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Senior rådgiver Christina Moen 100%(fast stilling)                                                         

Administrativ støtte til d-råd omsorg  
Rådgiving og lederutvikling innen området eldre 
Folkehelse – kontakt mot fylkeskommunen og langtidsplan 
Budsjett, økonomi, langtidsplan og handlingsprogram(omsorgsfeltet) 
Fagkurs og -opplæring og lederutvikling inn mot lokale omsorgsråd 
Oppfølging av ”HKs Ukeinfo” og "Ukeslutt"  innenfor sine fagområder 
Mediekontakt innenfor omsorgsfeltet 
Twinning med søsterforeningen i Moldova 
Kontaktforening: Re 
 
                  

Omsorg 

             

                                   Daglig leder Bjørn Hjalmar Andersen   100% (fast stilling)                                                         

                          
 

Daglig ledelse av kontoret og distriktet                                       Personal og medarbeidersamtaler                                      VRK facebooksider 
Medlem av Nasjonal operativ ledergruppe                                             Årsberetning og regnskap                               Praksisplasser fra NAV o.a.                    
Distriktsstyremøter                                     Veteranambulansen                           Røde Kors Førstehjelp A/S                                     
Distriktsårsmøtet             Beredskap; katastrofer inn- og utland  Evalueringsprosjekt(org.unders) 
Landsmøter              Økonomi      Organisasjonsundersøkelser 
Kontormøter og tomannsmøter                                     Lover og bestemmelser                                                       Inspirasjons- og lederkonferanser 
Ledermøter                 Struktur og nye arbeidsformer    
AU møter                                                                                                Media;talsperson,  sosiale medier og filmproduksjon 
             

 

Organisasjon  

Rådgiver/Ass daglig leder Kristin Gjelstad 100%(fast stilling)                    

Rådgiver og assisterende daglig leder 
HR-kontakt og oppfølging av saker mellom HR og DK 
HR portalen – oppfølging arbeidstid ansatte 
Økonomi – anvisning i «portalen» 
Oppfølging av ”HKs Ukenytt” innenfor sine fagområder 
Pilotprosjekt for personer i  en sårbar livssituasjon 
Deltar i distriktsstyremøter og distriktets AU-møter 
Kontaktforening: Andebu 

                   Daglig ledelse                      

Koordinator Hilde Solberg  80%(fast stilling)                                                         

Utvikle og støtte distriktets- og lokale valgkomiteer 
Lokal Diba administrator/-opplæring og «Mitt Røde Kors» 
Henvendelser på dk.vestfold@redcross.no 
Redaktør i distriktets eksterne informasjonshefte i samarbeid med Bell Media 
Redaktør for distriktets interne informasjonsorgan «Ukeslutt» 
Opplæringsutvalget herunder lederopplæring vår og kurshelg høst 
Rigg og koordinering av kursturnus for grunnopplæringen i Vestfold  
IKT – Teknisk støtte på DK, under møter og konferanser og internopplæring. 
Nøkkelkortsystemet – Kockegården og ID-kort frivillige 
Quest Back/forms -  påmeldinger til arrangementer 
Registrering av kurs / har tilgang til folkeuniversitetet.org 
(Jubileumsbok i PDF – 70 år - Historisk materiale) 
Nettsider og Korsveien  
Telefoni, svare på dk e-post – Web, Vestfold domener, internt epost register 
Kontaktperson GDPR og Workplace for tillitsvalgte 
Kontaktforening: Sandefjord og Horten 

 

Senterleder, Martine Seth 100% (fast stilling)                                                         

Daglig drift, organisering og utvikling av Stella Kvinnesenter i Vestfold 
Oppstart, drift og utvikling av «Kastor» – migrasjonstilbud for menn 
Politisk påvirkning -migrasjon 
Rekruttering og oppfølging av deltagere og frivillige 
Ajourføring av lunsj og torsdagsfrydlister 
Motivere lokale ledd til å bygge norsktreningstiltak etter sentrale føringer 
 
Kontaktforening: Holmestrand 

 

 

Controller, Nasjonalkontoret Tron Jansen 

Regnskapsfører, Nasjonalkontoret Mona Kokkin/(Boni Fase) 
Lønn: Nasjonalkontoret/HR(Visma) 

 

Renhold Kockegården: Vestfold husservice AS 
Renhold Skrim:Berit Solbakken 
 

 

 

Rådgiver Tom Ivar Samland 100% (fast stilling)                                                         

Hovedansvar budsjett- og økonomistyring distrikt  
Adminstrativ støtte til distriktets kontrollkomite, herunder lover lokalt og distrikt 
Rådgiver – økonomispørsmål lokalt/distrikt 
Prissetting og fakturering  årsmøte og Inspirasjonskonferanse:  
MVA- refusjoner, distrikt/lokalplanet + Brønnøysund. 
Eksterne tilskudd/legater og fonds  
Utlån, utleie, post-, fakturerings- og innkjøpsansvarlig    
Følge opp mot lokale jubileum 
Pantelotteriet 
HR portalen, hente inn post og viderefordele denne. 
Forvaltning og vedlikehold på distriktets avtaler, eiendeler, lager og eiendom 
Røde Kors-hytta/Kockegården drift, vedlikehold, «Sameiet» og utleie og vask  
«Årshjul Økonomi» Søknader(bistå, følge opp,totaloversikt) 
Regionkursene til hjelpekorpsene(15%)   
Tillitsvalgt Negotia og ansv.  for vedlikehold av dks hjertestarter  
Ansvarlig koordinator for Søknadsportalen  
Kontaktforening -økonomi: Lardal, Holmestrand og adm støtte Andebu  
 

Informasjon-IKT  og administrativ støtte 

Økonomi og administrasjon 

Senterleder, Ina Merkesdal 100% (fast stilling)                                                         

Daglig drift av Fellesverket i tråd med stillingsinnstruks  
og avtale mellom Nasjonalkontoret og distriktskontoret 
 
 

Gatemegling Anne-Therese Næss 50% (ut året 2021)                                      

Fellesverket, Huset på hjørnet»(frem til stilling er på plass) 
Initiere og støtte nye lokale gatemeglingsprosjekter 
Koordinere og gi administrativ støtte til distriktets gatemeglingsprosjekter 
Medlem av utvalget for LOS 
 
 
 
 

Koordinator Eivind H. Olsen  100%   (fast stilling)                     
Støtte oppstart og drift av oppvekstaktiviteter, herunder «FFA»  
Jobbe langsiktig med dialog ut til hjelpeapparatet knyttet til oppvekstfeltet. 
Fellesverket, Huset på hjørnet»(frem til stilling er på plass) 
Kontaktperson  dialogtilbudet "Kors På Halsen" 
Administrativ støtte, finansiert av lokalforeningen i Tønsberg(20%) 
Kontaktforening: Tønsberg 
 

Fellesverket Tønsberg 

Stella og Castor Kompetansesenter 

Renhold  - Eksterne 

Oppvekst og organisasjonsstøtte 
  

Lønn og regnskap - Hovedkontoret 

Koordinator Kjetil Brænna 100% (fast stilling)                                                         

Generell organisasjonsstøtte og oppfølging sluttrapport «Lokal Kapasitet»                                
Teamleder, rekruttering og medlemsoppfølging/frivilligvert/Mitt Røde Kors 
Støtte, tilrettelegge og utvikle Ferie for alle i Vestfold(sammen m/ Eivind) 
Id kort bestilling eksternt 
Koordinere/rapportere, ant. Frivillige, samt handlingsprogram/MFM/HOP 
Oppfølging av ”HKs Ukenytt” innenfor sine fagområder 
Årsmøtet og Inspirasjonskonferanse: Årsmøtekomite, kjøreplan, hotellkontakt.                
Katastrofeinnsamlinger 
Verneombud 
Kontaktforening: Nøtterøy 

 

Organisasjonsstøtte 

Beredskap, Hvit bil og hjelpekorps 

Fellesoppgaver på kontoret: 
 
Hver enkelt, på kontoret, er ansvarlig for å: 
Innenfor sine fagområder, være dørvakt for egne møter. 
Innenfor sine fagområder, ajourføring av årshjul   
Innenfor sine fagområder, ajourføring av telefonliste  
Innenfor sine fagområder, svare på spørsmål  på facebook  
Innenfor sine fagområder, legge ut informasjon på nettsider og sosiale medier 
Innenfor sine fagområder, levere bilder og ferdig tekst til artikler i Ukeslutt 
 
Oppgavene til kontaktpersonene: 
Sammen med styrets kontaktperson vise interesse og ha jevnlig kontakt med LF. 
Støtte i saker de trenger bistand til generelt,  
Påse at lokalforeningen følger opp frivillige i DiBa 
I spesielle saker, som krever det, informere daglig leder om disse. 
Kontakte sin forening(r) ved ringerunder/purringer o.l. 
Etter avtale delta på lokalforeningens årsmøte 

Koordinator Nina Hansen   100% (fast stilling)                                                                                              
Tilrettelegge for besøkstjenesten i Vestfold 
Besøkstjenestens lederutviklingsprogram 
Kartlegge behov for frivillige  
Bistå med å rekruttere nye frivillige besøksvenner 
Digital senior, «Komp» og «Vinduslykke» 
 
Formidle informasjon, støtte og tilrettelegge for flerkulturelle aktiviteter, 
norsktrening og visitortjenesten. 
Søke om eksterne og interne midler(Søknadsportalen) og rapportere på dette. 
 
Sørge for oppfølging og opplæring i tråd med frivillighetspolitikken til R.K. 
Holde oversikten i våre elektroniske oppfølgingssystemer, særlig DiBa 
Samarbeide med d-råd omsorg, det offentlige og øvrige ledd i Røde Kors 
Oppfølging av ”HKs Ukenytt” innenfor sine fagområder 

Besøkstjeneste 
  

Fellesverket Sandefjord 

Prosjektleder Susann Angel  100% (frem til 31/5-21)                                      

Organisering, drift og utvikling av "Fellesverket – «Rukla»"  
Generell organisasjonsstøtte – Sandefjord Røde Kors   

 

Koordinator May Solveig Fagervold 100% (frem til 28/2-22)                                      

Organisering, drift og utvikling av Prosjektet «Familietid» 
Formidle informasjon, støtte og tilrettelegge for BARK og Leksehjelp 
Søke om eksterne og interne midler(Søknadsportalen) og rapportere på dette. 
 

Familietid – BARK -Leksehjelp 

«Korona - Team 1» 
Kristin 
Peter 
Eivind 
Christina 
Nina 
 
Untatt Teamordningen:Susann 

«Korona - Team 2» 
Bjørn Hjalmar 
Kjetil 
Hilde 
Tom Ivar 
 
Unntatt teamordningen: Martine,Anne-
Therese og May Solveig 

Visitortjenesten - Koordinator Region 
– ikke iverksatt pr. d.d. 
Er ikke iverksatt av Nasjonalkontoret p.t. 
 

«Koronarigg» av distriktskontoret 
-foreløpig er alle på hjemmekontor inntil 
nye føringer fra regjeringen/gen.sek  

Distriktskontorets  Aksjonsgruppe Covid19  
Distriktskontorets aksjonsgruppe er oppnevnt av daglig 
leder og etablert for å støtte våre lokale ledd i rollen som 
støtteaktør under pandemien. Gruppen skal også være et 
bindeledd mellom nasjonalkontorets aksjonsgruppe og 
lokale ledd 

Gruppeleder, Peter Meyer(RKH og beredskap) 
Kristin Gjelstad, ass daglig leder 
Christina Moen, omsorg 
Kjetil Brænna, rådgiver 
Hilde Solberg, koordinator og IKT 

Senior rådgiver Peter Meyer  100% (fast stilling)                                                                                                                 
Hjelpekorpskontakt – ressurs hjelpekorps og d-råd RKH, inkl ID kort RKH 
Beredskapskontakt – ressurs utvalget for samfunnsikkerhet og beredskap 
Beredskapslager – ansvarlig for drift og organisering 
Hvit bil – ansvarlig for drift, organisering, rekruttering og utvikling 
Beredskapsambulanser – utredning av prosjekt 
Røde Kors Dagen, sammen med distriktets førstehjelpsansvarlig  
Kriseomsorg og Beredskapsvakt – kontorets kontaktperson og ressurs 
Ettersamtalenettverket - Sikre rutiner og opplæring psykososial  
CIM-varslingssystem og beredskapsplan 
Beredskap brann/-strøm/f.hj.utstyr distriktets tre driftsbygninger 
Fylkesmannens beredskapsråd – medlem for Vestfold og Telemark R.K.  
Vestfold Beredskapsforum – medlem fra Vestfold R.K. 
Landsstyret – ansattes vararepresentant 
Oppfølging av ”HKs Ukenytt” innenfor sine fagområder 
Kontaktforeninger:  Tjøme  og Larvik 
 
 

BHA-Pr. 10. mars 2021 
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