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I dette nummeret finner du mer om disse sakene: 
- Vellykket What if samling i Bodø 
- Invitasjoner til: 
-- Korpsledersamlingen 2008 
-- Sentralt kurs i Operativ ledelse sommer A 
-- Metodekurs i alpinfjellredningstjeneste, klippe 
-- Seminar i Ettersøkning og operativ ledelse 
-- NM for Hjelpekorps Elverum 
 
- Til salgs 
- Endret frist for høring Redningsbok 
- Nye produkter i butikken 
- Stilling ledig 
- Aksjonsoversikt 1. kvartal 
 
Dette finner du her: 
http://www.hjelpekorps.org/hjelpekorps/aktuelt/2008/infobrev_rkh0408.pdf 

 
------------------------------- 
 
Kursplakat 2008-2009 
 
Den finner du her 
http://www.hjelpekorps.org/hjelpekorps/aktuelt/2008/kursplakat_08.pdf 

 
evt her: 
http://www.redcross.no/Korsveien//File.asp?File=Filsystem/\kompetanse\Kurs\

2008/Kursplakat_08.pdf 

 
Invitasjoner og søknadsskjemaer finner du her: 
http://www.redcross.no/korsveien/Article.asp?ArticleID=17496 

 
--------------------------------- 
 
-Hva om ingen reagerte? 
 
Står vi foran et scenario der Norge blir uten en frivillig redningstjeneste om 20-30 år? I helgen arrangeres 
konferansen What if? i Bodø, der Røde Kors og andre redningsorganisasjoner skal diskutere 
hva som må og kan gjøres for å opprettholde den beredskapen vi har i dag. 
 
http://www.rodekors.no/Nyheter_og_presse/Nyheter/Hva_om_ingen_reagerte/ 

Skrevet av: Marianne Wellen 
 
Ni frivillige organisasjoner har sammen med Hovedredningssentralene (HRS) i Norge utarbeidet en rapport for 
Justisdepartementet som er overlevert til justisminister Knut Storberget. 
 
Et av hovedpunktene i rapporten peker på at staten bør gi økt støtte til opplæring, utstyr og tapt 
arbeidsfortjeneste, utgifter som i dag må dekkes av den frivillige selv. Ikke sjelden må  frivillige betale 
av egen lomme for å være med på å redde liv. 
 
- Vi skulle gjerne hatt noen flere medlemmer, sier landsrådsleder i Norges Røde Kors Hjelpekorps Ole Gladsø. 
 
- Da hadde vi hatt sikkerheten for at vi i alle situasjoner kan stille med nok mannskap. For oss er det en utfordring 
å opprettholde et høyt nok antall kvalifiserte medlemmer, sier Gladsø. 
 
Han har selv vært med på å utarbeide rapporten gjennom Frivillige orgranisasjoners redningsfaglige forum og vil 
også være til stede under konferansen. 
 
Flere utfordringer 



I tillegg til at staten bør øke den økonomiske støtten for å kunne beholde den frivillige redningstjenesten i Norge, 
trekkes det i rapporten fram fire hovedsatsingsområder: 
 
    * Økt samvirke og større gjensidig forpliktelse mellom aktørene i redningstjenesten. 
    * 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. 
 
Konferansen åpner kl. 09.00 12. april 2008 på SAS-hotellet i Bodø og avsluttes søndag 13. april. 
 
Arrangør av seminaret i Bodø er FORF (Frivillige organisasjoners beredskapsfaglige forum: Norske 
Redningshunder, Norsk Folkehjelp Sanitet, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norske alpine redningsgrupper, 
Redningsselskapets sjøredningskorps, Norsk Grotteforbund, Rovernes beredskapsstyrke, NAKs flytjeneste og 
Norsk Radio Rælæ Liga) og HRS (Hovedredningssentralene i Norge). 
 
Last ned rapporten her 
http://www.rodekors.no/upload/dokumenter/080411_WHAT_IF.doc 

 
Se bilder fra konferansen: 
http://hjelpekorps.org/bilder/main.php?g2_itemId=1750 

 
------------------------------------ 
 
Historisk konferanse i Bodø 
 
For første gang i historien møttes frivillige organisasjoner og det offentlige til diskusjon om forholdene i den 
norske redningstjenesten. 
 
Det var full sal da representanter fra norsk redningstjenste diskuterte deres egen framtid i Bodø lørdag. 
Blant de 116 deltakerne på konferansen er lokalavdelinger fra Røde Kors hjelpekorps fra hele landet, politiet, 
justisdepartementet, hovedredningssentralene i nord og sør, redningsselskapet, speidere, 
norske redningshunder og flere andre. Flere av deltakerne på møtet uttrykte tilfredshet over at 
representanter fra det offentlige og de frivillige kunne samles for å diskutere erfaringer og felles utfordringer for 
norsk redningstjeneste i tiden som kommer. 
 
Les hele på: 
http://www.an.no/nyheter/article3469776.ece 

 
----------------------------- 
 
De frivillige samlet i Bodø 
 
Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) var samlet i 
Bodø 11. til 13. april. 
 
http://www.redningsselskapet.no/page?id=157&key=50799 

Ingar Sagedal Bie 
 
Det var Hovedredningssentralen som gjorde det praktisk og økonomisk mulig for ni av landets organisasjoner 
som har søk og redning som formål, å komme sammen og møte myndighetene de skal samarbeide med. 
Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Norske alpine redningsgrupper, 
Redningsselskapets sjøredningskorps, Norsk Grotteforbund, Rovernes beredskapsstyrke, Norsk Aero Klubbs 
Flytjeneste og Norske Radio Rælæ Liga utgjør FORF(Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum). 
 
Politimesteren i Bodø, Tone Vangen, ønsket de 116 deltakerne velkommen, og på samme måte som 
representanter for HRS, politidirektoratet og justisdepartementet, la Vangen vekt på hvor mye 
den frivillige innsatsen betyr på dette området, og hvor viktig det er at dette ikke blir tatt som en selvfølge. 
 
Selv om mye av det som kom frem fra fra politi- og departementshold var av den rosende sorten, var ikke alle 
tilbakemeldingene fra de frivillige like rosenrøde. 
 
Under påhør fra hele forsamlingen, inkludert avdelingsdirektør Ole Hafnor fra justisdepartementet, rettet leder 
Steinar Asp Ormåsen i Fauske Røde Kors hjelpe- korps kritikk mot departementet for manglende samhandling 
med andre departementer. 
 
- Jeg savner en bredere helhetstenkning for norsk redningstjeneste, og ikke minst samkjøring mellom 
departementene. Jeg blir faktisk sjokkert når justisdepartementets utsendte ikke kjenner miljøverndepartementets 



forslag til ny lov om motorferdsel i utmark, der det er en del som har stor betydning for redningstjenesten. Det kan 
dessverre synes som om det ene departementet ikke vet hva det andre holder på med, uttalte 
Ormåsen til samlet applaus fra salen, skriver Avisa Nordland.  Også politiets påståtte manglende prioritering av 
felles øvelser med de frivillige ble kritisert. Flere hevdet at når politiet skal lede redningsaksjonene, må de sette av 
tid til å øve med, og bli kjent med, dem de skal lede. 
 
Selv om det kom frem en del kritikk mot departement og politi, gav mange uttrykk for sterkt håp om bedre 
samarbeid, og mange var svært glad for konferansen. Arbeidet med å følge opp tiltakene i den såkalte 
What if-rapporten som i sin tid ble bestilt av justisminister Odd Einar Dørum, vil muligens resultere i et langt bedre 
forhold mellom de frivillige organisasjonene og de offentlige etatene. Så langt later 
det uansett til at de to hovedredningssentralene har forstått betydningen av det frivillige beredskaps- og 
redningsarbeidet i Norge. 
 
------------------------------------------- 
 
Rapport fra dødsulykke Valle i Setesdal 
 
http://www.snoskred.no/default.asp?action=artikkel31 

 
Fredag 21. mars (langfredag) ble en 44 år gammel mann tatt av snøskred da han var på skutertur i Stavdalen ca. 
4 km øst for Valle i Setesdal. Det var skredfare 4 - stor skredfare da ulykken skjedde. Dette er den 
4. dødsulykken i snøskred med snøskuter i Norge de siste 5 år. Ulykkesrapporten er nå ferdig. 
 
Rapport fra ulykken 
Dette er 6 vinteren hvor du kan lese rapporter fra dødsulykker i snøskred i Norge på snoskred.no. Rapporten fra 
skredulykken i Valle er den 16. rapporten. Hensikten med å skrive og offentliggjøre ulykkesrapporter er å lære av 
det tragiske som har skjedd, og bruke denne informasjonen til å forebygge fremtidige ulykker. 
Det har omkommet 7 personer i snøskred i Norge de siste 3 vintrene (forutsatt at ikke flere omkommer denne 
vinteren). Av disse er 4 skikjørere og 3 er skuterkjørere. Ved 70 % av disse ulykkene (5 av 7) 
er dødsårsaken hovedsakelig mekaniske skader (trauma) som følge av fall utfor stup og brattkanter, eller 
sammenstøt med skredblokker eller skuter. 
 
Ulykkesrapportene finner du her . 
http://www.snoskred.no/pdf/ulykker2008.pdf 

 
 -------------------------------------- 
 
Imponert og takknemlig 
 
Franske skiturister er lykkelige over utfallet av skredulykka i Lyngen. 
 
Snøskredet gikk i Gjerdaksla og stoppet ved skoggrensen. - Vi er veldig imponert over redningsaksjonen, sier 
Louis (26) og Paul Escaon (51). De ønsker å takke for innsatsen Lyngen Røde Kors hjelpekorps utførte 
etter at snøskredet ble varslet lørdag klokka 16.24. 
 
http://www.framtidinord.no/nyheter/article149810.ece 

 
-------------------------------------- 
 
Får storhytte på Standaleidet 
 
Ørsta Røde Kors signerte fredag grunnkontrakten for tomta til ei storhytte til kring fem millionar kroner på 
Standaleidet. For 250.000 kroner, langt under marknadspris, har Ørsta Røde Kors sikra seg ei 3,5 dekar stor tomt 
på Standaleidet. Tomta skal huse ei storhytte med minst 30 liggeplassar og stor plass til kurs og 
konferanseaktivitet. 
 
http://www.smp.no/artikkel.asp?page=1024&item=1474966,1&lang=1 

 
-------------------------------- 
 
Gøyme og telja med rednings-hundar 
 
No må me gøyme oss. Sett deg ned! Hysj! 12 barn i Barnas Røde Kors leikte gøyme og telja med tre 
redningshundar frå Norske Redningshunder (NRH) på Goddo måndag kveld. For «Dregster», «Prince» og «Bitte» 
var dette verdifull trening. Alle tre skal i år gjere sitt beste for å få offisiell godkjenning. 
Les hele: 
http://www.bomlo-nytt.no/?page=news&id=1&artikkel=2035 



 
- Livreddende arbeid ikke gyldig fraværsgrunn 
 
De fleste arbeidsgivere er negative til å gi arbeidstakere fri for å delta på redningsaksjoner. -Min erfaring fra 
Salten tilsier at 60 til 70 prosent av de som ber om fri i forbindelse med redningsaksjoner ikke får det. 
Tilbakemeldingene fra arbeidsgiverne er at det ikke er gyldig fraværsgrunn. I ytterste konsekvens kan det bety 
forskjell på om vi finner folk omkommet eller i live. Det er faktisk lettere å få økonomisk støtte fra næringslivet, 
enn for våre mannskaper å få fri for å delta på redningsaksjoner, sier hjelpekorpsleder Steinar Asp Ormaasen på 
Fauske til an.no. 


