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Lørdag 25. mars  

08.00     Ankomst og innsjekking 
10.00-11.30     Valgmøte og fagprogram for hjelpekorps  
10.00-11.30     Valgmøte og fagprogram for omsorg 
12:00-14.00     Felles inspirasjonsprogram
14.00-15.00     Lunsj
14.00-18.00     Distriktsårsmøte i Hedmark Røde Kors 
19.00                Middag og sosialt

Søndag 26. mars  

09.00-14.00 Fagdag med eget program
14.00-  Lunsj og avreise
15.00-16.00	 Møte	for	alle	distriktstillitsvalgte

Program for helga
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Husk!  
Alle delegater må selvfølgelig 
være medlem i Røde Kors og  
ha betalt kontingent for 2023.



5

Distriktsårsmøte Hedmark Røde Kors 25. mars 2023

Saksliste

Sak 1:  Godkjenning av innkalling
	 	 Navneopprop	og	fastsettelse	av	antall	stemmeberettigede	 
  Presentasjon av gjester

Sak 2:   Godkjenning av saksliste

Sak 3:   Valg av møtedirigent  

Sak	4:		 	 Valg	av	to	til	å	undertegne	protokollen	sammen	med	leder	

Sak	5:		 	 Valg	av	tre	til	tellekorps		

Sak 6:  Godkjenne distriktsstyrets beretning for virksomheten i 2022

  Distriktstyret innstiller: 
  Årsmøtet godkjenner Hedmark Røde Kors årsmelding for 2022

Sak 7:  Godkjenne revidert regnskap for 2022

  Distriktstyret innstiller: 
  Årsmøtet godkjenner Hedmark Røde Kors regnskap for 2022

Sak 8:  Godkjenne handlingsplan for 2023-2024

  Distriktstyret innstiller: 
  Årsmøtet godkjenner Hedmark Røde Kors handlingsplan for 2023-2024
 
Sak	9:	 	 Godkjenne	budsjett	for	2023	(2024)

  Distriktstyret innstiller: 
  Årsmøtet godkjenner Hedmark Røde Kors budsjett for 2023 (2024)

Sak	10:		 Valg	av	medlemmer	og	varamedlemmer	til	distriktsstyret 	

Sak 11:  Valg av revisor
 	
Sak	12:		 Valg	av	leder,	medlemmer	og	varamedlemmer	til	valgkomité 	

Sak	13:		 Valg	av	kontrollkomité	og	vedta	bestemmelser	for	denne 	

Sak 14:  Innkommet sak
	 	 Lovendring	§11	årsmøteperiode	fra	årsmøte	hvert	år	til	hvert	annet	år
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Miljøplakaten
Miljøet i Røde Kors skal  
preges av respekt,  
åpenhet, tillit og inkludering. 

I Røde Kors bidrar alle til et godt miljø ved å:

•  snakke med hverandre – ikke om hverandre
•  skille sak og person – det er lov å være uenig
•  selv ta tak i situasjoner som ønskes endret på en konstruktiv og hensynsfull måte
•  dele informasjon og være lojal mot beslutninger
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Innledning 
 

Distriktsstyret (heretter DS) har i arbeidet med handlingsplanen prioritert Røde Kors strategiske 
samfunnsmål; Redde liv, trygg oppvekst og liv i verdighet. Røde Kors-vurderingen ligger til grunn for 
prioriteringer og arbeidet vårt. 

Handlingsplanen er utarbeidet av DS i samarbeid med Distriktsrådet (heretter D-rådet), utvalgene og 
ansatte. Vi har fått innspill fra Røde Kors foreningene i høringer og møter.  Å oppnå målene er et 
felles ansvar, der noen mål ligger til D-råd, utvalg og/eller ansatte.  

Bakgrunn 
Handlingsplanen beskriver hvordan distriktet oppfyller sitt mandat og bidrar til at Røde Kors når 
ambisjonene i handlingsprogram (HAPRO). Det skal legges til rette for at organisasjonen gjennom 
landsmøteperioden når målene som er beskrevet i Røde Kors' Hovedprogram 2021-2023 (HOP).  

Alle som er knyttet til Røde Kors i Norge, på lokal- og distriktsnivå, nasjonalt og internasjonalt plan, er 
forpliktet til å innrette sine strategier, planer og prioriteringer i samsvar med felles nasjonale 
prioriteringer i handlingsprogrammet og hovedprogrammet. 

Målkartet er en forenklet fremstilling av hovedprogrammet og inneholder de strategiske målene som 
organisasjonen skal arbeide mot i inneværende treårsperiode. Hvert av målene i målkartet er 
beskrevet gjennom «vi vil-mål» som beskriver «hva vi vil gjøre» for å nå det bestemte målet.  

 
Distriktets mandat og rolle  
Jf. lover for Hedmark Røde Kors er distriktets oppgave å arbeide for Røde Kors’ prinsipper og formål 
innenfor Hedmark fylke. Det skal legges til rette for at lokalforeningene gir et humanitært tilbud i alle 
distriktets kommuner, ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak o.l. Distriktet skal bistå 
lokalforeningene ved fellestiltak og aktiviteter som lokalforeningene ber om spesiell støtte til. DS skal 
motivere og arbeide for at lokalforeninger i en og samme kommune primært går sammen og danner 
én lokalforening, eller sekundært sikre annen samarbeidsform. Distriktet er et service- og 
samordningsledd mellom lokalforeningene og foreningens øvrige organer. Det skal drive sin 
virksomhet i overensstemmelse med Lover for Røde Kors, og beslutninger samt retningslinjer fattet 
av landsmøtet og landsstyret.  
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Målkartet til Røde Kors i Norge 2021 – 2023 

 

 

 

Målene ble vedtatt av Landsmøtet oktober 2020 

  



10

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:
•   Solli, Svein (06.03.1953), 22.02.2023 
•   Røraas, Hanne-Gunn (12.12.1961), 22.02.2023 
•   Auestad, Lill-Cathrin Bergseteren (03.09.1987), 21.02.2023 
•   von Gegerfelt, Erika B (19.09.1985), 21.02.2023 
•   Sanner, Aud Rolseth (12.06.1948), 21.02.2023 
•   Kvaal, Magnus (06.12.1972), 21.02.2023 
•   Molstad, Lars (06.12.1979), 21.02.2023 
•   Liland, Merethe (04.03.1958), 21.02.2023 
•   Lilleløkken, Rasmus Dyresen (09.10.1992), 21.02.2023 
•   Neergaard, Karianne Fiena (24.02.1981), 21.02.2023

    
 

Side 4 av 29 
 

 

Samfunnsmål – styringsindikatorer, prosjekter og leveranser 
 

2.1 REDDE LIV lokalt 
 

Røde Kors vil1: 

• Være 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  

• Respondere på akutte fysiske og psykososiale behov, ved å styrke kompetanse og kapasitet i hele Røde 
Kors  

• Videreutvikle Røde Kors Hjelpekorps som aktør i redningstjenesten med kompetanse og kapasitet til å 
respondere på samfunnets behov  

• Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap  
 

 

Distriktets mål og prioriteringer 

Hedmark Røde Kors skal bidra til å styrke samfunnets evne til å håndtere ulykker, katastrofer og 
mangel på god livsmestring ved å bistå enkelt-mennesker, kommuner og ulike beredskapsaktører. 
Beredskapsarbeid baserer seg på samarbeid og gjensidig bistand. Vi vil: 
 
1 Anskaffe og sette i stand beredskapshenger.  

Røde Kors i Innlandet fikk vår fjerde beredskapshenger. Den er ikke fullt klargjort, men dette 
ferdigstilles i starten av 2023. Underveis i året har plassering av eksisterende hengere måtte justeres. 
Beredskapshengere er plassert hos Røde Kors-foreningene i Eidskog, Tynset, Tolga og Brøttum.  

2 Arrangere beredskapskonferanse sammen med Oppland høsten 2022.  

Beredskapskonferansen i samarbeid med Oppland ble utsatt og er planlagt gjennomført vår/sommer 
2023. Beredskap ble derimot et viktig tema på Røde Kors-helgen i november 2022 med grunnkurs 
beredskap, beredskapskurs for ledere og en større beredskapsøvelse.  

3 Gjennomføre grunnkurs beredskap, inklusive øvelse med til sammen 100 deltagere.  

Mellom 85 – 90 frivillige har fullført grunnkurs beredskap i løpet av 2022, hvor øvelse er en aktiv del 
av kurset. I tillegg har det vært stor aktivitet for beredskapsøvelser dette året. Deltakelse på i Våler 
og beredskapsøvelsen under Røde Kors-helgen med 35 frivillige fra Hedmark, er noe av det vi har  I 
tillegg er det flere lokalforeninger som har deltatt i samarbeidsøvelser med kommuner og andre 
aktører.  

 
1 Målene som står i boksene innledningsvis på hvert kapittel er hentet fra Hovedprogram for Røde Kors i Norge 
2021 – 2023.   
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4 Bidra aktivt til at flere lokalforeninger undertegner samarbeidsavtale og tar aktiv del i 
kommunalt beredskapsarbeid.  

I kjølvannet av korona-pandemi og med mye godt samarbeid under økt tilstrømming av flyktninger, 
er det stort sett meget godt samarbeid i forhold til beredskapsarbeid i de fleste kommuner i 
Hedmark. Det er jobbet løpende med oppfølging både fra DK og ikke minst fra lokalforeninger. 

5 Utarbeide samarbeidsavtaler med flere kommuner.  

Det har ikke blitt skrevet samarbeidsavtaler med flere kommuner, men det er lagt ned et 
grunnarbeid for avtaler i flere kommuner. For Nord-Odal og Sør-Odal kommune er utkast oversendt, 
og vil bli inngått når stiftelsen av Odal Røde Kors er gjennomført (stiftes januar 2023). For 
kommunene Sollia, Folldal og Stor-Elvdal er arbeidet avventet noe grunnet planer om sammenslåing 
av foreninger. Det jobbes med en utvidelse av avtale med Åsnes til å omfatte Grue og Våler, men det 
jobbes med å få økt antall frivillige og aktiviteten først. Kommunene Trysil, Alvdal, Åmot og Engerdal 
er ikke under utarbeidelse per 2022. 

6 Fortsette å bygge et sterkere ettersamtaletilbud i Hedmark  

Hovedjobben for ettersamtalegruppen er å bidra til at alle frivillige er kjent med tilbudet. Dette 
gjøres blant annet gjennom informasjon på alle debriefer etter aksjoner, inn i temakurs og som tema 
på både lokale og distriktets samlinger. Ettersamtalegruppen nivå 2 har gjennomført faste møter. Det 
er fullført flere kurs for nivå 1, blant annet to kurs under Røde Kors-helgen i november. For 
videreutvikling av ettersamtaletilbudet i Røde Kors så har gruppen signalisert sin interesse i å bidra 
med dette til Norges Røde Kors og det jobbes aktivt med å få til et godt samarbeid med 
nabodistrikter.  

7 Øke samarbeid med og mellom lokale beredskapsansvarlige.   

Situasjonen med økt tilstrømming av flyktninger i førte til et tettere samarbeid på tvers av foreninger 
og fagområder. Dette året ble migrasjonsberedskap derfor et gjennomgående tema. Utover dette 
har også nabolagsmøtene gitt en god arena for samarbeid og erfaringsutveksling.   

8 Kompetansehevingstiltak og kunnskapstiltak i beredskapsutvalget.   

Frivillige i beredskapsutvalg har deltatt på flere nasjonale og regionale beredskapssamlinger gjennom 
året. I tillegg er det jobbet godt med kompetansehevingstiltak. Det har generelt vært god deltakelse 
på nasjonale og lokale beredskapssamlinger, samt samlinger som omhandler samfunnssikkerhet og 
beredskap. Det ble opprettet beredskapsutvalg i Oppland Røde Kors vinteren 2022, og samarbeid 
med beredskapsutvalget i Oppland er initiert.  

9 Forbedre beredskapsplanverk og øve på distriktets beredskapsfunksjon  

Det er gjennomført beredskapsøvelse i samarbeid med Oppland under Røde Kors-helgen, og i tillegg 
gjennomført øvelse for DS med fokus på beredskapsplan og tiltakskort. Hedmark Røde Kors sin 
beredskapsplan er ikke revidert i henhold til mål i handlingsplan, men ny nasjonal plan ble lansert i 
slutten av november 2022. Arbeidet vil derfor overføres til 2023.  
Det har kommet nye nasjonale «bestemmelser for organisering av arbeidet med samfunnssikkerhet, 
beredskap og innsats ved uønskede hendelser». Vi reviderer distriktets bestemmelser og 
beredskapsplan i tråd med disse i 2023.  

 



12

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:
•   Solli, Svein (06.03.1953), 22.02.2023 
•   Røraas, Hanne-Gunn (12.12.1961), 22.02.2023 
•   Auestad, Lill-Cathrin Bergseteren (03.09.1987), 21.02.2023 
•   von Gegerfelt, Erika B (19.09.1985), 21.02.2023 
•   Sanner, Aud Rolseth (12.06.1948), 21.02.2023 
•   Kvaal, Magnus (06.12.1972), 21.02.2023 
•   Molstad, Lars (06.12.1979), 21.02.2023 
•   Liland, Merethe (04.03.1958), 21.02.2023 
•   Lilleløkken, Rasmus Dyresen (09.10.1992), 21.02.2023 
•   Neergaard, Karianne Fiena (24.02.1981), 21.02.2023

    
 

Side 6 av 29 
 

 

10 Gi befolkningen økt kunnskap om beredskap   

Hedmark Røde Kors deltok aktivt på den årlige egenberedskapsuken både på distriktsnivå og med 
flere lokalforeninger. Det var også et internt fokus med økt kunnskap for egne frivillige.  

11 Markedsføre Røde Kors som beredskapsorganisasjon.  

Å synliggjøre Røde Kors som beredskapsorganisasjon er et viktig tema både internt og eksternt. 
Intern markedsføring og bevisstgjøring har foregått gjennom gjennomføring av beredskapskurs for 
nye frivillige, som tema på fellesmøter og med fokus på samarbeid på tvers av fagområdene i Røde 
Kors. Ekstern synliggjøring foregår i dialog med våre samarbeidspartnere, for eksempel når vi 
reviderer og fornyer samarbeidsavtalene med kommunene. Lokalforeningene oppfordres også til å 
inngå lokale avtaler og/ eller utveksling av informasjon med for eksempel Sanitetsforeningene eller 
andre frivillige organisasjoner. Synliggjøring på distriktsnivå har dette året foregått gjennom 
deltakelse på ulike samarbeidsarenaer med andre beredskapsaktører. Økt samarbeid med 
Statsforvalter, initiert samarbeid med Høgskolen i Innlandet, deltakelse i Politiets øvingsutvalg og 
synlig deltakelse og engasjement på konferanser og i andre eksterne fagmiljø.    

12 Øke samvirke med andre beredskapsaktører.   

Et første samarbeidsmøte mellom Høgskolen i Innlandet, Statsforvalteren og Røde Kors ble 
gjennomført i juni. På høsten har det vært fokus på økt samarbeid på regionalt nivå, og Røde Kors har 
blant annet gått inn i Politiets øvingsutvalg, forsterket samarbeidet med Statsforvalteren i Innlandet 
innen beredskap, og startet arbeidet med et tettere samarbeid på regionalt nivå med Sivilforsvaret. 
Det har også vært deltakelse på samvirkekonferanser og benyttet eksterne foredragsholdere fra 
samarbeidsaktører for kompetansepåfyll.  

13 Videreføre og styrke beredskapsvakt-aktiviteten i lokalforeningene.   

For å styrke og ivareta frivillige i beredskapsvaktordningen ble det søkt og mottatt tilskudd gjennom 
Helseberedskapsmidler. Midlene har blitt benyttet til innkjøp av uniformsjakker, hodelykter og 
førstehjelpskofferter.  

14 Følge opp den nye førstehjelpsstrategien.   

Antallet frivillige og ansatte som har fått relevant opplæring innen førstehjelp og arbeidet med å 
opprettholde kompetanse har vært formidabelt dette året. Totalt 311 nye frivillige har fullført 
førstehjelpskurs, hvor årsambisjonen var 150. Dette kommer av et økt fokus på opplæring i 
forbindelse med bistand grunnet økt flyktningstrøm. Dette var en ekstraordinær situasjon, og det 
høye antallet bør ikke påvirke årsambisjonen for 2023. I tillegg er det gjennomført gode Henry-
opplæringer, mange kurs for eksterne, førstehjelp har vært et gjennomgående tema på stands og 
andre arenaer hvor Røde Kors er synlig ute i samfunnet. Det er også fullført førstehjelpskurs for 
Gatelagene i Hedmark. Gatelagene er et lavterskeltilbud innen fotball for alle som har eller har hatt 
utfordringer knyttet til rus og eller psykisk helse. 
  
 

15 Videreutvikle RØFF og styrke samarbeidet med Oppland Røde Kors 

Det er to lokalforeninger som har Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) i Hedmark. Oppland Røde 
Kors og Hedmark Røde Kors har felles fagleder for RØFF og håper dette vil bidra til utvikling av RØFF i 
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Innlandet i tiden fremover. Den planlagte campen for RØFF måtte dessverre avlyses. Fagleder deltok 
på fagsamling RØFF høsten 2022. Hun har hatt god dialog med Brøttum og Lillehammer som er i gang 
med å danne RØFF-grupper. 

16 Hedmark Røde Kors Hjelpekorps skal dekke 100 % av alle oppdrag innen SAR på en sikker, 
nøyaktig og effektiv måte uten urimelig slitasje på mannskaper  

SARTopo (et system med aksjonsstøttefunksjonalitet) videreutvikles og vi følger med i utviklingen. 
Politiet har sagt at de ikke vil bruke dette verktøyet og derfor blir det også større fokus på å 
videreutvikle et nytt aksjonslederverktøy. Det er bra! Vi har fortsatt å bruke SARTopo med de 
begrensningene som ble gitt i henhold til GDPR. Vi bruker det aktivt som verktøy for å øke felles 
situasjonsforståelse i en leteaksjon.  

Det er blitt arrangert videregående kurs innen søk- og redning (LSOR), kurs i operativ veiledning 
(KOV), instruktør i norsk grunnkurs i førstehjelp, kvalifisert ATV-kurs, idrettsskadekurs og kvalifisert 
snøscooterkurs. Alle kursene var nesten fulltegnet. Kurset i videregående førstehjelp ble avlyst på 
høsten da fagleder trakk seg i kort tid før kurset Q4.  

D-rådet og fagledere har deltatt på de sentrale fagsamlingene, førstehjelp, samband, transport, 
RØFF, Drone. Tre personer deltok på fagkurs søking redning. Dette er en god økning for distriktet.  

Hjelpekorpsene i Tolga og Rendalen ble i år de første korpsene til å bli tildelt egen drone av Norges 
Røde Kors. Tolga Røde Kors Hjelpekorps og Rendalen Røde Kors Hjelpekorps samarbeider tett og er 
samorganisert i en felles dronegruppe for deres område. Denne dronegruppa bidrar til å styrke 
beredskapen i hele distriktet. De ble utkalt på 20 leteaksjoner mellom august og desember.  

17 Synliggjøre Røde Kors’ hjelpekorpsaktiviteter 

Mediagruppen har tre medlemmer som sammen påser at hjelpekorpset er synlige i sosiale medier. Vi 
ser en positiv trend og får flere interaksjoner når mediegruppen lager innlegg. Dette året har vi fått 
35 nye følgere på Facebook og har totalt nå 1515 følgere. På Instagram har vi 304 følgere som alle 
har kommet i løpet av året. Vi har også vært godt synlig i media ved lokalaviser etc. takket være 
frivillige og vår nye kommunikasjonsrådgiver.  

Flere i D-rådet har enten holdt kurs, vært på korpskvelder eller deltatt på styremøter i andre 
lokalforeninger enn sine egne. Det har også vært felles D-rådsmøte mellom Hedmark RKH og 
Oppland RKH. I tillegg har vi hatt tre deltakere på Røde Kors-helgen, og det ble arrangert et 
områdemøte på Hamar for korpsene sør i Hedmark i desember. 

18 Hedmark Røde Kors Hjelpekorps skal jobbe for å ha en samkjørt og veldrevet 
aksjonsledergruppe og vaktledergruppe  

Hedmark RKH har blitt kalt ut på 32 aksjoner, og det er 334 mannskaper/hoder som har vært ute på 
aksjon. Ved utkalling til aksjon er det vaktledergruppa som tar imot oppdraget og styrer det 
administrative, så tar aksjonsleder kontroll over det operative arbeidet, ofte på lokasjon. Disse to 
gruppene har en meget viktig funksjon ved aksjon og det er kritisk at de fungerer. Begge gruppene 
har jevnlig hatt møter i løpet av året, der det blant annet har blitt fokusert på evaluering av aksjoner, 
forbedringspotensiale og veien videre. 

Det var en felles helgesamling for vaktledere og aksjonsledere i februar. Her var vi 15 personer til 
sammen. Samlingen varte fra fredag 4.2 til søndag 6.2. Noen deltok hele helgen, andre deltok på 
deler av den. Temaet for samlingen var aksjonsledelse, det ble utført skrivebordsøvelser, vi gikk 
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igjennom savnet-adferd, ulike elementer innenfor KO-drift og digitale verktøy. Digitale verktøy har en 
sentral rolle i arbeidet og innen søk- og redning og det arbeides kontinuerlig med revidering og 
forbedring. Hedmark RKH hadde også et foredrag fra politiet hvor temaet var forventninger til 
hverandre.    

SARTopo er fremdeles det foretrukne valget av kartløsning. Denne løsningen gir oss mulighet til å 
jobbe i samme kart som de andre aktørene under en aksjon, noe som gir raskere progresjon og 
styrket samarbeid. 

CIM er systemet Røde Kors har valgt som varslingssystem og vi arbeider stadig med å ha korrekte 
mannskapslister. En utfordring er at ikke alle mannskaper svarer på varslingen, og at svarprosenten 
er for lav. Det ble gjennomført en varslingsøvelse på distriktsplan under vaktledere og aksjonsleder 
samlingen i februar.  

Vi er pålagt å føre SAR-rapporter etter hvert oppdrag. Her er vi noe sene i utfyllingen, men alle blir 
registrert. 

Vaktlederne har fått ny leverandør av telefonabonnement. Kostnaden er ikke halvert, slik som håpet. 
Endringen har likevel gått fint. Under Røde Kors-helgen i november, ble det arrangert en øvelse med 
fokus på både beredskap, førstehjelp og søk- og redning. Det ble også arrangert kurs idrettsskade, 
med veldig gode tilbakemeldinger.  

Stillingsinstruks for D-rådet og rådets fagpersoner er blitt utarbeidet og vil revideres årlig.  

Aksjonslederkassene som ble kjøpt inn i 2020 er fortsatt på ti geografisk strategiske plasser i 
Hedmark, og disse kan brukes av alle medlemmer som kan stille som aksjonsledere. Kassene blir 
oppdatert og komplettert jevnlig. 

Det ble arrangert aksjonsledersamling for lagledere og aksjonsledere i Hedmark i november på 
Tynset. Politiet stilte med tre mannskaper som fulgte dagen på lik linje som våre mannskaper. I løpet 
av 2022 har vi fått et bedre samarbeidet med politistasjonen på Tynset med tanke på samarbeid i 
forbindelse med leteaksjoner. 

19 Ha tett og god dialog med hjelpekorpsets samarbeidspartnere 

Vi opplever et generelt godt samarbeid med andre organisasjoner og etater. Den fremste arenaen for 
møte med andre aktører er ved aksjon, og der flyter samarbeidet meget godt. Til tross for god felles 
forståelse og mye lik praksis hender det at det oppstår situasjoner, av ulik grad, som har 
forbedringspotensiale –og her er Hedmark RKH frempå og bidrar dersom mulig.  

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) er en paraplyorganisasjon for alle frivillige 
organisasjoner i den norske redningstjenesten.  Det ble i oktober arrangert en FORF-samling i 
Innlandet og en nasjonal FORF-samling. Hedmark RKH var representert med mannskaper fra hele 
distriktet på FORF-samlingen i Innlandet og på den nasjonale samlingen deltok det medlemmer fra 
Løten og Elverum RKH. 

Vi hadde regelmessige møter med AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral), men det har blitt 
færre i løpet av året. Dette har vært møter for å vurdere situasjonen og gi alle parter mulighet til å 
både gi og få tilbakemeldinger. Deltakelse her er blitt høyt prioritert gjennom hele året. 

Akutthjelper er et prosjekt startet av Norsk Folkehjelp og er et tett samarbeid med Helsedirektoratet, 
Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Røde Kors og flere lokale helseforetak (blant andre Helse Stavanger, 
Universitetssykehuset i Nord-Norge og Oslo Universitetssykehus). Prosjektet har vært i gang som 
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pilot i Vestfold siden 2019. Helt på slutten av året ble det vedtatt at Sykehuset Innlandet skal være 
med på en pilot nummer to og den skal startes opp i 2023. 

Vi har også startet opp med felles distriktsrådsmøter mellom HRKH og ORKH. Dette var svært 
vellykket, og vi ønsker å fortsette med dette fremover.  

20 Styrke lederkompetansen i hjelpekorpset  

De operative lederkursene er viktig for distriktets kompetanseheving. Den nasjonale hjelpekorps 
lederkonferansen ble arrangert 29.april - 1.mai. Her var flere mannskaper fra Hedmark RKH 
deltakere. I tillegg har vi styrket kompetansen i distriktet med kurs i LSOR og FSOR. 

21 Jobbe for god samhandling og rolleavklaring i Røde Kors og med eksterne parter 

Hjelpekorpsene er frivillig samfunnsberedskap i praksis. 16 hjelpekorps med til sammen 213 
godkjente medlemmer, er i beredskap i Hedmark til alle døgnets tider og klare til å rykke ut. 
Hjelpekorpsene har personell, kompetanse, kjøretøy og utstyr for å kunne bistå i både planlagte 
oppdrag og i krisesituasjoner. Foreningene i Hedmark har blant annet 35 snøscootere, 15 ATV ’er, 8 
beredskapsambulanser, 33 mannskapsbiler, 5 båter, 21 bygninger (korpshus, depoter, hytter) 90 
nettbrett og 198 nødnett terminaler. Hedmark RKH har deltatt ved 32 leteaksjoner og 294 
transportoppdrag registrert i logg. I tillegg kommer oppdragene som ikke blir registrert da de ikke blir 
meldt til vakttelefonen. 

Det er avholdt møter jevnlig for distriktsråd og faggrupper knyttet til distriktsråd, både digitalt og 
fysisk. 

Mange av instruksene er utarbeidet og revidering vil bli gjort etter behov, minimum en gang per år. 
Vi har Distriktsrådsleder, sambandsleder, operativ leder, fagleder ettersøkning, instruktørleder, 
transportleder og førstehjelpsansvarlig på plass.  

22 Ressursgruppe administrasjon 

Det har blitt startet opp en gruppe med tre frivillige i ressursgruppe administrasjon. Det vil bli 
utarbeidet et mandat i 2023. Det er ikke kartlagt hva behovene til lokalforeningene er. Det er 
ønskelig å skape et lavterskeltilbud for de som er administrative ledere i lokalforeningene, slik at de 
kan støttes i administrative oppgaver.  

 
Hedmarks nasjonale indikatorer  Årsambisjon 

2022 
Resultat 

2022 
Årsambisjon 

2023 

Antall godkjente hjelpekorpsere + ny 220 218 250 

Andel kommuner med skriftlig samarbeidsavtale 
med Røde Kors om beredskap 

80 % 59% 85% 

Svarprosent på søksoppdrag i SAR-systemet 96 % 96,9% 100 % 

Gjennomført én beredskapsøvelse for distrikt 100 % 100% 100 % 

Antall frivillige som har gjennomført 
førstehjelpsopplæring 

150 311 200 

Antall frivillige som har gjennomført 
beredskapskurs 

70 70 100 
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2.2 TRYGG OPPVEKST 
 

 

Distriktets mål og prioriteringer 

Hedmark Røde Kors vil bidra til å styrke trivselen og tryggheten for alle barn og unge, spesielt for de 
som lever i sårbare livssituasjoner. Flere skal føle seg inkludert i lokalsamfunnet og færre skal 
oppleve ensomhet, sosial ekskludering og utrygghet. Gjennom året har vi hatt følgende fokus: 

1 Støtte foreninger som ønsker å styrke tilbudet til barn og unge 
1.1  Videreføre prosjektet «Barn og unge-løftet i Hedmark» med finansiering fra   
 Sparebankstiftelsen Hedmark  
 
Å bistå foreninger som ønsker å styrke tilbudet til barn og unge er et kontinuerlig arbeid, både i 
etablering av ny aktivitet og oppfølging av eksisterende. I dag har vi BARK-aktivitet i åtte 
lokalforeninger og leksehjelp i to. Vi skal være fornøyde med å ha aktivitet i store deler av distriktet, 
men ser samtidig at tilbudet til barn og unge er sårbart på grunn av ustabil frivillighet. Flere og flere 
ønsker å bidra med punktfrivillighet, antallet frivillige knyttet til en aktivitet kan være høyt, men det 
trengs flere kjernefrivillige som ønsker å bidra ukentlig. 
 
Gjennom barn og ungeløftet har vi hatt mulighet til å gi ekstra støtte til oppstart av ny aktivitet 
gjennom flere år, først gjennom en prosjektstilling knyttet til etablering av ny aktivitet, fra februar 
2022 ved at midler ble omdisponert til å gå direkte inn i aktivitet både lokalt og på distriktsnivå. 
 
Tolga og Løten hadde oppstart av BARK-grupper i overgangen oktober/november. Løten hadde 
oppstart av BARK inne i sin årsplan og hadde fått bundne midler til dette. Tolga Røde Kors fikk et 
solid bidrag fra Barn og ungeløftet for å kunne gjøre investeringer knyttet til oppstart, Tolga ønsker å 
ha friluftfokus og har blant annet kjøpt inn kanoer, lavvoer og bålpanner. 
 
Rendalen Røde Kors planla oppstart av sosial møteplass for ungdom i 2022, tilbudet kom først i gang 
på senhøsten og driftes i hovedsak av Frivilligsentralen. Distriktskontoret (heretter kalt DK) vil følge 
opp samarbeidet mellom Frivilligsentralen og Røde Kors i 2023. 
 
Lokalforeningene fikk mulighet til å søke midler fra Barn og ungeløftet i to runder dette året, midlene 
skulle benyttes til enten etablering og styrking av aktivitet for barn og unge eller ferietilbud for barn 

Røde Kors vil: 

• Fremme og beskytte barn og unges rettigheter og sørge for at deres stemme blir hørt, uavhengig av 
oppholdsstatus  

• Forebygge og redusere ensomhet og psykiske plager blant barn og unge  
• Forebygge og redusere utenforskap og frafall i skolen  
• Forebygge vold-, rus- og kriminalitetsproblematikk blant barn og unge  
• Gi unge mulighet til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet sitt gjennom frivillig engasjement   
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og unge.  I tillegg til at Tolga fikk midler til BARK, fikk Brøttum og omegn midler til utstyr til RØFF-
oppstart og Eidskog midler til tilrettelegging i forbindelse med at de flyttet inn i nye lokaler høsten 
2022, disse midlene kom både BARK, Treffpunkt og RØFF til gode. Ringsaker, Løten, Elverum og 
Hamar fikk midler til ferieaktiviteter enten i sommer eller høstferie. 
 
Distriktet har gått fra å ha tre BARK-grupper i 2020 til åtte i 2022, med god geografisk spredning fra 
Eidskog i sør til Tolga i nord. Å styrke BARK-tilbudet må sies å være det området hvor Barn- og 
ungeløftet har lykkes aller best. 
 
2 Nå flere barn og øke kvalitet i Røde Kors sine hverdagsaktiviteter, med spesielt fokus på 
 barn i krise og barn i lavinntektsfamilier  
2.1 Besøke lokalforeninger med BARK og leksehjelp 
2.2 Bidra til rekruttering av frivillige i etablering av nye tilbud, fokus på Kongsvinger, Løten og 
 Rendalen 
2.3 Motivere til at flere lokalforeninger etablerer Ønsketre eller andre juleaktiviteter 
 
Både etablerte BARK-grupper og nye BARK-grupper har bidratt til at flere barn har fått tilbud 
gjennom Røde Kors sine hverdagsaktiviteter. Flere grupper opplever å ha venteliste med barn som 
ønsker å delta, men for å kunne ta imot flere trengs det også flere frivillige. Etter to år med 
koronarestriksjoner ble det langt enklere å etablere et godt samarbeid med kommunalt 
hjelpeapparat og skoler da samfunnet ble gjenåpnet i 2022. Dette har stor betydning for at Røde Kors 
skal nå ut med tilbud til de mest sårbare gruppene. I hverdagsaktiviteter så vel som ferieaktiviteter er 
vi avhengige av et tett og godt samarbeid med hjelpeapparatet. 
 
I løpet av året ble enten leksehjelp eller BARK i de fleste lokalforeningene fulgt opp med besøk. 
Representanter fra D-rådet besøkte i løpet av høsten BARK i Hamar, Leksehjelp i Elverum, og var til 
stede ved åpningen av de nye lokalene i Eidskog, samt deltok på felles BARK-leir på Merket. På denne 
leiren deltok 80 barn og frivillige fra Eidskog, Stange, Furnes og Brumunddal og Ringsaker. 
 
I forbindelse med “Gjensidigestiftelsens juleaksjon” ble det oppfordret til å søke midler og skape 
lokal aktivitet i forbindelse med julehøytiden. Dette resulterte i søknader fra flere foreninger enn 
tidligere år, både når det gjaldt midler til ønsketrær og andre julearrangement. Det ble satt opp 
ønsketrær i ni byer eller tettsteder, og til sammen fikk over 3000 barn innfridd et julegaveønske. Økt 
fattigdomsproblematikk gjorde at behovet inn mot jul var enda større enn tidligere. Det ble 
organisert julegaveutdeling også på steder der det ikke finnes et Ønsketre. Lokalforeninger la ned en 
stor innsats i utdeling av matkasser, og julekveldsarrangement ble gjennomført flere steder. 
 
3 Sikre at barn og unge har et ferietilbud når hverdagsaktivitetene er stengt  
3.1 Bidra med rekruttering av nye frivillige til feriedager og familieopphold  
3.2 Motivere til at flere lokalforeninger arrangerer ferieaktiviteter og sommeraktiviteter for barn 
 
Antall barn og barnefamilier som fikk et tilbud om familieopphold og ferieaktiviteter økte mye, både 
ved at antall Ferie for alle-opphold ble doblet og at lokalforeningene la ned en stor innsats i å tilby 
ferieaktiviteter gjennom sommeren. 197 deltakere deltok på Ferie for alle-opphold på Røde Kors-
sentrene på Merket og Eidene i løpet av året, det ble arrangert ett familieopphold i vinterferien, to i 
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sommerferien og ett i høstferien.  Målet for året var å nå ut til 150 deltakere. Omdisponering av 
midler fra barn- og ungeløftet gjorde at vi kunne nå flere enn målsetningen. Det bidro også til et mer 
variert innhold med blant annet dagstur til Bjørneparken i Flå under sommeroppholdet på Merket. 
I løpet av året ble det etablert en god base med frivillige til Ferie for alle, å ha med frivillige som 
kjenner aktiviteten har stor betydning. Mange av de frivillige har allerede signalisert at de ønsker å 
bidra også i 2023. 
 
1550 personer deltok på sommeraktiviteter arrangert av lokalforeningene, fra familiecamp på Rasen 
leirsted, til vikingedag på Biri, turer til Tusenfryd, Prøysenhuset, Helgøya klatrepark og Bjørneparken i 
Flå. Antallet man nådde ut til økte fra drøyt 900 i 2021, antallet foreninger som arrangerte 
sommeraktiviteter var derimot det samme som året før. Lokalforeningene hadde stort sett kapasitet 
til å gi et tilbud til innbyggere i egen kommune, en del kommuner, deriblant flere av bykommunene 
hadde ikke sommeraktivitetstilbud. DK mottok mange henvendelser fra hjelpeapparatet i kommuner 
der vi ikke hadde et tilbud, dette er noe lokalforeningene bør ta med seg når sommeren 2023 
planlegges. 
 
4. Øke de frivilliges kompetanse i møte med barn og unge  
4.1 Bidra til nødvendige temakurs på oppvekstfeltet 
4.2 Bidra til å markedsføre kurstilbud for frivillige i aktivitet med barn og unge  
4.3 Være representert på workshop/erfaringsutveksling for aktivitetsledere i løpet av 2022 
 
Det ble gjennomført fire oppvekstskurs i Hedmark i løpet av året. Vi har hatt fokus på å sette opp 
kurset jevnlig slik at nye frivillige kurses raskt når de skal ut i aktivitet. Det ble også gjennomført kurs i 
Dialog og konflikthåndtering, Tør du lytte, aktivitetslederkurs og to Treffpunkt-kurs i løpet av høsten. 
I mai ble det tilbudt vannredningskurs i samarbeid med Ankerskogen svømmehall, tilbudet gikk ut til 
frivillige i Ferie for alle og BARK. 
 
På nyåret ble det gjennomført digital BARK-prat, en uformell erfaringsutveksling der frivillige kunne 
ta opp aktuelle tema, og her ble tanken om en felles BARK-leir presentert. I løpet av våren ble alle 
BARK-gruppene invitert til DK for planlegging av BARK-leir. I september ble leiren gjennomført med 
80 deltakere – frivillige og barn – fra fire BARK-grupper. Leiren ble gjennomført med midler fra Barn 
og ungeløftet. 
 
Under Røde Kors-helga i november ble det arrangert fagsamling for oppvekstaktiviteter, denne ble 
gjennomført som en uformell erfaringsutveksling rundt hva de ulike aktivitetene lykkes med og hva 
de ser som utfordrende. I november deltok også fire frivillige fra Stange, Hamar og Ringsaker på 
nasjonal samling for BARK-frivillige i Bergen. 
 
Å tilby både grunnleggende kursing og mer spesialisert kompetanse er et kontinuerlig arbeid vi vil 
fortsette å ha fokus på også i 2023. 
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5. Gi økt støtte til barn og unge som opplever utfordringer i skolen, samt styrke dem i å 
  mestre utfordringer 
5.1 Styrke leksehjelptilbudet og markedsføre det inn mot skoler etter at Røde Kors-vurderingen 
 er gjennomført 
5.2 Følge opp eksisterende og bistå med synliggjøring av nye leksehjelptilbud 
5.3 Se på mulighet for møteplasser, der leksehjelp er en del av tilbudet 
5.4 Markedsføre Treffpunkt overfor lokalforeningene og bistå med etablering av tilbud for   

Ungdom 
 
Vi har i dag leksehjelptilbud drevet av Elverum Røde Kors og Hamar Røde Kors. Det ble jobbet med 
rekruttering til oppstart av leksehjelptilbud i Kongsvinger høsten 2021/vinteren 2022, det lyktes ikke 
å rekruttere nok frivillige til å etablere en stabil aktivitet. Tilbudet i Kongsvinger ble dermed lagt på is.  
 
Initiativ til nye leksehjelptilbud bør komme fra lokalforeningene og bunne i et lokalt behov, det har 
derfor ikke blitt prioritert å se på nye leksehjelptilbud fra distriktets side. Distriktet fikk heller ingen 
henvendelser fra skoler med ønske om leksehjelp i 2022. Det er vanskelig å styrke alle tilbud 
samtidig, de siste årene har både antall BARK-grupper og Ferie for alle-tilbud økt mye. Før det 
etableres enda nye aktiviteter må fokus framover være å bidra til bærekraftighet i aktivitetene som 
allerede er etablert. 
 
Treffpunkt er en aktivitet under Røde Kors Ungdom, aktiviteten baserer seg på ung-til-ung, ung 
frivillig og ung deltaker, men det er åpent for at frivillige i alle aldre kan bidra. Det er et ønske å 
etablere Treffpunkt-aktivitet for ungdom på flere steder i distriktet. Som en del av arbeidet med 
markedsføring av Treffpunkt ble det satt opp eget Treffpunkt-kurs under Røde Kors-helga. I 2022 var 
det Treffpunkt/Sosialmøteplass for ungdom i Eidskog, Elverum og Rendalen. I Elverum driftes selve 
aktiviteten av Elverum Folkehøgskole, i Rendalen har møteplass for ungdom nylig kommet i gang og 
driftes i hovedsak av Frivilligsentralen.  
 
 

Hedmarks nasjonale indikatorer Årsambisjon 
2022 

Resultat 
2022 

Årsambisjon 
2023 

Antall frivillige i aktiviteter for barn og unge 120 145 140 

Antall frivillige i aktiviteter for Røde Kors Ungdom 25 23 25 

Antall deltakere i Ferie for alle  
(familieopphold med minimum 3 overnattinger) 

150 197 250 

Antall BARK-grupper 
6 8 9 
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2.3 LIV I VERDIGHET 
 

 

Distriktets mål og prioriteringer 
Hedmark Røde Kors ønsker å bidra til at flest mulig mennesker mestrer eget liv og egen hverdag i 
kontakt med andre. Det får vi til gjennom frivillig innsats, møteplasser og gjennom å sette sosiale 
behov og temaer på dagsorden i våre lokalsamfunn. Vi vil: 

1 Støtte foreningene i aktiviteter som forebygger utenforskap og bidrar til sosial inkludering 
1.1 Gjennomføre idedugnad for å øke antallet frivillige i besøkstjenesten, slik at mennesker som 
 har behov for det, kan få tilbud om besøksvenn, nettverksbygging og aktivitet.  
 
Grunnet flyktningkrisen ble fokuset flyttet fra rekruttering i besøkstjenesten til rekruttering for 
migrasjonsfeltet, så hovedfokus har ligget der gjennom året. Det er allikevel gjennomført en god 
rekruttering gjennom året. Besøkstjenesten har hatt avisoppslag i flere lokalaviser og på radio, og 
rekruttering og ivaretakelse av eksisterende frivillige har vært fokusområde. 

I høst ble det igangsatt et samarbeid med Oppland Røde Kors for å kunne dele erfaringer for lokal 
rekruttering, og for å utprøve ulike rekrutteringsmetoder. Felles fagsamling og kurs som for eksempel 
på Røde Kors-helgen er et viktige bidrag for å bli kjent på tvers og dele erfaringer.  

 

2 Forebygge ensomhet og utenforskap 
2.1 Gjennomføre et D-rådsmøte med tema ensomhet, utenforskap og bruk av digitale verktøy 
  for å motvirke ensomhet 
2.2 Synliggjøre at besøkstjenesten er et tilbud for også yngre ensomme 
2.3 Bidra til å søke midler, planlegge og gjennomføre konferanse med tema ensomhet,   
 utenforskap og inkludering 
 
Hindre og lindre ensomhet og utenforskap har vært gjennomgående tema på D-rådsmøter gjennom 
året, og ligger til grunn for alle aktiviteter innen fagområdet sosial inkludering. Arbeidet med bruk av 
digitale verktøy som startet med KOMP-prosjektet i 2021 var planlagt videreført. Det ble igangsatt en 
videreføring av prosjektet i januar/februar, men så kom flyktningkrisen og arbeidsoppgavene og vårt 
hovedfokus måtte tilpasses. Prosjektmidler som ble tildelt for dette i 2022 er det derfor søkt om å få 
overført til 2023 for å ta tak i dette igjen. 

Røde Kors vil: 

• Være en tydelig talsperson for humanitære verdier og rettigheter i alt vi gjør  
• Redusere ensomhet og isolasjon  
• Redusere utenforskap og styrke mestring  
• Gi mennesker mulighet til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet sitt gjennom frivillig engasjement  
• Bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov for mennesker som står utenfor velferdsstatens 

helsehjelp og sikkerhetsnett  
• Videreutvikle Røde Kors Omsorg med kompetanse og kapasitet til å respondere godt på behov i 

lokalsamfunnet  
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Besøkstjenesten som et tilbud for yngre ensomme har stått litt på vent. Landsstyret jobbet med en 
klargjøring og mulig mandatendring for målgruppen innen besøkstjenesten. Det har likevel vært noen 
tiltak for målgruppen, blant annet ved å starte et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og 
Besøksvenn med hund. 

Konferansen med tema ensomhet, utenforskap og inkludering for eksterne måtte utsettes til 2023, 
grunnet flyktningestrømmen. Temaet ble i midlertidig lagt inn som overordnet tematikk for den store 
felles Røde Kors-helgen i november. Det er i tillegg arrangert egne fagsamlinger, temamøter og lokale 
samlinger for frivillige innen de ulike aktivitetene gjennom året med dette som gjennomgående 
tematikk. 

 
3 Motvirke isolasjon blant innsatte i fengsel 
3.1 Bidra til rekruttering av nye visitorer 
3.2 Bidra til gjennomføring av temakurs og erfaringssamlinger for visitorer 
3.3 Bidra til synliggjøring av visitortjenesten gjennom nyhetsbrev og sosiale medier 
 
Visitortjenesten har rekruttert åtte nye frivillige gjennom egne kanaler og frivillig.no. 

I mai kunne vi endelig inviterer til temamøte igjen. Denne gangen fikk vi besøk av en innsatt som 
fortalte sterke historier fra livet sitt. Flere visitorer fra Hamar kom og var med, og andre kunne følge 
det digitalt. 

I anledning Frivillighetens år arrangerte vi en kjempefest for alle visitorene. De fikk først et kåseri av 
Per Anders Nordengen, Fri Villig og Het, deretter kom Petter Nyquist også kjent som Petter Uteligger 
som fortalte om tiden på gata. Vi serverte mat og kaker. Det kom visitorer både fra Hamar og 
Kongsvinger. 

Hver måned mottar visitorene i Innlandet nyhetsbrev med faglig rettet innhold, samt informasjon om 
aktiviteter, kurs, aktuelle saker og invitasjoner til spennende temamøter. Visitor har også fått en del 
saker i Røde Kors-avisen, lokalaviser, Workplace, og magasiner. 

 

4 Motvirke isolasjon blant eldre, hindre ensomhet blant eldre uten nettverk og nå ut til flere 
 gjennom besøkstjenesten 
4.1 Gjennomføre erfaringssamlinger for frivillig i aktivitetene 
4.2 Besøke aktiviteter for eldre og bidra til synliggjøring gjennom nyhetsbrev og sosiale medier 
 
 Det har blitt gjennomført et betydelig antall startkurs for nye frivillige gjennom året, samt kursing 
innen besøkstjenesten, både med og uten hund. På høsten har fokuset vært på bistand til økt lokal 
aktivitet. Det er arrangert erfaringssamlinger for både besøkstjenesten med og uten hund og 
våketjenesten. Både D-råd og fagrådgivere har hatt søkelys på besøk på lokal aktivitet for å kartlegge 
behov for bistand og hente erfaringer.  
Det har vært god synliggjøring i både eksterne og interne medier, både lokalt og i forbindelse med 
aktiviteter som seniorferie.  
 
Seniorferie 2022 
Gjennom bruken av penger fra DAM-stiftelsen ble det totalt arrangert tre seniorferieopphold for 
eldre våren 2022. Et opphold i april på Eidene som var et utsatt opphold fra planlagt desember 2021, 
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som da måtte utsettes grunnet korona-nedstenging. I tillegg ble det arrangert et opphold på Merket 
og et på Eidene i juni med deltakere fra hele fylket. Det er en tydelig økning i interessen for 
seniorferie, og lokalforeninger rapporterer at det bidrar til økt rekruttering av både deltakere og 
frivillige til andre aktiviteter. Totalt deltok 128 deltakere på seniorferieopphold organisert av DK i 
2022, samt 16 frivillige. Det er i tillegg arrangert egne seniorferieopphold av flere lokalforeninger. 
 
 
5 Motvirke isolasjon og ensomhet blant flyktninger og andre migranter samt jobbe for å 
 videreføre og videreutvikle innsatsen for integrering og inkludering 
5.1 Gjennomføre av erfaringssamling for frivillige i migrasjonsaktiviteter 
 
Migrasjonsarbeidet fikk naturlig nok et stort fokus dette året, grunnet den økte tilstrømmingen av fra 
Ukraina.  Her har det vært en stor rekruttering og kursaktivitet. Det ble arrangert en rekke 
informasjonsmøter ute i lokalforeninger for lokalbefolkningen, ofte i samarbeid med kommune og 
andre. Denne våren ble det opprettet totalt syv nye mottak i Hedmark i tillegg til eksisterende 
mottak i Ringsaker. Det har vært et tett samarbeid under opprettelse og organisering av beredskap 
og aktiviteter. Etter sommeren ble antallet redusert til fire mottak, og vi har nå samarbeidsavtale 
med fire av dem. Det er ukentlig aktivitet på mottaket i Ringsaker, mens på de to andre ble det blant 
annet arrangert julefest i samarbeid med lokalforeninger, mottaket og sanitetsforeningen. 
Det ble også startet opp en ny norsktreningsgruppe. Det var tilbud om migrasjonssamling på Røde 
Kors-helgen men den ble avlyst grunnet få påmeldte, men det ble gjennomført et migrasjonskurs i 
løpet av helgen. 
 
 
6 Jobbe for å videreutvikle tilbudet om vitnestøtte 
 
Vitnestøtte er en aktivitet som ble helt nedstengt under korona fordi domstolene stengte helt og gikk 
over til digitale rettsaker. Aktiviteten er på vei til å ta seg opp igjen utover 2022, men grunnet 
domstolenes forsinkelser i sine rettsprosesser har dette tatt tid. Det foreligger en mulighet for 
oppstart av vitnestøtte ved domstolen på Hamar hvor de tidligere ikke har hatt behov, i løpet av 
2023. Det er litt aktivitet i Elverum og Kongsvinger, men den er lavere enn før pandemien.  

Det har blitt gjennomføre flere digitale kurs fra nasjonalt hold der flere fra Hedmark har deltatt.   

 
7 Jobbe for å videreutvikle Røde Kors våketjeneste  
7.1 Bistå lokalforeninger ved etablering av nye våketjenestetilbud, samt følge opp      
 eksisterende tilbud 
7.2 Bidra til kursing og erfaringsutveksling i Røde Kors Våketjeneste 
 
I løpet av året har det i Hedmark blitt opprettet våketjeneste i tre nye lokalforeningen. Dette gjør 
Hedmark til et av de mest aktive distriktene innenfor denne aktiviteten. Hamar og Vang har 
opprettet våketjeneste sammen i Hamar kommune. Furnes og Brumunddal er ny våketjeneste i 
Ringsaker kommune.  
Det har blitt gjennomført erfaringssamlinger og kursing i våketjeneste i løpet av året i samarbeid med 
Oppland RK.  
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I 2021 var det registret 62 våkeoppdrag i Hedmark og 1395 timer i tjenesten.  
I 2022 er det registret 75 våkeoppdrag og 1408 tjenestetimer, hvorav tilstedeværelse på tidspunkt 
for død i 30 av dem. I nesten alle oppdragene har våketjenesten gått i turnus sammen med 
pårørende.  Det har vært økende interesse fra media om tilbudet, og det har vært en meget god 
rekruttering av nye våkere. Det er også flere i Røde Kors som er aktive i andre aktiviteter som også 
har sagt seg villige til å bli med i våketjenesten i tillegg.   

 
 

Hedmarks nasjonale indikatorer Årsambisjon 
2022 

Resultat 
2022 

Årsambisjon 
2023 

Antall frivillige i aktiviteten Besøkstjeneste 600 521 600 

Antall frivillige i aktivitet for flyktninger og innvandrere 100 177 180 

Dekningsgrad frivillige i aktiviteten visitortjenesten i 
fengsler med soningsplasser på høyt sikkerhetsnivå 

29% 21 % 21% 
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Organisatoriske mål – styringsindikatorer, prosjekt og leveranser 
 
3.1 HUMANITÆR EFFEKT 
 

Røde Kors vil: 

• Videreutvikle kunnskap om og skape aksept for samfunnets sårbarhet og humanitære behov  
• Tilpasse humanitære aktiviteter til dagens og fremtidens behov, basert på Røde Kors-vurderingen 

og kunnskap om effekten av vår innsats  
• Drive koordinert og målrettet samarbeid med offentlige og private aktører, mellom ulike deler av 

vår organisasjon, og med søsterforeninger og Bevegelsen  
• Bygge kompetanse og evne til å redusere menneskelige lidelser og selvmordsfare  
• Få gjennomslag for en bærekraftig og humanitær politikk, som tar hensyn til kommende 

generasjoner og reduserer de humanitære konsekvensene av klimaendringene  
 

 

Distriktets mål og prioriteringer 

Vi vil: 
 
1 Synliggjøre vårt arbeid lokalt og regionalt.  

1.1 Utvikle og styrke bruken av ulike kommunikasjonskanaler for å nå flere brukere, 
samarbeidspartnere og donorer 

1.2 Arrangere møter og delta på samlinger med aktuelle politikere, ansatte i fylkeskommunen 
og hos statsforvalteren. 

1.3 Etablere kontakt og bli kjent med frivillige organisasjoner på fylkesnivå for finne aktuelle 
samarbeidsarenaer.  

1.4 Styrke nettsiden som offisiell kommunikasjonskanal for publisering av aktuelle saker og 
informasjon av offentlig interesse. Med formål å øke trafikken på 
www.rodekors.no/hedmark. 

1.5 Etablere “satellitter” og rutiner for innsamling av stoff på distriktsnivå. For å effektivisere 
innhenting av stoff og materiell til kommunikasjonsformål. 

1.6 Øke antall følgere til 3000 på Hedmark Røde Kors sin offisielle Facebookside. 
1.7 Tilby og gjennomføre kurs i bruk av sosiale medier for lokalforeningene. 
1.8 Tilby og gjennomføre talspersonskurs og medietrening for tillitsvalgte og aktivitetsledere. 
1.9 Opprettholde frekvensen på omtale i riksdekkende medier (to pr. år). 
1.10 Opprettholde frekvensen på proaktive presseutspill og innsalg for omtale i 

regionale/lokale medier (Snitt en pr. måned) 
1.11  Øke videoproduksjon og frekvensen på publiseringer i Youtube-kanalen “Røde Kors i 

Innlandet”. 
 
1. Synliggjøre vårt arbeid lokalt og regionalt. 
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Røde Kors i Innlandet jobber kontinuerlig med å synliggjøre våre aktiviteter. Målet er å få flere 
frivillige, gjøre flere oppmerksomme på Røde Kors-aktivitetene i sitt nærmiljø og hele tiden ha 
søkelys på Røde Kors sitt omdømme som en organisasjon som avdekker og hindrer nød, gir rask 
respons når krisen oppstår og som bidrar til å styrke lokalsamfunnet. Det er flere måter å gjøre 
dette på, og vi i Røde Kors i Innlandet har valgt å produsere saker i egne kanaler, samt jobbe for å 
få medieoppmerksomhet rundt våre aktiviteter. I tillegg har vi søkelys på politisk 
påvirkningsarbeid. 
Vi kan dele vårt arbeid rundt synliggjøring og bekjentgjøring inn i to punkter. Intern 
kommunikasjon og ekstern kommunikasjon. 
Intern kommunikasjon – Hedmark Røde Kors har mange lukkede Facebook-grupper. Hedmark 
Røde Kors lukket er et godt eksempel på dette med 386 følgere. Her legges det ut nyheter om 
Ferie for alle, nabolagsmøter, kurstilbud og annet. Facebook-gruppen Hedmark Røde Kors 
Hjelpekorps (lukket), er en annen Facebookside som brukes mye og som følges av 251 personer.  

Innen internkommunikasjon kommer også nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet sendes ut en gang i 
måneden til alle distrikt- og lokalt tillitsvalgte samt alle aktivitetsledere. Det er totalt i Innlandet 
520 mottakere. Det oppfordres til å sende nyhetsbrevet videre til alle frivillige i lokalforeningene.  
 
Ekstern kommunikasjon – med ekstern kommunikasjon menes øvrig publikum som ikke 
nødvendigvis er tett koblet til Røde Kors. Vi når denne gruppen via flere kanaler. 
Facebook: Hedmark Røde Kors har 2889 følgere på Facebook. Dette er en økning fra i 2021, og 
målsetningen er å få flere til å følge siden.  
Instagram: I høst fikk Røde Kors i Innlandet Instagram-konto. 30 innlegg er publisert og kontoen 
har 182 følgere. 
Hjemmeside: Stadig flere finner veien til Hedmark Røde Kors sin hjemmeside. Her legges det ut 
både nyheter og annen informasjon om for eksempel kurs og frister. Flest klikk på hjemmesiden 
finner vi på Røde Kors-helg, Hamar Røde Kors og ønsketreet. De fleste finner oss via 
søkemotorer. Deretter kommer direkte trafikk og sosiale medier.  
YouTube: Røde Kors i Innlandet har en side på YouTube. Dette er mest en landingside for 
egenproduserte filmer som publiseres videre andre steder.  
 
Politisk påvirkningsarbeid – Hedmark Røde Kors har gjennomført møter med flere politikere på 
forskjellige nivåer. Høsten 2022 fikk vi besøk av finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Vi har 
også hatt flere ordførertreff, med blant andre ordfører i Sør-Odal Knut Hvithammer, og ordfører i 
Hamar, Einar Busterud. På fylkesnivå har Hedmark Røde Kors møtt fylkestingspolitikere Truls 
Gihlemoen og Mai Bakken. 
 
Media – Røde Kors i Hedmark har gjennom året vært omtalt 767 ganger i media. Toppen var i 
desember da Ønsketreet fikk mye oppmerksomhet mange steder i fylket. I desember fikk Røde 
Kors i Hedmark omtale 122 ganger. Det er en solid økning fra året før hvor tallet var 73.  
 Her er noen av sakene som ga oss omtale i 2022: 
 Tv2 – ønsketreet. 
 Hamar Arbeiderblad – artikkel om frivillig Rasmus Dyresen Lilleløkken og hjelpekorps. 
 NRK Innlandet – økte levekostnader merkes hos Røde Kors. 
 Hedmarksradioene – Røde Kors-helg, ny forening i Odal, behov for frivillige i BARK. 
 Glåmdalen – Ønsketreet. 
 Ringsaker Blad – Ønsketreet. 
 Hamar Arbeiderblad – Ferie for alle. 
 
 



26

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:
•   Solli, Svein (06.03.1953), 22.02.2023 
•   Røraas, Hanne-Gunn (12.12.1961), 22.02.2023 
•   Auestad, Lill-Cathrin Bergseteren (03.09.1987), 21.02.2023 
•   von Gegerfelt, Erika B (19.09.1985), 21.02.2023 
•   Sanner, Aud Rolseth (12.06.1948), 21.02.2023 
•   Kvaal, Magnus (06.12.1972), 21.02.2023 
•   Molstad, Lars (06.12.1979), 21.02.2023 
•   Liland, Merethe (04.03.1958), 21.02.2023 
•   Lilleløkken, Rasmus Dyresen (09.10.1992), 21.02.2023 
•   Neergaard, Karianne Fiena (24.02.1981), 21.02.2023

    
 

Side 20 av 29 
 

 
2 Evaluere om vår aktivitet bidrar til våre målsettinger og bruke kunnskapen til å utvikle 

aktiviteten.  
2.1 DS, d-rådene og utvalgene har rapportert, fulgt opp og iverksatt tiltak for å nå målene i 

handlingsplanen. 
2.2 Organisere og delegere egnede oppgaver og aktiviteter på distriktsnivå til 

arbeidsgrupper/team. Distriktsstyret har arbeidsgrupper for oppfølging av aktuelle saker i 
tillegg til utvalgene.  

2.3 Løpende evaluere og iverksette tiltak for å nå de nasjonale Mot felles mål-indikatorene. 
Det rapporteres pr. tertial og generalsekretæren holder resultatutviklingsmøte med daglig 
leder. Styrer og råd jobber med målsetningen gjennom sine aktiviteter og tiltak.  

 
3 Samarbeide nasjonalt og internasjonalt 

3.1 Delta aktivt i fylkesberedskapsrådet i Innlandet fylke og benytte deltakelsen til beste for egen 
organisasjon. Røde Kors i Innlandet er representert i rådet, vi har deltatt i arbeidsgrupper, 
innsatsgrupper og delt informasjon om Røde Kors sin virksomhet med aktørene i rådet.  

3.2 Det internasjonale distriktssamarbeidet med Vitebsk Røde Kors i Hviterussland og Visaginas 
Røde Kors i Litauen er avsluttet. I pandemiperioden var det få muligheter til å ha utveksling 
og møter.  
 

4 Styrke vår kompetanse og evne til å bidra i arbeidet med å redusere menneskelige lidelser og 
selvmordsfare 
4.1 Tilby temakurset "Førstehjelp mot selvmord” som en del av den grunnleggende opplæringen 

minst en gang per halvår. 
 
Det ble gjennomført tre temakurs “Førstehjelp mot selvmord” i 2022. Alle kursene hadde bred 
deltakelse fra både hjelpekorps, beredskap og omsorg. 
 
 

Hedmarks nasjonale indikatorer Årsambisjon 
2022 

Resultat 
2022 

Årsambisjon 
2023 

Antall arrangementer åpent for eksternt publikum 
med humanitære behov som tema arrangert av 
distriktsforeninger 

1 6 1 

Antall møter gjennomført av distriktsforeninger med fylkes-
/stortingspolitikere 

4 3 1 

 



27

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:
•   Solli, Svein (06.03.1953), 22.02.2023 
•   Røraas, Hanne-Gunn (12.12.1961), 22.02.2023 
•   Auestad, Lill-Cathrin Bergseteren (03.09.1987), 21.02.2023 
•   von Gegerfelt, Erika B (19.09.1985), 21.02.2023 
•   Sanner, Aud Rolseth (12.06.1948), 21.02.2023 
•   Kvaal, Magnus (06.12.1972), 21.02.2023 
•   Molstad, Lars (06.12.1979), 21.02.2023 
•   Liland, Merethe (04.03.1958), 21.02.2023 
•   Lilleløkken, Rasmus Dyresen (09.10.1992), 21.02.2023 
•   Neergaard, Karianne Fiena (24.02.1981), 21.02.2023

    
 

Side 21 av 29 
 

3.2 STYRKE FRIVILLIGHETEN 
 

Røde Kors vil: 

• Inspirere og rekruttere flere medlemmer og frivillige  
• Motta, lære opp og sette frivillige raskere i aktivitet, samt arbeide for å beholde eksisterende 

frivillige og medlemmer  
• Sikre god oppfølging og legge til rette for ulike måter å være frivillig på, og tilrettelegge slik at alle 

skal kunne delta  
• Styrke lokal ledelse og gjøre det enkelt å administrere frivillig innsats, tilpasset lokale forhold  
• Styrke kunnskapsdeling og nytenkning mellom frivillige lokalt, nasjonalt og globalt  

 

 

Distriktets mål og prioriteringer 

Vi vil: 

1 Jobbe for å rekruttere flere frivillige til Røde Kors aktiviteter     
1.1 Bidra til gjennomføring av workshoper og andre arenaer med rekruttering og ivaretakelse 

av frivillige som tema 
1.2 Benytte kunnskapen fra Frivilligundersøkelsen 2021 i rekrutteringsarbeidet  
1.3 Utvikle Røde Kors til å bli en attraktiv organisasjon for nye frivillige  
1.4 Engasjere oss for å ta ut potensialet i «Fremtidens frivillighet» 

 
2 Frivillighetskommunikasjon  

2.1 Motivere flere frivillige til å benytte Korsveien og arbeidsrom som fremste informasjonskanal 
internt.  

2.2 Etablere Workplace som lavterskel intern kommunikasjonskanal for tillitsvalgte og 
aktivitetsledere.  

2.3 Sørge for at frivillige mottar informasjon og aktuelle nyhetssaker i månedlig digitalt 
nyhetsbrev. 

 
3 Styrke organisasjons- og foreningsarbeidet i Hedmark 

3.1 Videreføre Kveldsprat som arena for erfaringsdeling og læring  
3.2 Videreføre nabolagssamarbeid for lokalforeninger 
3.3 Gjennomføre Røde Kors-helg høsten 2022 i samarbeid med Oppland Røde Kors 
3.4 Gjennomføre Lederforum i forbindelse med distriktsårsmøte og Røde Kors-helg 
 
Kveldsprat, som en organisasjonsfaglig møteplass, har hatt 36 gjennomføringer i 2022 med  
5-30 deltakere. Temaene er i stor grad gjentatt fra tidligere år og er gjeldende for alle lokale 
Røde Kors-foreninger. Med et potensiale på 670 tillitsvalgte og 200 aktivitetsledere burde det 
vært grunnlag for enda bedre og bredere deltakelse. 
 
Nabolagsmøtene på våren ble ikke gjennomført i henhold til opprinnelig plan – mye grunnet i 
andre arbeidskrevende oppgaver for fagrådgiverne/foreningskontaktene i perioden hvor møtene 
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skulle arrangeres. Som svar på disse utfordringene ble det besluttet at organisasjonsrådgiver 
skulle tilrettelegge alle de åtte nabolagsmøtene i september i samarbeid med vertsforeningene. 
 
Resultatet ble møter i alle de åtte nabolagene i løpet av tre uker i september – tema var i stor 
grad organisasjon og drift av lokal Røde Kors-forening. På møtene deltok 2-8 foreninger, enkelte 
distriktstillitsvalgte og andre fra DK. Erfaringen viste at denne tilretteleggingen fungerte greit. 
Den viste også nytten av at man alltid skal være minst to representanter fra DK i møtene. 
 
Røde Kors-helg 2022 for Hedmark Røde Kors og Oppland Røde Kors ble gjennomført på 
Lillehammer i november med 380 involverte. De 30 kursene og fagprogrammet utgjorde omtrent 
3000 deltakertimer. Fleksibilitet og valgmuligheter gjør at alle nye og gamle frivillige kan bygge 
eget program og få godt utbytte av å delta hele helgen. 
 
Arrangementet ble i stor grad subsidiert av distriktenes tilskudd og Stiftelsen DAM. Dette gjør at 
foreningenes egenbetaling ikke er til hinder for stor deltakelse. Enkelte foreninger hadde fullt 
frislipp for deltakelse – også for helt nye frivillige. 
 
I tillegg til kurs og fagstoff ble det gjennomført en stor beredskapsøvelse, det var foredrag og god 
plass til mingling og erfaringsutveksling. På kveldene var det «kviss» og underholdning. 
 
De skriftlige tilbakemeldingene etter Røde Kors-helg 2022 er fantastiske. 97% svarte at det burde 
arrangeres tilsvarende helg neste år og totalvurdering ligger på 5,96 av 7 mulige. Likevel er det 
enkelte læringspunkter som bør være med videre – som å legge den til en annen helg som 
tidsmessig kanskje kan passe flere. 
 

 
4 Tilrettelegge for digitale fagsamlinger  

4.1 Gjennomføre digitale fagsamlinger der det er hensiktsmessig. 
Vi har invitert til teamsmøter for Røde Kors foreningene når det har vært aktuelle saker innenfor 
beredskap, organisasjon og andre tema. Fordelen med møtene er at de er tidseffektive, 
kostnadseffektive og miljøvennlige. I tillegg har de fleste vært åpne for alle.  

 
5 Ta imot nye frivillige og medlemmer med mål om at de kommer raskt i aktivitet eller inn i 

sosiale fellesskap. 
5.1 Bidra til at foreningene raskt tar kontakt med nye frivillige som melder seg til Røde Kors.  
5.2 Gi opplæring og motivere foreningene til å ta i bruk den nye digitale tjenesten «mottak av 

nye frivillige» i mitt Røde Kors.  
5.3 Iverksette tiltak etter funn i, og anbefalinger fra, Frivillighetsundersøkelsen 2021. Vi har 

brukt funn i undersøkelsen i forum der det har vært diskutert rekruttering av nye frivillige, 
men vi har ikke iverksatt konkrete tiltak.  

Røde Kors har utviklet og forbedret prosessen for innmelding og mottak av nye frivillige i Mitt 
Røde Kors. Distriktet har gitt opplæring og fulgt opp foreningene i mottaksprosessen.  
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Hedmarks nasjonale indikatorer Årsambisjon 
2022 

Resultat 
2022 

Årsambisjon 
2023 

Antall frivillige 1550 1467 1600 

Antall unike brukere av Mitt Røde Kors Ikke 
registrert 

Ikke 
registrert 

147 

Antall medlemmer rekruttert av lokalforeninger 200 362 200 
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3.3 ÅPEN OG ENDRINGSDYKTIG 
 

Røde Kors vil: 

• Utvikle gode ledere som setter retning, engasjerer og gjennomfører.  
• Videreutvikle en sunn organisasjonskultur, tuftet på åpenhet, inkludering og gjensidig respekt og et 

velfungerende samvirke mellom frivillige og ansatte.  
• Videreutvikle en tydelig og gjennomgående beredskapskultur  
• Styrke likestilling, mangfold og ungdomsdeltakelse i alle ledd i organisasjonen  
• Investere i digitale løsninger og nye måter å arbeide på for å styrke våre humanitære resultater og 

ivareta krav til personvern  
• Styrke vår evne til å drive effektive innovasjons- og endringsprosesser  

 

 

Distriktets mål og prioriteringer 

Vi vil: 

1 Videreutvikle en sunn organisasjonskultur i Hedmark Røde Kors 
1.1 Oppfordre til og legge til rette for årlig gjennomgang av Røde Kors’ etikkerklæring og 

Veileder for håndtering og varsling av kritikkverdige forhold i Røde Kors i styrer og råd og 
innenfor aktiviteter. Vi har i møter, kurs og samlinger gitt informasjon om og opplæring i 
aktuelle forhold rundt det å bygge en god kultur.  
 

2 Tilby og gjennomføre leder- og organisasjonskurs for distriktstillitsvalgte, lokalforeningsledere, 
lokale tillitsvalgte ellers og aktivitetsledere. 
2.1 Arrangere kurs lokalt ved etterspørsel og på distriktsnivå i ledersamlinger og Røde Kors helg  

 
Av de omtrent 30 kursene på Røde Kors-helg 2022, var 10 av disse innenfor området ledelse og 
organisasjon. I tillegg var det stort fokus på organisasjonsopplæring i oppstartssamling for 
distriktstillitsvalgte og i nabolagsmøtene. Lokalt er det i mindre grad gjennomført 
kurs/workshops og i større grad veiledning i konkrete saker. 

 
 

3 Motivere og rekruttere til deltagelse på lederutviklingsprogrammet til Røde Kors 
3.1 Planlegge og rekruttere til lederutviklingsprogrammet i Innlandet, vinteren 2023. Kurset 

tilbys fra Norges Røde Kors og vi har ikke planlagt å gjennomføre det på distriktsnivå.  
3.2 Rekruttere deltagere til sentral gjennomføring av lederutviklingsprogram. Programmet ble 

markedsført via våre kanaler og vi har hatt to deltagere i årets program.  
 
4 Fortsette arbeidet med å etablere rutiner for behandling og lagring av personopplysninger 

Følge opp distriktets plikter og ansvar for forvaltning av personvern i Røde Kors. Distriktet har 
utarbeidet protokoll for GDPR og fulgt opp aktuelle saker. Støttet og gitt opplæring i 
lokalforeningens arbeid med etablering av rutiner og forsvarlig behandling av 
personopplysninger, gjennom kveldsprat og/eller nyhetsbrev. 
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Hedmarks nasjonale indikatorer Årsambisjon 

2022 
Resultat 

2022 
Årsambisjon 

2023 

Antall avholdte kurs i lederutvikling ved lokal- eller 
distriktsforening 

1 10 1 

Andel lokalforeninger med ungdomsrepresentant i styret 
(under 30 år) 

40% 18% 50% 
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3.4 BÆREKRAFTIG OG ANSVARLIG 
 

Røde Kors vil: 

• Ivareta menneskers sikkerhet, sårbarhet og rettigheter tilknyttet våre aktiviteter og ta vare på 
frivillige, ansatte og delegater  

• At Røde Kors skal ha et mål om å gjennomføre sitt arbeid på en bærekraftig og etisk måte, med 
spesifikke, hensiktsmessige og målbare målsettinger for å redusere vårt eget klima- og miljøavtrykk.  

• Skape nye, og øke eksisterende inntekter som sikrer gjennomføringsevne og uavhengighet  
• Sikre åpen, regelmessig og lett tilgjengelig informasjon om hvordan vi bruker midler og leverer 

resultater  
• Vi vil påvirke beslutningstakere, Røde Kors-bevegelsen og samfunnet for øvrig i å handle på en måte 

som hindrer og reduserer de humanitære konsekvensene av klimaendringene.  
 

 

Distriktets mål og prioriteringer 

Vi vil: 

1 Sikre full åpenhet om hvordan distriktets midler prioriteres, fordeles og brukes 
Distriktsstyrets protokoller, årsregnskap og årsberetning er tilgjengelig på Korsveien.  

2 Bevisstgjøre oss selv og vår omverden på hva vi kan gjøre for å bidra til å hindre og redusere de 
humanitære konsekvensene av klimaendringer i Hedmark  
2.1 Delta på arenaer hvor klima og miljø er på dagorden på fylkes eller nasjonalt nivå. 

Distriktet har deltatt i møter, workshop, seminarer, arbeidsgruppe i prosessen med 
oppdatering av FylkesROS og regional plan for samfunnssikkerhet.  

2.2 Invitere til klimadebatt med politikere og andre organisasjoner (f.eks. Sanitetsforeningen, 
Norsk Folkehjelp osv.) Ikke gjennomført dette i år.  

2.3 I stor grad gjennomføre kortere møter og fagsamlinger digitalt for å redusere Hedmark 
Røde Kors’ klimaavtrykk ved å spare reise. Der det har vært hensiktsmessig er Teams-
møter brukt i tillitsvalgt-, frivillig- og ansattelinjen. 

 

Hedmarks nasjonale indikatorer Årsambisjon 
2022 

Resultat 
2022 

Årsambisjon 
2023 

Årlig reduksjon i CO2-ekvivalenter fra flyreiser i Røde Kors2  -10% -13% -10% 

Andel lokal- og distriktsforeninger med godkjent GDPR-
protokoll 

100% 100% 100% 

 

 
2 Her er utgangspunktet ikke kjent for Hedmark Røde Kors. Inntrykket er at det er svært få flyreiser per år, og 
derfor få muligheter for reduksjon.  
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Distriktets organer og tillitsvalgte i Hedmark Røde Kors 
 

Distriktsstyret 
Distriktsstyret har i 2022 hatt åtte distriktsstyremøter og behandlet 59 saker. Arbeidsutvalget (AU) 
har hatt åtte møter og behandlet 35 saker. 
Distriktsstyrets sammensetning etter årsmøtet i april:  
Distriktsleder:  Aud Rolseth Sanner (AU) permisjon fra vervet fra mars til desember 2022 
Nestleder:  Magnus Kvaal (AU) fungerende leder fra mars til desember 2022 
Medlemmer:  Merethe Liland, Erika von Gegerfelt og Rasmus Dyresen Lilleløkken (AU) 
D-rådsleder hjelpekorps:  Lars Molstad 
D-rådsleder omsorg: Karianne Neergaard 
Varamedlem:  Lill-Cathrin Bergseteren Auestad (AU vara) 
Varamedlem: Svein Solli 
Tilretteleggere DK:  Hanne-Gunn Røraas, Siri Dufset Fjeldberg 
 

Distriktsråd Hedmark Røde Kors Hjelpekorps 
D-rådet har hatt 11 møter i 2022.  
Distriktsrådet sammensetning etter valgmøtet i april:  
Distriktsrådsleder:  Lars Molstad  
Operativ leder/nestleder:  Roar Lien 
Administrativ leder:  Turid Pettersen 
Medlem:  Jan Nordengen 
Varamedlem:  Einy Sunniva Brænd   
Varamedlem:  Marianne Synstad  
Fagrådgiver DK: Annika Bylund/Mette Christensen Furmston 

 
Fagledere 
Fagleder Ettersøkning: Gunn-Kari Gran Haugen 
Fagleder Skred: Thomas Baar 
Fagleder Elv: Jonas Johnsgård 
Fagleder Stille vann:  
Distriktssambandsleder:    Lars Molstad    
Fagleder RØFF: Karoline Sandvik Olsen 
Fagleder transport: Roar Lien 
Instruktørleder: Kjell Inge Stavik 
 

Distriktsråd Hedmark Røde Kors Omsorg  
D-råd omsorg har hatt sju ordinære møter, samt ett arbeidsmøte med aktivitetsplan i 2022. 
 
D-rådets sammensetning etter valgmøtet i april/konstituering ved DS:  
D-rådsleder:  Karianne Neergaard 
Nestleder:  Anne Kathrine Grindalen  
Medlem:  Kari-Anne Hulleberg 
Medlem: Nina Hval Skårholen 
Medlem:  Andreas Sæhlie 
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Varamedlem:  Cicilie Bore  
Fagrådgiver DK:  Helen Rønningsbakken 
 
Kontrollkomité 
Leder:    Lars Linholt 
Medlemmer:  Harry Edvard Tjernstad 
Medlem: Bjørn Dalsveen 
Varamedlem:   Knut Heiberg  
 
Valgkomité distrikt 
Leder:   Jan Arvid Aamo 
Medlem:               Maren Krog 
Medlem:  Hanne Tronstad 
Medlem:  Bjørn Erik Kroken 
Varamedlem:  Inger Lise Jansen 
 

Valgkomité Hedmark Røde Kors Hjelpekorps 
Leder:  Iselin Sesseng 
Medlem: Thor Kristian Ringsbu 
Medlem: Anita Tuveng 
Varamedlem Kjell-Inge Stavik 
Varamedlem  Atle Strand 
 
Beredskapsutvalg 
Beredskapsutvalget har hatt tre møter i 2022 
Leder:  Rasmus Dyresen Lilleløkken 
Medlemmer:  Roar Lien, Lill-Catrin B. Auestad, Nina Hval Skårholen 
Varamedlem: Cicilie Bore 
Fagrådgiver DK:  Bjørn Eric Grøndahl/Hege Lysholm  
 

Opplæringsutvalget 
Opplæringsutvalget har ikke hatt møte i 2022 
Leder:  Erika von Gegerfelt 
Medlemmer:  Karianne Neergaard, Merethe Liland og Kjell Inge Stavik  
Førstehjelpsansvarlig: Mari Synnøve Fuhr Berget 
Fagrådgiver DK:  Helen Rønningsbakken  
 

Representasjon fra distrikt i eksterne fora 
Distriktsleder/fungerende distriktsleder er medlem av Det sentrale råd i Norges Røde Kors.  
Daglig leder er medlem i Fylkesberedskapsrådet for Innlandet. 
Lars Molstad, varaobservatør til Distriktsråd HV-05. 
Rasmus Lilleløkken, vara styremedlem, Norsk Førstehjelpsråd. 
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Distriktskontoret for Røde Kors i Innlandet 

DK er administrasjon for Oppland RK og Hedmark RK. Hedmark RK har økonomisk ansvar for 4,5 
årsverk og 6 årsverk i samarbeid med Oppland Røde Kors stillinger. Sykefraværet i 2022 var på 4,34 
%. Det har ikke vært arbeidsrelaterte ulykker.  

Ansatte pr. 31.12.22: 

Daglig leder Hanne-Gunn Røraas  
 
Enhet administrasjon, økonomi og styring:  
Leder Jan Olav Andersen, rådgivere Jane Kristiansen, Siri Dufset Fjeldberg, Even Strømman og 
kommunikasjonsrådgiver Liv Berit Karlsen. 
 
Enhet frivillighet og organisasjon: 
Leder Hege Kathinka Trætteberg, rådgivere Ole-Johan Dyste, Mette C. Furmston, Bjørn Eric Grøndahl, 
Ragnar Imset, Hege Lysholm, Anne Fosslien Kolstø, Frøydis Hafredal,  
Helen Rønningsbakken, Bente Hallingstad og Cathrine Berger. 

Lokalt ansatte er Mariann Mikkelsen, Hamar Røde Kors og Oline Dalen, Lillehammer Røde Kors. 
I permisjon: Annika Bylund. 

Avslutning 

Distriktsstyret takker alle frivillige, tillitsvalgte, ansatte og samarbeidspartnere 
for samarbeidet i 2022. 

 

Hamar 31.12.22/20.2.2023 

 

 Aud Rolseth Sanner  Magnus Kvaal  
 Distriktsleder  Nestleder     
 
 
 Merethe Liland  Erika von Gegerfelt Rasmus Dyresen Lilleløkken 
 Medlem Medlem Medlem  
 
 
  Lars Molstad  Karianne Neergaard 
  Medlem/d-rådsleder hjelpekorps  Medlem/d-rådsleder omsorg  
 
 
  Lill-Cathrin Bergseteren Auestad  Svein Solli  
  Varamedlem Varamedlem   
 

Hanne-Gunn Røraas 
Daglig leder 
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Regnskap 2022 Regnskap 2021 Budsjett 2022
Note Totalt Totalt Totalt

Anskaffede midler
Medlemsinntekter 140 971 150 030 150 000
Offentlige tilskudd 1 934 313 2 182 561 845 786
Andre tilskudd 1,2 11 003 590 9 087 255 9 540 076
Innsamlede midler og gaver 2 112 355 1 147 336 1 746 000
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på:
- aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 3 1 011 060 677 293 825 000
Finans- og investeringsinntekter 34 983 55 500 53 000
Andre inntekter 1 198 1 098 0

Sum anskaffede midler 15 238 470 13 301 073 13 159 862

Forbrukte midler
Kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0

Kostnader til organisasjonens formål fordelt på:
- tilskudd, bevilgn. mv. til oppf. av org. formål 3 356 860 2 835 842 1 849 400
- kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 2,4,5,6,7,9

REDDE LIV: LOKALT
Kompetent og tydelig beredskapsaktør 192 094 0 0
Videreutvikle Røde Kors Hjelpekorps 369 722 269 478 294 341

TRYGG OPPVEKST
Barn og unge, inkludering 1 940 756 1 578 687 1 737 900

LIV I VERDIGHET
Redusere ensomhet og isolasjon 618 733 1 749 649 611 075
Redusere utenforskap og styrke mestring 897 211 454 494 1 003 100
Bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov 525 695 0 0

HUMANITÆR EFFEKT
Drive koordinert og målrettet samarbeid 0 0 101 000

STYRKE FRIVILLIGHETEN
Tilrettelegging for frivillige 2 797 575 2 253 345 3 384 500
Styrke lokal ledelse 40 496 36 148 76 000

ÅPEN OG ENDRINGSDYKTIG
Videreutvikle en sunn organisasjonskultur 1 805 829 1 765 325 2 175 100

BÆREKRAFTIG OG ANSVARLIG
Skape nye, og øke eksisterende, inntekter 249 781 242 664 225 000

Sum kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 9 437 891 8 349 788 9 608 016

Administrasjonskostnader 6 2 432 489 1 653 929 2 002 446

Sum forbrukte midler 6,7 15 227 240 12 839 559 13 459 862

Årets aktivitetsresultat 11 230 461 514 -300 000

Tillegg/reduksjon av formålskapital
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner -59 908 51 322 0
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner -62 560 86 000 0
Annen formålskapital 133 698 324 191 -300 000

Sum tillegg/reduksjon av formålskapital 13,14 11 230 461 514 -300 000

Hedmark Røde Kors
Aktivitetsregnskap for 2022

Aktivitetsregnskap 2022
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Regnskap 2022 Regnskap 2021 Budsjett 2022
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Offentlige tilskudd 1 934 313 2 182 561 845 786
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Innsamlede midler og gaver 2 112 355 1 147 336 1 746 000
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på:
- aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 3 1 011 060 677 293 825 000
Finans- og investeringsinntekter 34 983 55 500 53 000
Andre inntekter 1 198 1 098 0

Sum anskaffede midler 15 238 470 13 301 073 13 159 862

Forbrukte midler
Kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0

Kostnader til organisasjonens formål fordelt på:
- tilskudd, bevilgn. mv. til oppf. av org. formål 3 356 860 2 835 842 1 849 400
- kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 2,4,5,6,7,9

REDDE LIV: LOKALT
Kompetent og tydelig beredskapsaktør 192 094 0 0
Videreutvikle Røde Kors Hjelpekorps 369 722 269 478 294 341

TRYGG OPPVEKST
Barn og unge, inkludering 1 940 756 1 578 687 1 737 900

LIV I VERDIGHET
Redusere ensomhet og isolasjon 618 733 1 749 649 611 075
Redusere utenforskap og styrke mestring 897 211 454 494 1 003 100
Bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov 525 695 0 0

HUMANITÆR EFFEKT
Drive koordinert og målrettet samarbeid 0 0 101 000

STYRKE FRIVILLIGHETEN
Tilrettelegging for frivillige 2 797 575 2 253 345 3 384 500
Styrke lokal ledelse 40 496 36 148 76 000

ÅPEN OG ENDRINGSDYKTIG
Videreutvikle en sunn organisasjonskultur 1 805 829 1 765 325 2 175 100

BÆREKRAFTIG OG ANSVARLIG
Skape nye, og øke eksisterende, inntekter 249 781 242 664 225 000

Sum kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 9 437 891 8 349 788 9 608 016

Administrasjonskostnader 6 2 432 489 1 653 929 2 002 446

Sum forbrukte midler 6,7 15 227 240 12 839 559 13 459 862

Årets aktivitetsresultat 11 230 461 514 -300 000

Tillegg/reduksjon av formålskapital
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner -59 908 51 322 0
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner -62 560 86 000 0
Annen formålskapital 133 698 324 191 -300 000

Sum tillegg/reduksjon av formålskapital 13,14 11 230 461 514 -300 000

Hedmark Røde Kors
Aktivitetsregnskap for 2022
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Note
Balanse pr. 
31.12.2022

Balanse pr. 
31.12.2021

Transportmidler, inventar og maskiner 4 183 472 49 741
Finansielle anleggsmidler 10 2 500 864 2 366 664
Sum anleggsmidler  2 684 335 2 416 405

Fordringer 11 1 135 343 1 246 412
Bankinnskudd, kontanter og lignende 12 5 902 093 8 804 057
Sum omløpsmidler 7 037 436 10 050 469

SUM EIENDELER 9 721 772 12 466 874

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 369 693 429 601
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 493 628 556 188
Annen formålskapital 4 960 020 4 826 322
Sum formålskapital 13,14 5 823 341 5 812 111

Leverandørgjeld 15 2 019 321 4 245 106
Skyldige offentlige avgifter 68 301 63 373
Annen kortsiktig gjeld 16 1 810 808 2 346 284
Sum kortsiktig gjeld 3 898 430 6 654 763

   
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 9 721 772 12 466 874

Aud Rolseth Sanner
Distriktsleder

Karianne Neergaard
Leder D-råd Omsorg

Lars Molstad
Leder D-råd Hjelpekorps

Hanne-Gunn Røraas
Daglig leder

Nestleder

Merethe Liland

Hedmark Røde Kors
Balanse pr. 31.12.2022

Styrets godkjenning av årsregnskapet 2022

Hamar, 31. desember 2022/20. februar 2023

Magnus Kvaal

Styremedlem

Erika von Gegerfelt
Styremedlem

Rasmus Dyresen Lilleløkken
Styremedlem
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Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet for Hedmark Røde Kors er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for 
ideelle organisasjoner.

Klassifisering av inntekter
Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet. Offentlige tilskudd som det knytter 
seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av kostnader knyttet til den støttede aktivitet. Ikke 
inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen som en forpliktelse under Ubrukte statsmidler. 
Verdien av tingsgaver måles til virkelig verdi på mottakstidspunktet.

Klassifisering av kostnader
I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i tre hovedgrupper: kostnader til anskaffelse av midler, 
kostnader til formålet og administrasjonskostnader.

Klassifisering av eiendeler og gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 
anleggsmidler eller langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler 
vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å 
være forbigående.

Vurdering av fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen etter fradrag for avsetning til dekning av 
påregnelig tap.

Vurdering av driftsmidler
Varige driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost fratrukket ordinære bedriftsøkonomiske 
avskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid 
av kostverdier.

Lønnskostnader
Norges Røde Kors er arbeidsgiver for alle ansatte på distriktskontoret. Første uke i hver måned 
faktureres distriktskontoret for lønn (inkludert feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon), reise og 
utlegg for sine ansatte for foregående måned. Feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon avsettes 
og gjøres opp hos Norges Røde Kors. Fakturering skjer uten merverdiavgift grunnet unntak for 
ideelle organisasjoner på tjenester internt i organisasjonen.

Formålskapitalbevegelser
Midler som organisasjonen har øremerket fra egne midler er oppført under Formålskapital med 
selvpålagte restriksjoner.



40

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:
•   Røraas, Hanne-Gunn (12.12.1961), 22.02.2023 
•   von Gegerfelt, Erika B (19.09.1985), 21.02.2023 
•   Molstad, Lars (06.12.1979), 21.02.2023 
•   Liland, Merethe (04.03.1958), 21.02.2023 
•   Lilleløkken, Rasmus Dyresen (09.10.1992), 21.02.2023 
•   Neergaard, Karianne Fiena (24.02.1981), 21.02.2023 
•   Sanner, Aud Rolseth (12.06.1948), 21.02.2023 
•   Kvaal, Magnus (06.12.1972), 21.02.2023

Note 1 Spesifikasjon av tilskudd

2022 2021
Statstilskudd 245 786 1 554 214
Andre offentlige tilskudd 688 527 628 347
Sum offentlige tilskudd 934 313 2 182 561

Tilskudd fra Norges Røde Kors 10 101 897 7 946 398
Tilskudd fra fond lokal humanitær aktivitet 0 194 116
Tilskudd fra andre Røde Kors-ledd 64 000 116 000
Tjenester fra Norges Røde Kors 837 694 830 741
Sum andre tilskudd 11 003 590 9 087 255

Totale tilskudd 11 937 904 11 269 816

Note 2 Transaksjoner med nærstående parter

Fra Norges Røde Kors
Tilskudd 9 984 282
Pro bono-tjenester 837 694
Videreformidlet momskompensasjon 685 617
Kursstøtte 46 819
Videreformidlet Panto 245 307
Videreformidlet medlemskontingent 140 971
Fond for lokal aktivitet - frie midler 321 000
Videreformidlet Stiftelsen Dam 650 000
Viderefakturert refusjon NAV fra RK 370 467

Til Norges Røde Kors
Pro bono-tjenester 837 694
Lønnskostnader 6 271 755
Viderefakturerte kostnader som går via lønnssystemet 416 336

Fra lokalforeninger
Tilskudd 58 000
Viderefakturert lønn 813 946
Deltakeravgift * 513 700

*) Herav RKH Mjøsregion 168 400

Til lokalforeninger
Tilskudd 3 284 300
Videreformidlet DAM-midler til Ringsaker RK 130 000

Fra andre nærstående parter
XXXXX 0

Til andre nærstående parter
Til Litauen og Hviterussland Røde Kors -72 560

Note 3 Spesifikasjon av inntekter fra aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål

2022 2021
Salgsinntekter 368 484 335 975
Inntekter fra distriktet 513 700 322 950
Andre driftsrelaterte inntekter 128 876 18 368
Sum 1 011 060 677 293

Etter regnskapsloven skal det opplyses om transaksjoner med nærstående parter. For Hedmark Røde Kors er Norges Røde Kors og 
de lokale Røde Kors-foreningene nærstående parter. Nedenfor vises en oversikt over vesentlige transaksjoner med disse.

En vesentlig del av driften finansieres av ulike tilskudd fra Norges Røde Kors. Arbeidsgiveransvaret for de ansatte ligger hos Norges 
Røde Kors, jf. regnskapsprinsippene for ytterligere opplysninger.

For Hedmark Røde Kors er også Hviterussland Røde Kors og Litauen Røde Kors nærstående part. Vesentlige transaksjoner er vist 
nedenfor.
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Note 4 Avskrivninger og varige driftsmidler

Transport-
midler Inventar

Totalt varige 
driftsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.2022 27 000 531 858 558 858
Tilgang i året 188 090 188 090
Avgang i året 0
Anskaffelseskost pr. 31.12.2022 215 090 531 858 746 948

Akkumulerte avskrivninger 01.01.2022 27 000 482 117 482 117
Årets ordinære avskrivninger 11 662 42 697 42 697
Akkumulerte avskrivninger avgang 0
Akk. avskrivninger pr. 31.12.2022 38 662 524 814 524 814

Akk. nedskrivninger pr. 31.12.2022 0

Bokført verdi pr. 31.12.2022 176 428 7 044 183 472

Note 5 Fordeling av felleskostnader

Note 6 Administrasjons- og formålsprosent

2022 2021 2020 2019 2018
Sum adm.kostnader 1 403 207 844 004 994 830 689 630 592 299
Sum forbrukte midler 15 227 240 12 839 559 10 560 021 8 393 876 9 389 889
Administrasjonsprosent 9,2 % 6,6 % 9,4 % 8,2 % 6,3 %

2022 2021 2020 2019 2018
Kostnader til formålet 13 824 033 11 995 555 9 565 191 7 704 246 8 797 590
Sum forbrukte midler 15 227 240 12 839 559 10 560 021 8 393 876 9 389 889
Formålsprosent 90,8 % 93,4 % 90,6 % 91,8 % 93,7 %

Kommentar til endring i administrasjons- og formålsprosent:

Note 7 Artsinndeling av kostnader

2022 2021
Varekjøp 249 781 242 664
Personalkostnader 5 126 883 4 977 153
Avskrivninger 54 359 43 990
Andre driftskostnader 6 344 931 4 735 952
Finanskostnader 94 427 3 959
Tilskudd 3 356 860 2 835 842
Sum kostnader 15 227 240 12 839 559

Note 8 Antall årsverk

2022 2021
Antall årsverk - fast ansatte 8,0 8,2
Antall årsverk - midlertidig ansatte 0,5 1,0
Totalt 8,5 9,2

Konferer punktet "Lønnskostnader" under Regnskapsprinsipper.

Beregningsmåten for administrasjonsprosent ble endret i 2013, slik at kostnader knyttet til distriktsstyret og distriktets årsmøte nå 
inngår i administrasjonsprosenten.

I følge regnskapsstandard for ideelle organisasjoner er administrasjon de aktivitetene som gjøres for å drive organisasjonen, og de 
kostnader som ikke kan henføres til bestemte aktiviteter. Dette er kostnader som overordnet ledelse, revisor- og advokathonorar og 
utarbeidelse av offentlige regnskaper. Fordelingen av felleskostnader er beskrevet i note 5. Administrasjon har sin andel av fordelte 
felleskostnader.

Alle ansatte i Hedmark Røde Kors er ansatt for å arbeide med en eller flere formålsaktiviteter og kostnaden for disse personene er 
fordel på de ulike aktivitetene. Felleskostnadene er fordelt på hovedaktiviteter i forhold til lønnskostnader som er knyttet opp mot 
aktiviteten.
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Note 9 Ytelser til ledelsen

2022 2021
Ytelser til styret
Sum ytelser til styret 0 0

Ytelser til revisor
Ordinær revisjon 28 795 29 349
Særattestasjoner 5 050 4 388
Sum ytelser til revisor (inkl. mva.) 33 845 33 737

Note 10 Finansielle anleggsmidler
2022 2021

ODIN Obligasjonsfond 2 366 664 2 324 392
Forventet avkastning -90 800 42 272
Totalt 2 275 864 2 366 664

Lån til Røde Kors ledd (Løten Røde Kors) 225 000 0
Totalt Finansielle anleggsmidler 2 500 864 0

Note 11 Fordringer

2022 2021
Kundefordringer 803 474 1 136 722
Mellomregning RK-ledd 0 2 651
Delkredere -22 900 -14 200
Forskuddsbetalte kostnader 16 732 14 224
Påløpte inntekter 324 614 107 016
Andre fordringer 13 422 0
Totalt 1 135 343 1 246 412

Note 12 Kontanter og bankinnskudd

2022 2021
Kontanter og bankinnskudd 5 902 093 8 804 057
Av dette er følgende bundet:

2022 2021
Avsetninger for forpliktelser 2 749 006 5 250 396
Sum bundne midler 2 749 006 5 250 396

Likvide midler til disposisjon 3 153 088 3 553 661

Note 13 Endringer i formålskapital

Annen 
formåls-

kapital

Formåls-
kapital med 
selvpålagte 

restriksjoner

Formåls-
kapital med 

eksternt 
pålagte 

restriksjoner

Total formåls-
kapital

Formålskapital pr. 01.01.2022 4 826 322 556 188 429 601 5 812 111
Tilførsel av kapital 133 698 0 14 256 147 954
Bruk av kapital 0 -62 560 -74 164 -136 724
Totalt til disponering: 133 698 0 0 133 698
 Årets aktivitetsresultat 11 230
A. Disponert andel av årets aktivitetsresultat 122 467
B. Udisponert andel av årets aktivitetsresultat -133 698
Formålskapital pr. 31.12.2022 4 960 020 493 628 369 693 5 823 341
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Note 14 Spesifikasjon av formålskapital med restriksjoner

Formålskapital med eksterne restriksjoner 2022 2021 Endring
Hjelpekorps 29 882 85 882 -56 000
Hedmark og Oppland RKH 203 216 207 124 -3 908
Stopp volden 76 596 76 596 0
Marius minnesfond 60 000 60 000 0
Sum formålskapital med eksterne restriksjoner 369 693 429 601 -59 908

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 2022 2021 Endring
Organisasjonsutvikling 2011 - 2014 250 000 250 000 0
Barne- og ungdomsarbeid 70 188 70 188 0
Fond for Distriktsrådssatsning 150 000 150 000 0
Internasjonalt distriktssamarbeid 23 440 86 000 -62 560
Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner 493 628 556 188 -62 560

Note 15 Leverandørgjeld

2022 2021
Norges Røde Kors 1 191 578 1 786 181
Andre 2 458 925 2 458 925
Totalt 2 019 321 4 245 106

Note 16 Annen kortsiktig gjeld

2022 2021
Fond for lokal aktivitet-frie midler 689 688 368 688
Annen kortsiktig gjeld 17 080 3 250
Nedlagte lokalforeninger 134 138 130 552
Påløpte kostnader 127 860 105 810
Skyldige eksterne midler 9 085 254 871
Tilskudd videreformidles 1 0
Tilskudd formidlet via NK 5 926 282 4 450 114
Tilskudd formidlet via NK utbet -5 553 062 -4 000 029
Aktiverte inntekter 459 737 1 033 028
Totalt 1 810 808 2 346 284
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Hedmark Røde Kors 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Hedmark Røde Kors. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2022 
• Aktivitetsregnskap for 2022 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende 
lovkrav, og 

• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde 
av foreningens finansielle stilling per 
31. desember 2022, og av dens 
resultater for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
foreningen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants 
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards 
Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar 
med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av 
styrets årsrapport. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. 
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og 
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 
hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å 
rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder(ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 
også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med 
rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 

BDO AS 
 
Cathrine Sæther Karlsen 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validator

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

CCaatthhrriinnee  SSæætthheerr  KKaarrllsseenn
PPaarrttnneerr
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-1283018
IP: 188.95.xxx.xxx
2023-02-28 21:50:53 UTC
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KONTROLLKOMITEENS RAPPORT FOR 2022 

 

 

Til Årsmøtet i Hedmark Røde Kors 25. mars 2023 

 

Kontrollkomiteen (KK) har basert sitt arbeid på gjeldene instruks for Kontrollkomiteen i 
Hedmark Røde Kors, sist vedtatt på distriktsårsmøtet 10.04.2010. 

KK medlemmer har fortløpende gjennom året fulgt Distriktsstyrets virksomhet gjennom 
tilsendte referater og gjennom tilgang til Korsveien.  

Kontrollkomiteen har gjennomført Teams møte internt og samarbeidsmøte fysisk med 
administrasjonen. 

Kontrollkomiteens medlemmer har fått tilgang til følgende dokumenter: 

Årsberetning og årsregnskap for 2022. 

 

Kontrollkomiteen har ingen merknader til de framlagte dokumenter. 

Arbeidet i Hedmark Røde Kors gjenspeiler, etter Kontrollkomiteens mening, de mål og 
arbeidsoppgaver som Landsmøtet har vedtatt.  

Kontrollkomiteen anbefaler Årsmøtet 2022 i Hedmark Røde Kors å godkjenne de framlagte 
dokumenter.  

 

 

 

Hamar den 20.februar 2023  

 

 

Lars Linholt   Bjørn Dalsveen  Harry Tjenstad  Knut Heiberg 
Leder    medlem   medlem    varamedlem 
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Forening sum 2022
Brumunddal Røde Kors 118 650
Brøttum	og	omegn	Røde	Kors	 15	525
Brøttum	Røde	Kors	 31	359
Eidskog Røde Kors 30 559
Elverum Røde Kors 324 163
Folldal Røde Kors 13 153
Furnes og Brumunddal Røde Kors 90 090
Hamar Røde Kors 258 644
Hedmark Røde Kors 245 328
Kongsvinger Røde Kors 153 745
Lismarka og Mesnali Røde Kors 7 840
Løten Røde Kors 60 196
Nes Røde Kors 22 526
Os Røde Kors 5 542
Rendalen Røde Kors 7 838
Ringsaker Røde Kors 111 077
Romedal og Vallset Røde Kors 30 796
Sollia Røde Kors 3 154
Stange Røde Kors 158 604
Stor-Elvdal Røde Kors 18 782
Tolga Røde Kors 5 369
Trysil Røde Kors 80 707
Tynset Røde Kors 49 613
Vang Røde Kors 66 773
Åsnes Røde Kors 60 761
Totalt: 1 970 794

Hvert lodd i Pantelotteriet koster 50 øre.  
Vinnersannsynligheten	er	1/467	og	i	gjennomsnitt	
vinner	hver	15.	deltager	i	lotteriet.	Om	det	blir	
gevinst eller ikke, vises umiddelbart på lappen som 
kommer	ut	av	panteautomaten.	De	fleste	pante-
automatene spiller også en liten fanfare hvis man 
vinner.	Pantelotteriet	finnes	nå	på	rundt	2	200	pan-
teautomater over hele landet.

Pantelotteriet	ble	etablert	i	2008	og	ansvarlig	lotteri- 
operatør	er	Norsk	Pantelotteri	AS,	et	selskap	eid	av	
Røde	Kors	og	Olav	Thon	Gruppen.	Pantelotteriet	fikk	
i	februar	2017	ny	lotteritillatelse	som	gjelder	for	 
ni år.

Fordelingen av inntekter fra Pantelotteriet
34,5	%	av	brutto	inntekter	går	til	Røde	Kors.	Det	
tilsvarer	53,08	%	av	inntektene,	etter	fradrag	av	ge-
vinster.	Halvparten	av	inntektene	til	Røde	Kors	går	til	
de lokale lagene der panteautomatene er plassert. 
35	%	av	inntektene	fra	Pantelotteriet	går	tilbake	til	
publikum	i	form	av	gevinster.	9,75	%	går	til	butik-
kene,	for	tilgang	til	panteautomatene	og	butikkens	
innsats	med	håndtering	av	lotteriet.	Den	resterende	
andelen	på	20,75	%	går	til	drift,	markedsføring	og	
investeringer	i	driftsselskapet	Norsk	Pantelotteri	
AS, , hvor Røde Kors eier 40 prosent og Olav Thon 
Gruppen eier 60 prosent. Et eventuelt overskudd 
forvaltes av eierne.

ÅRSMØTEBOK DEL

Røde Kors har frem til i dag mottatt over 641,6 
millioner kroner i støtte fra Pantelotteriet. Lotteriet 
har med dette blitt en av organisasjonens viktigste 
inntektskilder. Midlene fra Pantelotteriet deles likt 
mellom Røde Kors sentralt og lokalt. 

Røde	Kors	mottok	hele	122	millioner	kroner	(inklu-
dert	uavhentede	premier)	gjennom	Pantelotteriet	i	
2022.	I	løpet	av	året	fikk	vi	også	hele	21	pantemilli-
onærer.	Lokalforeningene	har	god	grunn	til	å	glede	
seg over gode resultater. I oversikten kan du sjekke 
det	totale	bidraget	til	din	lokalforening	i	2022	og	
totalsum for hvert distrikt. 
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Årsmøtebok

INSPIRASJONS- OG ÅRSMØTEDAGER
25.-26. mars 2023

Scandic Hamar

ÅRSMØTEBOK DEL
side 49-922
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 2021 2022 

Brumunddal Røde Kors 49 295 38 962 79 %

Brøttum	og	omegn	Røde	Kors	 29	739	 31	572	 106	%

Eidskog Røde Kors 33 129 37 360 113 %

Elverum Røde Kors 48 279 43 540 90 %

Folldal Røde Kors 20 994 21 359 102 %

Furnes og Brumunddal Røde Kors 29 931 33 163 111 %

Hamar Røde Kors 92 805 100 396 108 %

Kongsvinger Røde Kors 26 100 26 258 101 %

Løten Røde Kors 23 192 23 853 103 %

Nes Røde Kors 57 934 58 934 102 %

Os Røde Kors 23 823 24 668 104 %

Rendalen Røde Kors 3 853 10 672 277 %

Ringsaker Røde Kors 29 380 48 825 166 %

Romedal og Vallset Røde Kors 12 070 12 917 107 %

Sollia Røde Kors 8 462 9 025 107 %

Stange Røde Kors 16 440 18 151 110 %

Stor-Elvdal Røde Kors 13 256 16 766 126 %

Tolga Røde Kors 28 401 14 807 52 %

Trysil Røde Kors 4 495 4 992 111 %

Tynset Røde Kors 35 400 35 410 100 %

Vang Røde Kors 6 087 6 515 107 %

Åsnes Røde Kors 498 1 357 272 %
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Innledning 
 

Distriktsstyret har i arbeidet med handlingsplanen prioritert Røde Kors strategiske samfunnsmål; 
Redde liv, trygg oppvekst og liv i verdighet. Røde Kors-vurderingen ligger til grunn for prioriteringer 
og arbeidet vårt. 

Handlingsplanen er utarbeidet av distriktsstyret i samarbeid med D-råden, utvalgene og ansatte. Vi 
har fått innspill fra Røde Kors foreningene i høringer og møter.  Å oppnå målene er et felles ansvar, 
der noen mål ligger til D-råd, utvalg og/eller ansatte.  

Bakgrunn 
Handlingsplanen beskriver hvordan distriktet oppfyller sitt mandat og bidrar til at Røde Kors når 
ambisjonene i Røde Kors' årlige handlingsprogram (HAPRO). Det skal legge til rette for at 
organisasjonen gjennom landsmøteperioden når målene som er beskrevet i Røde Kors' 
Hovedprogram 2021-2023 (HOP).  

Alle som er knyttet til Røde Kors i Norge, på lokalt, distriktsvis, nasjonalt og internasjonalt plan, er 
forpliktet til å innrette sine strategier, planer og prioriteringer i samsvar med felles nasjonale 
prioriteringer i handlingsprogrammet og hovedprogrammet. 
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Målkartet er en forenklet fremstilling av hovedprogrammet og inneholder de strategiske målene som 
organisasjonen skal arbeide mot i inneværende treårsperiode. Hvert av målene i målkartet er 
beskrevet gjennom «vi vil-mål» som beskriver «hva vi vil gjøre» for å nå det bestemte målet.  

 
Distriktets mandat og rolle  
Jf. lover for Hedmark Røde Kors er distriktets oppgave å arbeide for Røde Kors' prinsipper og formål 
innenfor tidligere Hedmark fylke. Det skal legges til rette for at lokalforeningene gir et humanitært 
tilbud i alle distriktets kommuner, ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak o.l. Distriktet skal 
bistå lokalforeningene ved fellestiltak og aktiviteter som lokalforeningene ber om spesiell støtte til. 
Distriktsstyret skal motivere og arbeide for at lokalforeninger i en og samme kommune primært går 
sammen og danner én lokalforening, eller sekundært sikre annen samarbeidsform. Distriktet er et 
service- og samordningsledd mellom lokalforeningene og foreningens øvrige organer. Det skal drive 
sin virksomhet i overensstemmelse med Lover for Røde Kors, og beslutninger samt retningslinjer 
fattet av landsmøtet og landsstyret.  

 
 

Målkartet til Røde Kors i Norge 2021 – 2023 
 

 

 

Vedtatt av Landsmøtet oktober 2020 
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Samfunnsmål – styringsindikatorer, prosjekter og leveranser 
 

2.1 REDDE LIV lokalt 
 

Røde Kors vil1: 

• Være 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  

• Respondere på akutte fysiske og psykososiale behov, ved å styrke kompetanse og kapasitet i hele  
Røde Kors  

• Videreutvikle Røde Kors Hjelpekorps som aktør i redningstjenesten med kompetanse og kapasitet til å 
respondere på samfunnets behov  

• Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap  
 

 

Distriktets mål og prioriteringer   

Hedmark Røde Kors skal bidra til å styrke samfunnets evne til å håndtere ulykker, katastrofer og 
mangel på god livsmestring gjennom å redde liv og redusere fysiske og psykososiale behov for 
mennesker under og etter kriser og hendelser. Vi skal bistå individer og bidra til styrking av 
befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap, og vi skal være en kompetent 
beredskapsaktør som samhandler med offentlige myndigheter og andre aktører i lokalsamfunnet.  

Vi vil:  

1. Styrke samfunnets evne til å håndtere kriser og hendelser 
1.1. Sikre god forvaltning, bruk og drift av våre fire beredskapshengere 
1.2. Revidere beredskapsplanverk for Hedmark Røde Kors i tråd med ny nasjonal mal og bidra til 

arbeid med lokale beredskapsplaner for foreningene 
1.3. Videreføre og styrke aktiviteten beredskapsvakt i lokalforeningene og bidra til godt 

samarbeid med andre fagområder som hjelpekorps og omsorg 
 

2. Styrking av befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap 
2.1. Bidra til å følge opp den nye nasjonale førstehjelpsstrategien gjennom å gi relevant 

opplæring og mulighet for opprettholdelse av kompetanse til våre frivillige, ansatte, 
medlemmer og deltakere i all aktivitet 

2.2. Bidra til å styrke Røde Kors sin rolle som ledende, kompetent og synlig førstehjelpsaktør i 
samfunnet 

 
1 Målene som står i boksene innledningsvis på hvert kapittel er hentet fra Hovedprogram for Røde Kors i Norge 
2021 – 2023.   
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2.3. Bidra til å styrke befolkningens kunnskap om egenberedskap gjennom hele året og ved 
deltakelse på den årlige nasjonale egenberedskapsuka sammen med kommunene og andre 
beredskapsaktører 
 

3. Være en kompetent beredskapsaktør som samhandler med andre beredskapsaktører 
3.1. Bidra aktivt til at flere lokalforeninger skriver samarbeidsavtaler med og tar aktivt del i 

kommunens beredskapsarbeid  
3.2. Bidra til godt samarbeid på distriktsnivå, gjennom blant annet gjennomføring av felles 

beredskapskonferanser, fagsamlinger og øvelser med andre distrikt som f.eks Oppland Røde 
Kors 

3.3. Øke samvirker med andre beredskapsaktører på både distriktsnivå og på lokalt nivå 
 

4. Sikre kompetanseheving og kvalifiserte frivillige på beredskapsfelt som ligger under vår rolle 
som beredskapsaktør 
4.1. Gjennomføre beredskapskurs for minst 100 frivillige 
4.2. Bidra til gjennomføring av relevante øvelser både på lokalt nivå og distriktsnivå 
4.3. Fortsette å bygge et sterkere ettersamtaletilbud for Hedmark Røde Kors 
4.4. Bidra til styrket samarbeid innen beredskap på tvers av våre ulike fagområder internt og på 

tvers av foreninger gjennom felles møter, fagsamlinger, øvelser og nabolagsmøter 
 

5. Styrke RØFF og samarbeidet med Oppland Røde Kors 
5.1. Etablere RØFF aktivitet i flere hjelpekorps 
5.2. Sikre møteplasser for deltakere og veiledere, både lokalt og på distrikt 

 
6. Hedmark Røde Kors Hjelpekorps skal dekke 100 % av alle oppdrag innen SAR på en sikker, 

nøyaktig og effektiv måte uten urimelig slitasje på mannskaper  
6.1. Sikre nok godkjente medlemmer til å utføre oppdragene  
6.2. Øke antallet medlemmer med videregående kompetanse innen både førstehjelp og  

søk og redning 
6.3. Styrke kompetanse som allerede finnes i distriktet ved å sikre deltagelse på  

kurs og samlinger 
6.4. Vurdere behov for nyopprettelse av grupper med spesialkompetanse  
6.5. Tilstrekkelig og hensiktsmessig utstyr 

 
7. Støtte til hjelpekorpsene i lokalforeningene. 

7.1. Prioritere deltakelse fra D-rådet ved større arrangement i distriktet og ved lokal aktivitet 
7.2. Arrangere områdemøter 

 
8. Hedmark Røde Kors Hjelpekorps skal jobbe for å ha en samkjørt og veldrevet 

aksjonsledergruppe og vaktledergruppe  
8.1. Styrke kommunikasjonen og informasjonsflyten ved jevnlige møter og tilrettelegging for 

digitale og fysiske møteplasser 
8.2. Tilby opplæring, kurs og øvelser innen relevante områder og påse oppdatert fagmateriell  

 
9. Ha tett og god dialog med hjelpekorpsets samarbeidspartnere 
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9.1. Være en bidragsyter inn mot politiet og AMK og prioritere deltagelse på møter, samlinger og 
øvelser vi får invitasjon til 

9.2. Være en pådriver for videre samarbeid med FORF organisasjonene og Oppland RKH 
9.3. Være en pådriver for styrket beredskapssamarbeid internt med fagområdene hjelpekorps, 

omsorg og beredskapsvakter for å styrke vår totalberedskapsevne  
 

10. Styrke lederkompetansen i hjelpekorpset  
10.1. Være en pådriver for å få arrangert de operative ledelseskursene på distrikt 
10.2. Tilby distriktsråd og fagledere tilknyttet rådet, plass på kurs og samlinger der ledels 

er tema. 
 

11. Jobbe for god samhandling og rolleavklaring i Røde Kors  
11.1. Styrke kommunikasjonen og informasjonsflyten ved jevnlige møter på tvers av fagfelt, 

lokalforeninger og distrikter i Røde Kors 
11.2. Bidra til styrking av vår totalberedskap og sikre god rolleavklaringen gjennom styrket 

kommunikasjon, økt samhandling og øvelser på tvers av fagfeltene internt i Røde Kors 
 

12. Ressursgruppe administrasjon 
12.1. Opprette ressursgruppe 

 
Hedmarks nasjonale indikatorer  Årsresultat 2022 Årsambisjon 2023 

GML: Antall godkjente hjelpekorpsere 197  

NY: Antall godkjente hjelpekorpsere (uten 
krav om ID-kort) 

218 250 

Andel kommuner med skriftlig 
samarbeidsavtale med Røde Kors om 
beredskap 

59% 85% 

Svarprosent på søksoppdrag i SAR-systemet 96,9% 100 % 

Gjennomført én beredskapsøvelse for distrikt 100% 100 % 

Antall frivillige som har gjennomført 
førstehjelpsopplæring 

311 200 

Antall frivillige som har gjennomført 
beredskapskurs 

70 100 
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2.2 TRYGG OPPVEKST 
 

 

Distriktets mål og prioriteringer 

Hedmark Røde Kors vil bidra til å styrke trivselen og tryggheten for alle barn og unge, spesielt for de 
som lever i sårbare livssituasjoner. Flere skal føle seg inkludert i lokalsamfunnet og færre skal 
oppleve ensomhet, sosial ekskludering og utrygghet.  

Vi vil: 

1 Støtte foreninger som ønsker å styrke tilbudet til barn og unge 
1.1 Veilede og følge opp lokalforeninger i oppstart av nye aktiviteter 

 
2 Nå flere barn gjennom Røde Kors sine hverdagsaktiviteter  
       2.1    Bistå med markedsføring av aktiviteter for å rekruttere frivillige og deltakere 
       2.2     Bidra til godt samarbeid mellom lokalforeninger, andre organisasjoner og kommunalt 
hjelpeapparat 
 
3 Sikre at barn og unge har et ferietilbud når hverdagsaktivitetene er stengt  

3.1 Bidra med rekruttering av nye frivillige til feriedager og familieopphold  
3.2 Motivere til at flere lokalforeninger arrangerer ferieaktiviteter og sommeraktiviteter for 

barn 
 

4 Øke de frivilliges kompetanse og øke kvaliteten på aktivitet for barn og unge 
4.1 Bidra til nødvendige temakurs, faglig påfyll og erfaringsutveksling på oppvekstfeltet 
4.2 Bidra til å markedsføre kurstilbud for aktivitetsledere og frivillige i aktivitet med barn og 

unge  
 

5  Forebygge og redusere ensomhet blant unge  
5.1 Følge opp eksisterende leksehjelptilbud 
5.2 Markedsføre Treffpunkt overfor lokalforeningene og bistå med etablering av tilbudet for 

ungdom 
 
 
 

Røde Kors vil: 

• Fremme og beskytte barn og unges rettigheter og sørge for at deres stemme blir hørt, uavhengig av 
oppholdsstatus  

• Forebygge og redusere ensomhet og psykiske plager blant barn og unge  
• Forebygge og redusere utenforskap og frafall i skolen  
• Forebygge vold-, rus- og kriminalitetsproblematikk blant barn og unge  
• Gi unge mulighet til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet sitt gjennom frivillig engasjement   
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Hedmarks nasjonale indikatorer Årsaresultat 2022 Årsambisjon 2023 

Antall frivillige i aktiviteter for barn og unge 145 140 

Antall frivillige i aktiviteter for Røde Kors Ungdom 23 25 

Antall deltakere i Ferie for alle 
(familieopphold med minimum 3 overnattinger) 

197 250 

Antall BARK-grupper 8 

 

9 
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2.3 LIV I VERDIGHET 
 

 

Distriktets mål og prioriteringer 
Hedmark Røde Kors ønsker å bidra til at flest mulig mennesker mestrer eget liv og egen hverdag i 
kontakt med andre. Det får vi til gjennom frivillig innsats, møteplasser og gjennom å sette sosiale 
behov og temaer på dagsorden i våre lokalsamfunn.  

Vi vil: 

1 Støtte foreningene i aktiviteter som forebygger utenforskap og bidrar til sosial inkludering 
1.1 Holde jevnlig kontakt med lokalforeningene og ha oversikt over hva som skjer 
1.2 Bistå lokalforeningene i å kartlegge og møte lokale behov 
1.3 Se på mulighetene for å gjennomføre en konferanse med tema ensomhet, utenforskap og 

inkludering 
 

2 Motvirke isolasjon blant innsatte i fengsel 
2.1 Bidra til rekruttering av nye visitorer 
2.2 Bidra til gjennomføring av temakurs og erfaringssamlinger for visitorer 

 
3 Motvirke isolasjon blant eldre og nå ut til flere gjennom besøkstjenesten 

3.1 Gjennomføre erfaringssamlinger og faglig påfyll på distriktsnivå for frivillig i aktivitetene 
3.2 Bidra til synliggjøring av besøkstjenesten gjennom nyhetsbrev og sosiale medier 

 
4 Motvirke isolasjon og ensomhet blant flyktninger og andre migranter, samt jobbe for å 

videreføre og videreutvikle innsatsen for integrering og inkludering 
4.1 Gjennomføre erfaringssamling med faglig påfyll for frivillige i migrasjonsaktiviteter 
4.2 Bidra til å styrke frivilligheten, spesielt i aktivitet på mottak 

 
5 Jobbe for å videreutvikle tilbudet om vitnestøtte 

5.1      Bistå lokalforeninger ved etablering av nye vitnestøttetilbud, samt følge opp eksisterende 
tilbud   
5.2        Bidra til kursing og erfaringsutveksling for vitnestøtter 

Røde Kors vil: 

• Være en tydelig talsperson for humanitære verdier og rettigheter i alt vi gjør  
• Redusere ensomhet og isolasjon  
• Redusere utenforskap og styrke mestring  
• Gi mennesker mulighet til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet sitt gjennom frivillig engasjement  
• Bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov for mennesker som står utenfor velferdsstatens 

helsehjelp og sikkerhetsnett  
• Videreutvikle Røde Kors Omsorg med kompetanse og kapasitet til å respondere godt på behov i 

lokalsamfunnet  
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6 Jobbe for å videreutvikle Røde Kors Våketjeneste 

6.1 Bistå lokalforeninger ved etablering av nye våketjenestetilbud, samt følge opp eksisterende 
tilbud 

6.2  Bidra til kursing og erfaringsutveksling i Røde Kors Våketjeneste 
 

Hedmarks nasjonale indikatorer Årsresultat 2022 Årsambisjon 2023 

Antall frivillige i aktiviteten Besøkstjeneste 534 600 

Antall frivillige i aktivitet for flyktninger og innvandrere 177 180 

Dekningsgrad frivillige i aktiviteten visitortjenesten i 
fengsler med soningsplasser på høyt sikkerhetsnivå 

29 21% 
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Organisatoriske mål  
 
3.1 HUMANITÆR EFFEKT 
 

Røde Kors vil: 

• Videreutvikle kunnskap om og skape aksept for samfunnets sårbarhet og humanitære behov  
• Tilpasse humanitære aktiviteter til dagens og fremtidens behov, basert på Røde Kors-vurderingen 

og kunnskap om effekten av vår innsats  
• Drive koordinert og målrettet samarbeid med offentlige og private aktører, mellom ulike deler av 

vår organisasjon, og med søsterforeninger og Bevegelsen  
• Bygge kompetanse og evne til å redusere menneskelige lidelser og selvmordsfare  
• Få gjennomslag for en bærekraftig og humanitær politikk, som tar hensyn til kommende 

generasjoner og reduserer de humanitære konsekvensene av klimaendringene  
 

 

Distriktets mål og prioriteringer 

Vi vil: 
 
1 Synliggjøre vårt arbeid  

1.1 Styrke bruken av ulike kommunikasjonskanaler for å nå flere personer, 
samarbeidspartnere og donorer 

1.2 Arrangere møter og delta på samlinger med politikere, ansatte i fylkeskommunen og hos 
statsforvalteren 

1.3 Arrangere humanitært forum åpent for eksternt publikum  
1.4 Nettsiden skal være en kommunikasjonskanal for saker av offentlig interesse. Målet er å 

øke trafikken på www.rodekors.no/hedmark 
1.5 Tilby og gjennomføre kurs i bruk av sosiale medier, talspersonsrollen og medietrening for 

tillitsvalgte og frivillige 
1.6 Synliggjøre Røde Kors i lokale og nasjonale medier 

 
2 Evaluere om vår aktivitet bidrar til våre målsettinger og bruke kunnskapen til å utvikle 

aktiviteten.  
2.1 DS, d-rådene og utvalgene rapporterer, følger opp og iverksetter tiltak for å nå målene i 

handlingsplanen 
2.2 Organisere og delegere egnede oppgaver og aktiviteter på distriktsnivå til ressursgrupper 

og arbeidsgrupper 
 

3 Samarbeide med andre organisasjoner  
3.1 Etablere kontakt og bli kjent med frivillige organisasjoner på fylkesnivå for finne aktuelle 

samarbeidsarenaer 
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4 Styrke vår kompetanse og evne til å bidra i arbeidet med å redusere menneskelige lidelser og 
selvmordsfare 
4.1 Styrke lokalforeningens evne til å starte nye aktiviteter og få flere til å engasjere seg 
4.2 Tilby temakurset "Førstehjelp mot selvmord” som en del av den grunnleggende 

opplæringen og for å kunne handle ved behov.   
 

Hedmarks nasjonale indikatorer Årsresultat 2022 Årsambisjon 2023 

Antall arrangementer åpent for eksternt publikum 
med humanitære behov som tema arrangert av 
distriktsforeninger 

6 1 

Antall møter gjennomført av distriktsforeninger med fylkes-
/stortingspolitikere 

3 1 
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3.2 STYRKE FRIVILLIGHETEN 
 

Røde Kors vil: 

• Inspirere og rekruttere flere medlemmer og frivillige  
• Motta, lære opp og sette frivillige raskere i aktivitet, samt arbeide for å beholde eksisterende 

frivillige og medlemmer  
• Sikre god oppfølging og legge til rette for ulike måter å være frivillig på, og tilrettelegge slik at alle 

skal kunne delta  
• Styrke lokal ledelse og gjøre det enkelt å administrere frivillig innsats, tilpasset lokale forhold  
• Styrke kunnskapsdeling og nytenkning mellom frivillige lokalt, nasjonalt og globalt  

 

 

Distriktets mål og prioriteringer 

Vi vil: 

1 Jobbe for å rekruttere flere frivillige til Røde Kors aktiviteter     
1.1 Synliggjøre humanitære behov og markedsføre vårt mangfold av aktiviteter  
1.2 Tilpasse oss «Fremtidens frivillighet» 
1.3 Dele informasjon om rekrutteringsverktøy- og metoder via ulike kanaler og arenaer 

 
2 Ta imot nye frivillige og medlemmer med mål om at de kommer raskt i aktivitet eller inn i 

sosiale fellesskap 
2.1 Iverksette tiltak etter funn i, og anbefalinger fra frivillighetsundersøkelser 
2.2 Gi opplæring slik at foreningene følger opp nye frivillige som melder seg i «Mitt Røde Kors»  
2.3 Tilby lokalforeningen støtte til selv å arrangere introduksjonskursene  

 
3 Oppmuntre lokalforeningene til å ivareta frivillige 

3.1 Inspirere foreningene til å arrangere gode medlemskvelder, faglig- og sosiale aktiviteter 
3.2 Vise fram mangfoldet i de frivilliges innsats i aktiviteter og drift av foreningene 
3.3 Synliggjøre gode eksempler på tiltak og arrangementer i lokalforeningene  

 
4 Stimulere til økt bruk av Røde Kors digitale verktøy   

4.1 Motivere flere frivillige til å benytte Korsveiens intranett og arbeidsrom, for erfaringsdeling 
og som fremste informasjonskanal internt.  

4.2 Sørge for at flere lokalforeninger tar i bruk lokalforening@rodekors.org og arbeidsrom på 
Korsveien for sikker lagring av Røde Kors dokumenter 

4.3 Øke antall aktivitetsledere og tillitsvalgte som bruker @rodekors.org 
4.4 Sørge for at frivillige mottar informasjon og aktuelle nyhetssaker i månedlig digitalt 

nyhetsbrev 
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5 Styrke organisasjons- og foreningsarbeidet i Hedmark 

5.1 Ha Kveldsprat som arena for erfaringsdeling og læring  
5.2 Videreføre nabolagssamarbeid for lokalforeninger 
5.3 Invitere til lederforum, digitalt og i tilknytning til samlinger 

*Innsendt forslag fra frivillig: opprette og arrangere fagsamling for lokalledere, 
lokalrådsledere med nestledere 2 ganger i året med hovedvekt på erfaringsutveksling, 
bygge nettverk og samarbeid mellom ledere i lokallagene. Kommentar: Dette forslaget 
kan følges opp i aktivitetsplanene og dekkes inn i dette pkt. i hap.  

5.4 Arrangere Røde Kors-helg høsten 2023 i samarbeid med Oppland Røde Kors 
 

 

Hedmarks nasjonale indikatorer Årsresultat 2022 Årsambisjon 2023 

Antall frivillige 1471 1600 

Antall unike brukere av Mitt Røde Kors  147 

Antall medlemmer rekruttert av lokalforeninger 362 200 
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3.3 ÅPEN OG ENDRINGSDYKTIG 
 

Røde Kors vil: 

• Utvikle gode ledere som setter retning, engasjerer og gjennomfører  
• Videreutvikle en sunn organisasjonskultur, tuftet på åpenhet, inkludering og gjensidig respekt og et 

velfungerende samvirke mellom frivillige og ansatte 
• Videreutvikle en tydelig og gjennomgående beredskapskultur  
• Styrke likestilling, mangfold og ungdomsdeltakelse i alle ledd i organisasjonen  
• Investere i digitale løsninger og nye måter å arbeide på for å styrke våre humanitære resultater og 

ivareta krav til personvern  
• Styrke vår evne til å drive effektive innovasjons- og endringsprosesser  

 

 

Distriktets mål og prioriteringer 

Vi vil: 

1 Bygge en sunn organisasjonskultur  
1.1 Følge opp og bruke miljøplakaten i all samhandling mellom Røde Kors'ere 
1.2 Gi inspirasjon til å arrangere workshop, kurs og opplæring som styrker en positiv kultur 
1.3 Jevnlig ha en årlig gjennomgang av Røde Kors’ etikkerklæring 
1.4 Ved behov, ta i bruk Røde Kors' Veileder for håndtering og varsling av kritikkverdige 

forhold i Røde Kors, i styrer og råd og innenfor aktiviteter 
 

2 Tilby og gjennomføre leder- og organisasjonskurs  
2.1 Gi opplæring i å bruke Røde Kors ledelsesmodell  
2.2 Arrangere kurs på distriktsnivå, og lokalt etter behov og ved etterspørsel 
 
3 Styrke likestilling, mangfold og ungdomsdeltakelse i alle ledd i organisasjonen  
3.1 Utforske muligheten for å engasjere frivillige fra utdanningsinstitusjoner og fra 

flerkulturelle miljøer 
3.2 Motivere lokalforeningene til å se på mulighetene til å rekruttere deltagere og frivillige til 

nye aktiviteter og tillitsverv 
 

 
 

Hedmarks nasjonale indikatorer Årsresultat 2022 Årsambisjon 2023 

Antall avholdte kurs i lederutvikling ved lokal- eller 
distriktsforening 

10 1 

Andel lokalforeninger med ungdomsrepresentant i styret 
(under 30 år) 

18% 50% 

 



65

    
 

Side 15 av 16 
 

 

 

3.4 BÆREKRAFTIG OG ANSVARLIG 
 

Røde Kors vil: 

• Ivareta menneskers sikkerhet, sårbarhet og rettigheter tilknyttet våre aktiviteter og ta vare på 
frivillige, ansatte og delegater  

• At Røde Kors skal ha et mål om å gjennomføre sitt arbeid på en bærekraftig og etisk måte, med 
spesifikke, hensiktsmessige og målbare målsettinger for å redusere vårt eget klima- og miljøavtrykk.  

• Skape nye, og øke eksisterende inntekter som sikrer gjennomføringsevne og uavhengighet  
• Sikre åpen, regelmessig og lett tilgjengelig informasjon om hvordan vi bruker midler og leverer 

resultater  
• Vi vil påvirke beslutningstakere, Røde Kors-bevegelsen og samfunnet for øvrig i å handle på en måte 

som hindrer og reduserer de humanitære konsekvensene av klimaendringene.  
 

 

Distriktets mål og prioriteringer 

Vi vil: 

1 Sikre full åpenhet om hvordan distriktets midler prioriteres, fordeles og brukes  
1.1 Distriktets protokoller er tilgjengelig for alle på Korsveien 
 

2 Bevisstgjøre oss selv og vår omverden på hva vi kan gjøre for å bidra til å hindre og redusere de 
humanitære konsekvensene av klimaendringer i Hedmark  
2.1 Delta på arenaer hvor klima og miljø er på dagorden på fylkes- eller nasjonalt nivå 
2.2 I stor grad gjennomføre kortere møter og fagsamlinger digitalt for å redusere Hedmark 

Røde Kors klimaavtrykk ved å spare reise 
2.3 Registrere forbruk av strøm og bruk av transport midler for å ha et grunnlag for måling av 

reduksjon/miljøeffekt 
2.4 Miljøsertifisere distriktskontoret og inspirere lokalforeninger til å gjennomføre miljøtiltak 

 
3 Fortsette arbeidet med å etablere rutiner for behandling og lagring av personopplysninger 

3.1 Følge opp distriktets plikter og ansvar for forvaltning av personvern i Røde Kors. 
3.2 Støtte og gi opplæring i lokalforeningens arbeid med etablering av rutiner og forsvarlig 

behandling av personopplysninger.  
4 Styrke bevisstheten om Røde Kors sin rolle som beskyttelsesaktør 
«Det betyr at vi jobber for å beskytte mennesker mot vold, overgrep, eller andre rettighetsbrudd» 
4.1 Gjøre kjent ansvaret vi har for å sikre at våre aktiviteter er trygge for deltakere, frivillige 

og ansatte.  
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Hedmarks nasjonale indikatorer Årsresultat 2022 Årsambisjon 2023 

Årlig reduksjon i CO2-ekvivalenter fra flyreiser i Røde Kors2  -13% -10% 

Andel lokal- og distriktsforeninger med godkjent GDPR-
protokoll 

104% 100% 

  

 
2 Her er utgangspunktet ikke kjent for Hedmark Røde Kors. Inntrykket er at det er svært få flyreiser per år, og 
derfor få muligheter for reduksjon.  
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2 Her er utgangspunktet ikke kjent for Hedmark Røde Kors. Inntrykket er at det er svært få flyreiser per år, og 
derfor få muligheter for reduksjon.  
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Sak 9 - Budsjett 2023/2024

Distriktsstyret	fremmer	forslag	til	budsjett	for	2023/2024.	Budsjettet	for	2024	justeres	i	 
forbindelse	med	årsoppgjøret	2023.	Budsjettets	inntektsside	bygger	på	faste	inntekter,	 
tildelinger	og	tilskudd,	samt	variable	inntekter	som	er	nøkternt	budsjettert.	

Kostnadssiden	bygger	på	planlagte	aktiviteter	i	henhold	til	handlingsprogrammet	for	perioden.	
Tilskuddsmidlene	styres	av	donor	dette	gjelder	både	til	aktiviteter,	lønn	og	overføring	til	lokale	
ledd.

Fond	for	lokal	aktivitet	frie	midler	kr	314	000	og	midler	fra	søknadsportalen	kr	1	714	500	 
overføres	til	lokale	ledd	etter	søknad/tildeling.	Erfaringer	tilsier	at	det	kan	komme	flere	 
inntekter	via	tilskuddsordninger	til	lokale	ledd	og	distriktet	i	løpet	av	året.	

Budsjettet	salderes	med	disponering	av	inntil	kr	550	000,	med	uttak	av	fri	formålskapital	 
kr	300	000.	Samt	øremerket	formålskapital	kr	250	000	til	organisasjonsutvikling,	til	del- 
finansiering	av	Røde	Kors-helgen.

Bundet	formålskapital	ved	«Marius	minnefond»	på	kr	60	000	aktiveres.	Midlene	skal	 
brukes	til	visitoraktiviteter	etter	en	dialog	med	giverne.	

Kostnadsstigning	gjennom	2023	er	et	usikkerhetsmoment.

Hedmark	Røde	Kors’	aktiviteter	og	administrasjon	finansieres	i	hovedsak	med	tilskudd	fra	 
Norges	Røde	Kors	og	offentlige	og	andre	tilskuddsordninger.	Hovedinntektskilden	er	 
administrasjonstilskuddet	fra	Norges	Røde	Kors	på	kr	3	807	000	i	2023.	Tildelingen	gis	 
etter	fordelingsnøkkelen	som	ble	vedtatt	av	landsstyret	i	2011:

Basistilskudd	tilsvarende	2	årsverk	pr	distrikt	og	resterende	ramme	fordeles	etter	 
følgende kriterier:  

– 35 % etter antall frivillige i distriktet  
– 35 % etter antall betalende medlemmer i distriktet  
– 15 % etter antall betalende medlemmer pr antall innbyggere i distriktet  
– 10 % etter folketall (antall innbyggere i distriktet)  
– 5 % etter geografi (distriktets areal)  
 
DiBa-tall	er	lagt	til	grunn	for	fordeling	av	midler,	med	unntak	av	geografi	og	folketall.	 
Som	tidligere	år	legges	det	inn	en	utjevningsordning	slik	at	ingen	distrikter	får	en	 
inntektsnedgang	på	mer	enn	2	%	i	forhold	til	2022.

Det	må	fortsatt	føres	en	god	kostnadskontroll	for	distriktets	virksomhet.	Vi	skal	ha	et	godt	 
og	tett	samarbeid	med	lokalforeningene	for	å	sikre	at	alle	tildelte	midler	fører	til	økt	 
humanitær	aktivitet.		
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Regnskap 
2022

Regnskap 
2021

Budsjett 
2022

Budsjett 
2023(2024)

 Totalt Totalt Totalt Totalt
Anskaffede midler

Medlemsinntekter 140 971 150 030 150 000 140 000
Offentlige tilskudd 934 313 2 182 561 845 786 750 000
Andre tilskudd 11 003 590 9 087 255 9 540 076 10 576 416
Innsamlede midler og gaver 2 112 355 1 147 336 1 746 000 305 000
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på:
- aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 1 011 060 677 293 825 000 1 071 500
Finans- og investeringsinntekter 34 983 55 500 53 000 30 000
Andre inntekter 1 198 1 098 0 0

Sum anskaffede midler 15 238 470 13 301 073 13 159 862 12 872 916

Forbrukte midler
Kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0 0

Kostnader til organisasjonens formål fordelt på:
- tilskudd, bevilgn. mv. til oppf. av org. formål 3 356 860 2 835 842 1 849 400 1 714 500
- kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

2.1 Forebygger og responderer for å redde liv
2.1.1 Beredskap 836 608 715 499 846 900 950 700
2.1.2 Hjelpekorps og redning 1 302 324 1 150 938 1 314 041 1 974 616
2.2 Bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag
2.2.1 Barn, unge, oppvekst 2 293 702 1 814 686 2 154 100 2 168 900
2.3 Jobbe for sosial inkludering og mangfold
2.3.1 Sosial inkludering 874 874 1 754 866 935 275 407 500
2.3.2 Migrasjon og flerkultur 801 318 218 495 262 700 705 000
3.1 Bygger og utvikler sterke og behovsrettede RK-foreninger
3.1.1 Organisasjonsutvikling 1 209 008 550 150 1 742 900 1 109 000
3.1.2 Distriktssamarbeid internasjonalt 0 0 101 000 0
3.3 Utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon
3.3.1 Organisasjon 1 846 324 1 804 160 1 966 100 2 174 600
3.3.3 Inntektsgivende arbeid 249 781 242 664 225 000 100 000
Sum kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 9 413 938 8 251 457 9 548 016 9 590 316

Administrasjonskostnader 2 432 489 1 752 260 2 062 446 2 118 100

Sum forbrukte midler 15 203 287 12 839 559 13 459 862 13 422 916

Årets aktivitetsresultat 35 183 461 514 -300 000 -550 000

Tillegg/reduksjon av formålskapital
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner -59 908 51 322 0 0
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner -62 560 86 000 0 -250 000
Annen formålskapital 133 698 324 191 -300 000 -300 000

Sum tillegg/reduksjon av formålskapital 11 230 461 514 -300 000 -550 000

Hedmark Røde Kors Budsjett 2023(2024)
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Valg av Distriktsråd for Røde Kors omsorg 
Valgkomiteens innstilling: 
 
 
 
  Nåværende Innstilling  

Leder Karianne Neergaard Anne Katrine Grindalen 2023-2025 
Nestleder  Anne Katrine Grindalen Ørjan Evensen 2023-2024 
Medlem Kari-Anne Hulleberg Anne Margrethe Brodalen 2023-2025 
Medlem Nina Hval Skårholen Cicilie Bore 2023-2024 
Medlem Andreas Sæhlie Anita Johannesen Stalsberg 2023-2025 
Varamedlem  

 
2023-2024 

 
 
 
 
Valgkomitéen, 1. mars 2023 
 
Jan Arvid Aamo Hanne Tronstad Inger Lise Jansen 
 
 
 
Valg av valgkomité for distriktsråd for Røde Kors omsorg 
Distriktsrådets innstilling: 
 
 
  Nåværende Innstilling  

Leder  Ingen innstilling pr 1/3 2023-2024 
Medlem 

 
Ingen innstilling pr 1/3 2023-2024 

Medlem  Ingen innstilling pr 1/3 2023-2024 
Varamedlem  Ingen innstilling pr 1/3 2023-2024 
Varamedlem 

 
Ingen innstilling pr 1/3 2023-2024 

 
Andre forslag: Ingen 
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Valg av Distriktsråd for Røde Kors hjelpekorps 
Valgkomiteens innstilling: 
 
 
  Nåværende Innstilling fra valgkomitéen  

Leder Lars Molstad Kjell-Inge Stavik 2023-2025 
Opr/nestleder  Roar Lien  2022-2024 
Adm leder Turid Pettersen  2022-2024 
Medlem Jan Nordengen Jan Nordengen 2023-2025 
Varamedlem Einy Sunniva Brænd  2022-2024 
Varamedlem Marianne Synstad Anna Skogen 2023-2025 

 
Alle de innstilte har tatt forbehold mot andre verv. 
 
Andre innkomne forslag i alfabetisk rekkefølge – ikke prioritert 
Leder:   Rasmus Dyresen Lilleløkken (forbehold mot andre verv) 
Medlem:  Sivert Brenne Hagen (forbehold mot lederverv) 

Kozoll, Erik-Lloyd 
Andreas Nylende (forbehold mot andre verv) 
 

 
Valgkomiteen 28.02.2023. 
 
Iselin Sesseng    Anita Tuveng    Atle Strand 
Leder     Medlem    Medlem 
 
 
 
 
Valg av valgkomité for distriktsråd for Røde Kors hjelpekorps 
Distriktsrådets innstilling: 
 
 
  Nåværende Innstilling  

Leder Iselin Sesseng Iselin Sesseng 2023-2024 
Medlem Anita Tuveng Atle Strand 2023-2024 
Medlem Atle Strand Thor Gunnar Haug 2023-2024 
Varamedlem  Annalis Hansen 2023-2024 
Varamedlem 

 
Anita Tuveng 2023-2024 

 
 
Andre forslag: Ingen 
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Valg av Distriktsstyre Hedmark Røde Kors 
Valgkomiteens innstilling: 
 
  Nåværende Innstilling fra valgkomitéen  

Leder Aud Rolseth Sanner (AU) Magnus Kvaal 2023-2024 
Nestleder  Magnus Kvaal (AU) Erika von Gegerfelt 2023-2025 
Medlem Merethe Liland  2022-2024 
Medlem Erika von Gegerfelt Bjørn Erik Kroken 2023-2025 
Medlem Rasmus D. Lilleløkken (AU)  2022-2024 
Varamedlem Lill-Cathrin B. Auestad (AU vara) Lill-Cathrin B. Auestad 2023-2025 
Varamedlem Svein Solli  2022-2024 

 
Magnus Kvaal har tatt forbehold mot andre verv. 
 
Andre innkomne forslag: 
Leder:   Erika von Gegerfelt 

 
 
Valg av Kontrollkomité Hedmark Røde Kors 
Valgkomiteens innstilling: 
 
  Nåværende Innstilling fra valgkomitéen  
Leder Lars Linholt Harry Edvard Tjernstad 2023-2025 
Nestleder  Harry Edvard Tjernstad Egil Holland 2023-2024 
Medlem Bjørn Dalsveen  2022-2024 
Medlem Knut Heiberg Knut Heiberg 2023-2025 

 
 
Valg av Revisor 
Distriktsstyrets innstilling: 
 
 
Revisor  BDO AS BDO AS 2023-2024 

 
 
 
 
 
Valgkomitéen, 1. mars 2023 
 
 
 
 
Jan Arvid Aamo Hanne Tronstad Inger Lise Jansen 
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Valg av valgkomité 
Distriktsstyrets innstilling: 

 
  Nåværende Innstilling  
Leder Jan Arvid Aamo Jan Arvid Aamo 2023-2024 
medlem  Hanne Tronstad Kristian Buen 2023-2024 
Medlem Maren Krog Ingen innstilling pr 1/3 2023-2024 
Medlem Bjørn Erik Kroken Ingen innstilling pr 1/3 2023-2024 
Varamedlem Inger Lise Jansen Ingen innstilling pr 1/3 2023-2024 
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Norm for bestemmelser for distriktets kontrollkomité 
(som vedtatt av Sentralstyret 24.4.1998 med senere endringer av Landsstyret, sist av 18.02.22) 

Bakgrunn og formål med bestemmelsen 

Norm for bestemmelser for distriktets kontrollkomite skal brukes av de distrikter som har lovfestet i sine lover 
å velge kontrollkomite på årsmøtet. For de distrikter som har årsmøter hvert annet år er det et krav at det skal 
velges en kontrollkomite. Denne normen kan bare fravikes i den grad dette fremgår av notene til den enkelte 
paragraf eller ved godkjennelse av Landsstyret. Bestemmelser for distriktet kontrollkomite skal vedtas av 
distriktets årsmøte. 

Normen kan også benyttes ved kontrollkomite i lokalforeningen.  

Andre, tilknyttede bestemmelser: 

Lover for Norges Røde Kors: 25.5 Hvis distriktet har årsmøte hvert annet år, skal det opprettes en 
kontrollkomité, i henhold til de bestemmelser som er gitt av landsstyret. 

Kommentarer til lovene: § 25. Hvert distrikt bør ha en kontrollkomité. Sammensetningen og mandat for 
distriktets kontrollkomité skal i tilfelle fremgå av egen bestemmelse fastsatt av distriktets årsmøte, som også 
velger komiteen 

Lovnorm for distrikt: .. § 13. Årsmøtet Valg av kontrollkomité og instruks for denne.... 

 

Bestemmelser for Hedmark Røde Kors Kontrollkomité 
Vedtatt av Hedmark Røde Kors årsmøte 25. mars 2023 
1. Bestemmelsene fastsetter rammene for kontrollkomiteens mandat og sammensetning i distriktet 
og skal sikre at kontrollkomiteen er i stand til å utføre sitt mandat. 

2. Bestemmelser gjelder for den valgte kontrollkomiteen i distriktet 

3. Kontrollkomiteens medlemmer 

a. Kontrollkomiteen (senere kalt komiteen) består av leder, nestleder, 1 medlem samt 1 
varamedlem. Komiteen velges av distriktets årsmøte, jf. distriktets lover. Komiteen 
velges for 2 år, men slik at minst ett medlem velges hvert år 

b. Komiteens medlemmer må ikke inneha stilling eller verv som er egnet til å svekke tilliten 
til komiteens integritet og løpende arbeid. Tillitsvalgte og ansatte innen Hedmark Røde 
Kors – både på distrikt og lokalt nivå – samt nærstående til disse, kan ikke sitte i 
komiteen.  

c. Komiteens medlemmer skal samlet sett ha god kompetanse innen organisasjon og 
økonomi. 

4. Komiteens møter 

a. Komiteen innkalles av lederen når denne finner det nødvendig, men minst tre ganger pr 
år. Medlem av komiteen kan også kreve sammenkalling av komiteen for behandling av 
spesielle saker innenfor komiteens mandat. 

b. Komiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene – herunder 
leder/nestleder – er til stede. 
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3. Mandat 

a. Komiteen gjennomgår distriktsstyrets årlige årsberetning og regnskap, inklusiv 
resultatdisponering og legger frem sin innstilling til årsmøtet. Under sitt arbeid skal 
komiteenikke belastes med arbeid som utføres av eller tilligger revisor. 

b. I de distrikter der det arrangeres årsmøter hvert annet år skal komiteen i de årene det 
ikke er årsmøte legge frem sine kommentarer til distriktsstyret. Til årsmøtet annethvert 
år legges det frem en innstilling for begge årene. 

c. Komiteen skal påse at Distriktsstyrets virksomhet er i overensstemmelse med 
organisasjonens lover samt Landsmøtets og distriktsårsmøtets vedtak.  

d. Komiteen skal påse at årsmøtet og valgmøter gjennomføres i overensstemmelse med 
Lover for Røde Kors og distriktets lover samt vedtak fattet av Landsmøtet, Landsstyret og 
distriktets årsmøte. 

4. Rett til informasjon 

a. Styret, daglig leder og revisor skal gi komiteen den informasjon den trenger for å kunne 
utføre sin kontroll i hht sitt mandat. Komiteen har rett til å gjøre seg kjent med all 
foreliggende informasjon i og om distriktets virksomhet. 

b. Komiteen kan iverksette undersøkelser der den finner dette nødvendig 

5. Rapportering 

a. Skulle distriktsstyrets fatte vedtak som er i strid med organisasjonens lover samt 
Landsmøtets og distriktsårsmøtets vedtak, kan komiteen motsette seg iverksettelsen. 
Saken skal i så fall behandles på nytt i distriktsstyret. Dersom distriktsstyret 
opprettholder sitt vedtak, legger komiteen dette frem på neste årsmøte i sin rapport til 
årsmøtet.  

b. Komiteen skal fremlegge beretning om sin virksomhet for årsmøtet. 
c. Komiteen skal føre protokoll fra sine møter,  
d. Dersom komiteens medlemmer får kjennskap til at det kan foreligge forsømmelser, feil, 

misligheter, eller fare for distriktsorganisasjonens finansielle situasjon, eller omdømme, 
skal komiteen (eller det enkelte medlemmet) straks varsle distriktsleder, daglig leder 
eller annet medlem av distriktsstyret. 
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Innkomne sak – Endring av § 11 i Hedmark Røde Kors lover 

Årsmøte i Hedmark Røde Kors hvert annet år.

Til info i henhold til § 7 kreves det to tredjedels flertall på årsmøte eller på  
ekstraordinært møte for å endre lovene. 

Distriktsstyrets forslag til vedtak: 
Hedmark	Røde	Kors	lover	§	11,	endres	i	tråd	med	Lovnorm	distrikt	2020-2023	til	

§11. Årsmøtet er Hedmark Røde Kors’ høyeste myndighet. Årsmøtet som holdes innen utgangen av april 
måned hvert år hvert annet år. Årsmøtets delegater er: medlemmer av distriktsstyret og distriktsrådene, 
samt representanter for lokalforeningene og lokalrådene, valgt eller utpekt i samsvar med distriktets lover. 
Tid og sted fastsettes av distriktsstyret, som innkaller til årsmøtet med minst 21 dagers varsel. Dagsorden 
og saksdokumenter sendes ut sammen med innkallingen. Kun lokalforeninger som har betalt eventuelt til-
skudd til distriktet for foregående år, har stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i henhold til lovene i Røde Kors. 

Det	avholdes	årsmøte	i	2024.	I	dette	møtet	avstemmes	valgperiodene	for	tillitsvervene	slik	at	de	er	i	tråd	
med årsmøteperiodene framover. 

Bakgrunn for distriktsstyrets forslag
Distriktsstyret	foreslår	å	gå	over	til	toårige	årsmøteperioder.	
Distriktsstyret,	lokalt	tillitsvalgte,	friville	og	ansatte	har	i	ved	flere	anledninger	diskutert	muligheten	for	
dette.	Oppland	Røde	Kors	(fra	2017),	og	flere	andre	distrikter	har	innført	dette.	Distriktsstyret	mener	det	er	
ressursmessige	mer	hensiktsmessig	å	frigjøre	tid-	og	økonomiske	ressurser	til	annen	aktivitet.

Demokratisk styring opprettholdes
Årsmøtet er Hedmark Røde Kors høyeste myndighet. Distriktsstyret rapporterer resultater oppnådd i perio-
den. Delegatene godkjenner årsberetning, regnskap og vedtar handlingsplaner og økonomiske rammer for 
arbeidet i den kommende perioden. Delegatene vil ha samme myndighet som i dag.
Distriktets	tillitsvalgte	velges	for	to	år	av	gangen	som	i	dag.	Alle	verv	er	på	valg	samtidig,	men	erfaringene	er	
at	svært	mange	av	dagens	tillitsvalgte	tar	gjenvalg	i	to	eller	flere	perioder.	

Når det skjer større endringer i humanitære behov eller andre forhold, som krever årsmøtets godkjenning, 
kan	det	kreves	eller	innkalles	til	ekstraordinært	møte.		

Andre forhold 
Funksjonstiden	og	arbeidsperioden	for	distriktsstyret	og	rådene	blir	forlenget,	fra	12	til	24	måneder.		Det	
gir	styret	og	rådene	tid	til	å	bygge	sterke	team	og	arbeidsro.	Det	frigjøres	tillitsvalgt-tid	som	i	dag	går	med	
til	årsmøteforberedelser,	fra	desember	til	mars	hvert	år.	Det	kan	jobbes	mer	med	støtte	til	og	kontakt	med	
lokale ledd, utvikling og strategi. 
Det kan arrangeres fagkonferanser/samlinger i mellomåret. 
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Mulige gevinster 

For lokalforeningene 
•	 Mindre	frivilligtid	på	forberedelser	til,	og	behandling	av	årsmøtesaker.
•	 Lokalforeningene	sparer	penger	på	deltageravgiften.

For distriktsforeningen 
•	 Mindre	frivilligtid	på	utarbeidelse	av	årsmøtesaker.	
•	 Vi	sparer	inn	tid	i	styret	og	rådene	med	planleggingen	av	årsmøtearrangementet.
•	 Distriktet	kan	bruke	innsparte	kostnader	til	aktivitet/kurs/arrangementer.
•	 Styrer	og	råd	får	en	lengere	funksjonstid	som	kan	brukes	til	drift,	ikke	årsavslutning.	

For valgkomiteene 
•	 Valgkomiteenes	arbeidsperiode	blir	forlenget,	men	alle	funksjoner	er	på	valg	samtidig	

For ansatte
•	 Distriktskontorets	ansatte	frigjør	mye	tid,	som	i	dag	går	til	saksforberedelser	i	styret	og	rådene	av		
	 årsmøtesaker	og	til	planlegging/gjennomføring	av	årsmøtearrangementet.

Slik blir «toårshjulet» for årsmøtesaker

Godkjenning av årsberetning 
årsmøte år    Årsmøtet godkjenner årsberetning for toårs-perioden. 

Godkjenning av regnskap 
årsmøte år    Årsmøtet godkjenner regnskap revidert av statsautorisert revisor for år 1 og år 2 
mellom år   Regnskap revidert av statsautorisert revisor, signeres av distriktsstyret,  
	 	 etter	anbefaling	fra	kontrollkomiteen.	

Godkjenning av handlingsprogram 
årsmøte år    Årsmøtet godkjenner to årig rullende handlingsprogram.

Godkjenning av budsjetter 
årsmøte år		 Årsmøtet	godkjenner	budsjett	for	inneværende	år	med	rammer	for	neste	år.		
mellom år 	 Justert	budsjett	godkjennes	av	distriktsstyret	etter	anbefaling	av	kontrollkomiteen.	

Valg av distriktsstyre, d-råd, valgkomiteer, kontrollkomite og revisor:
Valgperioden	blir	som	i	dag	toårig,	men	alle	er	på	valg	årsmøteåret	dvs.	samtidig.	Varamedlemmene	ryk-
ker opp dersom noen trekker seg i perioden. Det avholdes ekstraordinært valgmøte for distriktsstyret eller 
d-rådene ved behov.

Innkomne forslag 
årsmøte år		 Behandles	på	årsmøtet	og	ved	behov	innkalles	det	til	ekstraordinært	møte.
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Lover for Hedmark Røde Kors 
vedtatt av årsmøtet 22. april 2021 

godkjent av Landsstyret 17. januar 2022  

 

Kapittel I. Formål 

§ 1. Hedmark Røde Kors som er stiftet den 7. juni 1947 er et selvstendig organisasjonsledd, og representerer 
Røde Kors innenfor sitt geografiske område. 

§ 2. Distriktets oppgave er å arbeide for Røde Kors’ prinsipper og formål innenfor tidligere Hedmark fylkes 
grenser, og legge til rette for at lokalforeningene gir et humanitært tilbud i alle distriktets kommuner, ta initiativ 
til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak o.l., samt bistå lokalforeningene ved fellestiltak og aktiviteter som 
lokalforeningene ber om spesiell støtte til. Distriktsstyret bør motivere og arbeide for at lokalforeninger i en og 
samme kommune primært går sammen og danner én lokalforening, eller sekundært sikre annen 
samarbeidsform.  

Distriktet er et service- og samordningsledd mellom lokalforeningene og foreningens øvrige organer, og skal drive 
sin virksomhet i overensstemmelse med Lover for Røde Kors, og beslutninger samt retningslinjer fattet av 
landsmøtet og landsstyret. 

Kapittel II. Organisasjon – Medlemskap 

§ 3. Hedmark Røde Kors omfatter lokalforeninger i tidligere Hedmark fylke og er det organisasjonsmessige og 
administrative ledd mellom disse og Norges Røde Kors. Dersom det innen et geografisk område ikke er en 
lokalforening kan medlemskap i Røde Kors tegnes direkte i Hedmark Røde Kors, jf. Lover for Røde Kors § 8. 
Medlemskontingenten fastsettes av Røde Kors landsstyre, jf. Lover for Røde Kors § 8. Kun medlemmer i Røde 
Kors kan ha tillitsverv i Røde Kors’ organisasjonsledd, jf. Lover for Røde Kors § 8. Landsstyret kan stille spesielle 
kvalitets- og alderskrav, krav til egnethet samt krav til medlemskap i Røde Kors for å kunne utføre bestemte verv 
eller aktiviteter i de enkelte organisasjonsledd. Etter innstilling fra distriktsstyret har distriktets årsmøte 
anledning til å utnevne æresmedlemmer av Hedmark Røde Kors. 

§ 4. Distriktets organer er distriktsstyret, kontrollkomiteen og årsmøtet. 

Kapittel III. Alminnelige bestemmelser 

§ 5. Hedmark Røde Kors rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors’ formål. Det alene er ansvarlig for 
de forpliktelser det påtar seg - jf. Lover for Røde Kors §§ 11 og 23. Distriktet skal ha felles økonomi. Regnskapene 
skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor, valgt av årsmøtet. 

§ 6. Bare representanter som har fylt 15 år har stemmerett på distriktets møter. Denne aldersgrense gjelder ikke 
for ledere som representerer Røde Kors Ungdom i distriktets møter. Aldersgrensen gjelder heller ikke for Røde 
Kors Ungdoms egne møter hvor aldersgrensen er 13-30 år. Røde Kors skal også legge til rette for at medlemmer 
under 13 år har arenaer hvor de kan fremme sine synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen  

Bare de som er til stede på distriktets møter kan stemme. Blanke stemmer holdes utenfor ved opptellingen. 

§ 7. Vedtak om endring av disse lover krever to tredjedels flertall på årsmøte eller på ekstraordinært møte. 
Forøvrig avgjøres vedtak i distriktets styre og distriktsråd ved alminnelig flertall. Ved likt stemmetall er 
stemmegivningen fra lederen avgjørende. Dette gjelder ikke ved valg. 
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§ 8. Tillitsvalgte, valgt av distriktet, skal fortsette i sine verv inntil det har skjedd nytt valg i lovlig innkalt møte. 

§ 9. En frivillig i distriktsforeningens aktivitet som ikke har den nødvendige egnetheten eller som opptrer slik som 
beskrevet i Lover for Norges Røde Kors § 9, punkt 9.1., kan utelukkes fra aktiviteten av distriktsstyret, jf. Lover 
for Røde Kors § 9, punkt 9.1.  

En tillitsvalgt i distriktsforeningen som opptrer slik som beskrevet i Lover for Norges Røde Kors § 9, punkt 9.2., 
kan suspenderes av landsstyret.  

Et medlem eller en frivillig som opptrer slik som beskrevet i Lover for Norges Røde Kors § 9, punkt 9.3., kan 
ekskluderes av landsstyret.  

§ 10. Ved tvistespørsmål, jf. Lover for Røde Kors § 15, kan et mindretall innenfor: 

‐ en lokalforening anke saken til distriktsstyret for endelig avgjørelse.  
‐ et distriktsråd anke saken til distriktsstyret til endelig avgjørelse.  
‐ distriktsstyret, distriktets årsmøte eller ekstraordinært møte anke saken til landsstyret til endelig avgjørelse.  

Anke har oppsettende virkning. 

Kapittel IV. Årsmøtet 

§ 11. Årsmøtet er Hedmark Røde Kors’ høyeste myndighet. Årsmøtet som holdes innen utgangen av april måned 
hvert år. Årsmøtets delegater er: medlemmer av distriktsstyret og distriktsrådene, samt representanter for 
lokalforeningene og lokalrådene, valgt eller utpekt i samsvar med distriktets lover. Tid og sted fastsettes av 
distriktsstyret, som innkaller til årsmøtet med minst 21 dagers varsel. Dagsorden og saksdokumenter sendes ut 
sammen med innkallingen. Kun lokalforeninger som har betalt eventuelt tilskudd til distriktet for foregående år, 
har stemmerett på årsmøtet. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i henhold til lovene i Røde Kors. 

§ 12. Lokalforeningenes delegater på distriktsårsmøte er:  

‐ Leder eller nestleder i lokalforeningen.  
‐ Leder eller nestleder for lokalrådene for henholdsvis Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og/eller 

Røde Kors Ungdom.  

Dersom lokalstyret ivaretar rollen som lokalråd kan lokalstyret i stedet oppnevne delegat(er) fra respektiv(e) 
avdeling(er), fortrinnsvis styremedlem(mer). Dersom verken lederen eller nestlederen kan møte, kan 
distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

§ 13. Årsmøtet ledes av lederen i distriktsstyret1. 

For årsmøtets behandling av følgende saker kan årsmøtet velge en dirigent: 

‐ Godkjenne distriktsstyrets beretning og revidert regnskap for det foregående år. 
‐ Godkjenne distriktsstyrets forslag til justert handlingsprogram og budsjett for inneværende år. 
‐ Godkjenne distriktsstyrets handlingsprogram og budsjetter for det kommende års totale virksomhet, 

herunder fastsettelse av tilskudd og eventuell andel av medlemskontingenten fra lokalforeningene.  
‐ Godkjenne eventuelle beretninger og handlingsprogrammer for distriktsrådene. 
‐ Valg av medlemmer og varamedlemmer til distriktsstyret, jf. § 14. 
‐ Valg av revisor.  

 
1 Årsmøtet kan ved åpningen av møtet vedta at observatører har tale- og forslagsrett. 
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‐ Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomité. 
‐ Valg av kontrollkomité og instruks for denne. 
‐ Innkomne forslag. Forslag må være innkommet til distriktsstyret innen utgangen av februar måned. Forslag 

til lovendringer fra andre enn styret må være innkommet innen utgangen av januar måned.  

Årsmøtet utnevner æresmedlemmer etter innstilling fra distriktsstyret. 

Det skal føres protokoll fra årsmøtet, som skal underskrives av distriktsleder og to av årsmøtedelegatene.  

§ 14. Medlemmer og varamedlemmer av distriktsstyret velges for to år av gangen. 

Leder og nestleder bør ikke velges samme år. Disse valgene foregår skriftlig.  

Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av stemmene, foretas 
omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer. Gir om-valget ikke flertall for en kandidat, foretas 
loddtrekning.  

Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet. 

§ 15. Ekstraordinært møte kan avholdes når distriktsstyret finner det nødvendig, eller når en tredjedel eller flere 
av distriktets lokalforeninger krever det. Et slikt ekstra-ordinært møte innkalles med åtte dagers varsel, og kan 
kun behandle de saker som har foranlediget innkallingen. Bestemmelsene i § 12 og i § 13, første ledd, gjelder på 
samme måte. 

Kapittel V. Distriktsstyret 

§ 16. Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser. Styret 
representerer landsforeningen og distriktets lokalforeninger overfor fylkeskommunen og offentlige foretak. 

§ 17. Styret består av: 

- leder,  
- nestleder,   
- 3 styremedlemmer, 
- 2 varamedlemmer - som alle velges av årsmøtet, 
- 3 distriktsrådsledere for henholdsvis Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom, 

De 3 medlemmene for distriktsrådene, med nestlederne som varamedlemmer, inngår i distriktsstyret som 
fullverdige medlemmer uten bundet mandat.   

Flertallet av styrets medlemmer samt et varamedlem må ha fylt 18 år. 

Distriktsstyrets leder er medlem av Det sentrale råd i Norges Røde Kors, med nestleder som varamedlem. 

§ 18. Medlem eller varamedlem av distriktsstyret som av landsmøtet velges til medlem eller varamedlem av 
landsstyret, trer automatisk ut av distriktsstyret. 

Distriktsleder og nestleder samt ledere og nestledere for distriktsrådene kan ikke være medlem eller varamedlem 
av landsråd. 

§ 19. Distriktslederen innkaller styret til møter så ofte som det trengs. Hvert medlem av styret og daglig leder i 
distriktet kan kreve at styret sammenkalles. Distriktsstyret skal ha minst fire styremøter i året. Styret er 
beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret, herunder distriktsleder eller nestleder er til stede. 
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Styret fører protokoll over sine forhandlinger og vedtak. 

§ 20. Distriktsstyret kan opprette et arbeidsutvalg, bestående av lederen og to av styrets medlemmer, utpekt av 
dette. 

§ 21. Distrikts-sekretariatet ledes av en daglig leder, ansatt av landsforeningen etter innstilling fra et 
innstillingsråd, hvor distriktsstyret er representert ved distriktslederen. Distriktsstyret fastsetter rolle og 
oppgaveavklaring mellom distriktsstyret og Distrikts-sekretariatet med bakgrunn i vedtatte handlingsprogram. 

Norges Røde Kors ved generalsekretæren har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Distrikts-sekretariatet. Med 
dette følger også plikten til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Oppdragsgiveransvaret, det å styre og fordele 
arbeidsoppgaver, tilligger distriktsstyret. Generalsekretærens arbeidsgiveransvar fratar ikke distriktsstyret 
ansvar for sikring av et forsvarlig arbeidsmiljø, men kommer i tillegg til dette. 

§ 22. Distriktet forpliktes av distriktsstyret ved underskrift av distriktsleder/nestleder med parafering av daglig 
leder/stedfortreder. 

Daglig leder forplikter distriktet i saker som inngår i den daglige ledelsen. 

§ 23. Mellom årsmøtene kan distriktsstyret sammenkalle lederne og styremedlemmer fra hver av 
lokalforeningene for gjensidige orienteringer, meningsutveksling osv. 

§ 24. Distriktsstyret sender innen utgangen av april måned på fastsatt måte, beretning om distriktets virksomhet 
og revidert regnskap for foregående kalenderår til Landsstyret. 

Beretning og regnskap sendes uansett om årsmøtet har vært avholdt. Endringer som årsmøtet måtte vedta, 
meddeles landsstyret umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet. 

Kapittel VI. Distriktsråd 

§ 25. Som rådgivende organ for distriktsstyret skal det opprettes distriktsråd for: 
- Røde Kors Hjelpekorps 
- Røde Kors Omsorg 
- Røde Kors Ungdom 

Rådene er distriktets høyeste faglige organ innenfor de respektive fagområdene. Distrikts-rådene leder 
aktiviteter innenfor de respektive fagområdene i henhold til handlingsprogram og budsjett som er vedtatt av 
distriktets årsmøte. 

Distriktsrådene er de organisasjonsmessige og faglige bindeleddene mellom distriktsstyret og de respektive 
avdelingene i lokalforeningene. Distriktsrådene skal se til at distriktsstyrets vedtak som gjelder den totale Røde 
Kors-virksomheten i distriktet, blir fulgt opp faglig i lokalforeningene.  

Røde Kors Ungdom arrangerer ungdomskonferanse hvor det gjennomføres valg, behandles handlingsprogram 
samt vedtas eventuelle resolusjoner. 

§ 26. Distriktsrådene skal ha beredskapsfokus og arbeidet skal gjenspeile de nasjonale strategiene for 
henholdsvis Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom. 

§ 27. Distriktsrådenes sammensetning er: 
- Røde Kors Hjelpekorps: leder, nestleder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
- Røde Kors Omsorg: leder, nestleder, 4 medlemmer og 1 varamedlemmer 
- Røde Kors Ungdom: leder, nestleder, 3 medlemmer og to varamedlemmer 
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Leder i distriktsrådet er fullverdig medlem av distriktsstyret med nestleder som varamedlem. Lederen innkaller 
distriktsrådet til minst to møter per år. 

Medlem eller varamedlem av distriktsråd som velges som medlem eller varamedlem av landsstyret/landsrådet 
eller distriktsstyret, trer automatisk ut av distriktsrådet. 

§ 28. Distriktsrådet sender innen dato fastsatt av distriktsstyret eventuell beretning/regnskap for foregående 
kalenderår, samt eventuelt forslag til handlingsprogram/budsjett for neste år til distriktsstyret. Disse skal 
inkluderes i distriktsstyrets beretning, regnskap og handlingsprogram/budsjett. 

§ 29. Distriktsrådene velges i henhold til «Bestemmelser for valg i Røde Kors». Nyvalgte distriktstrådsmedlemmer 
og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at distriktets årsmøte er avsluttet2.  

§ 30. Når distriktsrådet finner det nødvendig, eller når en tredjedel eller flere av ved-kommende avdelinger 
krever det, kan distriktsrådet – med samtykke av distriktsstyret – innkalle til andre møter enn valgmøtet, med 
deltakelse av representanter for avdelingene. 

Kapittel VII Ressursgrupper 

§ 31. Distriktsstyret og distriktsrådene kan – etter behov – opprette ressursgrupper. En ressursgruppe skal løse 
oppgaver etter mandat fra det styret/rådet som opprettet den. 

Kapittel VIII. Oppløsning 

§ 32 Hedmark Røde Kors kan oppløses av årsmøtet eller av ekstraordinært møte etter vedtak med to tredjedels 
flertall, jf. Lover for Norges Røde Kors § 25. 

Kapittel IX Ikrafttreden 

§ 33. Disse lover, som trer i kraft den 22. april 2021, krever godkjenning av landsstyret. Vedtak om endring - jf. § 
7, første ledd - må, for å tre i kraft, være godkjent av landsstyret. 

 
2 Dersom Røde Kors Ungdom arrangerer sin ungdomskonferanse på annet tidspunkt enn i tilknytning til 
distriktets årsmøte, skal nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overta sine verv umiddelbart etter at 
konferansen er avsluttet. Distriktsstyret skal informeres om resultatet av valget. 
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Forening  stiftet medl friv

Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps   24.10.1946 422 77
Brøttum	og	omegn	Røde	Kors	 	 20.01.1940	 219	 81
Eidskog Røde Kors   08.02.1996 170 83
Elverum Røde Kors   15.03.1908 493 173
Folldal Røde Kors Hjelpekorps   11.02.1977 47 32
Furnes og Brumunddal Røde Kors   28.10.1945 165 81
Hamar Røde Kors   23.03.1906 693 178
Kongsvinger Røde Kors   04.12.1923 372 95
Løten Røde Kors   09.04.1945 227 88
Nes Røde Kors   01.01.1911 192 97
Odal Røde Kors  03.01.2023 ny ny
Os Røde Kors Hjelpekorps   02.03.1950 93 21
Rendalen Røde Kors Hjelpekorps   30.05.1979 69 30
Ringsaker Røde Kors   04.02.1946 226 71
Romedal og Vallset Røde Kors   27.04.1945 180 58
Sollia Røde Kors Hjelpekorps   08.06.1950 33 11
Stange Røde Kors   09.01.1911 415 135
Stor-Elvdal Røde Kors   27.11.1948 63 12
Tolga Røde Kors   23.01.1948 67 26
Trysil Røde Kors Hjelpekorps   26.03.1950 201 18
Tynset Røde Kors Hjelpekorps   01.02.1973 153 41
Vang Røde Kors   08.04.1910 320 75
Åsnes Røde Kors    03.02.1994 69 13

Stiftelsesdato er tidligste stiiftelsesdato ved sammenslåtte foreninger.
Antall medlemmer og frivillige er pr 31.12.2022

Aktive Røde Kors-foreninger i Hedmark Røde Kors
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Bestemmelse for valg i Røde Kors 
Vedtatt av Landsstyret 9. desember 2011, sist endret 26.11 2021 

1 Innledning  

1.1 Bakgrunn og formål 
I den demokratiske medlemsorganisasjonen Røde Kors gjennomføres det valg til en rekke 
organisasjonsledd. I denne bestemmelsen følger de generelle reglene som gjelder for alle valg utenom 
valg på landsmøtet, samt noen spesielle regler som bare gjelder for enkelte organer. Formålet med 
bestemmelsen er å gi lokalforeninger, distriktsforeninger og nasjonalforeningen et verktøy for å 
håndtere valg.  

1.2 Andre, tilknyttede bestemmelser  
Lovnorm for lokalforening 
Lovnorm for distrikt  
Valgordning for landsmøtet 
Bestemmelser for Røde Kors Ungdom 

1.3 Virkeområde  
Bestemmelsen gjelder for alle personvalg som skal gjøres til lokalforeningsstyrer, lokalråd, 
distriktsstyrer, distriktsråd, landsråd, kontrollkomiteer og valgkomiteer. De generelle reglene i denne 
bestemmelsen gjelder ikke for valg til Det sentrale råd og ansattrepresentant til landsstyret, da det er 
egne regler for dette i kapittel x og x. Det er også egne bestemmelser for valg som gjennomføres på 
landsmøtet, vedtatt av landsmøtet.  
 
2 Tillitsvalgte organer med valgte representanter 

2.1  
Hvilke organisasjonsledd det skal velges representanter til og hvor mange som skal velges, følger av 
Lovene for Røde Kors og lovene for den enkelte lokalforeningen og distriktsforening. Antallet 
tillitsvalgte som skal velges til hvert enkelt organ fremgår av reglene for organet.  
 
 
3 Forslagsrett 
3.1  
Medlemmer av en lokalforening kan foreslå kandidater til lokalforeningsstyret og lokalforeningens 
valgkomité. Medlemmer i en lokalforening som også er frivillig i en avdelings aktiviteter i 
lokalforeningen, kan foreslå kandidater til det respektive lokalrådet.  

3.2  
Styret i lokalforeningene kan foreslå kandidater til distriktsstyret, distriktets valgkomité og distriktets 
kontrollkomité. Lokalforeningenes lokalråd kan foreslå kandidater til distriktsrådet og distriktsrådets 
valgkomité i sin respektive avdeling.  

3.3  
Distriktsrådene og lokalrådene kan foreslå kandidater til landsrådene og deres valgkomiteer.  

3.4  
Valgkomiteene kan fremme egne forslag til kandidater.  
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3.5  
Valgkomiteen skal skrive til de som har forslagsrett og be om skriftlige forslag til kandidater.  
 
3.6.  
Kandidater som er foreslått av organer med forslagsrett og som har sagt seg villige er valgbare 
kandidater og skal refereres av valgkomiteen selv om de ikke er innstilt, jf. punkt 7.2. Dette gjelder 
også kandidater valgkomiteen selv har foreslått og som har sagt seg villige, jfr. pkt. 3.4 
 

4 Valgbarhet 

4.1  
Medlemmer som har fylt 15 år kan velges til styrer, råd og komiteer som er omtalt her. Flertallet i 
ethvert organ må imidlertid ha fylt 18 år. Røde Kors Ungdom har egne regler som unntar fra 
aldersgrense, se bestemmelser for Røde Kors Ungdom.  

4.2  
Til lokalforeningsstyret og foreningens valgkomité kan det bare velges medlemmer i den aktuelle 
lokalforeningen. Til distriktsstyrer, distriktets valgkomité og kontrollkomité kan det bare velges 
medlemmer som er medlem i distriktet eller i en lokalforening i distriktet.  

4.3  
Til lokalråd, distriktsråd og landsråd, og valgkomiteene som hører til disse rådene, kan det kun velges 
medlemmer som er frivillig i den aktuelle avdelingens aktiviteter. Det er ikke en forutsetning at 
personen er medlem i den aktuelle lokalforeningen, men medlem i Røde Kors.  

4.4  
Alle kandidater må ha blitt foreslått for valgkomiteen innen fristen som er satt av valgkomiteen for å 
være valgbar. Unntatt fra dette er årsmøter i lokalforeninger og valgmøter for lokalråd hvor 
årsmøtet/valgmøtet selv har vedtatt at benkeforslag skal være tillatt. Benkeforslag er for øvrig ikke 
tillatt.  

4.5  
Alle foreslåtte kandidater må ha blitt forespurt på forhånd og erklært seg villig for å være valgbar. Alle 
foreslåtte skal kunne velges til alle verv med mindre det er tatt forbehold om dette.  

4.6  
En person som er medlem av valgkomiteen for det aktuelle organet, kan ikke velges. Dersom noen av 
valgkomiteens medlemmer blir foreslått å stille til valg, og ønsker å stille, må vedkommende 
umiddelbart trekke seg fra komiteen. Siste mulige tidspunkt for et medlem av valgkomiteen å stille 
som kandidat er tre dager før valgkomiteens innstilling gjøres kjent. 

4.7  
Styremedlemmer og rådsmedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen eller kontrollkomiteen for det 
samme organet.  

4.8  
En person som er ansatt i et organisasjonsledd som et styre har ansvar for, kan ikke bli valgt til styret. 
En person som er ansatt i et organisasjonsledd som har ansvaret for arbeid i et styre, kan ikke bli valgt 
til dette styret.  
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4.9  
En person som har vært tillitsvalgt i samme rolle sammenhengende i tre perioder bør ikke velges på 
nytt.  

4.10  
Følgende spesielle regler gjelder:  

a) Landsstyrets medlemmer kan ikke være tillitsvalgt i landsråd, distriktsstyre eller distriktsråd. 
Dersom en person som har tillitsverv i landsråd, distriktsstyre eller distriktsråd blir valgt til 
landsstyret, må vedkommende trekke seg fra andre tillitsverv i nevnte organer.   

b) Distriktets og distriktsrådets leder og nestleder kan ikke være medlem eller varamedlem i noe 
landsråd. Medlem i distriktsstyret bør ikke ha verv i distriktsråd eller i en lokalforening eller 
lokalråd.  

c) Landsrådsmedlemmer kan fortsette i verv i distriktet frem til neste ordinære distriktsårsmøte 
dersom det skjer i løpet av det neste året, dersom det ellers ville skapt vanskeligheter for 
distriktet og distriktsstyret beslutter det.  

d) Det er kun distriktsledere som kan velges til Det sentrale råd. De valgte distriktsledernes 
nestledere fungerer som personlig vara til Det sentrale råd.  

e) Medlemmer som skal velges inn i distriktenes kontrollkomite må ikke inneha stilling eller verv 
som er egnet til å svekke tilliten til komiteens integritet og løpende arbeid. Tillitsvalgte og 
ansatte innen DD Røde Kors – både på distrikt og lokalt nivå – samt nærstående til disse, kan 
ikke sitte i komiteen.   

f) Ved valg lokalt : Leder/nestleder og kasserer i samme styre må ikke være beslektet eller på 
annen måte være i avhengighetsforhold til hverandre. 

5 Stemmerett 

5.1  
Medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt medlemskontingent i løpet av de siste 14 månedene 
før valget har stemmerett i Røde Kors. Det er gjort unntak fra alderskravet for Røde Kors Ungdom sine 
møter, se bestemmelser for Røde Kors Ungdom.  

5.2  
Hver delegat har én stemme og det er ikke tillatt å stemme med fullmakt fra andre.  

5.3  
Ved valg i en lokalforening har alle medlemmer i den bestemte lokalforeningen stemmerett. Ved valg 
i et lokalråd er det medlemmer i den aktuelle lokalforeningen som er frivillig i avdelingens aktivitet i 
lokalforeningen som har stemmerett.  

5.4  
Ved valg i distriktsforeninger er det årsmøtets delegater som har stemmerett. Ved valg i et distriktsråd 
er det leder og nestleder av alle lokalråd, eventuelt et annet medlem som lokalrådet har valgt, som har 
stemmerett. Dersom lokalstyret ivaretar rollen som lokalråd kan lokalstyret oppnevne en delegat fra 
den respektive avdelingen, fortrinnsvis et styremedlem. Røde Kors Ungdom har egne regler for valg i 
distriktsrådet.  

5.5  
Ved valg i et landsråd er det lederne av distriktsrådene med nestleder som stedfortreder, eventuelt et 
annet medlem som er valgt av distriktsrådet, som har stemmerett. Dersom distriktsstyret ivaretar 
rollen som distriktsråd kan distriktsstyret oppnevne en delegat fra den respektive avdelingen, 
fortrinnsvis et styremedlem. Røde Kors Ungdom har egne regler for valg av landsråd.  



85

 

Side 4 av 8 
 

 

6 Valgkomité 

6.1  
 
Det er årsmøtet eller valgmøtet som velger valgkomité og valgkomiteen er ansvarlig overfor dette 
møtet. Et valgmøte i en lokalforening eller i et distrikt kan beslutte at lokalforeningens valgkomité eller 
distriktets valgkomité skal være avdelingens valgkomité. Valgkomiteen består av leder, medlemmer og 
varamedlemmer, slik dette står i de respektive lover til organisasjonsleddet.  
Valgkomiteen er ansvarlig for tilrettelegging av alle valg som gjennomføres på det respektive 
årsmøtet/valgmøtet. 

6.2  
Lokalforeningsstyret, distriktsstyret, distriktsrådene og landsrådene er valgkomité for valgkomiteene i 
sine respektive organer 

6.3  
Valgkomiteens leder skal lede arbeidet. Komiteen konstituerer for øvrig seg selv. Komiteen er 
beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.  
 

7 Valgkomiteens arbeid – gjennomføring av valg 

7.1  
Valgkomiteen skal i hele perioden arbeide med å skaffe og vurdere aktuelle kandidater. Valgkomiteen 
skal påse at kandidatene er valgbare. Valgkomiteen er selvstendig i sin vurdering av kandidatene og av 
sammensetningen av et styre, et råd eller en komité, men skal sørge for en balansert sammensetning 
og sørge for en balansert sammensetning i sine forslag hvor det er tatt nødvendig hensyn til 
oppgavenes innhold, styrets ansvar og kandidatenes samlede kompetanse. 
Med kompetanse menes blant annet: 
• Kunnskap om Røde kors 
• Erfaring fra frivillig arbeid 
• Samfunnskunnskap nasjonalt og internasjonalt  
• Styrekompetanse/erfaring  
• Økonomi og budsjettstyring  
• Erfaring fra annen virksomhet som kan gi Røde Kors komplimenterende kompetanse. 
 
Minoritetsbakgrunn samt geografisk og kjønnsmessig fordeling av kandidatene bes også vektlagt. 
Valgkomitéen bør bestrebe i så stor grad som mulig å foreslå kandidater som fører til at rådene 
gjenspeiler sammensetningen og mangfoldet i befolkningen/distriktet/lokalområdet. 
 
Valgkomiteen skal sende ut anmodning om å få inn forslag. Dette skal skje senest fire måneder før valg 
på nasjonalt nivå og innen to måneder før valgmøtet eller årsmøtet på distrikts- og lokalt nivå. 
Valgkomiteen skal samtidig sette en frist for forslag. 

7.2  
Valgkomiteen skal gjøre kjent sin innstilling for årsmøtet eller valgmøtet senest fire uker før valg på 
nasjonalt nivå, 21 dager før møtet på distriktsnivå og senest 8 dager før møtet på lokalt nivå. Dersom 
valgkomiteen innstiller på ett eller flere medlemmer av valgkomiteen, må dette gjøres kjent minst tre 



86

 

Side 5 av 8 
 

dager før innstillingen gjøres kjent. Valgkomiteens forslag skal inneholde én kandidat til hvert verv, 
samt en beskrivelse av hvilket verv som er foreslått. Valgkomiteens forslag skal likevel referere alle 
forslag de som har forslagsrett på kandidater og inneholde CV på samtlige kandidater. I denne 
presentasjonen skal kandidatene listes i bokstavrekkefølge.  

7.3  
Møteleder har ansvar for gjennomføringen av valget, men valgkomiteen skal tilrettelegge for valg på 
årsmøtet eller valgmøtet. Før valget gjennomføres skal det redegjøres for valgprosedyren. 
Valgkomiteens leder bistår møteleder under valget. 
 
 
7.4.  
Valgkomiteens arbeid skal på nasjonalt nivå støttes av sekretær oppnevnt av generalsekretæren og på 
distriktsnivå av distriktsorganisasjonens sekretariat.  
 

8 Gjennomføring av valg  

8.1  
Valgkomiteens innstilling skal gjøres kjent for delegatene sammen med dagsorden og øvrige 
saksdokumenter innen de frister som er nevnt i punkt 7.2 Valgkomiteen presenterer i tillegg 
innstillingen for valgmøtet.  

8.2  
Alle valg skal foregå skriftlig/med voteringsenhet og hver for seg. Det kan gjøres unntak fra denne 
reglen på lokalt nivå, men ikke ved valg av leder og nestleder. Uansett skal det være skriftlig valg 
dersom én delegat krever det.  

8.3  
Dersom ingen kandidater får absolutt flertall i et valg mellom flere kandidater, skal de to med flest 
stemmer settes opp mot hverandre og valgt avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er det 
loddtrekning. Blanke stemmer skal holdes utenfor, men oppgis.  
 

9 Vervovertakelse  

9.1  
Personer som er valg til verv i lokalråd, distriktsråd eller landsråd overtar sitt verv når årsmøtet i den 
aktuelle lokalforeningen eller distriktsforeningen er avsluttet eller når landsmøtet er avsluttet.  

10 Suppleringsvalg  

10.1  
Suppleringsvalg skal bare gjennomføres når det er nødvendig for at valgte organer skal kunne fungere 
tilfredsstillende, det er med andre ord ikke alene nok at for eksempel et medlem eller varamedlem 
trekker seg i løpet av perioden. Som hovedregel dekkes frafall i løpet av en valgperiode opp ved at 
varamedlemmer rykker opp og fyller ledige plasser. Suppleringsvalg kan benyttes for å fylle opp plasser 
som man ikke klarte å fylle på et ordinært valgmøte, og dersom det er behov for å fylle på med flere 
varamedlemmer. 
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10.2  
Dersom det er behov for suppleringsvalg, må det innkalles til ekstraordinært årsmøte eller valgmøte.  

10.3  
Dersom landsrådmedlemmer fratrer i valgperioden, kan landsstyret etter søknad fra landsrådet tillate 
at det gjennomføres et ekstraordinært valgmøte, slik at landsrådet igjen blir fulltallig. Det føres vanlig 
protokoll over valget, som forelegges den sentrale kontrollkomiteen til godkjenning. 

11 Digital gjennomføring av valg 

11.1  
Valg kan gjennomføres digitalt. Systemet som brukes må sikre  

- mulighet for alle stemmeberettigede til å delta i valget 
- identifikasjon ved pålogging/oppkobling til systemet, slik at kun stemmeberettigede har 

mulighet til å stemme 
- ivaretagelse av de stemmeberettigedes anonymitet  
- at man bare har anledning til å avgi stemme én gang pr. valg 

For øvrig gjelder alle andre bestemmelser vedr valg også ved digital gjennomføring av valg.  

12 Ankeregler ved valg  

12.1  
Et personvalg på landsmøtet kan ankes av delegatene på møtet og av kontrollkomiteens leder. Anken 
må fremsettes på valgdagen og før møtet er avsluttet. Kontrollkomiteen avgjør anken. 

12.2  
På lokalt- og distriktsnivå behandles og avgjøres anken av årsmøtet/valgmøtet. Behandlingen skal 
ledes av dirigenten og gjennomføres før møtet er avsluttet. For Det sentrale råd og landsrådene 
behandles anken av den nasjonale kontrollkomiteen. Nytt valg bør avholdes umiddelbart i samme 
møte som anken ble fremsatt i. En anke gis oppsettende virkning.  
 
13 Valg i Det sentrale råd  
13.1 
Det følger av Lover for Norges Røde Kors § 39, samt Bestemmelse for Det sentrale råd, hvilke valg som 
skal gjennomføres i Det sentrale råd. Det skal i henhold til § 28 og §39 i Norges Røde Kors Lover velges 
- Leder og nestleder i Det Sentrale Råd  
- 4 landsstyremedlemmer til landsstyret 
- 1.,2.,3. og 4. varamedlem til landsstyret 
Delegatene på valgmøtet er distriktslederne med nestleder som vara 
 
13.2   Valgbarhet, forslagsrett og stemmerett 
Distriktslederne i Røde Kors har forslagsrett, stemmerett og kan velges til vervene i Det sentrale råd. 
Distriktsstyrets nestleder er personlig vararepresentant når det skal avgis stemmer. 
 
13.3 Valgkomite 

a) Det Sentrale Råd velger en valgkomite i starten av hver landsmøteperiode, etter innstilling fra 
landsstyret. 

b) Valgkomiteen oppnevnes for hele landsmøteperioden. 
c) Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som alle nylig har hatt vervet som distriktsleder og 

som ikke stiller til valg som landsstyrerepresentant for kommende periode. 
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d) Generalsekretæren oppnevner sekretær(er) for valgkomiteene. 
 
13.4 Valgkomiteens arbeid  
Valgkomitéen for Det Sentrale Råd oppfordrer skriftlig rådets medlemmer til å komme med forslag på 
kandidater og setter frist for innkomne forslag.  
 
13.5 Gjennomføring av valget 

a) Valget gjennomføres på et eget valgmøte i forkant av landsmøtet, og valget skal være 
gjennomført før landsmøtet settes. 

b) Valget skal gjennomføres skriftlig og etter stemmereglene som gjelder i Røde Kors   
c) En oversikt over innkomne forslag til kandidater skal sammen med valgkomiteens innstilling 

sendes ut skriftlig til valgmøtets representanter senest en uke før valgmøtet 
 
13.6 Vervovertakelse 
Nyvalgte representant og vararepresentant overtar sine verv umiddelbart etter landsmøtet. Ved 
suppleringsvalg i perioden overtas vervet umiddelbart etter valget er avholdt.  
 
13.7 Suppleringsvalg i landsmøteperioden 

a) Det er en forutsetning for å være Det Sentrale Råds leder og nestleder at man innehar vervet 
som distriktsleder. Det betyr at dersom den som er valgt inn i disse vervene går av som 
distriktsleder av i landsmøteperioden gjennomføres det suppleringsvalg. 

b) Det er også en forutsetning for å være Det Sentrale Råds landsstyrerepresentanter at man 
innehar vervet som distriktsleder. Det betyr at går en distriktsleder av i landsmøte-perioden, 
rykker 1. vara opp som fast medlem – og Landsstyrets AU vurderer om det er behov for 
suppleringsvalg av ny 4. vararepresentant. 

 
13.9 Anke 
Delegatene på valgmøtet kan anke et valgresultat. Anken må fremsettes før møtet er avsluttet. Anken 
behandles og avgjøres av kontrollkomiteen før valgmøtet er avsluttet. Ankeinstansen avgjør hvilke valg 
som underkjennes. Nytt valg bør avholdes umiddelbart i samme møte. 

14 Valg av ansattvalgt representant til landsstyret  
 
14.1 Valgbarhet 

a) Den ansattvalgte representant og vararepresentant i landsstyret velges av og blant de fast 
ansatte, sentralt og distrikt. For å sikre rettferdig fordeling mellom hovedkontoret og 
distriktskontorene, skal representanten og vararepresentanten representere hvert av disse 
områdene.   

b) Alle ansatte med unntak av generalsekretæren og avdelingsledere ved hovedkontoret, er 
valgbare. 

 
14.2 Forslagsrett 

a) Kun fast ansatte kan fremme forslag til kandidater 
b) Frist for å sende inn forslag settes av valgkomiteen, men vil normalt være innen utgangen av 

mai måned i landsmøteåret. 
c) Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt på forhånd og ha erklært seg villig. 

 
14.3 Gjennomføring av valget 

a) Valget skal gjennomføres digitalt 
b) Innkomne forslag til kandidater skal sammen med valgkomiteens innstilling   presenteres for 

alle fast ansatte innen utgangen av juni måned i landsmøteåret 
c) Valgkomiteens forslag skal inneholde én kandidat til hvert verv, og presentere alle innkomne 
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forslag innsendt av forslagsberettigede. 
d) Hvis flere enn to kandidater stiller til valg til samme verv og ingen av dem oppnår mer enn 

halvparten av stemmene (alminnelig flertall), foretas omvalg mellom de to kandidatene som 
har flest stemmer. Valget avgjøres dermed ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas 
loddtrekning. Eventuelt omvalg foregår påfølgende uke. 

 
14.4 Stemmerett 
Hver fast ansatt har én stemme. 
 
14.5 Vervovertakelse 
Nyvalgte representant og vararepresentant overtar sine verv umiddelbart etter landsmøtet. 
 
14.6 Anke 
Dersom en eller flere stemmeberettigede mener at det er skjedd formelle feil ved forberedelsene eller 
gjennomføringen av valget, kan disse/denne på dette grunnlag anke valget til generalsekretæren innen 
en uke etter at valget er gjennomført. 
 
14.7 Valgkomite 

a) Valgkomiteen består av en representant utpekt av arbeidstakerorganisasjonene, en 
representant utpekt av AMU samt en representant utpekt av generalsekretæren. 

b) Valgkomiteen er ansvarlig for tilrettelegging av valget som følger prinsippene i gjennomføring 
av valg i 14 3 

c) Representanten utpekt av generalsekretæren er ansvarlig for å samle valgkomiteen slik at 
fristene overholdes, normalt innen utgangen av mars måned landsmøteåret.   

d) Valgkomiteen har ansvaret for å påse at alle kandidater på valgkomiteens liste er valgbare, 
bl.a. at de er forespurt, har sagt seg villige, og er fast ansatte. 

e) Valgkomiteen er ansvarlig overfor de fast ansatte og Landsmøtet. 
f) Valgkomiteen er selvstendig i sin vurdering og innstilling av kandidater til vervene.  Det skal 

tas nødvendig hensyn til veksling mellom ansatte på hovedkontor og distriktskontorene, 
oppgavenes innhold, styrets ansvar og kandidatenes samlede kompetanse 
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Norges Røde Kors Hederstegn:

Sigrunn Castberg Voss  1947
Erik Magnussen   1998

Norges Røde Kors Fortjenestemedalje:
 
Mathilde Fischer   1956
Erna Wingaard   1958
Signe Lang-Ree   1960
Solveig Noot    1970
Ragna Merkenes   1972
Torgeir Lundby   1972
Aslaug Hekneby   1973
Ellen Granrud    1975
Sigrid Buenget   1977
Erik Magnussen   1977
Halvor Skappel   1977
Agnes Svenkerud   1978
Einar Michaelsen   1979
Agnethe Rogstad   1979
Elise S Rasmussen   1980
Kari Frogner    1981
Peer	Otto	Svenkerud		 	 1983
Kjell Bakken    1985
Erik Stenberg    1992
Ingrid Egeberg   1993
Magda Ramseth   1993
Gunn Enger    2000
Webjørn Grambo   2000
Henriette/Vesla	Westgaard		 2010
Anne Marie Amblie   2016

Røde Kors Hjelpekorps Fortjenestemedalje:

Olav Hage    1972
Arne Hvam    1972
Rolf C Kristensen   1972
Hans S Hansen   1974
Einar Michaelsen   1974
Kjell Halla    1975
Knut Monsbakken   1976
Roar Eide    1980
Henning	Kristiansen		 	 1981
Bjørn Eric Grøndahl   1998
Trond Kristensen   2001
Jan Nordengen  2022

Oversikt over æresbevisninger
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Sigrid Castbeg Voss  ................................. 1947 – 1952
Signe Wiik  ............................................... 1952 – 1954
Torgeir Lundby  ........................................ 1954 – 1956
Agnethe Rogstad  .................................... 1956 – 1962
Bodil Tønnel  ............................................ 1962 – 1966
Åsmund	Sletten	 ...................................... 1966 – 1967
Ellen Granrud  .......................................... 1967 – 1971
Kjell Bakken  ............................................ 1971 – 1974
Elise S Rasmussen  ................................... 1974 – 1978
Peer	Otto	Svenkerud	 ............................... 1978 – 1984
Else-Jette	Sveen	 ...................................... 1984 – 1985
Roar Eide  ................................................ 1985 – 1986
Maj-Lis Løvøi Jensen  ............................... 1986 – 1989
Erik Stenberg  .......................................... 1989 – 1994
Webjørn Grambo  .................................... 1994 – 2000
Tor	Martinsen	 ......................................... 2000 – 2002
Webjørn Grambo  .................................... 2002 – 2004
Berit Stolt  ................................................ 2004 – 2006
Ola D Gløtvold  ........................................ 2006 – 2008
Sidsel Ruud  ............................................. 2008 – 2009
Rolf W Hagen  .......................................... 2009 – 2011
Werner	Christie	 ...................................... 2011 – 2014
Roy Heine Olsen  ..................................... 2014 – 2020
Aud Rolseth Sanner  ................................ 2020 – 

Oversikt over tildligere distriktsledere
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Takk for innsatsen i 2022
- vi er klare for 2023


