STYRETS ÅRSBERETNING 2016
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Nasjonalt og internasjonalt
arbeider Norsk Folkehjelp for å bedre levekår for utsatte grupper og bidra til et mer rettferdig samfunn.
Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon med fire hovedinnsatsområder:
(a) Førstehjelp og redningstjeneste
(c) Mine- og eksplosivarbeid

(b) Inkludering – og
flyktningarbeid
(d) Langsiktig utviklingsarbeid

Arbeidet er organisert under to kjerneområder:
•

Vern om liv og helse

•

Rettferdig fordeling av makt og ressurser.

En stor del av virksomheten i Norge er basert på medlemmenes frivillige innsats. Førstehjelps- og
redningstjenesten utgjør et viktig frivillig samfunnsengasjement i den nasjonale beredskapen.
Nasjonalt er Norsk Folkehjelp også engasjert i flyktning- og integreringsarbeid og internasjonalt
solidaritetsarbeid. Internasjonalt er Norsk Folkehjelp per 31.12.16 engasjert i 40 land i Europa,
Midtøsten, Asia, Afrika og Latin-Amerika. Norsk Folkehjelp er i dag en av verdens største
organisasjoner innen rydding av klasebomber og miner.

I

ORGANISASJONEN

Medlemmer og lokallag
Ved årsskiftet talte organisasjonen 11 862 medlemmer fordelt på 110 lag, hvorav 3549 medlemmer er
under 30 år, av disse var 2674 under 26 år (tellende medlemmer for utmåling av støtte fra Barne- og
likestillingsdepartementet).
Det har gjennom hele året vært fokus på å opprette nye lokallag, etter vedtak i styret.
Det er etablert eller reetablert til sammen 3 nye lag i 2016. Dette er Norsk Folkehjelp Melhus, Norsk
Folkehjelp Sørum og Ullensaker og Norsk Folkehjelp Sør-Tromsøya.
Styrets sammensetning og arbeid
Pr. 31.12.2016 hadde styret denne sammensetningen:
Styreleder
1. nestleder
2. nestleder
Region Nord
Region Midt-Norge
Region Sør-Vest
Region Sør-Øst
Region Øst
Region Vest
Sanitetsungdom
Solidaritetsungdom
Sentralt Sanitetsutvalg
Ansattvalgt
Ansattvalgt

Finn Erik Thoresen
Elin Skovly
Atle Høie
Line Hoaas
Arild Nordahl Berentzen
Kristian Pettersen
Stine Elisabeth Antonsen
Hilde Iren Dahle
Jorge Alex Dahl
Håkon Førre Knudsen
Ingrid Aspelund
Live Kummen
Tord Lier
Per Øivind Eriksen

Kollektive medlemmer:
FO
NTF

Mildrid Kvisvik
Dag-Einar Sivertsen
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Fagforbundet

Stein Guldbrandsen

Styret har avholdt fem møter i 2016, mens kontrollkomiteen har avholdt fem møter. I tillegg har det i
alt vært 10 møter i arbeidsutvalget, som består av styrets leder og to nestledere.
Norsk Folkehjelp avholder landsmøte hvert 4 år.
Administrasjonen
Norsk Folkehjelp har hovedkontor i Oslo. Sunniva Ørstavik var generalsekretær per 31.12.16. Per
Nergaard var fungerende generalsekretær store deler av året. Henriette Killi Westhrin ble ansatt som
ny generalsekretær etter vedtak i styret 2. desember 2016, med tiltredelse 16. januar 2017.

II

RESULTATET FOR 2016

Økonomiske hovedlinjer
Styret har utarbeidet regnskapet for 2016 med forutsetning om at organisasjonens drift vil fortsette.
Årsregnskapet omfatter den ideelle organisasjonen Norsk Folkehjelp, som er en forening uten
økonomisk vinning som formål. Årsregnskapet reflekterer ikke lokallagsregnskapene. Årets
aktivitetsresultat er på 54,5 millioner kroner mot 19,5 millioner kroner i 2015. Anskaffede midler siste
år var 1 246 ,5 millioner kroner mot 948,6 millioner kroner i 2015.
Aktivitetsresultatet på 54,5 millioner kroner blir disponert som følger: 25,6 millioner fra
formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner, 1,1 millioner kroner overføres fra formålskapital
med internt pålagte restriksjoner og 81,1 millioner kroner blir overført til annen egenkapital. Pr.
31.12.2016 utgjør den totale formålskapitalen 256,5 millioner kroner, mot 202,1 millioner kroner i
2015. Annen egenkapital utgjorde pr. 31.12.2016 203,4 millioner kroner, mot 122,3 millioner kroner i
2015.
Innsamlede midler fra TV-Aksjonen 2011 er sin helhet inntektsført. Det vil si at innsamlet beløp i er
lagt til formålskapitalen med eksternt pålagte restriksjoner. Forbrukte midler til formålet tas av
balanseført formålskapital knyttet til TV-aksjonen.

Inntekter fra markedsarbeidet
FASTE GIVERE: 18 PROSENT ØKTE INNTEKTER
Vi setter stor pris på våre faste givere – eller «Folkehjelpere» som vi kaller våre månedlige
støttespillere. «Folkehjelpere» er svært trofaste, og de fleste er med oss i mange år. Takket være lojale
og tillitsfulle relasjoner til disse økte inntektene i 2016 med hele 18 prosent fra foregånde år. Å være
en «Folkehjelper» handler om å støtte mennesker til selv å kunne forandre sin hverdag. Det nytter!
VÅRE STØTTESPILLERE
Kavlifondet er en viktig samarbeidspartner gjennom sin støtte til jordbruksskolen i Yei og til
bondegrupper i delstaten Central Equatoria, begge steder i Sør-Sudan. Coops medlemmer og kunder
er våre gode og lojale støttespillere ved at de donerer sin pant. Coop Norge er en viktig
samarbeidspartner for vårt internasjonale arbeid. Human-Etisk Forbund er en samarbeidspartner
som gjennom sin treårige avtale støtter jezidiene i Irak og bekjempelse av vold mot kvinner i Rwanda.
Jernbanepersonalets bank og forsikring har gjennom bedriftskonseptet «Ansett en minehund»
ansatt hundene Mino og Mina. De jobber i henholdsvis Bosnia-Hercegovina og Kambodsja. Andre
samarbeidspartnere som vi er takknemlig for at vi kan vi vise fram her er: Jotun, Johnson & Johnson
og KLP.

2

Telia har støttet oss med både profilering og materiell til å styrke vår innsats med digitalisering av
operasjonsplanlegging og ressursstyring under pågående redningsinnsats. Norsk Folkehjelp Sanitet har
nå utviklet et konsept som er gjennomprøvet og implementert nasjonalt.

Testamentariske gaver
Etter å ha vært gode støttespillere gjennom mange år velger noen av våre medlemmer og givere å
tilgodese Norsk Folkehjelp i sitt testamente. I 2016 mottok vi 2,4 millioner kr gjennom testamente. Vi
er svært takknemlige og ydmyke over disse gavene. Ved å tilgodese Norsk Folkehjelp i sitt testamente
har disse støttespillerne bidratt til at vårt arbeid for solidaritet kan leve videre.

Fagbevegelsen
2016 var et aktivt år med et tett og godt samarbeid med fagbevegelsen både politisk, organisatorisk og
økonomisk. Norsk Folkehjelps utviklingsarbeid i form av egenandelsstøtte til Norad-prosjekter nyter
spesielt godt av midlene som vi mottar fra forbundene og deres klubber og foreninger. Støtten går også
til vårt nasjonale sanitets- og redningsarbeid og arbeidet med fjerning av miner og klasebomber.
Noen høydepunkter gjennom året:
•

•

•
•
•

•

•

På landsmøtet til Norsk Jernbaneforbund ble det gjort vedtak på å inngå en langsiktig
samarbeidsavtale på støtte til Colombia, med fokus på både minerydding og utviklingsarbeid.
Avtalen gjelder for perioden 2017-2020 med 100 000 kr årlig. Landsmøtet vedtok også en
engangsbevilgning på kr 250 000 kr som også går til Colombia.
På sitt landsmøte i oktober forlenget Handel og Kontor sin samarbeidsavtale med Norsk
Folkehjelp med 250 000 kroner for perioden 2017-2020. Midlene går til Myanmar og med
fokus på kvinner.
Postkom forlenget på landsmøtet sitt sin samarbeidsavtale med fire nye år. Til sammen
500 000 kroner skal gå til å støtte kvinner og ungdom i Sør-Sudan.
LO Stat bevilget 100 000 kroner på Kartellkonferansen til støtte for rehabilitering av
krigsskadde syriske flyktninger i Libanon og til redning og sanitetsarbeidet nasjonalt.
Den langsiktige samarbeidsavtalen vi har med Fagforbundet for perioden 2014-2017 er et
viktig bidrag innenfor den økonomiske støtten, det politiske påvirkningsarbeidet for
palestinerne og for engasjementsarbeidet i forbundet. I 2016 ble det gjennomført en
ambassadørreise som gikk til Libanon. 24 ambassadører har gjennom hele året bidratt stort til
å skape solidaritetsengasjement ute blant Fagforbundets tillitsvalgte og medlemmer.
Fagforbundet viser også solidaritet utover Palestina og bevilget 100 000 kr til jordskjelvofrene
i Ecuador. Også Fagforbundet Sogn og Fjordane har engasjert seg, og de har inngått et toårig
samarbeid på støtte til vår ungdomspartner i den palestinske flyktningeleiren Rashidieh i
Libanon.
Fellesforbundet støtter arbeidet vårt i Sør-Afrika regionen, med et spesielt fokus på
arbeidernes rettigheter. Vinbønder og gruvearbeidere er typiske grupper som følges opp av
forbundets ambassadørkorps som teller sju ambassadører.
NTL støtter arbeidet for å redusere kjønnsbasert vold i Rwanda. I desember var forbundets tre
døråpnere for Rwanda på reise dit for å se og lære fra arbeidet våre partnere gjør for å skape
bevissthet rundt temaet.
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•
•

Vi deltok med stand og foredrag i mange ulike møter over hele landet om vårt internasjonale
arbeid dette året.
Sjømannsforbundet har støttet Norsk Folkehjelp Sanitet i en treårig avtale. Støtten har gått til
konkrete tiltak for å styrke redningsberedskap og avtalen med Sjømannsforbundet har også
hatt en politisk side der vi har lagt til rette for å samarbeide om utviklingen i den norske
rednignstjenesten.

•

Politisk påvirkningsarbeid 2016:
Redningstjenesten:

Stortingsmelding om samfunnssikkerhet gir en omfattende og innsiktsfull beskrivelse av status og
utfordringer for frivillige organisasjoner i redningstjenesten. Meldingen tar opp behovet for å gjøre en
utredning om rammevilkårene for frivillige i redningstjenesten, noe som har vært et krav fra Norsk
Folkehjelp i mange år. Oppdraget med å gjøre en gjennomgang er lagt til Nasjonalt Redningsfaglig
Råd og hovedregion på prosessen er lagt til Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
(FORF). Det har vært et sentralt krav fra Norsk Folkehjelp å få på plass dette spesielt da store deler av
norsk beredskap er oppe til revisjon etter 22.7.2011. I takt med at våre viktigeste samarbeidspartnere
er i endring og utvikling må også vi se på vår tjeneste og hvordan dette spiller sammen. Ikke minst
forholdet mellom sentralisering og våre lokale beredskapsressurser.
For 2016 ble MVA utgiften til nødnett dekket i sin helhet av departementet. Det er en langvarig
prosess som ligger bak og vi må jobbe videre for å etablere dette som en permanent ordning.
Plan for helsetjenestens organisering på skadested ble klar i 2016 og Norsk Folkehjelp har bidratt i
denne prosessen.
Det er i 2016 påbegynt et arbeid med å lage en samlet normativ beskrivelse av hvordan det norske
redningssamvirke er satt sammen på strategisk nivå. Norsk Folkehjelp er invitert inn i prosessen.
Etter et økt fokus på utfordringer for redningsberedskapen gjennom sommeren som følge av
masseturisme, bevilget regjeringen 1 MNOK ekstra til Norsk Folkehjelp Strand og Forsand for å
dekke opp slitasje på materiell og styrke beredskapen etter søknad fra hovedkontoret. Innovasjon
Norge har som reiselivsoperatør tatt initiativet til et lengre løp der man ser på nasjonale turiststier,
kommunikasjon til turister og beredskap der Norsk Folkehjelp har vært invitert inn som en aktør.
Kampen om sivilsamfunnsstøtten:

Da regjeringen la frem forslag til statsbudsjett for 2016 i oktober var støtten til sivilsamfunn foreslått
redusert med omtrent 60 %. Dette ble møtt med storstilt mobilisering fra et samlet sivilsamfunn, som
til slutt endte med at opposisjonen lyktes i å reversere kuttet betydelig. Likevel landet årets budsjett
med et kutt i bistanden på 1,8 milliarder, noe som særlig rammer støtte til menneskerettighetsarbeid og
demokratibygging.
I behandlingen av statsbudsjettet for 2016 fikk vi gjennomslag for en flertallsmerknad som slår fast
behovet for støtte til grensekryssende bistand inn til Syria: «Komiteen viser til den humanitære
innsatsen i Syria og nærområdene. For at hjelpen skal nå de mest sårbare er innsatsen til internasjonale
og lokale frivillige organisasjoner viktig. (…) Komiteen mener at andelen av den humanitære hjelpen
til grensekryssende bistand bør opprettholdes og vurderes økt». Dette er med på å sikre støtte til at
organisasjoner, inkludert Norsk Folkehjelp, på bakken i Tyrkia og Libanon kan fortsette arbeidet med
å nå frem til noen av de mest sårbare inne i Syria.
Flyktningpolitikk:

Året 2016 ble preget av ytterligere innstramninger på asyl- og flyktningefeltet i Norge, til tross for at
ankomstene av asylsøkere falt dramatisk. Norsk Folkehjelp jobbet politisk for å hindre utvidet bruk av
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midlertidig oppholdstillatelser for enslige mindreårige og innstramninger i familiegjenforening. Det
ble delvis gjennomslag for disse sakene i Stortinget, selv om regjeringens praksis likevel har ført til at
rekordmange enslige mindreårige over 16 år bare får bli i landet frem til de fyller 18 år.
En viktig sak for Norsk Folkehjelp er at integreringen skal starte fra dag én, noe som betyr at
asylsøkere skal ha rett til å jobbe mens de venter på behandling av sin asylsøknad. I forbindelse med
regjeringens integreringsmelding gjentok Norsk Folkehjelp dette budskapet i høringer og i møter med
alle partiene på Stortinget. I slutten av mai ble det arrangert et frokostseminar med tittel «Rett til
arbeid – også for asylsøkere». Vi fikk i 2016 delvis gjennomslag for dette standpunktet, da kravet om
at asylsøkere må ha gjennomført intervju hos UDI før de får jobbe ble fjernet for personer med avklart
identitet og stor sannsynlighet for opphold.

III

VIRKSOMHETEN

Norsk Folkehjelps kjernevirksomhet er delt i to hovedområder nevnt innledningsvis: Rettferdig
fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Innenfor rammen av disse to kjerneområdene
arbeides det både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt
Norsk Folkehjelp Førstehjelp og Redningstjeneste
Norsk Folkehjelp Sanitet arbeider for å skape trygghet i lokalsamfunn over hele landet. Grunntanken
er å vise solidaritet i praksis gjennom klare holdninger og konkrete handlinger
Vi har per 31.12.16 ca. 60 operative sanitetsgrupper. Disse er fordelt i alle landets fylker. Vi har 2000
autoriserte sanitetsmannskaper.
Etablering av ny strategi
På bakgrunn av vedtak i landsmøtet og diskusjon på fagkonferansen sanitet i 2016 vedtok styret for
første gang en egen fagstrategi for dette feltet. Strategien beskriver satsingsområder, mål og
resultatmål innenfor fem hovedområder: 1) satsing på sanitetsungdom 2) medlemsvekst og vekst i
antall lokale lag 3) fagutvikling og kvalitet 4) styrket profil og 5) organisasjonsutvikling. Strategien
ble vedtatt i styret med en tilleggsbevilgning for å komme i gang med instruktørsamling,
ungdomsaktivitet og beredskapsambulanse.
Ressursregister
Norsk Folkehjelp deltar i arbeid med å utvikle et nasjonalt register over redningsressurser. Det betyr at
alle våre ressurser vil være synlig i fagsystemene til de vi gir tilgang (slik som politi, AMK, brann og
hovedredningssentralen). Vi legger da kun inn informasjon ett sted, og informasjonen er geografisk
plottet, for å gjøre det lett å finne relevante ressurser i en hendelse. Systemet kan også brukes
strategisk for å finne huller i beredskapen der vi må bygge opp nye ressurser.
SAR rapport system
Norsk Folkehjelp er nå inne som fullverdige brukere av et rapporteringssystem etter redningsaksjoner
som vil gjøre det mulig å hente ut erfaringer fra alle aktørene og for å melde avvik fra hendelser.
Kontakten med helsetjenesten
Det gjennomføres faste møter med Helsedirektoratet to ganger årlig. Agendaen avtales i fellesskap og
møtet sikrer gjensidig informasjon og forankring og mulighet for påvirkning på prosesser som berører
oss. Direktoratet er lydhøre for våre innspill.
Fagblad sanitet
Fagblad sanitet er en viktig informasjonskanal og det er utgitt i samme takt som Appell med fire
utgivelser i 2016.
Fagkonferanse
Fagkonferanse sanitet ble gjennomført med høy deltakelse i mars 2016. Det er den viktigste
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møteplassen for saniteten hvert år. Hovedfokus har vært samspill i gruppa, treningskultur og ulike
faglige utfordringer blant annet knyttet til overgangen fra søksfase til redningsfase i en aksjon.
Økt synlighet
Enheten er styrket med en kommunikasjonsrådgiver fra mai 2016. Det har gitt økt frekvens og kvalitet
på arbeidet i sosiale medier. Det er utarbeidet en egen kommunikasjonsstrategi for feltet som er
forankret på tillitsvalgt nivå og som regulerer hvordan vi skal jobbe inn i våre ulike kanaler og med
hvilke målsettinger.
Forebyggende arbeid
Etter en grundig vurdering valgte vi å avslutte føring av drukningstatistikk 31.12.2016. Dette er
begrunnet i manglende kompetanse, svak forankring i lokal frivillighet, ressurssituasjon og at vi i lang
tid har ønsket å knyttet vårt ulykkesforebyggende arbeid tettere opp til der vi har hovedtyngden av
innsats.
Sanitetsungdom
Sanitetsungdom har i 2016 blitt styrket med en stilling i henhold til vedtak i styret. Stillingen skal
bidra til mer lokal aktivitet hos sanitetsungdom. Det er gjennomført en ledersamling for både voksne
og ungdom i sanitetsungdom. Dette ble godt mottatt og vi må jobbe videre med dette forumet. Høsten
ble det igangsatt en kampanje knyttet til oppstartaktivitet. Sommerleiren i 2016 ble avholdt på
Høvringen. I mange ungdomsgrupper er det et generasjonsskifte, det har preget aktiviteten i 2016. Det
har vært mindre aktivitet i 2016 enn tidligere år.
Organisasjonsutvikling
Vi jobber fortsatt med å endre kulturen i lokale lag i retning av mer kontinuerlig trening. Både
innenfor redningstjeneste og førstehjelp. Begrunnelsen er at en slik treningskultur vil styrke
forpliktelsen til å delta, identiteten som mannskap, praktiske ferdigheter og samhold. En fordel er at
dette tiltaket vil gjøre det enklere å ta opp nye mannskaper, gjennomføre aktivitet og ikke minst er
tiltaket uten økte kostander. Forutsetningen for å lykkes er at det er nok kapasitet lokalt til å organisere
dette og at det er tilstrekkelig med motiverte instruktører for å sikre godt faglig nivå.
Redningsoppdrag
Vi har i 2016 løst rett i overkant av 300 redningsoppdrag. I tillegg løser vi oppdrag knyttet til pasienter
utenfor vei og førstehjelpsoppdrag når vi er i beredskap på ulike arrangementer.

Fagutvikling
I 2016 er prosjekt om digitale hjelpemidler i redningstjenesten videreført og flere lokallag har blitt en
del av prosjektet. Høsten 2016 ble det gjennomført instruktørsamling med god oppslutning.
Utdanningsplanene er under revidering, og Grunnkurs Søk og Redning ble ferdig revidert i 2016.

Inkluderings- og flyktningarbeid
Mottaksdrift.
Norsk Folkehjelp er den eneste store humanitære organisasjonen som drifter asylmottak. Vårt formål
er å styrke asylsøkernes livssituasjon og rettigheter. Gjennom kvalitet i drift og politisk
påvirkningsarbeid skal vi styrke velferdsdimensjonen og den totale kvaliteten ved mottakstilbudet.
Det rekordstore antallet asylankomster i 2015 ble fulgt av kun 3460 ankomster i 2016, det laveste på
20 år. Dette skyldtes ikke at færre mennesker var på flukt, men at flere europeiske land innførte
grensekontroll og at EU inngikk den velkjente fordelingsavtalen med Tyrkia. Den store nedgangen i
ankomster ga oss helt andre utfordringer enn de vi møtte i 2015. Alle de midlertidige tilbudene som
ble opprettet på rekordtid i 2015 ble avviklet etter å ha gitt gode og trygge tilbud til beboerne der. I
tillegg fikk vi oppsigelser av 4 av våre ordinære driftsavtaler, med en kapasitet på 850 plasser. Ved
utgangen av året drev vi 5 mottak med kapasitet på 800 plasser som ikke hadde hadde oppsagte
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kontrakter. For hvert enkelt mottak ble det lagt ned et stort arbeid for å ivareta beboere og ansatte på
en best mulig måte.
Selv om antall asylsøkere gikk kraftig ned, var utfordringene med integrering de samme. Det ble
særlig satset på arbeids-og deltagelsedimensjonen i mottaksdriften. Informasjonsprogrammet ble
revidert med større vekt på arbeidsliv. I denne sammenheng utviklet vi læringsprogrammet «Kunnskap
er nøkkelen til kvalifisering», i samarbeid med Fagforbundet. Norsk Folkehjelp og Fagforbundet har et
tett samarbeid nasjonalt i kampen for at alle uavhengig av etnisk tilhørighet skal ha like rettigheter og
muligheter i arbeidslivet og ellers i samfunnet. Vi har utviklet et kurs for tillitsvalgte som skal bidra
med mer fakta og kompetanse om fordelene for et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Vi har fått
faglig støtte fra Likestillings- og diskriminering ombudet i utviklingen i kurset. Deler av kurset skal
implementeres i Fagforbundets egen skolering. Det ble også gjennomført mange inkluderings- og
integreringstiltak i tillegg til frivillighet gjennom vår organisasjon. Vår styrke ligger i å være
landsdekkende og medlemsbasert med sterke bånd til fagbevegelsen, noe som gir et unikt
utgangspunkt for å oppnå resultater på disse områdene.
Frivillighet:
På mottak driftet av Norsk Folkehjelp, har over 300 frivillige organisert aktiviteter for barn og unge
med prosjektstøtte fra Gjensidigestiftelsen. Lokallagene har gjennomført over 100
inkluderingsaktiviteter på mottak og i lokalsamfunn i regi av samme prosjekt. Med støtte fra IMDi har
Norsk Folkehjelp i 2016 utviklet kurset «Kunnskap er Nøkkelen», et kompetansehevende kurs som gir
en innføring i arbeidslivets rettigheter og plikter. Vi har også laget 20 korte informasjonsfilmer på
arabisk om det norske samfunnet. I tillegg har Norsk Folkehjelp sammen med «New Amigos» utviklet
et brettspill for gjensidig læring og interaksjon mellom arabisk og norsk. September 2016 ble det
gjennomført en lanseringsrapport av våre mottak og lokallag. Til sammen deltok mer en 850
brettspillere som kjempet om å lære hverandres morsmål. Vår samarbeidspartner, KLP, har
gjennomført 8 kurs i privat økonomi ved våre mottak.
Mottakstjenesten:
Vi assisterte 1672 overføringsflyktninger og 271 personer på familiegjenforening på Gardermoen.
Tjenesten videreutviklet rutiner og ansattes kompetanse gjennom året.
Au Pair senteret:
Informasjons- og veiledningssenteret som ble drevet i samarbeid med Fagforbundet ble etablert i
desember 2012. Det ble ikke gitt ny bevilgning i Statsbudsjettet for 2017. Det ble derfor forberedt
avvikling, gjeldende fra mars 2017. Senteret hadde stor aktivitet, med 1300 henvendelser i 2016. Au
Pair senteret hadde en klar misjon, og det ble jobbet politisk for å sikre et best mulig vern av au pairer
etter vedtaket i Statsbudsjettet.
Kvinner Kan:
112 kvinner gjennomgikk kurset. 32 av dem var beboere i mottak, de øvrige knyttet til NAV-tiltak.
Menneskebiblioteket:
Det ble gjennomført 18 Menneskebibliotek.
Internasjonal solidaritet
Temaet for 1. mai-aksjonen i 2016 var Folk forandrer verden – Vi står sammen med folk på flukt.
Som konkret eksempel på hvordan vi jobber brukte vi som eksempel at Norsk Folkehjelp jobber på
bakken i Syria og nærområdene med akutt humanitær bistand og langsiktig utvikling slik at folk kan
forsørge seg selv. Vi merker fluktrutene gjennom Balkan som minefrie områder og gir informasjon om
førstehjelp og tilbyr midlertidig husly. Ved ankomst i Norge møter vi de i våre mottak og jobber med
inkludering og fellesskap.
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Det er viktig at hjelpen ikke skaper avhengighet, men bidrar til at folk kan klare seg selv og ha håp om
en bedre framtid.
Solidaritetsungdom
Årsmøteperioden 2016/2017 startet med en telefon fra NRK omtrent én time etter årsmøtet var
avsluttet. NRK Dagsrevyen ville lage en sak om frivillige som blir møtt med hets og trusler på grunn
av sitt engasjement for flyktninger og asylsøkere. Leder for Solidaritetsungdom, Ingrid Aspelund,
stilte opp på Søndagsrevyen og fortalte at hun og flere ungdommer i vår organisasjon har opplevd det
samme. Samtidig kunne hun fortelle at Solidaritetsungdommens årsmøte akkurat hadde vedtatt
hovedkampanje med tema antirasisme.
Solidaritetsungdom har opplevd et økt antall henvendelser fra ungdomsorganisasjoner og partier som
ønsker rådgivning om asyl- og integreringspolitikk. Ordboken «Inkluderingens lille grønne» ble
utarbeidet av Solidaritetsungdoms fagutvalg, og rapporten «Antirasismeutfordringen» om manglende
tiltak og handlingsplaner mot rasisme i kommune-Norge har vært viktig i arbeidet med å få kommuner
til å anerkjenne rasisme som et reelt problem. I kampanjeukene i oktober fikk Solidaritetsungdom god
dekning nasjonalt og lokalt. Hovedkampanjen ble avsluttet med kåring av «årets godhetstyrann», som
ble vunnet av Stortingspolitiker for SV, Karin Andersen. Hun tok imot diplomet på et
frokostarrangement og panelsamtale på Kulturhuset i Oslo.
En konsekvens av en enda strengere innvandringspolitikk i Norge og resten av Europa har vært at det
kommer færre asylsøkere til Norge. Samtidig som Solidaritetsungdom protesterte mot den inhumane
asylpolitikken, viste flere lokallag i Solidaritetsungdom handlekraft og oppfinnsomhet da
asylmottakene begynte å tømmes for folk. Lokallag som tidligere har hatt aktivitet ved mottak,
overførte engasjementet til blant annet å arrangere språkkafeer lokalt.
Høsten 2016 gjorde FN et historisk vedtak om å starte forhandlinger for et forbud mot atomvåpen i
2017. Dessverre har den norske regjeringen ikke bare vært passiv, men også aktivt motarbeidet denne
prosessen. Medlemmer fra Solidaritetsungdom har jobbet aktivt med å presse norske myndigheter på
dette punktet både fra lokale lag, ungdomsstyret og helt opp til FN via vårt samarbeid med ICAN.
I årsmøteperioden har Solidaritetsungdomsstyret jobbet opp mot politiske partier, fagbevegelsen og
beslutningstakere for å fremme våre politiske standpunkt innenfor alle kjerneområdene våre. Det har
vi gjort gjennom foredrag, workshops, felles kronikker, deltakelse på relevante arrangementer og
møter. I årsmøteperioden har vi spesielt samarbeidet med NTL Ung, som også har hatt styreplass i
Solidaritetsungdomsstyret. Sammen med NTL Ung utarbeidet Solidaritetsungdom forslag til LO
Kongressen 2017, bla. om å opprette et minoritetsnettverk i LO.
Høydepunkter gjennom året:
- Årsmøtet 2016
- Lokallagsledersamling – ledd i organisasjonsskoleringen
- Sommerturne hvor vi besøkte sommerleire for verving og infoarbeid
- Solidaritetskonferansen på Utøya i september
- Gjennomføring av hovedkampanjen «Antirasismeutfordringen» som fikk god mediedekning og
flere kommuner som i etterkant ønsker å lage handlingsplan mot rasisme
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Nøkkeltall:
- 2 stk Stortingshøringer deltatt på i Kommunal- og Forvaltningskomiteen
- 3 stk fagutvalg som bistår ungdomsstyret i politikkutforming
- 9 stk sommerleire besøkt i løpet av sommeren
- 100 deltakere på Solidaritetskonferansen
- 4650 likes på Facebook
- 36 klipp i media på hovedkampanje
- Samlet rekkevidde på ca 4 500 000 for medieklipp i hovedkampanjen (radio/aviser/nett)

Lokallag som er opptatt av samfunnspolitiske spørsmål
I forbindelse med flyktningsituasjonen høsten 2015 tok mange av lokallagene i Norsk Folkehjelp tak.
De arrangerte markeringer, hjalp til med ankomstene, startet opp med aktivitet på mottak, språkkafeer
og andre møteplasser, arrangerte antirasistiske datatreff (LAN) for å slå ned på fordommer og
fremmedhat på nett med fakta – og enda mye mer. Vi så at lokallagene i større grad spisset sin
aktivitet og gjorde en større praktisk innsats enn tidligere. Denne trenden har fulgt oss inn i 2016.De
samfunnspolitiske lokallagene er i stor grad engasjert i flyktning- og inkluderingsarbeid, men også
internasjonal solidaritet. Flere lag har gjennom året arrangert møter om den politiske situasjonen i flere
av programlandene våre som Sør-Afrika, Sør-Sudan, Palestina o.l. Innledere har vært både
Folkehjelpens egne ansatte ute eller hjemme, og ulike landeksperter. Dette er et viktig arbeid for å øke
oppslutningen om vårt utearbeid. Lagene er også blitt mer politisk bevisst, har kontakt med
fagbevegelse og politikere lokalt og er opptatt av å påvirke for å skape endring, spesielt på
flyktningfeltet. De jobber for at asylbarn skal få barnehageplass, at mottak ikke skal legges ned, at
flyktninger og innvandrere skal være aktive deltakere i samfunnet og hindre utenforskap. Vi ser en stor
vekst i medlemmer med minoritetsbakgrunn i egen organisasjon, både som medlemmer og som
tillitsvalgte. Istedenfor kun å tilby aktivitetstiltak, lærer de om det norske samfunnet gjennom aktiv
deltakelse i lokallagene våre. En viktig demokratiopplæring.
I januar 2016 ble det arrangert en Frivillighetssamling, som et resultat av flyktningssituasjonen og
behovet for å møtes for erfaringsutveksling. Samlingen ble holdt på Tøyen i Oslo og samlet 60
deltakere fra lokallag over hele landet. En stor andel av nye landsmenn. Fokuset var flyktning- og
inkluderingsarbeid.
I april 2016 ble Samfunnspolitisk fagkonferanse avholdt på Helsfyr hotell. Også her møtte 60
deltakere for å dele erfaringer og få faglig påfyll. Tittelen var «En verden i endring» og konferansen
fokuserte på en Norsk Folkehjelps rolle i verden og hvordan det globale og lokale henger sammen.
Konferansen ble avsluttet med tur til Stortinget der deltakerne fikk en omvisning og fikk stille
spørsmål om sine kjernesaker til stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (AP).
Internasjonalt
Arbeid for demokratisering og rettferdig fordeling, samt humanitær innsats
Totalt hadde Utlandsavdelingens programmer 250 partnere i 2016, fordelt på 23 landprogram.
Vietnam og Somalia ble faset ut i løpet av året, slik at vi nå har 21 landprogram. Omsetningen for
2016 var på 426 millioner kroner og vi har gjennom året fått inn flere nye donorer, særlig i Midtøsten.

Partnerskap for demokratisering - folkelig mobilisering for rettferdig fordeling av makt og
ressurser:
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2016 var det første året i fireårsperioden med ny strategi for avdelingen: «Partnerskap for
demokratisering – Folkelig mobilisering for rettferdig fordeling av makt og ressurser». I henhold til
strategi har fokus ligget på å bidra til å styrke folkelig organisering og deltakelse, samt påvirkning.
Norsk Folkehjelps viktigste metoder for å støtte folkelig organisering og påvirke demokratisering og
rettferdig fordeling av ressurser er å:
• støtte partnerorganisasjoner i deres mobilisering for sosiale og politiske endringer og i å styrke
sine organisasjoner
• bygge allianser med likesinnede organisasjoner og utvikle det politiske påvirkningsarbeidet
vårt i Norge og internasjonalt
• støtte partnere i deres arbeid for å øke samfunns motstandskraft og møte humanitære behov
Programarbeidet har satset på å videreutvikle det Norad og flere andre donorer anerkjenner Norsk
Folkehjelp for å være svært gode på; kontekst og reelle partnerskap. Arbeidet bygger på en
kontekstanalyse som beskriver aktører, maktrelasjoner, kjønnsstrukturer, ressursfordeling og
humanitær sårbarhet. Kontekstanalysen ligger til grunn for valg av partnere, alliansene vi inngår og
den begrunner hvordan rollene til ulike aktører vi samarbeider med kan utfylle hverandre. Disse
analysene oppdateres regelmessig for å sikre at arbeidet vårt fremdeles er relevant.
I 2016 har det vært en svak økning i antallet folkelige organisasjoner blant våre partnere. Det var også
en svak økning i partnere med medlemsbase. Antallet partnere som gjennomførte interne valg har økt
betydelig i 2016, fra 132 i 2015 til 182 i 2016. Antallet partnere som har fått sine policy dokumenter
vedtatt i årsmøter økte også betraktelig.
72 partnere rapporterte i 2016 å ha fått gjennomslag for sine forslag til offentlig politikk hos
myndigheter nasjonalt eller lokalt. 81 partnere rapporterer å ha bidratt til å stanse lovforslag de var
imot. I alt har 161 partnere gjennomført kampanjer og 121 partnere gjennomført politisk skolering for
medlemmer og andre.
Utvalgte resultateksempler fra partnernes arbeid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Salvador: påvirket endring av kommunikasjonslovgivning
Sør-Afrika: fikk omkamp om overvåkningslovgivning
Bolivia: gjennomslag for at urfolks tradisjonelle økonomiske strukturer får tilgang til statlig støtte
og kontrakter til f.eks. distribusjon av skolemat
Colombia: gjennomslag for et etnisk kapittel i fredsavtalen som sikrer deres medvirkning i
implementeringen
Rwanda: gjennomslag for inkludering av Batwa-folket i statlig strategi for å hjelpe de fattigste
Ecuador: organisering og gjennoppbygging etter jordskjelvet
Zimbabwe: gjennomslag for at en fattig bydel i Harare fikk tilbake vannforsyning
Mosambik: lokalsamfunn mobiliserte og fikk gjennomslag for «ny» konsultasjonsrunde ifm
etablering av Green Resources
Etiopia: økt deltakelse av kvinner i lokale styringsgrupper, også på ledernivå.

I 2016 har det vært et aktivt arbeid for å tilrettelegge for at partnere har kunnet fremme sine saker i
Norge - slik strategien legger opp til. Vi har fulgt opp med påvirkningsarbeid fra Norsk Folkehjelps
side. Dette skjedde for eksempel i samarbeid med Urfolksorganisasjonen ONIC og Congreso de los
Pueblos fra Colombia, Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE) i Egypt,
representanter for mapuche indianerne i Chile, markering og debatt rundt 20-års markeringen for
fredsavtalene i Guatemala, representanter for minoriteters rettigheter i Irak, tilrettelagt for at
organisasjoner fra Zimbabwe har hatt dialog og fremmet sine synspunkter overfor EU parlamentet og
sekretariatet og europeiske ambassadører til Zimababwe gjennom Zimbabwe European Nertwork og
tilretteleggelse for Women Human Rights Defenders Coalition i Midtøsten.
Norsk Folkehjelp har i tillegg spilt en aktiv rolle i en rekke utviklingspolitiske prosesser innefor vårt
område. Det gjelder for eksempel land som Palestina, Sør-Sudan og Syria.
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Vi har også jobbet med politisk prosesser rundt FNs Bærekraftsmål, regjeringens utviklingsmelding, vi
har bidratt til å løfte diskusjonen om støtten til sivilsamfunn, og jobbet aktivt i forhold til partienes
programarbeid.
Et tett samarbeid med Fagforbundet om «Norsk bånd til den israelske okkupasjonen» har bidratt med
en rekke aktiviteter og resultater. Det har vært fokus på «differensiering» mellom Israel og de
palestinske bosettingene, og politisk forslag for å bygge opp under dette. I tillegg har en rekke
investordialoger vært avholdt (bl.a med HeidelbergCement, Etikkrådet for SPU, DNB, KLP og
Storebrand. Storebrand utelukket 9 selskaper etter dette). Det har vært kronikker og aktivt
mediearbeid. To kommuner har vedtatt forbud mot bosettervarer etter initiativer hvor bl.a Norsk
Folkehjelp lokalt var involvert. Rapporten «Farlige Forbindelser II» er også oversatt til engelsk.
Humanitær innsats (utvalgte tall og fakta)
2016 var et år preget av flyktningkrise og fortsatt ekstraordinære behov for humanitær innsats.
I Sør-Sudan fikk 320.000 mennesker direkte støtte fra matprogram i regi av Norsk Folkehjelp. I tillegg
fikk 114 000 mennesker nødvendig utstyr og 290 000 dyr ble vaksinert og behandlet.
I Syria har det i prosjektperioden fra høsten 2015 til høst 2016 i samarbeid med partnere vært
distribuert 5,904 matkasser til 3 663 sårbare husholdninger i Aleppo og Idleb og I østlige Ghouta fikk
6248 familier matvarestøtte. Innsatsen ble lagt om til å støtte inntektsbringede tiltak og 1 168
husholdninger fikk støtte til å starte husdyrhold, og 150 til å etablere kjøkkenhager. Drektige livdyr ble
delt ut, of innsatsen omfattet fòr, vaksinasjon og veterinærtjenester og kursing både på husdyrhold,
jordbruk og treskjøtsel. Vaksinasjonskampanjen dekket 46,250 dyr og 52 landsbyer i Hasakah med til
sammen 2,155 Husholdninger fikk styrket vannforsyning gjennom rehabilitering av vanntårn.
I Irak motok 52 259 personer kuponger til månedsrasjoner for å skaffe seg mat og andre nødvendige
varer og omlag 16 000 personer fikk livreddende matvarehjelp da de flyktet fra Mosul. 1035 personer
mottok psykososial assistanse gjennom sentre rettet mot traumatiserte overlevende etter ISILs
overgrep ved bruk av utadrettet virksomhet og mobile team. 749 overlevere fikk traumebehandling,
medisinsk assistanse, juridisk bistand og sosio-økonomisk støtte på sentrene. 277 kvinner utsatt for
kjønnsbasert vold fra ISIL fikk behandlingstilbud i prosjektperioden.
I Irak har det også vært ytt nødhjelp til flyktninger fra Mosul helt inne i frontlinjene, blant annet med
hjelp av innsamlede midler.
I Etiopa førte værfenomenet El Nino til tørke og Norsk Folkehjelp leverte i samarbeid med partnere
nødhjelp til ca 10 000 mennesker fordelt på 1500 husholdninger.
Vi har i tillegg ytt nødhjelp eller humanitær assistanse i Palestina, Libanon, under jordskjelv i
Ecuador, samt i første halvår av 2016 i Somalia.
63 av Norsk Folkehjelps partnere har i 2016 gjort humanitær innsats, og den totale humanitære
innsatsen for avdelingen har økt.

Humanitær nedrustning (HN)
En helhetlig tilnærming
Norsk Folkehjelp er verdensledende innen mine- og eksplosivrydding og har jobbet i totalt 36 land i
løpet av Folkehjelpas 25 år lange mineryddingshistorie. Parallelt har Norsk Folkehjelp drevet politisk
påvirkningsarbeid for å støtte de internasjonale forbudene mot antipersonellminer og klasevåpen.
Dette arbeidet fortsetter blant annet gjennom vår innsats for et globalt forbud mot kjernefysiske våpen.
Norsk Folkehjelp har en helhetlig tilnærming til arbeidet med vern om liv og helse. Giftig avfall etter
krig, eksplosive våpen i bebodde områder, usikrede våpenlagre og kjernefysiske våpen er alvorlige
trusler mot menneskers liv og helse og mot miljøet. Norsk Folkehjelp bruker sin kompetanse til å
arbeide med konsekvensene slike våpen utgjør mot sivile før, under og etter krig og konflikt.
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Våre kjerneområder
Vi har identifisert følgende områder hvor vi med vår kompetanse kan bidra til å gjøre verden til et
tryggere sted:
•
•
•
•
•
•

Miner og eksplosive krigsetterlatenskaper
Bruk av eksplosive våpen i befolkede områder
Farlig og usikker lagring av våpen og ammunisjon
Overskuddsvåpen og ammunisjon
Giftige krigsetterlatenskaper
Kjernefysiske våpen

Påvirkningsarbeid
I 2016 arbeidet Norsk Folkehjelp med å fremme vår humanitære nedrustningsstrategi og våpenpolicy
overfor andre mineryddingsoperatører, donorer og andre nasjonale og globale aktører.
Norsk Folkehjelp deltok i ledelsen av de internasjonale nettverkene; International Network on
Explosive Weapons (INEW), Toxic Remnants of War Network (TRWN), International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons (ICAN) og International Campaign to Ban Landmines (ICBL) og Cluster
Munition Coalition (CMC).
Vi har lagt spesiell vekt på å fremme og forme en agenda rundt det store humanitære problemet som
bruk av eksplosive våpen i befolkede områder forårsaker. I 2015 startet vi et pilotprosjekt i Gaza innen
et helt nytt fagfelt vi har kalt «Conflict Preparedness and Protection» (CPP), som best kan oversettes
med «forberedelser på og beskyttende tiltak mot konflikt». CPP-programmene handler om å styrke
sivilbefolkningens evne og mulighet til å beskytte seg bedre i situasjoner der de er utsatt for bruk av
eksplosive våpen (rakett, fly og artilleri).

Overvåker framdriften
Norsk Folkehjelp fortsatte i 2016 å delta i styret til International Campaign to Ban Landmines (ICBL)
og Cluster Munition Coalition (CMC) som nå er slått sammen til ICBL-CMC. Norsk Folkehjelp
etablerte et uavhengig prosjekt for internasjonal oppfølging av gjennomføringen av
ryddeforpliktelsene i Mineavtalen og Klaseammunisjonskonvensjonen kalt Mine Action Review
(www.mineactionreview.org). Prosjektet gir ut rapportene «Clearing the Cluster Munitions» og
«Clearing the Mines», som ble presentert på statspartsmøtene for de to konvensjonene og oppdateres
årlig. Det er også opprettet en nettbasert visualisering av framdriften i gjennomføringen av
ryddeforpliktelsene som nå ligger ute på mineactionreview.org.
Med sin kompetanse bidro avdeling for humanitær nedrustning også til å gjøre Norsk Folkehjelp til en
kunnskapsrik aktør i det internasjonale arbeidet for å forby atomvåpen.

Resultater i 2016
Norsk Folkehjelp frigjorde over 49 millioner kvadratmeter med land i 2016. Omtrent halvparten av
dette var land som vi gjennom gode kartleggingsmetoder kunne avskrive som fareområder, og dermed
spare tid og penger på dyre rydderessurser som heller kunne brukes i reelle mine og
klasebombeområder. Samtidig har vi jobbet godt med å definere og avgrense reelle fareområder, og i
2016 avgrenset vi 158 millioner kvadratmeter med farlige områder. Mesteparten av dette er relatert til
klasebomber i Laos, Kambodsja og Vietnam.
I 2016 ryddet vi land som direkte kom til nytte for mer enn 50 000 mennesker, og indirekte berørte
mer enn 200 000 andre.
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Beregninger viser at områder vi har avgrenset som fareområder vil komme mer 200 000 mennesker
direkte til nytte og berøre mer enn 446 000 mennesker indirekte når de i etterkant av kartlegging blir
ryddet.
Mesteparten av de frigjorte områdene blir nå tatt i bruk til jordbruk, men vi ser også at det bygges
klinikker, skoler og markedsplasser i områder som har blitt ryddet av Norsk Folkehjelps mange
kvinner og menn.
Norsk Folkehjelp uskadeliggjorde totalt 245 617 eksplosiver i 2016. Halvparten av disse var
eksplosiver som lå uforsvarlig lagret, og som vi bisto myndighetene i Kongo med å fjerne. I tillegg
uskadeliggjorde vi 8058 antipersonellminer, 49 antijøretøysminer, 29 530 klasebomber og 19 296
andre eksplosiver.
Norsk Folkehjelp har i løpet av 2016 styrket sin posisjon som en stor internasjonal aktør på humanitær
nedrustning. Vi inngikk et samarbeid med de to andre store aktørene innen fagfeltet, MAG og Halo
Trust, som vi blant annet samarbeider tett med i Vietnam, Laos, Myanmar, Somalia og Zimbabwe.

IV

PERSONAL, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Ved utgangen av 2016 hadde Norsk Folkehjelp 2 265 ansatte, hvorav 109 ansatte ved
hovedadministrasjonen og de fire regionskontorene, 62 ansatte ved flyktningmottakene, 91 ansatte i
utlandet på kontrakt fra Oslo og omtrent 2000 lokalt ansatte i prosjektene i utlandet.
Sykefraværet var i 2016 på 4,4 prosent, som er en nedgang på 0,3 prosent i forhold til året før.
Sykefraværet for kvinner var på 4,85 prosent, mens det for menn var 3,85 prosent.
Det har ikke blitt rapportert inn alvorlige skader eller ulykker på ansatte i Norge. Norsk Folkehjelp
hadde dessverre to ulykker med dødelig utfall i vår internasjonale portefølje i 2016. Vi hadde en
mineulykke i Bosnia Herzegovina i mars der teamleder Aldin Selimović (32) senere døde av skadene
han fikk. Det var også en ulykke under rydding av klasebomber i Quang Tri provinsen i Vietnam i mai
der vår teamleder Ngo Thien Khiet (45) omkom mens vår operatør Nguyen Van Hao (43) overlevde.
Hovedkontoret flyttet til nyoppussede lokaler sommeren 2016 med tilstrekkelige møterom og
stillerom, et balansert luftesystem og rominndelt belysning som sikrer et lavest mulig strømforbruk og
et godt inneklima og dermed gode arbeidsforhold.

V

LIKESTILLING OG INKLUDERING

Det var 56 % kvinner og 44 % menn ansatte ved hovedadministrasjonen i Oslo. I utvidet ledergruppe
var det tre kvinner og syv menn. I styret er det henholdsvis syv kvinner og ti menn. Lønns- og
arbeidsvilkår i Norsk Folkehjelp er i sin innretning tilrettelagt for begge kjønn.
Av 171 ansatte i Norge hadde omtrent en fjerdedel innvandrerbakgrunn i 2016. I utenlandsvirksomheten var det kun 13 norske statsborgere av de 91 ansatte med kontrakt fra hovedkontoret i
Oslo.
Organisasjonens personalpolicy skal sikre like rettigheter og muligheter for alle uavhengig av kjønn,
alder, etnisitet og funksjonshemming. Dette ivaretas gjennom rekrutteringsprosessene og i den daglige
oppfølgingen i Norsk Folkehjelp.

VI

DET YTRE MILJØ

Driften av Norsk Folkehjelp påvirker i liten grad det ytre miljø. Det er i vårt samarbeid med partnere
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fokus på så vel den miljømessige som den sosiale og økonomiske bærekraften i det internasjonale
utviklingsarbeidet. Gjennom vårt humanitære eksplosiv- og mineryddingsarbeid bidrar Norsk
Folkehjelp gjennom eget arbeid, og politisk gjennom de styrer vi sitter i globalt, positivt til det ytre
miljø gjennom å fjerne miner, bomber og annet eksplosivt materiale som både hindrer utvikling men
også lemlester og dreper mennesker.

VI

ETISKE STANDARDER FOR INNKJØP, INVESTERINGER OG MARKEDSARBEID

Norsk Folkehjelps styre har i 2013 vedtatt reviderte Etiske standarder for innkjøp, investering og
markedsarbeid. Disse standardene ble oppdatert i 2016. Standardene blir benyttet i den globale
oppfølgingen av samarbeidspartnere for å ivareta etiske krav og forhold knyttet til arbeidstakeres
rettigheter, menneskerettigheter, miljøhensyn og motarbeidelse av korrupsjon. Standarder bygger på
blant annet ILO og FN konvensjoner, IEHs standarder, i tillegg til Norsk Folkehjelps egne prinsipper,
og oppdaterte prosedyrer implementeres globalt for hele Norsk Folkehjelps virksomhet.

VII

FRAMTIDSUTSIKTER

Norsk Folkehjelp har vist at vi kan utgjøre en forskjell med tanke på tilbudet i mottakene for
asylsøkere, og å løfte den politiske debatten. I årene fremover vil vi fortsette med å forbedre tilbudet i
mottakene og engasjere den medlemsbaserte frivilligheten på en god måte.
Norsk Folkehjelp kommer i årene framover til å styrke sin beredskap i Norge. Tiltak for å styrke
profil, rekruttere mannskap, utvikle ny kompetanse og etablere nye sanitetsgrupper er allerede
iverksatt eller under iverksetting. Det er behov for de kapasitetene organisasjonen har både innen
førstehjelp og redningsberedskap og det er økende forståelse for dette i samfunnet og hos viktige
samarbeidspartnere.
Norsk Folkehjelp vil fortsette å påvirke norske myndigheter til å føre en utviklingspolitikk som bidrar
til demokratisering og som setter søkelys på hvorvidt utviklingslandene fører en politikk som bidrar til
en økonomisk og sosial utjevning.
Flere land trenger og etterspør kartleggingskompetanse og assistanse for å kunne erklære seg minefrie.
Når det gjelder klasebomber, er situasjonen mer oversiktlig og forutsigbar fordi det er færre rammede
land. På samme måte som ved minerydding er fokuset på å støtte de forpliktende statene med å nå de
gjeldende målene i klaseammunisjonskonvensjonen om rydding og destruksjon. Dette vil fortsatt være
sentrale aktiviteter i Norsk Folkehjelp framover.
Samarbeidet med fagbevegelsen er styrket de siste årene og samarbeidet med fagforbundene vil bli
enda høyere prioritert i tiden framover. I avtaler som inngås med fagforbundene blir det lagt vekt på
både politisk samarbeid i enkeltsaker, utviklingen av et organisatorisk samarbeid og økonomisk støtte
til Norsk Folkehjelps prosjekter. Det ligger godt til rette for å utvikle det politiske og organisatoriske
samarbeidet ytterligere i tiden framover. Arbeidet med å styrke medlemsorganisasjonen vil også være
en høy prioritet i inneværende landsmøteperiode.
Risiko
Styret har kontinuerlig fokus på den økonomiske utviklingen, og vektlegger at organisasjonen har
betryggende styrings- og rapporteringssystemer. Det er utviklet gode styringssystemer for oppfølging
av budsjett og prognoser. Disse er under kontinuerlig forbedring. Intern kontroll har høy prioritet fra
styrets side og følges opp gjennom administrasjonen.
Operasjonell risiko
I det internasjonale programarbeidet må det tas hensyn til at Norsk Folkehjelp har tilstedeværelse i
land med høyt konfliktnivå og svak samfunnsstruktur. Det er derfor utarbeidet retningslinjer og rutiner
som skal ivareta dette.
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Humanitær eksplosivrydding er forbundet med høy risiko. Denne virksomheten er regulert av
internasjonale standarder og er således lett målbar. Dette betyr at Norsk Folkehjelp må ha nødvendig
oppfølgnings- og kvalitetssikringskapasitet og kompetanse for dette arbeidet.
Vår innsats i redningstjenesten innebærer at mannskaper tidvis rykker ut under krevende værforhold, i
eksponert terreng og i møte med oppgaver som krever beslutningstaking under sterkt tidspress.
Arbeidet med sikkerhet er tatt inn i utdanning og ledertrening, samtidig har organisasjonen erkjent at
vi er i en brytningstid med tanke på endringer hos våre samarbeidspartnere, teknologisk utvikling,
endringer i frivillighet mv. Styret i Norsk Folkehjelp har drøftet sikkerhet for våre frivillige
innsatsmanskaper og det pågår et arbeid med å lage en plan for dette arbeidet.

Finansiell risiko
Norsk Folkehjelp ønsker å ta minst mulig finansiell risiko. Organisasjonen har interne prosedyrer for
fordeling av agio mot de ulike prosjektene. Som et ledd i valutahåndteringen blir donormidler holdt i
donors valuta inntil overføring til program. Kontrakter med Norsk Folkehjelps lokale partnere i det
internasjonale utviklingssamarbeidet har klausuler for å hindre valutarisiko. Norsk Folkehjelp har
ingen lån til eksterne kreditorer og har kun en liten eksponering i aksjemarkedet.
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