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Distriktskontor

Oppsummering av mandat

Redusere 

lokalsamfunnene

s sårbarhet

• Tilrettelegge for lokalforeningenes arbeid for å dekke prioriterte 

målgruppers humanitære behov

Motvirke 

ensomhet og 

sosial 

ekskludering

• Tilrettelegge for lokalforeningenes arbeid for å styrke tilhørighet og 

trygghet i lokalmiljøet

Forhindre tap av 

menneskeliv

• Tilrettelegge og være en aktiv pådriver i distriktets og 

lokalforeningenes beredskapsarbeid  

Skape aksept og 

forståelse for 

humanitære 

behov

• Øke bevissthet og aksept i samfunnet for prioriterte målgruppers 

behov

Strategiske ansvarsområder

Distriktskontoret er ansvarlig for å redusere lokalsamfunnets sårbarhet gjennom å tilrettelegge for velfungerende lokalforeninger og 

støtter lokalforeningene i å øke kapasiteten basert på lokale behov. Ansvaret innebærer å tilrettelegge for gjennomføring av nasjonale 

programmer samt å koordinere prioriterte aktiviteter og satsinger i distriktet. Distriktskontoret er en aktiv pådriver for å videreutvikle 

organisasjonskulturen og styrke ledelsen i lokalforeningene og distriktet, og er et aktivt bindeledd mellom lokalt og nasjonalt nivå.

Distriktskontoret er en aktiv støttespiller overfor lokalforeningene i deres arbeid med å tilrettelegge for frivillig aktivitet, gjennomføre 

lokale behovs- og kapasitetsvurderinger og sikre nødvendige ressurser. Distriktskontoret er sekretariat for distriktenes styrer og råd, og 

legger til rette for erfaringsdeling og kompetanseutvikling internt i distriktet, i samarbeid med andre distrikt og med nasjonalkontoret.  
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Gjør det lett å 

være frivillig

• Være tilgjengelig og motiverende for frivilligheten 

• Bistå med å avdekke humanitære behov i lokalsamfunnene

• Tilby relevante verktøy

Bygge lokal 

kapasitet

• Bidra til å utvikle velfungerende lokalforeninger og styrer

• Sørge for at lokalforeningene gjennomfører Røde Kors-vurderingen 

(avdekke behov, vurdere kapasitet og egnethet)

• Støtte opp om utvikling og implementering av lokale aktiviteter som møter 

humanitære behov og er i tråd med Røde Kors’ prioriteringer

Videreutvikle 

kulturen og 

styrke ledelse

• Tilrettelegge for et positivt, inkluderende og lærende miljø blant frivillige, 

ledere og ansatte i distriktet

• Støtte frivillige ledere i deres utøvelse av verv og aktiviteter og legge til rette 

for lederutviklingstiltak

• Støtte distriktsstyret og lokalstyrene i  å utvikle velfungerende foreninger

Strategiske ansvarsområder

Lede og styre • Styre, råd og utvalg: Er sekretariat for distriktsstyret, dets råd og utvalg og har gode rutiner for dette

• Lederutvikling og erfaringsdeling: Legger til rette for fag-, aktivitets- og ledernettverk og oppmuntrer til 

erfaringsdeling mellom lokalforeninger og mellom distrikter

• Organisasjonskultur og konflikthåndtering: Er ansvarlig for å utvikle en positiv organisasjonskultur og god 

rolleavklaring i håndtering av konfliktsituasjoner

• Internkommunikasjon: Sikrer god kommunikasjonsflyt, regelmessig informasjon til tillitsvalgte i distrikt og 

lokalforeninger samt mellom distriktskontor og nasjonalkontor

• Distriktets strategiarbeid: Er en aktiv pådriver i distriktsstyrets arbeid for å utvikle og implementere distriktets 

handlingsprogram og budsjett, og rapporterer på oppnådde resultater i eget distrikt

Avdekke 

humanitære 

behov

• Behovskartlegging: Sørger for at lokalforeningene gjennomfører behovs- og kapasitetsvurderinger samt synliggjør 

humanitære behov lokalt og i distriktet

• Nasjonal behovskartlegging: Sikrer at resultater fra nasjonal behovskartlegging brukes lokalt og at behov avdekket 

lokalt blir tatt med i vurderingen av distriktets og nasjonale prioriteringer og programmer

Operative ansvarsområder – Prosesser og leveranser
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Tilrettelegge for 

frivillig aktivitet

• Planlegge aktiviteter: Er pådriver og støtter i oppstart og utvikling av lokale aktiviteter innenfor nasjonale rammer og 

som møter lokale behov 

• Rekruttere og motta: Legger til rette for at frivillige blir godt mottatt og fulgt opp i aktivitet i lokalforeningene

• Opplæring: Er ansvarlig for kurs- og opplæringsvirksomhet i distriktet i henhold til nasjonale standarder og malverk

• Tilrettelegge for aktivitet: Støtter lokalforeningene i utvikling og gjennomføring av etablerte og nye aktiviteter

• Rapportering: Rapporterer på resultater av humanitær aktivitet i henhold til nasjonale standarder og malverk

• Evaluere og lære: Sikrer at lokalforeningene jevnlig evaluerer aktiviteter og implementerer forbedringer. Legger til 

rette for erfaringsdeling om utvikling og gjennomføring av humanitær aktivitet i distriktet og mellom distriktene

• Digitalisering: Samler inn og videreformidler behov for digitalisering i frivilligheten og bidra i digitale prosjekter etter 

behov

Respondere på 

uønskede 

hendelser

• Distriktets beredskapsarbeid: Tilrettelegger for utvikling av distriktets beredskapsplan og gjennomføring av 

beredskapsøvelser. Er pådriver for at distriktet inngår i totalberedskapen i fylket, og har ansvar for at rolleavklaring og 

oppgavefordeling i krisesituasjoner er avklart på forhånd – og tar aktivt del i henhold til denne

• Støtte til lokalt beredskapsarbeid: Støtter lokalforeningene i deres arbeid med å utvikle og følge opp egen 

beredskapsplan og inngå beredskapsavtale med kommunen

Planlegge og 

gjennomføre 

nasjonale 

humanitære 

programmer

• Nasjonale humanitære programmer: Bidrar i planlegging og utvikling av nasjonale humanitære programmer etter 

behov. Tilpasser nasjonale humanitære programmer til lokale behov innenfor nasjonale rammer, gjennomføre 

opplæring, sikrer effektiv implementering av programmet i frivilligheten og rapporter i tråd med nasjonale standarder 

og malverk

Operative ansvarsområder – Prosesser og leveranser (forts.)
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Påvirke ramme-

betingelser

• Media: Sørger for jevnlig og god kontakt med media for å oppnå synlighet og fokus på humanitære behov i regionale 

og lokale media

• Støtte til lokalforeninger: Bistår lokalforeningene i påvirkningsarbeid ved behov 

• Påvirkningsarbeid: Sørger for politisk påvirkning og samfunnspåvirkning som bidrar til å styrke forutsetningene for 

lokal humanitær innsats

Skape inntekter • Egenfinansiering: Sikrer at distriktet har en plan for egenfinansiering  

• Søknader: Har oversikt over søknadsordninger og søker på aktuelle ordninger nasjonalt, regionalt og lokalt

• Rapportering: Er ansvarlig for kvalitativ god rapportering på bruk av midler i distriktet

• Støtte til lokalforeninger: Støtter lokalforeningene med søknads- og rapporteringsarbeid ved behov

Utvikle og 

implementere 

strategi og mål

• Styringsdokumenter: Utvikler forslag til distriktets strategi og handlingsprogram for behandling i distriktets organer 

• Strategisk styring:  Tilrettelegger for distriktets styringsdialog og har god dialog med nasjonalkontoret i henhold 

landsstyrets vedtak og rutiner gitt av generalsekretæren  

Planlegge og 

styre økonomi

• Budsjett: Utvikler forslag til budsjett for distriktet til behandling i  distriktets organer

• Rapportering: Implementerer distriktets vedtatte handlingsprogram og budsjett, og rapporterer på resultat

• Tildeling av midler: Ansvarlig for at kriterier for tildeling av midler fra nasjonalkontoret følges 

Kontrollere 

etterlevelse av 

lover og regler

• Lokalforeninger: Er sammen med distriktsstyret ansvarlig for at distriktet ivaretar sin kontroll- og tilsynsoppgave i 

alle organisasjonsledd i distriktet, inkludert at lokalforeninger etterlever gjeldende lover og regler for forsvarlig drift

• Distriktet: Er ansvarlig for at forvaltning i distriktet skjer i samsvar med offentlige lover og forskrifter, og i henhold til 

nasjonalt vedtatte lover, normer og retningslinjer for Røde Kors

Drifte 

distriktskontoret

• HR: Rekrutterer og utvikler ansatte på distriktskontoret og følger opp rutiner i henhold til Røde Kors sin 

personalpolitikk. Utvikler et godt arbeidsmiljø. Sikrer god kommunikasjon og samhandling på kontoret. Sørger for god 

rolleforståelse og oppgavefordeling mellom ansatte og frivillige 

• IKT: Er oppdatert og bruker digitale systemer effektivt og til støtte for frivilligheten

• Drift: Bruker tilgjengelige rutiner og malverk for å sikre effektiv drift av distriktskontoret

• Eiendommer og ressursforvaltning: Sikre god forvalting av ressursene distriktet til en hver tid rår over

Operative ansvarsområder – Prosesser og leveranser (forts.)
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