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NSN: STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2021 
 
Styret ber om støtte fra årsmøtet til å gjennomføre og finansiere følgende arbeidsplan og budsjett: 
 

DETTE ER NSN 
 

NSN vil ivareta erfaringene til overlevende og etterlatte ved kriser, ulykker, katastrofer og 
traumatiske hendelser ved å:  
 

1) Skape nettverk av tidligere og eksisterende støttegrupper og personer med erfaring 
fra oppstart og drift av støttegrupper og lignende tiltak. 

 
2) Bistand ved oppstart av nye støttegrupper og støtte enkeltpersoner med tilsvarende 

tiltak. 
 

3) Systematisere og dokumentere NSNs erfaringer for hjelp til fremtidige overlevende og 
etterlatte. 

 
4) Utøve brukermedvirkning på individnivå, tjenestenivå og politisk systemnivå i alle 

forhold av betydning for overlevende og etterlatte etter hendelser som faller inn 
under formålet. 

 
 
 

1. SYSTEMATISERING AV ERFARING 
 

 STIFTELSEN DAM: Prosjekt «Rustet til respons» videreføres iht til formål og avtale 
med Stiftelsen DAM. 

 

 ANNEN SYSTEMATISERING: Styret ivaretar løpende innhenting og systematisering av 
erfaringer som faller inn under formålet til NSN. 

 
Den samlede erfaringsbasen og dokumentasjon av denne skal løpende oppdateres og være 
tilgjengelig som ressurs for overlevende og etterlatte og de utfordringer de møter i vår tid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

2. FORVALTNING AV ERFARING / BRUKERMEDVIRKNING PÅ TRE ULIKE NIVÅ 
 

NSN skal forvalte dokumentert erfaring på tre ulike nivå: 
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/brukermedvirkning-pa-tre-ulike-niva 

 

 INDIVIDNIVÅ 

 TJENESTE / SYSTEMNIVÅ 

 SYSTEM / POLITISK NIVÅ 
 

Dette betyr som tiltak: 
 

o TILGJENGELIGHET I KRISE OG KATASTROFE: NSN er et nettverk av likemenn og 
grupper med brukererfaring som stilles til disposisjon for personer og grupper 
som er rammet av krise, ulykke og katastrofe. Styret utarbeider rutiner og 
beredskapsplan og rutine for dette. 
 

o RÅDGIVERE: Styret vedtar retningslinjer for rådgivere fra NSN. Styret avklarer 
hvem som er rådgivere for NSN og gjør avtale med hver enkelt 
 

o NSN I KRISESITUASJON: Styret utarbeider retningslinjer for hvordan NSN i 
krisesituasjoner kan utløse anmodning til NSN bidrag. 

 

o HØRINGSINSTANS: NSN vurderer løpende hvordan erfaringene i NSN kan utløse 
forslag til bedre tjenester for målgruppen, og formidler forslag og synspunkter 
om dette til ansvarlige for tjenestene, f.eks. som høringsinstans. 

 

o BIDRAGSYTER: NSN tilbyr og markedsfører tilgang til erfaringer som finnes i NSN 
til andre aktørers utvikling av rutiner for beredskap og krisehåndtering. Dette kan 
være kommuner, fylker, institusjoner og bedrifter. 

 
På sikt vil det antakelig være grunnlag for å systematisere videre det grunnlaget som 
likemenn bør ha som bakgrunn for sin funksjon som rådgivere, og det rammeverket av 
informasjon som NSN ønsker å formidle til personer i krise. Dette kan da gjøres tilgjengelig på 
egne plattformer som f.eks. webinarer, webbaserte presentasjoner etc. Dette er det mulig å 
utvikle til egne prosjekter som kan søkes finansiert med særlige tilskudd og prosjektmidler 

 
 
 

3. SAMARBEID 
 

Styret sonderer grunnlaget for samarbeid med instanser som er åpne for samarbeid med 
NSN, bl.a. med formål å få tilgang til brukererfaringen i NSN til sitt eget planarbeid. 

 

 IDEELLE ORGANISASJONER: Samarbeid som kan supplere Norges Røde Kors 
 

 OFFENTLIGE ETATER: Samarbeid som kan supplere Helsedirektoratet, f.eks. dialog og 
mulig samarbeid med DSB og Statsforvalteren / Kontakt med kommuner og fylker 
vedr. mulig funksjon i beredskapsplaner og referansegruppe for tilsvarende. 
 

 ANDRE INSTANSER: Etter styrets vurdering, f.eks aktører som nevnt vedr. økonomi. 
 

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/brukermedvirkning-pa-tre-ulike-niva
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4. ORGANISASJON 
 

 VEDTEKTER: Styret har iverksatt revisjon av vedtektene, med utgangspunkt i 
retningslinjene som ble vedtatt i årsmøtet 2019 og formulering av ny formålsparagraf 
tilsvarende formuleringen under «OM NSN» i denne arbeidsplanen for 2021. Styret 
planlegger å legge frem forsalg til nye vedtekter for årsmøtet 2021. 
 

 MEDLEMSKAP: NSN inviterer mer aktivt til medlemskap for personer og grupper som 
favnes av formålet og slutter seg til dette. Det betyr at antall medlemmer kan øke. 
 
Alle medlemmer og medlemsorganisasjoner kan bidra med sine unike erfaringer til 
løpende oppdatering av erfaringsbasen, med rutiner som styret etablerer for dette.  
 
Representasjon for NSN som rådgiver vil alltid forutsette de kriteriene som er vedtatt 
for dette, og derfor omfatte et mer begrenset antall personer. 

 

 MEDLEMSSYSTEM: NSN ønsker å etablere et system for medlemsregistrering som er 
mer egnet enn dagens epostliste.  

  
5. INFORMASJON 

 
Styret i NSN søker økonomisk grunnlag for å etablere ny nettside. 

 
6. ØKONOMI 

 

 STATSBUDSJETTET: NSN søker øremerket finansiering i fremtidige statsbudsjetter. 
Dialog med departementer, direktorater og Stortinget er nødvendig. Det søkes også 
om tilskudd fra offentlige tilskuddsordninger 

 

 STIFTELSER OG LEGATER: Det søkes om driftsmidler, evt prosjektmidler fra aktuelle 
stiftelser og legater. 

 

 STATSFORVALTER / KOMMUNER / FORSIKRINGSSELSKAPER / NÆRINGSLIV / 
FAGBEVEGELSEN: NSN kontakter Statsforvalteren, DSB, KS, fagbevegelse og andre, 
med søknad om økonomisk bidrag. NSN kan som motytelse tilby bidrag til 
systematisk og forebyggende planarbeid for beredskap ved kriser og katastrofer 
 
Det åpnes for avtaler hvor økonomisk bidrag til NSN inngår. 
 
Det presiseres at NSN i alle avtaler og forhold skal opprettholde uavhengighet og 
integritet for det ideelle formålet av enhver mulig motpart til overlevende og 
etterlatte. Dette skal fremgå tydelig og være forstått av alle NSN samarbeider med. 

 

 FINANSIERING AV BIDRAG I KRISESITUASJONER: Beredskapsplan og rutiner for 
bidrag fra NSN og rådgivere fra NSN i akutte situasjoner, søkes finansiert i den grad 
det er naturlig og åpning for dette. Kommune, forsikringsselskap, skadevolder eller 
annen part som søker råd fra NSN ved krise, presenteres for beredskapsrutine der 
det inngår finansierer til NSN for bidraget. Det presiseres at bidrag fra NSN ikke 
forutsetter finansiering. Det ideelle formålet har i alle sammenhenger prioritet. 

 
VEDTATT AV ÅRSMØTET 2021 – VIDEREFØRES I 2022 
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NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK / NSN / BUDSJETT 2021 
 

Søknader om tilskudd og tildelinger legger årsmøtet vedtak om budsjett til grunn. 
 
Budsjettforslaget nedenfor behandles av styret før forslag til årsmøtet. 
 
Budsjettforslaget er basert på forslag til intensjonsavtale og arbeidsplan. 
 
TEKST       INNTEKTER  UTGIFTER  
Daglig leder, 40 prosent stilling       kr.  350.000,- 
 
Honorar / rådgivere / arbeidende styre, 20 prosent     kr.   175.000,- 
 
Komplett kontor / administrasjon       kr.    90.000,- 
 
Styremøter / reise & andre utgifter      kr.    40.000,- 
 
Regnskap / revisjon        kr.     50.000,- 
 
Nettside:         kr.     20.000,- 
 
Abonnementer         kr.      10.000,- 
 
Annet:          kr.      65.000,- 
 
Statsbudsjett / Tilskudd / Stiftelser & legater / 
Gaver / Kontingenter / Avtalebaserte bidrag:  kr.  800.000,-     
BALANSE 2021, INNTEKTER / UTGIFTER   KR. 800.000,-  KR.   800.000,-  

 
 
 

KOMMENTARER: 
 

 BUDSJETT EKS PROSJEKTMIDLER: Budsjettet er et driftsbudsjett eks. tildelte midler fra Stiftelsen DAM. 
Av prosjektmidlene på kr. 490.000,- er ca. 75 prosent brukt opp i 2019 og 2020. 

 

 KONTINGENT: Det er ikke innført medlemskontingent i NSN. 
 

 STRATEGI OG MODELL: Søknader bør vedlegges en tydelig strategi og modell for hvordan NSN 
arbeider og ivaretar sitt formål. 

 

 AVTALEBASERTE BIDRAG: Forslaget er at NSN tilbyr sin erfaringsbaserte kompetanse som bidrag til 
forsikringsselskaper, kommuner, fylker og offentlige etater og deres beredskapsplaner, som et 
brukerperspektiv på systemutviklingen. 

 

 STIFTELSER OG LEGATER: Styret er positive til å søke om tilskudd fra stiftelser, legater etc, som kan ha 
som formål å yte bidrag til tiltak som vi beskriver. 

 

 MVA-KOMPENSASJON: NSN mottok MVA-kompensasjon i 2020 for 2019, og søker i 2021 for 2020. 
 

 REGNSKAP OG REVISJON: Regnskapsfører for NSN er Saga Regnskap på Hønefoss. Revisor er AS 
Revision v/ Dariya Hadzhipetrova-Flatmo i Oslo. 
 

- 
 

VEDTATT AV ÅRSMØTET 2021 – VIDEREFØRES I 2022 


