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Fremtidens frivillige redningstjeneste 
 
- Vi må bevare viljen til frivillig innsats. Gjennom å doble 
tilskuddet, øke refusjonssatsene og tegne yrkesskadeforsikring gir vi 
et klart signal om at arbeidet i den frivillige redningstjenesten er 
verdifullt, sier justisminister Knut Storberget. 
 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/aktuelt/nyheter/2008/fremtidens-frivillige-

redningstjeneste.html?id=502070 
 
Hva er de største utfordringene for frivillig redningstjeneste de 
neste 20 årene og hvilke tiltak kan settes i verk? Dette er spørsmål 
og anbefalinger som tas opp i rapporten "What If" som justisministeren 
har mottatt i dag. 
 
Les rapporten i pdf-format her: 
http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rapporter/What_If.pdf 
 
Rapporten peker på fire hovedsatsingsområder: 
    * Økt samvirke og større gjensidig forpliktelse mellom aktørene i 
redningtjenesten. 
    * Økt samfunnsmessig forståelse for verdien av en frivillig 
redningstjeneste. 
    * Bedre forutsetninger for deltakelse for aktørene i 
redningstjenesten på alle nivåer. 
    * Helhetlig satsing og arbeid med forebygging av ulykker og 
uønskede hendelser. 
 
- Samfunnet er helt avhengig av frivillig redningsinnsats. Derfor har 
vi gjennom dobling av tilskuddene, økning av refusjonssatsene etter 
redningsinnsats med 35 prosent og ved å tegne yrkesskadeforsikring 
lagt forholdene til rette for det, sier justisminister Storberget. Han 
vil nå se nærmere på anbefalingene fra "What if". 
 
Hva er gjort: 
    * Regjeringen har doblet den samlede bevillingen til de frivillige 
organisasjonene i redningstjeneste fra 6 til om lag 12 millioner. 
    * Det er tegnet yrkesskadeforsikring for frivillige som gjelder 
ved blant annet organisert trening, øvelser og aksjoner. En 
forsikringsordning bidrar til å gi de frivillige økt trygghet, og til 
å beholde og rekruttere nye frivillige mannskaper i redningstjenesten. 
    * Frivillige som deltar i en redningsaksjon får nå også refundert 
faktiske utgifter. Satsene for refusjon av utgifter for deltakelse i 
redningsaksjoner ble økt med gjennomsnittelig 35 % høsten 2007. 
 
Soria Moria-erklæringen sier at det skal legges til rette for at 
frivillige organisasjoner og samvirkeorganisasjoner skal være sentrale 
bidragsytere og supplement til offentlige tjenester. 
 
What if: Hovedredningssentralene, Politidirektoratet, Sosial- og 
helsedirektoratet og flere frivillige organisasjoner har etter 
anmodning fra tidligere statsråd Odd Einar Dørum gjennomført et 
prosjekt hvor en så på problemstillingen "What if - frivillige i 
redningstjenesten de neste 20 årene". Prosjektet har på bakgrunn av 
dette utarbeidet en rapport med anbefalinger og forslag til tiltak som 
kan gjøres for den fremtidige redningstjenesten i Norge. 
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Mangler mannskap til påskefjellet 

 
Odda Røde Kors bryter en 67 år lang tradisjon. På grunn av leder- og 
mannskapsmangel klarer de ikke å stille mannskaper til vakt og annen 
beredskap i påsken. 
 
- Korpset har slitt med store rekrutteringsproblemer i flere år og det 
har nå toppet seg ved at det ikke var mulig å få valgt ledere til 
virskomheten på siste årsmøtet, skriver nestleder Johan Torekoven i en 
pressemelding. 
 
Avdelingen i Odda blir derfor lagt på is, men styret fortsetter 
rekrutteringsjobben og håper de kan stable hjelpekorpset på beina 
igjen. 
 
http://www.hardanger-folkeblad.no/hfnyhende/odda/article3397072.ece 

 
------------------------ 
 

Politiet: - Et stort tap for oss 

 
- Dette kom helt overraskende på meg, sier lensmann Øyvind Rosseland 
da HF ringer for å høre hvordan politiet vil møte påsken uten Odda 
Røde Kors Hjelpekorps i bakhånd. 
 
Utrykning og leteaksjoner er politiets ansvar, men Rosseland legger 
ikke skjul på at utfordringen blir større uten hjelp fra hjelpekorpset 
i Odda. 
 
Les hele på: 
http://www.hardanger-folkeblad.no/hfnyhende/odda/article3397537.ece 
 
---------------------------------------- 
 

Bli med i hjelpekorpset 
 
Røde Kors sine lokale hjelpekorps er ein viktig del av 
beredskapsstyrken rundt om i kommunane, men dei treng fleire 
medlemmar. Laurdag 8.mars er det felles verveaksjon over heile fylket. 
 
Leiar Hans Andenæs og operativ leiar Nina Sydengen ynskjer fleire 
velkomne i hjelpekorpset. - Her kan ein lære seg førstehjelp, vere med 
i eit viktig arbeid, og samstundes ha det kjekt og sosialt, lovar dei. 
Nær alle dei 32 hjelpekorpsa i Sogn og Fjordane vil då møte publikum i 
sine nærområde. 
 
Les hele på: 
http://www.firdatidend.no/nyhet.cfm?nyhetid=4345 
 
  

 


