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Er vi nødt til å trekke Hjelpekorpset ut av Røde Kors? 
 
Kronikk av: Kenneth Gulbrandsøy og Pål Husum 
 
Forslag til nye lover som nå er ute på høring er en direkte trussel 
mot Hjelpekorpsets eksistens, og et nytt kapitel i en årelang, vond og 
dårlig forankret endringsprosess i Røde Kors. Forslaget innebærer 
fjerning av samtlige hjelpekorpsstyrer, rasering av den operative 
linjeorganisasjonen, kraftig byråkratisering, i praksis ingen makt 
over egne inntjente dugnadsmidler, og fjerning av sentrale 
demokratiske prinsipper. I tillegg til dette kommer det tydelig fram i 
høringsnotatet at Landsstyret har til hensikt å påtvinge alle 
alenestående Hjelpekorps ansvar for aktiviteter som ikke er en del av 
redningstjenesten. 
 
Konsekvensene av fremlagte lovforslag og Landsstyrets foreslåtte 
løsning til nye valgordninger er etter vårt syn dramatiske. 
Lovforslaget er overfladisk i sin fremstilling: en tydelig 
argumentasjon for endring mangler, og utredning av lovforslagets 
konsekvenser er totalt fraværende. Likeledes er det påfallende mange 
hull og mangler i forslaget, og mye av vår argumentasjon fokuserer mot 
akkurat disse hullene, og hva vi mener disse hullene vil bli fylt med. 
Disse meningene er ikke hentet ut i fra luften, de er hentet fra hva 
vi har erfart at de samme hullene er blitt forsøkt fylt med tidligere. 
Ett eksempel på et hull er hvordan økonomien blir i den nye modellen; 
den indirekte konsekvensen av et samlet styre har tidligere vært 
samlet økonomi. Dette nevnes ikke med et ord i forslaget til nye 
lover. 
 
Vi mener å ha tilstrekkelig grunnlag for å påstå at hvis forslaget til 
nye lover går gjennom slik det fremstår i dag, vil det medføre 
følgende konsekvenser for Hjelpekorpset: 
 
1. Sterke fagmiljø (les: motorene) i Hjelpekorpset blir sterkt svekket 
2. Motivasjonen til ledere med stort praktisk og operativt ansvar står i fare 
3. Ingen egenstyring av inntjente dugnadsmidler i Hjelpekorpset 
4. Hjelpekorpset blir mye mer avhengig av en veldrevet lokalforening 
5. Alenestående Hjelpekorps blir tvunget til å nedprioritere redningstjeneste 
6. Nye valgregler medfører en total avsporing fra sentrale 
demokratiske prinsipper 
 
Hvis du ønsker å lese argumentasjonen som underbygger vårt henviser vi 
til vedlagt kronikk i pdf format. Vi har mye på hjertet, så kronikken 
er blitt litt lang. Vårt håp er at kronikken vil engasjere deg og at 
den vil adstedkomme en stor og viktig debatt i Hjelpekorpset som burde 
vært gjennomført for mange år siden. 
 
Vennlig hilsen 
Kenneth Gulbrandsøy og Pål Husum 
kengulb@hotmail.com 

 
Les hele kronikken her: 
http://www.hjelpekorps.org/hjelpekorps/aktuelt/2008/kronikk_nye_lover.pdf 

 
Les hele lovforslaget her: 
http://www.hjelpekorps.org/hjelpekorps/aktuelt/2008/lovene_horing.pdf 


