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Rapportering i
Søknadsportalen for

2022 

Rapportering i Søknadsportalen for aktiviteter som har søkt og
fått tildelt midler for 2022.

Rapporteringsfristene er som skrevet i vilkår for tildeling: 15. januar
2023 for lokalforeninger. Du skal i Søknadsportalen rapportere på
det som har skjedd, altså beskrive aktivitetene som er gjennomført
for 2022.

Du finner dine rapportskjema i Søknadsportalen når du på forsiden
trykker Rapportere



trykker Rapportere.

Ved spørsmål om rapportering okonomi.viken@redcross.no

Lokalforeninger kan igjen
søke klimatilskudd

Nå er det igjen mulig å søke tilskudd til klimavennlige tiltak i
Søknadsportalen!

I siste landsstyremøte før julen besluttet landsstyret å videreføre
tilskuddsordningen «Tilskudd til grønne og klimavennlige tiltak».
Landsstyret har over tid ønsket å styrke Røde Kors sitt arbeid med å
redusere klima- og miljøfotavtrykket. Da tilskuddsordningen ble
lansert i starten av 2022 uttalte presidenten i Norges Røde Kors, Thor
Inge Sveinsvoll følgende: – Jeg oppfordrer alle til å være o�ensive på
dette området, og at de som har en god ide til klimavennlige tiltak
benytter muligheten til å søke tilskudd. Tilskuddsordningen skal
bidra til at distrikts- og lokalforeninger får drahjelp til å redusere
klimagassutslipp, og bli mer miljøvennlige. Det er også mulig å søke
midler til miljøsertifisering. Erfaringer fra årets tildeling viser at det
bygges solceller og varmepumper, det anska�es el-varebiler og
kompostsystemer.

Ved å gå inn på Søknadsportalen her og trykke «Søke penger», vil
søknadsskjema og retningslinjer til tilskuddsordningen komme opp

Lokalforeninger har søknadsfrist 25. januar 2023, deretter sender
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Lokalforeninger har søknadsfrist 25. januar 2023, deretter sender
distriktsforeningene/kontorene sine sammenslåtte søknader til
nasjonalkontoret med frist 15. februar 2023.

Momskompensasjon

Utbetaling av momskompensasjon til frivillige lag og
organisasjoner for 2022 skjer først etter at Stortinget har behandlet
endringer i statsbudsjettet, foreløpig dato er 16. desember.

Oversikt over søkere og mottakere blir lagt ut her etter at
tildelingsbrevet er sendt til organisasjonene.

Send inn ditt
refusjonskrav

https://lottstift.no/for-frivilligheten/nokkeltal-momskompensasjon-pa-varer-og-tenester/


Vi minner om at alle lokalforeninger som har søkt og fått
innvilget støtte via Søknadsportalen for 2022, må sende
refusjonskrav.

Refusjonskrav bes sendes inn snarest. Dersom du ikke rekker fristen,
ta kontakt med okonomi.viken@redcross.no. Ta også kontakt med
oss dersom dere ikke får brukt opp midlene innen utgangen av året.

Nytt fra Norges
Røde Kors

Kors på halsen har åpent
i hele julen



Røde Kors sin nasjonale samtaletjeneste Kors på halsen har åpen
hver dag i julen fra klokken 16, fra og med 19.desember.

Her kan barn og unge opp til 18 år snakke med voksne frivillige om
alt de har på hjertet hver eneste dag. Via nettsiden
www.korspåhalsen.no er det mulig å ringe, chatte eller sende epost.
Det er gratis, trygt og anonymt. En riktig god jul ønskes fra Kors på
halsen!

Ressurssystemet
utilgjengelig i uke 8

Det er behov for å gjennomføre en teknisk oppgradering av
Ressurssystemet, som innebærer at systemet og all dens
funksjonalitet vil være utilgjengelig i uke 8.
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At systemet blir utilgjengelig for alle i en uke får noen konsekvenser.
Les hele artikkelen på korsveien for å se hva du må gjøre i
forbindelse med dette. Hva skal skje? Det vil hverken utvikles ny
funksjonalitet eller fases ut noe. Dette er en rent teknisk
oppgradering for å sikre informasjonssikkerheten og videre support
av systemet slik det er i dag. Hva betyr dette? Februar er en aktiv
kursperiode i Røde Kors og i nedetiden er det planlagt både mindre
og mer omfattende kurs. Under nedetiden vil det ikke være mulig å
hente ut deltagerlister, tildele plasser eller sende e-poster fra
systemet. Det vil heller ikke være mulig å bestille ID-kort, hente ut
rapporter eller benytte hjelpekorpsets utstyrsbank

For hjelp med å løse problemstillinger knyttet til at ressurssystemet
er nede i uke 8 kan du ta kontakt med frivilligservice@redcross.no.

 

Prisstigningen gir
bekymring for økte
humanitære behov

Økte strømpriser og en generell prisøkning i samfunnet, har ført
til at mange familier og enkeltpersoner opplever økonomiske
vanskeligheter. Dette rammer spesielt de som har det vanskelig
økonomisk fra før.



I nærmeste fremtid vil Røde Kors sette søkelys på de humanitære
utfordringene som følger av prisstigningen. Vi ønsker å kartlegge
hvilke utslag dette gir for særlig sårbare grupper for å kunne vurdere
hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe, og kommer til å gå i dialog
med distriktskontorene for å få et best mulig bilde.

Det gjøres mye per i dag for å dekke behovene gjennom ulike
aktiviteter, og det er viktig at lokale ledd fortsetter denne gode
innsatsen. Videre er det viktig at frivillige merker seg eventuelle
endringer i behovene (eksempelvis økte behov for mat eller klær,
eldre som fryser i eget hjem, eller liknende), og melder dette videre.

Ved å få opp et godt bilde av konkrete, humanitære utfordringer i
samfunnet som vi ikke har sett tidligere, har vi et bedre grunnlag for
å vurdere hvilke tiltak vi som organisasjon kan iverksette for å møte
behovene som er.

Åpningstider for
Frivilligservice julen

2022



 

Frivilligservice holder åpent alle arbeidsdager gjennom julen,
men vi har noe begrensede åpningstider. 
 
Fredag 23.12 – åpent kl. 12-15, stengt på kveldstid 
Lørdag 24.12 - mandag 26.12 - stengt 
Tirsdag 27.12 – åpent kl. 12-15, stengt på kveldstid 
Onsdag 28.12 – åpent kl. 12-15, stengt på kveldstid 
Torsdag 29.12 – åpent kl. 12-15, stengt på kveldstid 
Fredag 30.12 – åpent kl. 12-15, stengt på kveldstid 
 
Vi svarer på e-post gjennom hele arbeidsdagen. Normal åpningstider
fra og med mandag 2. januar: mandag – fredag, kl. 12.00 – 15.00 og
kl. 17.00 – 20.00.
E-post: mailto:frivilligservice@redcross.no Telefon: 22 05 40 00
(tastevalg 3)

KURS OG
KOMPETANSE
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KOMPETANSE

ALT HANDLER OM FEM TALL! 

Legge inn kurs i Ressurssystemet? Markedsføre kurs? Søke
opp/delta på et spesifikt kurs i Ressurssystemet? Alt handler om
den 5-sifrede kurskoden som følger kurset!

Vil du søke opp - eller melde deg på kurs? Her er oppskri�en:

Gå til Ressurssystemet
Skriv kurskoden i søkefeltet (uten #) og trykk SØK.

Du kommer da rett til det aktuelle kurset og kan eventuelt trykke
«MELD PÅ KURS».

Ressurssystemet har mange valg og muligheter, men dette den
enkleste måten å finne kurs på. En annen fordel med å bruke
kurskoden er at du slipper å skrive inn hele kursnavnet. Husk derfor
alltid kurskoden når du markedsfører kurs på Facebook, på e-post,
muntlig eller via andre kanaler.

Finn flere kurs

Vil du finne flere kurs i en forening, et Røde Kors-distrikt eller i hele
fylket:

Skriv kun stedsnavn (ikke XX Røde Kors, men bare Askim, Buskerud
osv.) i søkefeltet. Da får du opp kommende kurs i kronologisk
rekkefølge. Du kan også bruke «Avansert søk» eller andre funksjoner
i systemet. 
 
Kontakt frivilligservice@redcross.no hvis du trenger hjelp!
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Onsdagswebinar i 2023 -
hva ønsker dere?
Onsdagswebinarene har blitt et etablert tilbud til frivillige og ansatte
som ønsker å høre mer om et spesifikt tema, nye kurs som lanseres
eller relanseres, gjennomganger og dypdykk i hvordan gjennomføre
ulike kurs, og ikke minst en fin arena for erfaringsdeling. I 2022 har vi
hatt tilbud som onsdagswebinar hver onsdag utenom i skolens
ferier! Vi vil fortsette med dette i 2023. Hva skal vi ha på planen i
2023? - meld inn ønsker og behov for onsdagswebinarer (forms) Her
finner du planen over onsdagswebinarene i nærmeste fremtid Røde
Kors-skolen Onsdagswebinarer (sharepoint.com)

ARKIV

For andre hendvendelser, kontakt Robert på robert.walmann@redcross.no

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81iyloj8r8hxEklAr8d-syqtUMzlaQ0RFWDgwVllEOUVRWTNMQlNaR0lNNi4u
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/Onsdagswebinarer.aspx
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/viken/nyhetsbrev/
mailto:%20robert.walmann@redcross.no

