 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-03-01 21:16:38 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-03-01 21:16:38 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-03-01 21:16:49 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-03-01 21:17:06 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-03-01 21:17:09 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-03-01 21:17:09 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
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  2022-03-01 21:17:10 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-03-01 21:17:14 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The document was viewed by the signer                                                                  
  2022-03-01 21:17:48 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
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  2022-03-01 21:17:57 UTC   Penneo system               80.203.61.67     The document was viewed                                                                                
  2022-03-01 21:19:05 UTC   Anne Margot Brodtkorb       80.203.61.67     The signer signed the document as annen representant, annen representant                               
  2022-03-03 10:53:10 UTC   Penneo system                                A signing request reminder email was sent to "Kine Skifjeld Grande" at "kine.grande@gmail.com"         
  2022-03-03 13:56:14 UTC   Kine Skifjeld Grande        85.166.172.167   The signing request email was opened by the signer                                                     
  2022-03-03 13:56:18 UTC   Kine Skifjeld Grande        85.166.172.167   The document was viewed by the signer                                                                  
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