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OPPSUMMERING AV 2020
2020 har vært et veldig spesielt år i Bergen Røde Kors.
12. mars 2020 stengte Bergen Røde Kors ned så og si alle
aktiviteter. Ansatte forlot arbeidsplassen og rigget om til
hjemmekontor. Lokalene våre ble tømt for nødvendig
utstyr.
Vi måtte gire om og gire opp. Allerede samme kveld var vi i
gang med første fase i den nye koronvirkeligheten, som
hovedsakelig handlet om rollen som støtteaktør for Bergen
Kommune og norske myndigheter. De første
koronadagene handlet alt om beredskap, smittevern,
kursing og nye behov hos våre brukere.
Mannskaper fra Røde Kors ble plassert på Flesland for å ta
imot reisende fra utlandet som trengte karantene- og
virusinformasjon. Vi rigget telt for Covid-19-testing på
Legevakten og gjorde oss klare til å frakte syke på vegne
av Helse Bergen. Ambulansetransportjobben innebar å
rigge om beredskapssenteret vårt til en kommandosentral.
Parallelt inngikk vi samarbeid med Blå Kors, Kirkens
Bymisjon, Robin Hood-huset og Frelsesarmeen om frakt av
mat til trengende fra Matsentralen.
Så kom fase to. Vi har til daglig 40 aktiviteter og når ut til
flere tusen brukere i Bergen. Alt vi i Bergen Røde Kors gjør
er myntet på ideen om at den beste medisinen for et
menneske, er et annet menneske. Det ble det vanskelig å
gjennomføre som vanlig når alle ble koronafast og vi ikke
kunne møtes ansikt til ansikt.
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Vi har vært bekymret. Bekymret for barn og unge som ikke
fikk gå på skolen og i barnehagen, som ikke fikk komme til
aktiviteter i Barnas Røde Kors og på Fellesverket.
Bekymret for de som virkelig trenger å ha faste, trygge
holdepunkter utenfor hjemmet fordi hjemmet kanskje ikke
er så trygt som det bør være. Vi har vært bekymret for
familier med vedvarende lavinntekt. De med dårlig
økonomi fra før ble hardt rammet av pandemien og
nedstengingen av landet. Vi har vært bekymret for alle som
ble permittert og de som mistet jobben. Vi har vært
bekymret for eldre, ensomme og beboere på sykehjem
som ikke lenger fikk besøk. Vi har vært bekymret for
innsatte som ikke fikk ta imot våre visitorer og ble altfor
isolert.
Samtidig har vi opplevd så mye fantastisk. Bergen Røde
Kors har vist seg som en svært løsningsorientert
organisasjon sammen med våre over 1000 frivillige i 2020.
Sammen har vi giret om og giret opp. I et år hvor
Besøkstjenesten i Bergen skulle feiret 70-årsjubileum har
besøksvenner vært digitale venner, ringevenner og
turkamerater.
På Fellesverket har ungdommen blitt møtt på digitale
plattformer og hatt en rekke streamede arrangementer. I
tillegg har barn og unge vært på en rekke turer til Sogn,
Hardanger og Øygarden. Vi har også holdt Møteplassen i
Sverresgate åpen gjennom hele sommeren og hatt mye
besøk. En rekke frivillige som ikke har kunnet utføre sine
vanlige oppgaver har kjørt matvarer hjem til syke,
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transportert pasienter til legevakt og tatt vakter på
teststasjonene. Vi har opprettet svarsted for Kors på halsen
i Bergen, og Røde Kors-frivillige har chattet med barn og
unge som sliter.
Samtidig har vi oppnådd mye som forhåpentlig vil gjøre
2021 til et bedre år. Hjelpekorpserne våre er bedre kurset
enn noen gang. De har også tatt imot en rekke nye
aspiranter i høst. De har fått ny mannskapsbil og kjøper
like før jul en rescue runner som vil gjøre søk- og
redningsoppdrag tryggere i tillegg til å redde liv.
Nettverk etter soning setter i gang med et gjeldsprosjekt for
innsatte i Bergen fengsel allerede i januar. I april flytter
Fellesverket inn i nye, større lokaler. Arbeidet med å
renovere Kvila og bygge overnattingsplasser kommer til å
komme i mål.
Vi gleder oss til 2021! Både til å komme tilbake til
normalen, til å møte igjen frivillige og deltakere vi ikke har
sett nok i 2020 og til å gjennomføre nye prosjekter og se
fremover.
Takk for at du er medlem i Bergen Røde Kors. Det er du
som gjør alt dette mulig.

Monica Håkansson
Styreleder Bergen Røde Kors
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«Bergen Røde Kors skal være til stede for å
skape trygge, åpne og inkluderende møteplasser
for barn og unge, og spesielt legge til rette for å
gi tilbud til barn og unge i utsatte
livssituasjoner.»
MØTEPLASSEN PÅ FELLESVERKET
2020 startet med fullt hus på møteplassen. Det var godt
med besøk og vi møtte flere nye ungdommer. Som den
klart største aktiviteten på Fellesverket var det cirka 800
innsjekk totalt på møteplassen frem til 11. mars. På denne
tiden fulgte vi i hovedsak åpningstidene som normalt, i
tidsrommet mellom klokken 15 og 20, med noen justeringer
etter kapasitet og behov. Vi erfarte at torsdagene var de
mest besøkte dagene, fulgt av tirsdager og mandager.
Over 40 frivillige var aktive på møteplassen frem til midten
av mars måned, med en god fordeling på de tre
åpningsdagene. Aktiviteten ble i høy grad drevet
selvstendig i frivilligheten. Samtidig erfarte vi flere
spennende initiativ fra frivillige når det gjelder kreativt
innhold på møteplassen.
I hovedsak opplevde vi et positivt ungdomsmiljø ved årets
start. Likevel var det enkelte utfordrende hendelser, men
dette ble håndtert godt i et samarbeid mellom frivillige og
ansatte på huset. Dialogen med Politi, Utekontakten og
SLT-nettverket har vært av betydning for dette
forebyggende arbeidet.
Fra midten av mars måned begynte annerledesåret 2020.
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I likhet med resten av landet var vi nødt til å stenge
aktiviteten over lengre tid. Likevel, det tok ikke lang tid før
frivillige og ansatte, i et stort fellesskap fra mange Røde
Kors-aktiviteter, snudde seg rundt og la til rette for digitale
aktiviteter. Fellesverket har vært aktiv gjennom sosiale
medier over lengre tid. Fra slutten av mars økte vi
innsatsen på digitale flater vesentlig. I en tid hvor avstand
var omsorg og vi ikke kunne drive våre aktiviteter som
normalt, så vi viktigheten av å møte ungdom der de er. I
denne tiden jobbet vi for å gjenskape fellesskapet,
energien og vår tilstedeværelse fra Fellesverket med
digitale løsninger. Vi ønsket å gi ungdom et pusterom hvor
de får møte våre frivillige og aktiviteter i positive og trygge
omgivelser på nett. Det ble etablert et digitalt team som
planla og gjennomførte et variert program for ungdom på
ulike plattformer. Omtrent 15 frivillige deltok i arbeidet. Vi
utvidet blant annet med en ny TikTok-kanal for Fellesverket
Bergen, sammen med de allerede etablerte kanalene på
Snapchat, Facebook og Instagram. Det ble arrangert
digitale kokkekurs, konserter, treninger, quiz og andre
konkurranser.
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Flere hundre ungdommer følger oss digitalt så langt, og vi
har fått gode tilbakemeldinger. Samtidig erfarer vi at
arbeidet er krevende, og vi opplever et stort potensial for å
bedre satsingen slik at vi kan senke terskelen og nå ut til
enda flere ungdommer i Bergen med trygge, nettbaserte
aktiviteter.
Etter at Oslo Røde Kors startet Fellesverket TV delte og
lenket vi i tillegg fra deres innhold. Vi erfarte prosjektet fra
Oslo som nytenkende, fremoverlent og viktig. Det ga vår
digitale satsing mer kvalitet, i tråd med Fellesverket
satsingen - kvalitet over kvantitet - unge vet hva unge vil ha
(også på nett).
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Da vi igjen kunne åpne aktiviteter på Fellesverket var det
med strengt smittevern. Fellesverkets ellers åpne og
uforpliktende tilbud ble rammet inn av antallsbegrensinger,
regler og rutiner. Det er viktig å si at de aller fleste tok
smittevern på alvor og fulgte rutinene på en god måte.
Likevel, i en tidlig fase kunne vi merke hvordan det negativt
påvirket miljøet blant ungdom på huset. Tidvis har vi erfart
kødannelser utenfor huset og en del uroligheter. Vi har
måttet begrense antall på huset som medfører at mange
unge ikke får plass. Samtidig som det har gitt oss mange
utfordringer i gjennomføring av aktivitet, erfarer vi at
tilbudene er svært viktige for ungdommene som deltar. Det
har stort sett vært fullt hus siden vi åpnet igjen, også
gjennom sommerferien. Mange ungdommer som besøker
oss, kommer tilbake jevnlig og benytter seg av flere
aktivitetstilbud i løpet av uken. Vi jobber målrettet for å
kunne gjennomføre aktivitet på best mulig måte, med et
trygt smittevern. Gjennom sommeren og høsten har vi vist
at vi mestrer å planlegge og gjennomføre aktivitet etter
restriksjonene vi lever under.
Når vi ser året som helhet kan vi lese av registreringssystemet at Møteplassen har hatt 2094 besøk fordelt på
657 besøkende. Gjennomsnittlig er deltakerne som
besøker Fellesverket 15-19 år. Det er høyest andel
ungdom på 16 år og 17 år. Kjønnsfordelingen på
Møteplassen er ca. 55% jenter og 45% gutter. Det er flest
innsjekk fra ungdom som kommer fra bydelen Bergenhus,
deretter Fyllingsdalen, Laksevåg, Årstad og Åsane.
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LEKSEHJELP
Leksehjelp slik det normalt drives ble begrenset i 2020 på
grunn av pandemien som preget aktiviteten siden mars
måned. Likevel, aktiviteten gikk gjennom en rask omstilling,
og fant gode løsninger for å drive aktivitet, både fysisk og
digitalt gjennom året. Engasjerte og løsningsorienterte
frivillige og ansatte giret om og fant nye måter å gi
leksehjelp til ungdom. I perioder måtte vi innstille fysisk
oppmøte, men vi klarte å tilpasse oss til omstendighetene
ved å satse på digitale løsninger.
27 frivillige leksehjelpere har gjort en innsats på
Fellesverket gjennom 2020. Frivillige fra Leksehjelp
opplevde økt fleksibilitet i 2020 med mulighet til å jobbe
både fysisk og digitalt. Eksempelvis kunne frivillige som
hadde ikke mulighet å møte opp fysisk av ulike grunner,
jobbe hjemmefra med digitale verktøy. Da vi gjenopptok
fysisk aktivitet, var det med store antallsbegrensninger og
restriksjoner. Kapasiteten ble begrenset og vi flere
ungdommer måtte snu i døren. Aktiviteten, på lik linje med
flere andre ungdomsaktiviteter, mistet noe av sin ellers
åpne og uforpliktende side. Vi erfarer dette som uheldig og
opplever at ungdom savner Fellesverkets ellers åpne og
uforpliktende tilbud. Vi gjorde flere ulike grep for å bedre
situasjonen, eksempelvis ved å ha forskjellige tider for
innsjekk i aktivitetene. Tidvis var det også utfordrende å
planlegge Leksehjelp-aktiviteten, ettersom det kan være
vanskelig å holde avstand. Leksehjelp var den første
aktiviteten som prøvde ut og benyttet munnbind under
aktivitet på huset. Det var et forebyggende tiltak som virket
å være positivt og til eksempel for flere andre aktiviteter.
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117 ungdommer har deltatt i Leksehjelp (fysisk) på
Fellesverket i 2020. Totalt er det 287 innsjekk i aktiviteten.
Flere frivillige har bidratt i den nasjonale aktiviteten Digital
Leksehjelp og mange ungdommer har fått hjelp til
skolearbeidet herfra. Denne innsatsen er ikke inkludert i
statistikken fra huset. Fra registreringssystemet ser vi at
deltakerne i Leksehjelp er gjennomsnittlig 16-21 år, av
disse utgjør innsjekk fra ungdom på 19, 20, 21 og 16 år
den største andelen. Det er cirka 62% jenter og 38% gutter
som har deltatt i aktiviteten gjennom året. Videre kan vi se
at flest deltakere kommer fra bydelen Bergenhus, deretter
Åsane, Fyllingsdalen, Årstad og Laksevåg. Vi har hatt flest
deltakere i Leksehjelp aktivitet på tirsdager og torsdager.
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GATEMEGLING
Det har vært utfordrende å drive ordinær
Gatemeglings-aktivitet i 2020 etter pandemien
brøt ut. Likevel har det vært gjort en god innsats
for å planlegge og gjennomføre aktivitet på
Fellesverket. 84 ungdommer har deltatt i
Gatemeglings-aktivitet på Fellesverket i 2020.
Fra registreringssystemet ser vi at deltakerne i
Gatemegling er gjennomsnittlig 14-19 år. Av
disse utgjør innsjekk fra ungdom på 14, 16 og 19
år den største andelen. Det er ca. 70% jenter og
30% gutter som har deltatt i aktiviteten gjennom
året.
Samtidig har flere frivillige fra Gatemegling gjort
en viktig innsats i flere andre aktiviteter,
eksempelvis gjennom samtaletilbudet Kors på
halsen og den digitale satsingen «Digiteam». Da
huset var stengt ble frivillige og ansatte fra
Gatemegling med Utekontakten i Bergen på
oppsøkende arbeid i byen for å treffe ungdom.
På denne måten fikk vi snakket med mange
ungdommer om hvordan deres hverdag var, og
samtidig begynt planleggingen av aktivitet som
snart skulle åpne. Dette arbeidet var blant annet
viktig i planleggingen av sommerprogrammet på
Fellesverket, samtidig var det et godt eksempel
på ung medvirkning helt fra start. Gatemeglernes
kompetanse og verktøy for dialog og
konflikthåndtering har vært av stor betydning.
Flere ganger gjennom året har det vært
hendelser i samfunnet, og på Fellesverket, hvor
Gatemegling har bidratt.
SIDE 15
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Samtidig som pandemien fortsatt raste i verden var det en
verdensomspennende debatt rundt rasisme. Lokalt i
Bergen var dette tydelig ved både markeringer og
demonstrasjoner i byen. Flere ungdommer vi kjenner fra
Fellesverket deltok aktivt her. Konfliktnivået eskalerte stort
da organisasjonen Sian demonstrerte i Bergen. Det
resulterte i voldsomme opptøyer, vold og konflikt, mellom
ungdom, demonstranter og politi. I etterkant opplevde vi
mange ungdom som var svært fortvilet og sinte på politiet.
Flere fortalte at de ikke forstod hvordan de kunne
«beskytte» en slik demonstrasjon og «velge deres side».
Det ble stilt spørsmål om omfattende temaer, som
ytringsfrihet, religionsfrihet og rasisme. Gatemegling,
gjennom frivillige og ansatte, gikk i etterkant av
demonstrasjonen aktivt inn for å minske konfliktnivået,
være en brobygger og samtidig ivareta ungdommenes
medvirkning. Det ble arrangert en workshop på
Fellesverket med ungdom, gatemeglere og politi. Her
kunne ungdom fortelle sine historier, ytre sine meninger og
bli sett og hørt. Samtidig fikk politiet, representert ved to
betjenter fra forebyggende avdeling, anledning til å fortelle
ungdommene om deres samfunnsoppgave og egne
betraktninger rundt det som hadde skjedd. Sammen
forsøkte vi å gjenskape tillit og bedre relasjonen mellom
ungdom og politi.
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Mot slutten av høsten opplevde vi et forhøyet konfliktnivå
blant deltakende ungdom på Fellesverket og Møteplassen.
Antallsbegrensingene og alle reglene, både hos oss og
samfunnet øvrig, virket å ha en svært negativ effekt overfor
flere ungdommer. Vi hadde situasjoner hvor det ble krangel
ved innsjekk mellom deltakere. Det var samtidig situasjoner
innendørs som opplevdes mer konfliktfylt enn normalt, selv
med svært få deltakere kontra vår normale drift. Gjennom
et par av ukene eskalerte det spesielt mellom to
ungdomsgrupperinger. Vi ble vitne til alvorlige trusler og
voldelig adferd mellom ungdom.
I en samlet innsats fra frivillige og ansatte fra Gatemegling
og Møteplassen klarte vi å håndtere situasjonen. Politiets
forebyggende enhet ble involvert og hjalp til underveis.
Igjen viste Gatemeglings-kompetansen seg som viktig for
Fellesverket.
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ARBEIDSTRENING
26 ungdommer har deltatt på Arbeidstrening i 2020. Totalt
er det 65 innsjekk i aktiviteten. Det er viktig å si at flere har
deltatt i aktivitet i forbindelse med Arbeidstrening utenfor
Fellesverket, eksempelvis på Matsentralen. Fra
registreringssystemet ser vi at deltakerne i Arbeidstrening
er gjennomsnittlig 14-18 år, av disse utgjør ungdom på 15
år den største delen. Det er ca. 60% jenter og 40% gutter
som har deltatt i aktiviteten.
Videre kan vi se at flest deltakere kommer fra bydelen
Årstad, deretter utenforliggende kommuner; Fana,
Bergenhus og Laksevåg. Vi anser det som spesielt positivt
med flere ungdommer fra Årstad bydel, da dette er en del
av Bergen hvor levekårsutfordringer ofte vises fra
kommunens rapporter. Blant annet er utfordringer knyttet til
lavinntekt betydelig i Årstad bydel. Vi tar samtidig høyde for
at fordelingen her vil variere ut ifra hvilke samarbeidspartnere som aktivt tar imot vårt tilbud i de ulike områdene.
Vi har hatt flest deltakere i Arbeidstrening på mandager,
deretter tirsdager, onsdager og torsdager. Ungdommene
har deltatt hovedsakelig i tidsrommet mellom klokken 10 og
13 på formiddagen.
I forbindelse med nedstengingen av samfunnet måtte
dessverre aktiviteten settes på pause i likhet med mange
av de andre aktivitetene. Ungdom som deltok på
Arbeidstrening ble fulgt opp underveis med telefon-
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samtaler, og fikk muligheten til å være med på aktivitet
gjennom digitale plattformer. De fikk dermed bidra, men i
mindre skala enn det de var vant med. Tilbakemeldingene
fra ungdommene var at de savnet å ha faste rammer og
møte fysisk opp på Fellesverket. Vi erfarte at nedstengningen ble en tidvis stor belastning for enkelte av
deltakerne på Arbeidstrening. De mistet den direkte
kontakten med viktige arenaer hvor det også var trygge
voksne til stede. Flere hadde kanskje allerede en
utfordrende hverdag hvor de hadde falt ut av skole eller
jobb og samtidig kjente på utenforskap og ensomhet.
Troen på sine egen fremtid og egne evner var allerede
utfordret, før pandemien traff.
Da vi igjen kunne åpne, var Arbeidstrening en av
aktivitetene som kunne driftes uten de største ulempene
med restriksjoner og begrensinger. Aktiviteten var ofte for
individer eller mindre grupper som gjorde at det var lettere
å gjennomføre trygg aktivitet med tanke på smittevern. Det
krevde selvfølgelig mer planlegging enn normalt, men
likevel opplevdes det som enklere enn eksempelvis
Møteplass- eller Leksehjelp-aktivitetene. Samtidig var det
større utfordringer med å planlegge aktivitet med enkelte
samarbeidspartnere, eksempelvis skolene, som vi
opplevde at hadde mer enn nok med å koordinere sin egen
«koronahverdag», noe vi har stor forståelse for. Selv i et
annerledes år, preget av pandemi og restriksjoner, fikk vi til
mye aktivitet i Arbeidstrening på Fellesverket, og vi erfarer
et tydelig økt behov for aktiviteten, spesielt i tiden etter
Covid-19.
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BERGEN RØDE KORS UNGDOM
Ungdomsorganisasjon en vår har fast base på Fellesverket
med sitt lokalråd og flere egne aktiviteter. I 2020 har de
drevet aktivitetene Kuben og Kompis på Fellesverket og
ulike steder i Bergen. I likhet med alt annet, har pandemien
også påvirket BRKU og det arbeidet de ønsket å
gjennomføre i 2020. Restriksjoner og nye tiltak har satt en
stopper for en del av den fysiske aktiviteten, som har gjort
at de har måttet være kreative og løse ting på andre måter.
Gjennom digitale møter og sosiale medier har BRKU klart å
mobilisere nærmere 20 nye frivillige til en ny aktivitet «Sykt
Gøy», som er en sosial møteplass for ungdommer som er
tilknyttet og innlagt på Haukeland Sykehus.
Før sommerferien bidro frivillige fra BRKU i et samarbeid
med Gatemegling til en workshop på Fellesverket for
ungdom som handlet om demonstrasjon, ytringsfrihet og
konflikt.
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Medlemmer fra lokalrådet og frivillige fra ressursgruppen
«Ung Helse» har gjennom vinteren planlagt et flørtekurs i
samarbeid med medisinstudentenes seksualopplysning.
Grunnet smittevernstiltak og restriksjoner ble gjennomføringen forsinket, men likevel arrangert i oktober med stor
suksess. Her fikk ungdom lære om grensesetting, gråsoner
og seksuell helse.
BRKU sin største aktivitet, Kompis, har i 2020 gjennomført
aktivitet både på Fellesverket og utenfor huset. Ved
aktiviteter som go-kart, klatrepark og dagsturer har
Fellesverket vært oppmøteplass som base for aktiviteten.
Det har vært utfordrende å gjennomføre aktiviteter på
huset, men med gode rutiner for smittevern har blant annet
spillekvelder og kreative verksted blitt arrangert her.
Deltakere og frivillige er trygge på huset, som legger til
rette for nettopp det som er målet med Kompis – å bli kjent
og etablere og vedlikeholde vennskap med jevnaldrende. I
perioder hvor aktiviteten har hatt pause, har ungdom uttrykt
at de savner Fellesverket. Huset er for mange vært en
arena for vennskap og mestring, samtidig har det vært et
pusterom i en hverdag preget av restriksjoner og uro i
forbindelse med pandemien.
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KUBEN
Kuben er en aktivitetsgruppe for
ungdommer mellom 15 og 26 fra hele
verden, som ønsker å bli kjent med
mennesker fra deres egen og andre
kulturer ved å tilbringe tid sammen. Vi
hadde en aktiv oppstart på Kuben i 2020.
Over 40 ungdommer deltok i januar og
februar. Deretter ble 2020 et veldig
annerledes år. Grunnet vedvarende
nedstenginger ble aktiviteten dessverre
satt på pause i mars og ut året. Dette
henger også sammen med at aktiviteten
var i en omorganiseringsfase, og dermed
allerede var i vente-modus. Det ble holdt
aktiviteter som vanlig i januar og februar
frem til den første nedstengingen. De
frivillige som ønsket å fortsette i aktivitet da
det åpnet mer opp for dette, fikk tilbud om
å bidra på Møteplassen og i Kompis.
Samtidig ble det lagt ned mye arbeid i å
rekruttere frivillige til å bygge opp
aktiviteten igjen. Det ble utlyst ønske om
ordinære frivillige, ressursgruppemedlemmer og aktivitetsleder, etter at en
av aktivitetslederne sluttet som følge av
manglende kapasitet. Her meldte mange
interesserte seg og vi er nå i gang med
opplæring og forberedelser til oppstart som
forventes å bli gjort så snart
smittevernstiltakene tillater dette.
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KOMPIS
Kompis er en målrettet aktivitet for å sikre gode
inkluderingsprosesser mellom unge flyktninger, migranter og
norsk ungdom mellom 15 og 25 år. De som ønsker å være
kompis kobles sammen i grupper basert på alder og felles
interesser.
Under nedstengingen opprettet vi fire digitale koblingsgrupper. Da samfunnet åpnet litt opp igjen, ble aktiviteten
Onsdagshygge videreført, men med økt aktivitet fra to til trefire aktivitetskvelder i måneden. I en periode gjennomførte vi
to parallelle aktiviteter som inkluderte inntil 40 frivillige og
deltakere hver uke. Onsdagshygge har vært på bowling,
klatrepark, fangene på fortet, svømming, restaurantbesøk,
minigolf, spillekvelder, hatt kreative verksted, Halloween-fest
og julefest.
Sommeren 2020 var vi på dagstur til Voss Vindtunnel, mens
turen til Hauglandssenteret dessverre ble utsatt av smittevernhensyn. Kompis har gjennomført frivilligmøter tre-fire ganger
per semester, både digitalt og fysisk. Vi har også hatt teambuilding og Kompis-kurs for frivillige.
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KORS PÅ HALSEN
Samtidig med den digitale satsingen på sosiale
aktiviteter for ungdom, ble Bergen Røde Kors
spurt om å etablere et ekstraordinært svarsted for
samtaletilbudet Kors på halsen. Målet var å gi
mer og raskere hjelp til unge som tok kontakt.
Flere frivillige fra Fellesverket viste tidlig et
engasjement for aktiviteten og ble med på
prosjektet. Det viste seg raskt å være en god
match med det digitale samtaletilbudet og rollen
som trygg voksen, digitalt. Ved oppstart, da
samfunnet var stengt, ble basen for svarstedet
etablert på Fellesverket. Vi opplevde denne
etableringen som svært givende og viktig for
målgruppen. Det skapte et stort engasjement
blant frivillige og ansatte. Så snart det gikk mot en
åpning av fysiske aktiviteter på huset igjen, ble
svarstedet flyttet til en annen Røde Kors-lokasjon
i sentrum av Bergen.
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Julaften 2020 var statsminister Erna Solberg på besøk på
Fellesverket for å lære mer om Kors på halsen og
oppstarten i Bergen. Vertskap var lokale frivillige og
ansatte, i tillegg til Røde Kors-president Thor-Inge
Sveinsvoll.
Vi var stolte over å kunne fortelle at vi har rekruttert 53 nye
frivillige til Kors på halsen Vest, hatt opplæring av fire
frivillige gruppeledere og gjennomsnittlig syv bemannede
vakter i uken med inntil tre linjer på chat. Svarsted Vest har
også bemannet ekstravakter ved behov og kapasitet, samt
bidratt til en utvidelse av åpningstidene til Kors på halsen,
som inkluderer lørdag og søndag.
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I Bergen har vi dessuten gjennomført fortløpende
grunnkurs for reservefrivillige til Kors på halsen, samt et
utvidet grunnkurs tilnærmet ordinær opplæring i Kors på
halsen. Det har også blitt arrangert to temakvelder.
Svarsted Vest har hatt et tett samarbeid med Kors på
halsen Oslo under etableringen. I tillegg har vi styrket
ansattbemanning til 300 prosent, fordelt på fem personer.
Foruten å jobbe med rekruttering av frivillige, har disse
gjennomført individuelle trivselssamtaler med alle aktive
frivillige, gjennomført en rekke undersøkelser i frivilliggruppen for tilbakemeldinger på aktiviteten og sikret videre
drift av Kors på Halsen ut 2023.
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BARK
Barnas Røde Kors hadde et utrolig år i 2020 med
påskeoverraskelser, sommeraktiviteter og frivillige som har
stått på som aldri før - midt i en pandemi. I 2020 gjennomførte
Bergen Røde Kors hele 28 aktivitetsuker for og med barn.
Barnas Røde Kors skal legge til rette for gode
mestringsopplevelser. Barna skal kunne få nye venner og
utvikle sosiale nettverk. Barna styrker sin selvfølelse gjennom
å ta gode valg for egen helse og sosiale hverdag. Barnas
Røde Kors er en aktivitet som er populær og brukes av barn i
nærområdet. I Fyllingsdalen møtes Barnas Røde Kors på
Sælen skole. Barn fra Landås og Sletten møtes på
Slettebakken skole. I tillegg har Røde Kors i Bergen ByBARK
med faste treff på Røde Kors sitt eget ungdomshus
Fellesverket i sentrum. Fra mars ble Røde Kors-aktiviteten for
barn i Bergen preget av korona, smittevernrutiner, dugnad og
karantene. En del aktiviteter måtte dessverre innstilles på
grunn av pandemien. I stedet for fysiske treff ordnet frivillige
da påskeoverraskelser til barna som de leverte på døren.
Da det etter hvert ble trygt å møtes igjen, nølte vi ikke med å
komme i gang.
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De frivillige stilte opp selv
om det innebar en viss
smitterisiko hver eneste
gang. Engasjementet var
på topp, også da nesten
halve barnegruppen var i
karantene. Det ble
viktigere enn noen gang å
ha aktivitet for de barna
som kom. Gjennom 2020
har Barnas Røde Kors hatt
ukentlige BARK-kvelder
med treff hver onsdag og
mandag. Høsten 2020 ble
det dessverre enda en ny
nedstenging av Norge.
Barnas Røde Kors utførte
likevel en rekke aktiviteter i
periodene hvor dette var
trygt. I september hadde vi
for eksempel familielørdag
med bowling og i oktober
var det helgetur til Dale
Oen-senteret i Øygarden.
Dette var svært vellykket,
blant annet fordi vi har en
overvekt av jenter på
BARK. Derfor gjorde vi
turen til Øygarden til en
ren guttehelg.
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BARK PLUSS
Barnas Røde Kors har hatt ferieaktivitet for
barn i alle skoleferier i 2020. Behovet for
aktivitet i forbindelse med ferie har vært
spesielt stor, men på grunn av smittevern
måtte vi begrense antall deltakere. Vi kunne
ikke ha mer 20 personer hver gang, og
måtte finne kreative løsninger for å unngå
at barn falt utenfor. I sommerferien valgte vi
å tilby barn fra samme område aktivitet i
samme uke. På denne måten unngikk vi å
blande barn fra mange ulike bydeler. I
høstferien prioriterte vi barna fra
Fyllingsdalen og Bergenhus, mens
helgetilbudene prioriterte familier fra
Slettebakken og Bergenhus.
I 2020 var det ekstra fokus på å ha trygge
aktiviteter. Vi fulgte hele veien gjeldende
smittevernsregime og oppfølging av barn og
frivillige. BARK Pluss gjennomførte også
kompetanseheving i vann, som i praksis var
vannbevisstgjøringskurs på Kvila sammen
med frivillige før sommerferien.
BARK Pluss hadde en egen koordinator
som sikret at vi kunne har tett oppfølging av
aktivitet og frivillige i 2020. Dette var ekstra
viktig dette året på grunn av pandemien.
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SOMMERSKOLE
Årets Sommerskole ble ikke så stor
som planlagt på grunn av Covid-19,
men på grunn av den reelle
bekymringen for frafall i skolen, ble
det bestemt at vi kunne prioritere
ungdommer som trengte tilbudet
mest. Tilbudet ble dermed gitt til
elever som ønsket å delta på norsk
for minoritetsspråklige og yrkesfaglige elever og lærlinger som
skulle ta eksamen i matematikk.
Behovet for Psykososial støtte og
oppfølging av ekstra sårbare
ungdommer var større i år. Noen
elever hadde det tøft med å komme
tilbake til skolen og trengte ekstra
støtte for å fullføre løpet.
Vi har fulgt opp noen unge med
sosial angst i tett samarbeid med
lærere. I tillegg til koordinator var
det en aktivitetsleder som kontaktet
elever som ikke møtte opp og
motiverte ungdommene til å komme
tilbake på sommerskolen. Det var
fortsatt en del fravær, men den tette
oppfølgingen fungerte bra.
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DØRÅPNER
Døråpner er gruppeaktiviteter og sosiale tilbud til voksne
som er blitt eller har ønske om å bli rusfri, samt
mennesker med psykiske helseutfordringer av ulik grad. I
korthet innebærer dette at frivillige arrangerer sosiale
sammenkomster og treningsaktiviteter med utspring i
Røde Kors-huset på Vetrlidsallmenningen på hverdager
fra klokken 18. Opplegget er at voksne mennesker møtes,
uten annen agenda enn å gjennomføre aktiviteter, og ha
et godt sosialt og rusfritt miljø.
Aktiviteten har eksistert i Bergen Røde Kors siden 2002. I
korthet kan vi si at Døråpner har blitt særlig påvirket av
pandemien i 2020. Dette skyldes først og fremst to
forhold: At vi er en sosial gruppeaktivitet og at vi kun har
voksne deltakere. Døråpner har hatt rekordhøyt antall
deltakere og samlinger de siste årene, med en absolutt
topp i 2019. Vi startet 2020 med våre vante aktiviteter,
fem dager i uken. Vi evaluerte og fornyet eget temakurs. I
tillegg utviklet vi et nytt konsept omkring deltagelse på SK
Brann sine hjemmekamper, i kompaniskap med SK Brann
og hotellkjeden Choice. Alt dette fikk en brå stopp i mars,
da pandemien stengte ned det aller meste.
Etter nedstengningen fortsatte kontakten mellom de
frivillige og våre deltakere på nett. Vi fulgte mottoet, «gire
om og gire opp». For en sosial aktivitet som Døråpner
medførte dette at vi forsøkte å gi digitale alternativ i form
av sendinger på Facebook.
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Det ble etter hvert etablert talkshows på fredager, quiz på
onsdager og live trening med instruktør på tirsdager. Vi
startet opp med fysiske aktiviteter igjen i slutten av mai og
begynnelsen av juni. Det ble en nedstrippet utgave, blant
annet på grunn av krav om forhåndspåmelding.
Fredagsfilm og trening ble slått sammen til en turgruppe.
Litt av tanken var å avlaste klatring ved stort oppmøte.
Sosial samling ble gjennomført stort sett som normalt,
men med strenge smitteverntiltak. Blant annet ble
matservering kuttet ut og det ble en maksbegrensing på
20 deltakere. Dette opplegget ble gjennomført hele
sommeren 2020.
På høsten kom svømmegruppen i gang igjen, med en
maksbegrensing på ti deltakere. Samtidig avsluttet vi
turgruppen, først og fremst av hensyn til fallende
oppmøte. Fra og med begynnelsen av november måned
har alle aktiviteter i Døråpner vært stengt ned. Dette som
følge av strengere smittevernregler nasjonalt og i Bergen
kommune. Det ble heller ikke anledning til å gjennomføre
juleavslutning eller nyttårsfeiring, men vi hadde åpent for
julelunsj tre dager i romjulen.
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NETTVERK ETTER SONING
Det er lett å søke seg tilbake til miljøer der du har status,
har en løslatt fortalt. Nettverk etter soning er et alternativ
til dette. Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin
med det å være flyktning, eller det å komme fra en annen
planet. Veien ut av fengsel er også veien inn i et samfunn
som ikke alltid er like gjenkjennelig. Tidligere innsatte får
hjelp til å finne jobb og bolig, mens det tas for gitt at det
daglige i livet er enkelt å håndtere.
Nettverk etter soning er ikke en del av det offentlige
ettervernet. Tilbudet er bygget på frivillig innsats og
formes i stor grad av deltakerne.
I 2020 har Nettverk etter soning hatt 22 aktive frivillige, 19
deltakere og 12 koblinger. Tilbudet om fellesaktiviteter ble
dessverre svært amputert på grunn av smittehensyn og
andre koronarelaterte årsaker. Vi avlyste museumsbesøk,
Bergen City maraton, Vossatur, sommer- og julefest og
flere andre planlagte aktiviteter.
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Digitale møter/telefonmøter
erstattet fysiske møter med
deltagere som sonet.
Rekrutteringen av nye deltagere
var utfordrende fordi kontaktpunktene med fengslene ble færre.
Kartleggingssamtaler og
koblingsmøter via digitale møter
ble derfor svært krevende.
Rekruttering og kursing av nye
frivillige gikk ganske trått i 2020. Vi
har hatt fokus på å oppmuntre
koblinger til å treffes fysisk i de
tilfellene det var mulig, og
tilrettelegge for digitale møter der
det var eneste mulighet. Gjennom
året har vi hatt et meget godt
samarbeid med kriminalomsorgens
fire enheter og med tilbakeføringskoordinator i Hordaland.
Våren 2020 startet NES også opp
et gjeldsprosjekt, der en ressursgruppe ble etablert. Et frivilligteam
bisto straffedømte med gjelds- og
økonomirådgivning. Vi hjalp steg
for steg helt til deltager fikk oversikt
over sin økonomiske situasjon.
Prosjektet videreføres i 2021.
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VISITOR
Året har vært svært krevende for visitorene. Det
har vært svært begrensede muligheter for å
holde kontakt med de innsatte, og utfordrende for
enkelte frivillige å holde oppe motivasjonen for å
opprettholde jevnlig digital kontakt med
koblingen. I 2020 la visitorene ned 210 timer i
fengselsbesøk, mot 1075 i 2019.
Samarbeidet med fengselet er godt, men det har
dessverre ikke vært avholdt samarbeidsmøter
med ansatte i Bergen fengsel i løpet av 2020.
Det har beklageligvis ikke vært avholdt
fagsamling eller medlemsmøter i 2020, og ingen
nye frivillige er intervjuet eller kurset.
Vi har gjennom året hatt 52 frivillige visitorer.
Rundt ti visitorer har hatt digital kontakt med sin
kobling/innsatt i Bergen fengsel. Fengselet har
med unntak av en kort periode i sommer vært
koronastengt for besøkende. Årets høydepunkt
var grillfesten I Bergen fengsel der 82 innsatte
var gjester. Visitorene sørget for god stemning,
band, kaffemat og drikke. Det ble en minnerik
fest.
For første gang på svært mange år ble sykkelløpet i oktober, «Tour de Prison», avlyst.
Tradisjonen tro mottok vel 200 innsatte gaver fra
visitorene også i 2020. Visitorene skrev kort til
hver enkelt og pakket gaver til samtlige innsatte i
Bergen fengsel.
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NORSKTRENING
Norsktrening er et lavterskeltilbud der flyktninger og innvandrere
trener på norsk språk i en uformell sammenheng. Norsktalende
frivillige hjelper dem med muntlige norsk. Dette er gratis, åpent for
alle nivåer og man trenger normalt ikke å registrere deg.
Fra januar til mars hadde vi jevnt over svært høye besøkstall, som er
et tydelig signal om at tilbudet er ettertraktet og populært. Fra mars
måtte vi dessverre innstille aktiviteten. Det ble da gjort et stort arbeid
med å kurse frivillige til å kunne tilby norsktrening digitalt, og i april
var tilbudet oppe for drop-in digital norsktrening. Den digitale
norsktreningen var ikke på langt nær så godt besøkt som den fysiske
på Røde Kors-huset, og vi har derfor ikke nådd måltallene for 2020.
Gjennom året har det vært forsøkt ulike måter å organisere den
digitale norsktreningen på, samt informasjonsarbeid for å nå ut med
dette tilbudet til gamle og nye deltakere. På slutten av året planla vi
for digital norsktrening med påmelding, da det har vist seg å fungere
bedre i andre lokalforeninger.
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Det har vært lite frafall av frivillige, selv med den ordinære aktiviteten
var innstilt store deler av året. Flere frivillige uttrykker at de gleder
seg til aktiviteten åpner igjen, som må tolkes som at de frivillige
trives. Alle de ordinære åpningsdagene har hatt gruppeledere, som
har tatt godt vare på frivilliggruppen. I tillegg til erfarne gruppeledere
som har vært med i flere år, har det også kommet noen nye til.
Gruppeledere tar alle fraværsmeldinger, og rapporterer til koordinator
hvordan det går. De frivillige har blitt invitert til aktuelle kurs, hvorav
de fleste har vært digitale i 2020. Både sommeravslutning og
juleavslutning måtte dessverre avlyses av smittevernhensyn.
Facebook-siden for norsktrening har vært ekstra viktig i 2020, for å
nå ut til deltakerne med oppdatert informasjon om innstilt aktivitet,
hvordan bli med på den digitale norsktrening, og annen relevant
informasjon som deles fra Bergen kommune og andre organisasjoner. Det har også blitt gjort en innsats for spre informasjon om
korona, spesielt informasjon som er tilgjengelig på flere språk.
Facebook-siden hadde ved årsslutt cirka 700 følgere.
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VENNEFAMILIE
Vennefamilier bidrar til å skape gode hverdagsopplevelser for
ungdommer med flyktningbakgrunn i alderen 16-21 år, som lever i
Norge uten nær familie. Dette gjøres gjennom regelmessige treff og
støtte fra trygge voksenpersoner. Man følges opp av Røde Kors
gjennom hele det første året i kobling, og man må kunne forplikte
seg til minst ett år.
Antall henvisninger fra Barnevernstjenesten og introduksjonsprogrammet har økt i 2020, etter flere år med synkende tall. Barnevernstjenesten EMF har tidligere vært klare på at de ønsker at vi skal
være i beredskap med dette tilbudet, og ikke legge det ned, selv med
lave bosettingstall. I 2020 har Barnevernstjenesten bedt om et tettere
samarbeid med Røde Kors, inkludert rekruttering av frivillige, siden
de ser verdien av denne aktiviteten for deltakerne og ønsker å kunne
tilby den til flere.
Koblingene har i all hovedsak vært svært velfungerende i 2020. Det
har kun vært én brutt kobling, hvor deltaker ikke ønsket ny kobling.
Koblingene har holdt kontakt gjennom hele året, til tross for korona,
og i noen tilfeller der familiene har hatt nærkontakter i risikogrupper
har de hatt kontakt med deltaker digitalt i kortere perioder. I tillegg til
årets nye koblinger, følges også ti koblinger fra tidligere år opp, og
inkluderes i informasjonen som sendes ut til de frivillige.
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FLYKTNINGGUIDE
Flyktningguide er et tilbud som bidrar til at en som er ny i
Norge får støtte og hjelp til å tilpasse seg en ny hverdag
og mulighet til å praktisere norsk. Flyktning og guide gjør
aktiviteter som for eksempel å gå på kafé, kino,
fotballkamp, eller bare prate og være sammen. Møtene
skjer to ganger i måneden i minst ett år. Flyktningguiden
er en én-til-én-aktivitet, og parene er satt sammen på
bakgrunn av felles interesser, yrkesbakgrunn, alder,
familiesituasjon, bosted og kjønn.
2020 var et annerledes år, men én-til-én-koblingene av
flyktninger og guider har fungert bra. I perioder har det
vært utfordrende fordi man ikke har kunnet møtes fysisk,
men frivillige og deltakere har vært flinke til å holde
kontakt via telefon og sosiale medier. I løpet av året ble
det gjennomført totalt 55 koblinger.
I 2020 har det blitt mange turer i friluft til omkringliggende
fjelltopper. I løpet av annerledesåret klarte vi - med alle
smittehensyn - å få gjennomført ni fellesaktiviteter. I tillegg
hadde vi digital påske- og julequiz. Når frivillige har møtt
på antallsbegrensninger, har de rett og slett arrangert
aktivitetene to ganger for å få alle med. I 2020 har det
vært utfordrende å få i gang nye koblinger. Flyktningguide
er et tidsbegrenset oppdrag. Mange av de frivillige som er
«ferdige» i sine koblinger vil gjerne ha ny, men ønsker å
avvente til Korona-situasjonen normaliserer seg.
I tillegg til én-til-én-koblingene arrangeres det jevnlig
fellesaktiviteter når dette er mulig. Dette kan være
klatring, bowling, dansing, shuffleboard og julebord.
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EVA
EVA er et tilbud til kvinner i spesielt vanskelige livssituasjoner. Vi
samarbeider med Krisesenteret i Bergen og Utekontakten, samt
andre som kommer målgruppen i møte. Med frivilligheten som
ressurs tilbyr vi individuell oppfølging også etter «kontortid» i én-tilén-kobling, samt inkluderende gruppeaktiviteter. Gruppeaktivitetene skal være sosiale, nyttige og stimulerende aktiviteter i
et positivt fellesskap.
2020 har vært preget av ustabilitet for både frivillige og deltakere.
Vi stengte gruppeaktivitet på Krisesenteret i midten av mars. De
frivillige laget påskeegg og konkurranser som de leverte til barna
på Krisesenteret. I slutten av april spurte Krisesenteret om vi
hadde mulighet til å ha noe aktivitet for de eldste barna. Vi startet
da opp igjen litt aktivitet for barn i barneskolealder, men kun
uteaktivitet. I september stengte Krisesenteret dørene igjen på
grunn av smittefare, og EVA valgte da å opprette et aktivitetstilbud
på Røde Kors-huset i sentrum for de kvinnene og barna som
hadde sikkerhetsklarering til å forlate Krisesenteret. I midten av
november valgte vi nok en gang og pause gruppeaktivitet, da flere
av de frivillige ikke følte det var forsvarlig med tanke på smitte. De
frivillige ordnet med julegaver som de sendte opp til Krisesenteret.
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Vi stengte ned for fysisk møte mellom én-til-én-koblinger i midten
av mars med oppfordring om å holde kontakten via digitale plattformer og telefon. Gradvis åpnet vi opp for fysiske møter mellom
koblinger så lenge begge parter var friske, og de kunne møtes ute.
Koblingsarbeid har vært utfordrende, og kontakten mellom
deltakere og frivillige har generelt vært mindre enn tidligere år.
EVA har hatt et utfordrende 2020, men vi har også flere lyspunkter.
Før samfunnet lukket ned rakk vi å ta med en gruppe på seks
kvinner og 13 barn på Sparebanken Vest sin fest. Vi var også på
teaterforestilling om Peter Pan og Wendy med tolv kvinner og 22
barn.
Vi arrangerte også sommertur i august til Dale Oen Experience for
tre kvinner og ti barn.
EVA har totalt hatt 219 deltakere i 2020. Vi har 25 aktive frivillige
og 19 koblinger.
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BESØKSTJENESTEN
I året hvor den tradisjonsrike Besøkstjenesten i
Bergen Røde Kors fylte 70 år, har det vært trist å
se at så mange ikke har kunnet være frivillige
besøksvenner og at vi ikke har kunnet besøke alle
vertene våre. Men svært mange frivillige har holdt
kontakten digitalt gjennom pandemien.
Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av
ulike grunner ønsker mer kontakt med andre
mennesker. Røde Kors' Besøksvenner bidrar til å
gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre.
Besøkstjenesten er en av kjernevirksomhetene til
Røde Kors. I Bergen kunne vi høsten 2020 feire 70årsjubileum. Skjønt, store feiringen ble det jo ikke i
et pandemiår. Mange av våre frivillige besøksvenner har uttrykt stor sorg over ikke å ha kunnet
gjennomføre planlagte besøk til sine verter i året
som har gått. Det har ikke vært forsvarlig av
smittehensyn, da mange av vertene er i en sårbar
gruppe og ekstra utsatt for smitte.
I Bergen Røde Kors opplever vi at mange ønsker å
bli besøksvenner. Og det er bra, for det er stor
etterspørsel - både blant hjemmeboere og
sykehjemsboere. Gjennom pandemien har de
frivillige holdt kontakten med sine hjemmeboende
besøksverter og slik bidratt til mindre isolasjon,
ensomhet og nød. Da man de tre første månedene
av pandemien ikke hadde anledning til å møtes
fysisk, holdt de frivillige kontakten med sine
besøksverter via telefon, og fysiske besøk ble
gjenopptatt da dette ble mulig fra midten av juni.
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Omsorgsprisen 2020, som deles ut av Verdighetssenteret, ble tildelt
frivillig besøksvenn Øyvind Lasse Høysæter, nettopp for slik
ekstraordinær innsats. Prisen ble utdelt av Samuel Massie på Den
Nationale Scene.
Samtidig har flere besøksvenner ikke hatt anledning til å gjøre sin
frivilliginnsats, fordi alle gruppeaktiviteter vært på pause siden 12.
mars 2020. Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange
ensomme blant både eldre og yngre. Røde Kors Besøkstjeneste
bidrar til å gjøre hverdagen lettere for flere av dem, men i 2020 har
dette vært vanskelig. En av hovedårsakene til dette er at så godt som
samtlige i målgruppen er i risikogruppe på grunn av alder og/eller
underliggende sykdommer. Også flere av de frivillige er i risikogruppe
på grunn av alder. Gjennom hele 2020 har det blitt løpende vurdert
hva som var mulig å få til av aktivitet, men i august fikk vi startet noe
av koblingsaktiviteten opp igjen.

SIDE 44

ELDRE

43

Sykehjemmene i Bergen har gjennom hele perioden med pandemi
holdt stengt for ekstern aktivitet, noe som har vært utfordrende for
både koblinger og frivillige som har hatt base på sykehjem. Det ble
åpnet opp for at frivillige som var i kobling med personer uten
pårørende fikk besøke på sykehjem mot slutten av året. Dette er noe
Norges Røde Kors har vært særlig bekymret for, og Bergen Røde
Kors ble intervjuet av NRK i slutten av september i forbindelse med
dette.
Besøkstjenesten i Bergen Røde Kors var 70 år den 2. november
2020. Vi hadde planer om større arrangement for frivillige i denne
anledning, samt seminar med samarbeidspartnere og relevante
faginstanser på eldrefeltet. På grunn av Covid-19 måtte dette utgå. Vi
fikk imidlertid samlet et knippe besøksvennveteraner fra ulike
aktiviteter i Besøkstjenesten til kake, kaffe og en prat om erfaringene
med å være frivillig.
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Frivillige har hele tiden blitt løpende orientert om hva det er mulig å
gjøre av aktivitet i henhold til smittevernpåbud og -råd i 2020. Det har
også vært lagt ned et stort arbeid i å motivere frivillige til fortsatt
innsats. Besøkstjenesten har hatt jevnlig dialog med
frivillighetskoordinatorer i Bergen kommune.
Da smitteverntiltak ble iverksatt 12. mars, hadde vi om lag 90 aktive
koblinger og var på god vei til ytterligere økning. På grunn av Covid19 har det vært en betydelig nedgang i antall koblinger. Dette skyldes
at vi ikke har kunnet rekruttere nye frivillige i perioden mars til august
som kunne erstattet frivillige som har sluttet. Det er også eksempler
på at frivillige har sluttet som direkte følge av Covid-19, for eksempel
fordi de har flyttet fra byen etter å ha mistet jobben eller blitt
permittert.
I august ble kursvirksomhet og koblingsarbeid gjenopptatt. Over 50
nye frivillige har meldt sin interesse for å bli besøksvenn. På grunn av
smittevernregler har vi fått kurset færre enn normalt. Det er vesentlig
å møte de frivillige ansikt til ansikt før de går i kobling, og temakurset
har derfor ikke vært holdt digitalt. For å holde på de frivillige, har alle
fått tilbud om digital individuell samtale.
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BESØKSVENN MED HUND
Det ble kurset to nye frivillige fra
på kurset i januar/februar. Siden
aktiviteten har vært innstilt for
ekvipasjene, har det blitt jobbet
med å identifisere mulige
instruktører til aktiviteten. Det vil
delta to frivillige på instruktørkurs i
regi av nasjonalkontoret våren
2021 og fem totalt fra Hordaland,
noe som vil øke kapasiteten til å
kurse nye frivillige de neste årene.
LØRDAGSTREFF
De frivillige i Lørdagstreff
gjennomførte treff i januar og
februar. Treffet i mars skulle
holdes rett etter at varselet om
nedstenging kom, og ble derfor
avlyst. Etter dette ble aktiviteten
satt i pause. De frivillige hadde et
møte i oktober sammen med
frivilligkoordinatorene og
aktivitetsleder for å diskutere mulig
aktivitet. Det ble forsøkt å
gjennomføre et treff i november,
men dette måtte også avlyses to
dager før grunnet smitteoppblussingen i Bergen. Gruppen
har en stabil frivilligmasse på åtte
stykker. Den årlige sommerturen
ble av smittehensyn beklageligvis
avlyst.
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ENGENENGLENE
I 2020 var dette et fast tilbud
annenhver onsdag frem til midten
av mars, som oppslaget i
Bergensavisen 6. februar 2020
viser til gangs. Det har vært
mellom seks og åtte frivillige til
stede på treffene. Engensenteret
har administrert de gjennomførte
møtene og holdt kontakt med de
frivillige gjennom pandemien.
TRALLETJENESTE
Frem til mars har det vært to traller
i aktivitet. Én på Fantoft og én på
Slettemarken Menighets
Eldresenter. Det er totalt fem
frivillige som håndterer disse. De
er fast annenhver uke på begge
sykehjemmene. På Fantoft er det i
tillegg en vaffelkveld i måneden i
regi av den frivillige.
TEATERGATEN KAFE
Denne aktiviteten ble gjennomført
fast hver torsdag frem til midten av
mars. Røde Kors har syv frivillige
på kafeen. Etter Covid-19 ble det
sett på alternative måter å
gjennomføre aktiviteten på, men
kafeen har dessverre vært på
pause siden samfunnet stengte
ned i mars 2020.
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KAFFE OG VAFFEL
Dette var et fast
tilbud ved Rema
1000 på
Kalmarhuset en
gang i måneden.
Hovedmålet er
rekruttering og
synlighet. Rema
tilbyr gratis vaffelrøre
og setter stor pris på
tilstedeværelsen,
men tilbudet har
vært lukket siden
mars 2020. I 2021
sees det på
alternative
lokasjoner for
aktiviteten, så snart
det blir forsvarlig å
starte opp igjen.
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BEREDSKAP
Ambulansekjøring, kursing
i smittevern, utlevering av
matkasser, digitalisering
av aktiviteter og
bemanning av Covid19teststasjoner. 2020 ble et
beredskapsår helt utenom
det vanlige i Bergen Røde
Kors.
Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og
fungerer som en støtteaktør for norske myndigheter ved større katastrofer i fredstid. I Bergen
har vi inngått avtale med
kommunen med dette
formålet. I 2020 ble organisasjonen satt på prøve,
på en litt annen måte enn
vi har øvd og planlagt for
opp gjennom årene. Selv
om pandemi også er et
scenario i Bergen Røde
Kors’ beredskapsplan, ble
Covid-19 og den påfølgende nedstengingen av
samfunnet en prøvelse vi
ikke hadde sett for oss. Vi
var likevel raskt ute med å
gire om og gire opp.
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Hjelpekorpset, som er
førstelinjen innen
beredskapsarbeidet,
stengte ikke ned. De
bemannet opp. Den første
anmodningen om bistand
kom fra Helse Vest og gikk
på transport av pasienter.
Hjelpekorpsene og Røde
Kors-ambulansen tok
dette oppdraget.
Koordinering av ressurser
og mannskap ble en viktig
prioritet. Under
nedstengingen på
vårparten ble det også
tydelig at mange personer
som til vanlig benyttet
sosiale tilbud som innebar
matservering, nå hadde
det ekstra vanskelig. I
samarbeid med Kirkens
Bymisjon, Robin Hoodhuset og Matsentralen
startet vi utkjøring av
matkasser til trengende.
Denne transporten
opphørte da samfunnet
åpnet opp igjen i juni
måned.
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Bergen Røde Kors ble også bedt om å bemanne teststasjonene. Her
inngikk vi et samarbeid med alle lokalforeningene i Hordaland og
delte oppdraget mellom oss ut året og inn i 2021. Generelle
oppfordringer til samtlige frivillige ble sendt ut for å kunne stille
mannskap. Vi hadde til enhver tid over 100 personer på denne
utvidete beredskapsvakt-listen og 54 ulike frivillige fra Bergen Røde
Kors har tatt flere vakter hver på teststasjonene. Dette ga
organisasjonen en inntekt i 2020 på i overkant av 300.000 kroner. I
tillegg til dette kommer frivilligtimene og aksjonene til Bergen Røde
Kors Hjelpekorps, som totalt teller nesten 15.000 timer.
I juni 2020 ble Røde Kors sin sommerberedskap lansert i Bergen med
justis- og beredskapsminister Monica Mæland og generalsektretær
Bernt Apeland, sammen med lokale mannskaper.

SIDE 52

BEREDSKAP

51

På organiseringssiden har det vært et bredt samarbeid gjennom
2020. Vi tok kontakt med de tre andre lokalforeningene i Bergen, og
sammen med dem og Hordaland Røde Kors ble det dannet et
beredskapsråd som bestod av frivillige ledere, ansatte og sentrale
personer i hjelpekorpsene. Det ble holdt regelmessige digitale møter.
Her delte vi erfaringer, fikk oppdateringer, samordnet ressurser og
gikk til felles innkjøp av smittevernutstyr. Det ble også leid inn biler og
minibusser til forflytning av mannskaper.
Når situasjonen rundt pandemien normaliserer seg, forhåpentligvis i
løpet av 2021, vil beredskapsutvalgets rolle på ny bli viktig. Særlig i
form av evaluering av beredskapsplan og fornying av
beredskapsvaktordningen.
Hjelpekorpsets øvrige arbeid med søk og redning og drift gjennom
2020 er beskrevet i Bergen Røde Kors Hjelpekorps' egen årsrapport.

SIDE 53

KURS OG OPPLÆRING

52

KURS OG OPPLÆRING
Bergen Røde Kors sin tverrfaglige kurshelg
BRO ble gjennomført for syvende år på rad
16.-17. februar. BRO2020 samlet nesten 200
frivillige på Hotel Scandic Neptun. Det ble
gjennomført 18 ulike kurs over to dager, og i
tillegg til frivillige fra Bergen Røde Kor, var det
deltagere fra flere lokalforeninger i Hordaland.
Til tross for Covid-19 situasjonen og noe
nedgang i antall frivillige, ser vi at det
fremdeles er et stort engasjement fra
mennesker som ønsker å bidra som frivillig i
Bergen Røde Kors. 20 prosent av alle som
registrerer seg på nettsiden vår i løpet av 2020
ender opp som aktivt frivillig. Dette tallet har i
2020 vært omtrent det samme som på
landsbasis. Utfordringen omkring frivillighet er
at vi mister flere frivillige enn vi får inn i
organisasjonen hvert år. Dette fører til en årlig
nedgang i antall frivillige. Bergen Røde Kors
skal kartlegge hvordan vi kan motvirke denne
trenden, og se på hvordan vi jobber med
frivillighet i alle ledd. Dette inkluderer arbeid
med mottak, oppfølging og opplæring av
frivillige i alle ledd, slik at vi kan være trygge på
at måten vi gjør det på samstemmer med
forventingene og behovene de frivillige har.
Gjennom 2020 har det meste ble gjort digitalt.
Dette er ikke optimalt, men har fungert på kort
sikt.
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Bergen Røde Kors hadde flott aktivitetsvekst,
og utover i 2020 vokste man til 21 årsverk
fordelt på 22 stillinger. Dette fordeler seg på 19
100% stillinger og 3 deltidsstillinger i Kors På
Halsen-prosjektet. Stillingene er knyttet opp til
administrasjon som økonomi, kommunikasjon,
ledelse, eiendom, frivilligkoordinering,
rekruttering, kurs og opplæring. Hele 16
100%-stillinger knytter seg nå til koordinering
av frivillig aktivitet på ulike måter.
I tillegg til dette har vi hatt medarbeidere i
praksisplass og arbeidstrening, samt studenter
i flere av våre aktiviteter. Dette har vært gode
og viktige bidrag for oss, og det er samtidig bra
at Bergen Røde Kors kan bidra på en slik
måte.
Året 2020 har for alle blitt preget av pandemien
vi har vært igjennom. For Bergen Røde Kors
innebar dette mange annerledes oppdrag og
nye forespørsler om aktivitet som ikke sto på
planen ved årets start. Veksten i aktivitet dreier
seg mye om dette, blant annet at vi startet
Svarsted Vest for Kors på Halsen. Vi har, som
Røde Kors over hele landet, giret om og giret
opp aktiviteten. Mye av arbeidet i pandemiens
år var nybrottsarbeid, og Bergen Røde Kors
var først ute i Norge med å lage smittevernveiledere og retningslinjer for håndtering av
mulig smitte i aktivitet. Dette arbeidet er
kommet flere lokalforeninger til gode.
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Synligheten på digitale plattformer som Facebook
fortsetter å øke vi har vokst og nærmer oss 6000 følgere.
Flere av sakene som er laget av Bergen Røde Kors har
blitt delt av mange og er også blitt brukt nasjonalt av
Norges Røde Kors.
Bergen Røde Kors sitt arbeid blir lagt merke til, og flere
stiftelser ønsker å støtte og samarbeide med oss. Av
store tildelinger i 2020 fikk Bergen Røde Kors 700.000 til
ny 9-seter (elbil), samt 100.000 til smitteverns-utstyr av
Sparebankstiftelsen SR-bank. Videre fikk hjelpekorpset
500.000 i støtte til en rescue runner av samme stiftelse.
Gjensidigestiftelsen besluttet også å støtte Bergen Røde
Kors med 800.000 til tilpasninger i det nye aktivitetshuset
til Fellesverket og oppvekstfeltet vårt i Strandgaten.
Styret i Bergen Røde Kors hadde åtte styremøter i 2020.
Administrasjonen har koordinert og tilrettelagt for mange
nye oppgaver for frivillige i 2020 og er imponert over de
frivilliges evne til å stille opp og jobbe annerledes under
en verdensomspennende pandemi. Over 100 frivillige fra
Bergen Røde Kors har stilt opp på teststasjonene
gjennom 2020 og flere har deltatt på
matutkjøringsprosjektet i samarbeid med Matsentralen og
dens andre eiere. Hjelpekorpsets frivillige har også tatt på
seg ekstraoppgaver som pasienttransport av
koronasmittede og stilt opp på Flesland til veiledning av
tilreisende fra utlandet i startfasen av pandemien.
Vi takker for all innsats dere alle har lagt ned i et år som
har vært særdeles krevende.
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EIENDOM
Bergen Røde Kors driver eiendomsforvaltning for å sikre inntekter og
kapital. Blant annet gjelder dette utleie av boliger til ansatte ved
sykehjemmet til Bergen Røde Kors i Ellerhusensvei og andre som ut fra
humanitære eller sosiale behov trenger bolig.
I 2020 har det blitt gjort vesentlig fasadearbeid på eiendommen med
adresse Helleveien 120-122 og 124. Samtidig har det vært full drift
gjennom hele året.
Bergen Røde Kors eier også en hytteeiendom på Grimseid som heter
Kvila. Denne eiendommen har gjennom 2020 blitt påbegynt oppgradert
med soverom i kjeller, samt renovasjon av anneks og bryggehus.
Arbeidet er finansiert gjennom støtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank og
forventes ferdigstilt på forsommeren 2021. Kvila har hatt noe aktivitet på
våren og sommeren 2020, men har vært stengt gjennom høstsesongen
på grunn av utbygging.
I tillegg har Bergen Røde Kors Hjelpekorps en redningshytte i Mødalen
på Kvamskogen som heter Føykely. Også denne eiendommen har
gjennomgått vesentlige oppgraderinger gjennom 2020 og er forventet
ferdig renovert sommeren 2021. Føykely har hatt full drift gjennom 2020
samtidig med utbedringene.
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KOMMUNIKASJON
Kommunikasjonsenheten i Bergen Røde Kors deltar hver morgen
klokken 0900 på et kommunikasjonsmøte med distriktskommunikasjonsmedarbeidere i Røde Kors i hele landet. Fokus er selvfølgelig å fortelle
om arbeidet som gjøres av Røde Kors i Norge. Under pandemien har det
viktigste vært å få ut informasjon om smittevern, rette fokus på de
gruppene som har det vanskelig og vise hvordan man kan og bør hjelpe
for å hindre og lindre nød. For Bergen Røde Kors er det naturligvis viktig
å få ut budskap om hva som skjer lokalt, men det er samtidig like viktig at
vi snakker med én sterk stemme som et samlet Røde Kors. Derfor er
samarbeidet med kommunikasjonsenheten på nasjonalkontoret i Oslo
viktig for Bergen Røde Kors, og vi strekker oss alltid langt for å finne
såkalte caser og gode eksempler på Røde Kors-frivillighet fra vårt distrikt
til nasjonale nyhetssaker.
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Samtidig er det viktig for Bergen Røde
Kors å delta i lokal debatt, rette fokus
på utfordringer i byen og vise hvordan
organisasjonen gjør en innsats for
folkene i byen vår.
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Under lanseringen av sommerberedskapen for Røde Kors i 2020 var
beredskapsminister Monica Mæland på plass i Bergen sammen med
generalsekretæren. Mest oppmerksomhet i media fikk riktignok historien
om da Bergen Røde Kors Hjelpekorps reddet Øystein ned fra fjellet.
Innsatsen til Røde Kors-frivillige
under pandemien, har også blitt
lagt svært godt merke til.
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Bergen Røde Kors har vokst i alle sosiale medier i 2020, aller mest på de
første pandemidagene i mars, men egentlig jevnt og trutt gjennom hele
året. Under følger de mest populære postene på Facebook gjennom
2020.
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En viktig del av kommunikasjonen i Bergen Røde Kors er internkommunikasjon eller informasjon til frivillige, medlemmer og deltakere.
Her bruker vi i utstrakt grad sosiale medier.
Etter nedstengingen i mars 2020 har sosiale medier vært en veldig viktig
kanal for å spre informasjon, inspirasjon, veiledning og lysglimt.
I tillegg til Bergen Røde Kors, er en rekke av aktivitetene våre
representert i sosiale medier, enten som egne sider og grupper på
Facebook eller egne kontoer på Instagram, Tiktok, Snapchat eller
Twitter. Denne utstrakte digitale kommunikasjonen har vært spesielt
viktig for oss i 2020, hvor vi har hatt en rekke arrangementer for ungdom
og sårbare i sosiale medier når vi ikke har hatt anledning til å møtes
ansikt til ansikt. Dette arbeidet har vist seg som svært vellykket og vil bli
utvidet de kommende årene, selv om samfunnet går tilbake til normalen.
Vi bruker også sosiale medier til å rekruttere frivillige. I tillegg tar vi imot
en rekke henvendelser på chat i sosiale medier og besvarer spørsmål
om det alle meste døgnet rundt, for her har vi ingen fast åpningstid.
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Røde Kors Hjelpekorps (RKH) skal drive hjelpearbeid ved ulykker /
katastrofer og annen humanitær innsats. På dette grunnlaget skal
hjelpekorpsene utdanne sine medlemmer, bygge opp og sikre forsvarlig
beredskap samt spre kjennskap til førstehjelp i sin alminnelighet.
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I skrivende stund, for ganske nøyaktig et år
siden, begynte ryktene å gå om et nytt virus
fra Kina. Vi hadde da god driv i vinter tjenesten
på Kvamskogen, og alt var klart for oppstart av
grunnkurs med 24 nye medlemmer. Så, i midten
av mars var det bråstopp. Hele Norge stengte
ned, grunnkurset vårt ble avlyst og det skulle gå
6 mnd før vi kunne fortsette. Hytteforbud kom,
og vintertjenesten gikk på sparebluss. Vi gikk inn
i en pandemi som kommer til å prege samfunnet i
mange år fremover.
Det gikk ikke lang tid før korpset fikk forespørsel
om og bistå Helse Bergen og Bergen Kommune.
Da i første omgang i å kjøre pasienter med
mistenkt smitte til og fra teststasjonene. Senere
som organisatorer på teststasjonene.

Jeg vil i år også benytte anledningen til å takke
våre samarbeidspartnere: Lokalforeningen Bergen
Røde kors, Distriktskontoret Hordaland, D-Råd
Hordaland og Distriktsstyret Hordaland. Videre vil
jeg takke for godt samarbeid med ledere og andre
frivillige i område 1 og 2, Norske Redningshunder
og Norsk Folkehjelp sanitet.
En stor takk også til våre samarbeidspartnere
på sanitetsvakt. Sporstklubben Brann, Bergen
og Hordaland Turlag, Bergen Cykleklubb og TIF
Viking.
Takk også til alle andre faste kunder som vi med
glede stiller opp for, samt andre organisasjoner,
komiteer, utvalg og institusjoner.

På grunn av nasjonale nedstenginger ble alle
våre store vakter som Sykkelløpet Bergen-Voss,
7-Fjellsturen, BCM med flere avlyst. Dette hadde
stor innvirkning på vårt driftsbudsjett, men
korpsets ledere har benyttet tiden godt. Vi fikk
inn en søknad til Sparebanken Vest SR bank med
støtte for å kunne kjøpe en vannscooter som er
laget for søk og redning, med en god låne avtale
fra Bergen Røde Kors, fikk vi kjøpt oss en ny 9 seter
mannskapsbil og en pent brukt stasjonsvogn.
Dette for å kunne gjøre beredskapsarbeidet vårt
tryggere!
Vi har vært igjennom et meget spesielt år, hvor
planlegging og gjennomføringsevnen er satt
på prøve. En stor takk til alle de medlemmer av
Bergen Røde Kors Hjelpekorps som har gjort en
strålende innsats på tross av vanskelige forhold,
så håper vi i Rådet at flere vil engasjere seg i
hjelpekorpsets arbeid så snart pandemien blir
slått ned og vi vender tilbake til normal drift igjen.
Bergen 1.mars 2021

Foto: Olav Standal Tangen (forsidebilde)
Redaksjonen: Birger Åsheim, Lasse Fossedal
Layout: Birger Åsheim, Sondre Langenes
Trykk: Hurtig-Trykk AS, 100 eksemplarer
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Søk og Redning
Bergen Røde Kors Hjelpekorps deltok i 2020 på 61 søk- og redningsoppdrag i regi av Politiet
eller AMK. Dette er en liten økning fra 2019, men lengden og omfang av oppdragene var i
2020 generelt sett noe lavere enn året før.
Bergen Røde Kors Hjelpekorps hadde i 2020 et snitt på ca.
90 mannskaper i beredskap på sin alarmplan. Totalt ble det
lagt ned 1184 frivillighetstimer i forbindelse med søk- og
redningsoppdrag i 2020. Dette er en markant nedgang fra
2019 (2140 timer), noe som igjen gjenspeiler at oppdragene
i 2020 varte mye kortere i tid og var mindre omfattende enn
året før.

Besøk av Samfunnssikkerhetsministeren
I forbindelse med et søk- og redningsoppdrag på julekvelden i
2019, besøkte daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil
Smines Tybring-Gjedde Bergen for å takke mannskapene fra
den frivillige redningstjenesten som deltok på oppdraget.
Bergen Røde Kors Hjelpekorps deltok med 8 mannskaper i
dette oppdraget.

Oppdrag 2020
Opp mot to tredjedeler av søksoppdragene vi bistår i
omhandler demens eller psykiatri. Resterende oppdrag
omhandler for det meste skader og sykdom i forbindelse
med tur, gått seg bort i forbindelse med tur og snøskred.
Søk etter savnet: 46 (76%)
Redning: 13 (21%)
Snøskred: 2 (3%)

61

SØK OG REDNINGSOPPDRAG

11.01.2020: Frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps og Norske Redningshunder
Foto: Einar Ananiasen
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Foto: Siri Foss Morken

Vintertjenesten
Vintertjenesten 2020 var en annerledes og laber sesong. Vinteren startet rolig med mindre
snø enn vanlig. I mars ble det pålagt hytteforbud grunnet Covid-19, som gjorde at resten av
sesongen ble preget av lite aktivitet både i form av færre skader og færre varekjøringer.
Etter oppfordring fra Hordaland Røde Kors Hjelpekorps
opprettholdt Bergen Røde Kors Hjelpekorps vintertjenesten
med minimumsbemanning ut sesongen. Påskevakten var
rolig, og på grunn av lite inntjening på varekjøring og Bergen
Røde Kors Hjelpekorps sitt årlige påskerenn, ble det opprettet
en spleis for alle hjelpekorpsene på Kvamskogen med en total
inntjening på kr.20 950,-. Gjennom sesongen er det lagt ned
4562 timer fordelt på 17 vakter der totalt 33 ulike personer
har deltatt.
Skader og vinteraksjoner
Vi har hatt vakt i skitrekket og løypene fra Mødalen til
Tveitakvitingen. Det var totalt 8 skader i løpet av sesongen
av forskjellig alvorlighetsgrad. I 2020 rykket vi ut til to
skredhendelser fra Kvamskogen.
Søk- og redningskurs Vinter
Kvalifisert Søk og Redning vinter ble arrangert 14.-16.februar.
Kurset ble holdt på Kvamskogen over en helg med fire
teorikvelder på forhånd. Det var totalt 6 deltakere på kurset.
Det ble en hektisk helg med ringløyper, aksjonsøvelse,
turplanlegging, nødbivuakkgraving og skredøvelse. Søndag
ble det gjennomført en større skredøvelse. Det var dårlig vær
så deltagerne fikk prøve seg under krevende forhold. Denne
øvelsen var en av de største som ble gjennomført i Hordaland
dette året, det var i samarbeid med blant annet Norheimsund
RKH, Arna og Åsane RKH.
Varekjøringer og scootergruppe
Total inntjening for varekjøring var i 2020 på ca. kr.19 000.
BRKH gikk i 2020 til innkjøp av ny snøscooter. Scootergruppen
er svært fornøyd med oppsettet av scooterparken vi nå
besitter, vi kjøpte derfor tilsvarende scooter som ble solgt,
Ski- Doo Scandic 550 cc.

Oppgradering av Redningshytten Føykely
I 2020 har vi fokusert på forefallende vedlikehold fremfor
videre oppgradering.
Alle soveromsvinduer ble malt
utvendig, en del av hytten ble malt, samt bytte av tak på
overbygg til scootersal. Spisestuen har fått et løft med
nymalte stoler. I kjelleren har vi fått installert varmepumpe,
noe som gjør at tørking av mannskapsutstyr ble mye
bedre. Føykely fungerer svært godt for vintertjenesten etter
oppgraderingen. Vi vil i 2021 ferdigstille uteplass og fokusere
på vedlikehold av hytten.

4562
TIMER I BEREDSKAP
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Redningsoppdrag på Vidden sommeren 2019. Foto: Birger Åsheim

4 BERGEN RØDE KORS HJELPEKORPS ÅRSRAPPORT 2020

BERGEN RØDE KORS HJELPEKORPS ÅRSRAPPORT 2020 5
SIDE 65

Beredskap
Det har vært et innholdsrikt år for beredskapsgruppen i Bergen Røde Kors Hjelpekorps.
Vi har gjennomført flere store prosjekter og større innkjøp for å øke beredskapen.
Covid-19
I perioden 4.april 2020 til og med 6. juni 2020 bisto Bergen
Røde Kors Hjelpekorps sammen med flere andre hjelpekorps
i Bergensområdet Helse Bergen med transport av Covid-19
pasienter. Oppdragene besto i all hovedsak av å frakte mulig
eller bekreftet smittede pasienter til og fra teststasjoner,
legevakt og andre behandlingssteder. Dette avlastet
ambulansetjenesten i Bergen betraktelig.
Røde Kors kjøretøyene som ble benyttet til pasienttransport
ble spesialtilpasset for denne type oppdrag der vegger og
tak i passasjerkabinen var dekket med plast. Dette forenklet
oppgaven med å desinfisere bilen mellom hvert oppdrag.
Alle mannskaper som deltok gjennomførte et obligatorisk
kurs i smittevern i regi av Helse Bergen.
Totalt i denne perioden ble det gjennomført 335
transportoppdrag av Røde Kors Hjelpekorps for Helse Bergen.
Mannskapene jobbet inn totalt 3799 frivillighetstimer hvorav
Bergen Røde Kors Hjelpekorps stod for 940 av disse timene.

Rescuerunner vannscooter
Sparebanken SR-Bank stiftelsen tildelte Bergen Røde Kors
Hjelpekorps i 2020 kr.500 000,- til innkjøp av en Rescuerunner
vannscooter.
Rescuerunner er spesialbygd for søk og redning på vann.
Dette bidraget vil gjøre redningsaksjoner tryggere og mer
effektive for våre mannskaper. Samtidig som den kan brukes
til søk og redning i strandsonen vil den også lette arbeidet til
hjelpekorpset i fjellet der det er vann.
Dette vil øke vår operative beredskap og potensielt være med
å redde flere liv.
Bergen Røde Kors Hjelpekorps ønsker å rette en stor
takk til Sparebanken SR-Bank for dette meget generøse
bidraget!

Bilparken
I 2020 ble det besluttet å gjøre en nødvendig oppgradering
av bilparken til Bergen Røde Kors Hjelpekorps. Det har i
lengre tid vært et behov for en mannskapsbil med 8-9 seter.
Vi så også behovet for å gjøre en utskiftning av vår Mitsubishi
Pajero grunnet høye drivstoffutgifter og reparasjoner.
Høsten 2020 gikk vi til innkjøp av en helt ny Mercedes Vito
9 seter og Mitsubishi Pajero ble byttet inn i en pent brukt
Volvo XC70. Begge bilene er nå profilert i henhold til Røde
Kors sitt profileringsprogram samt registrert og godkjent som
utrykningskjøretøy.
Denne oppgraderingen forenkler logistikken til hjelpekorpset
betraktelig, noe som igjen bidrar til bedre beredskap.

1246
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Sanitet
Året var godt i gang for Bergen Røde Kors Hjelpekorps, og vi stod midt i NHH festivalen
Uken2020, da Covid-19 epidemien blomstret opp i Norge og tvang alle til å tenke nytt rundt
smittevern.
De fleste arrangementer der våre tjenester var bestilt ble
først utsatt, og senere kansellert, utover våren, sommeren og
høsten. Med tilpassinger og nye smittevernsrutiner på plass,
har noen enkeltstående arrangementer kunne gjennomføres,
og vi har vært glade for å kunne bidra med vår kompetanse.

Administrasjon og drift
Bergen Røde Kors Hjelpekorps sitt korpshus
og beredskapssenter ligger i Øvregaten 9.
Lokalet brukes normalt til opplæring, møter
og sosiale samlinger.
Ved ekstraordinære hendelser kan lokalet i Øvregaten 9
raskt settes opp til et beredskapssenter med kommandorom
for mannskaper. Under Covid-19 pasienttransportoppdrag
for Helse Bergen våren 2020 ble Øvregaten 9 benyttet som
kommandosentral og oppholdsplass for mannskaper på vakt.

Rådsmøter
Korpsrådet har i 2020 gjennomført 14 rådsmøter. Fra mars til
juni gjennomførte Rådet 9 møter, i perioder ukentlige. Dette
for å kunne imøtekomme utfordringene rundt pandemien.
Rådet har i 2020 fungert svært godt, selv med de utfordringer
det har vært med drift og planlegging.

Hjelpekorpset brukte derfor store deler av 2020 til å ruste
opp utstyr og materiell som benyttes til sanitetsvakter.
Dr Johan Mohr Frieles Legat tildelte Bergen Røde Kors
Hjelpekorps kr.70 000,- til innkjøp av nye førstehjelpssekker
og førstehjelpsmateriell. Dette var sterkt etterlengtet utstyr
som vi er veldig glade for å få oppgradert.

Selv om 2020 ble et veldig rolig sanitetsvaktår for oss,
er vi med godt mot og godt rustet for nye sesonger som
forhåpentligvis vil ha mer aktivitet der vi kan bidra med
vår førstehjelpskompetanse!

553
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Besøk av Justis- og beredskapsminister
I forbindelse med åpningen av Røde Kors sin
sommerberedskap besøkte Justis- og beredskapsminister
Monica Mæland og generalsekretær i Norges Røde Kors
Bernt G. Apeland beredskapssenteret i Øvregaten 9.

Ettersom at det i 2020 var tidvis strenge smittevernstiltak i
Bergen har vi ikke kunne brukt lokalene våre så mye som vi
hadde ønsket. Likevel har vi fått gjort en del oppgraderinger
og forbedringer av lokalene. Det ble i 2020 kjøpt inn en ekstra
varmepumpe.

Operativ leder i Bergen Røde Kors Hjelpekorps, Birger Åsheim,
informerte statsråden og generalsekretæren om hvordan
hjelpekorpsene i Bergensområdet driftet og utførte Covid-19
pasienttransport for Helse Bergen.

Bergen Røde Kors Hjelpekorps fikk i 2020 over 200 000
kroner fra private givere. Tusen hjertelig takk!

Selve åpningsermonien av sommerberedskapen foregikk på
Shetlands-Larsens brygge i Bergen sentrum hvor flere andre
lokale hjelpekorps deltok.

20.06.20: Under åpningen av Røde Kors sin sommerberedskap holdt Øystein Elgen (t.v.) en
flott tale der han hyllet redningsmannskapene fra Bergen Røde Kors Hjelpekorps som bar
han på båre over Vidden da han skadet seg på tur sommeren 2019. Foto: Bergensavisen

20.06.20 : Justis- og beredskapsminister, Monica Mæland og Operativ Leder i Bergen Røde
Kors Hjelpekorps, Birger Åsheim. Foto: Einar Ananiassen
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Våre mannskaper har også bidratt gjennom året på Brann
stadion, siden Eliteserien 2020 til slutt ble gjennomført i sin
helhet.

Bergen Røde Kors Hjelpekorps ønsker å rette en stor takk til
Dr Johan Mohr Frieles Legat for dette generøse bidraget!

Bergen City Marathon 2019. Foto: Birger Åsheim

BERGEN RØDE KORS HJELPEKORPS ÅRSRAPPORT 2020 9
SIDE 67

Opplæring
Gjennom 2020 har det vært lagt ned 3 781 timer på interne kurs og 1 312 timer på eksterne
kurs. Det er en signifikant nedgang i antall kurstimer fra året før.
Fagleder Førstehjelp
Ingvild Madsen og Malin Mo Hagesæther har gjennomført
sitt første år som Fagleder Førstehjelp, og selv om de ikke
fikk satt i verk alle planene de hadde for 2020, har de likevel
utrettet mye.
I løpet av året har de arrangert fire puljer med resertifiseringer
av mannskaper, og med nøye planlegging ble kurs i kvalifisert
førstehjelp vel gjennomført i september. Både veiledere og
deltakere ble satt i egne kohorter, antibac og munnbind var
alltid en armlengde unna og mye av den praktisk øvingen
ble gjennomført utendørs. Takket være gode veiledere og
instruktører kunne vi etter endt kurs med glede godkjenne
12 av 12 deltakere.

Aspiranter
Til tross for en global pandemi og tidvis nedstengt samfunn
klarte Bergen Røde Kors Hjelpekorps å ta inn 20 aspiranter i
2020. Av disse var det ni som kun manglet en enkel praktisk
kurshelg utendørs før de er godkjent til søk- og redningsarbeid.
Inntaket startet tidlig på våren og aspirantene har, med alt
som har skjedd dette året, fått et noe lengre kursløp.

3781

INTERNE KURSTIMER I 2020

Bergen Røde Kors Hjelpekorps er opptatt av kompetanseutvikling for sine frivillige.
Dette er viktig både for å gi de frivillige faglig påfyll, men også for å sikre engasjement og
kompetanse. I 2020 har følgende deltatt på kurs utover grunnutdanningen.
Kvalifisert Søk og Redning Vinter
Anna Smehus Staurset
Julie Berland
Mathias Iversen
Monica Bauck
Nicolas Portice

Lagledelse Søk og Redning Barmark
Amalie Helleberg Rovik
Jonas Vangen
Mathias Iversen
Sølvi Røssum
Lagledelse Søk og Redning Vinter
Martin Strømme Devold
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Aksjonsledelse Søk og Redning
Øystein Berg
Kurs i Operativ Veiledning
Amalie Helleberg Rovik
Charlotte Louise Fosse
Øystein Berg

Kurs i kvalifisert førstehjelp 2020. Foto: Malin Mo Hagesæther

Kurs i kvalifisert førstehjelp 2020. Foto: Malin Mo Hagesæther
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Organisasjonsoversikt

Nøkkeltall 2020
Valgkomiteen
Anne-Lise M. Achenhausen
Silje Jacobsen
Peter Øverlie
Rebekka Salte Vara

Korpsleder
Lasse Fossedal
2019 - 2021

Operativ leder / Nestleder

Administrativ leder

Birger Åsheim

Sølvi Røssum

2020 - 2022

Rådsmedlem

Rådsmedlem

Rådsmedlem

Martin Strømme Devold

Amalie Helleberg Rovik

Charlotte Louise Fosse

2020-2022

2019-2021

NK Operativ leder
Charlotte Louise Fosse
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2020- 2022

2020 - 2022

Varamedlem

Varamedlem

Ivar Nilsen
2019-2021

Andreas Lien
2019 - 2021

Operative ressursgrupper

Administrative ressursgrupper

Søk og Redning

Beredskap

Vinter

AdmDrift

Sanitetsvakt

Opplæring

Fagleder søk og redning
barmark
Olav Standal Tangen

Sambandsleder
Charlotte Louise Fosse

Ressursgruppekoordinator
Bjarte Fossedal

Webansvarlig
Alice Holm

Ressursgruppekoordinator
Sebastian Correa Soltesz

Transportleder
Andreas Lien Aldeholm

Fagleder søk og redning vinter
Fredrik Fossedal

Nyhetsbrevansvarlig
Martin Strømme Devold

Vaktfordeler
Jomar Grøteig

Fagleder førstehjelp
Ingvild Madsen
Malin Mo Hagesæter

Depotleder
Øystein Indredavik

Fagleder scooter
Jarle Solli Knudsen

Ø9 Ansvarlig
Ingvild Madsen

Vaktlederansvarlig
Peter Øverlie

Ettersamtaleansvarlig
Yasmin Melody Moussavi

Depotleder vinter
Kim-André Kjenes Haugland

Rådskontakt
Martin Strømme Devold

Brannkampansvarlig
Jomar Grøteig

Rådskontakt
Andreas Lien Aldeholm

Hyttesleder
Bjarte Fossedal

Administrativ leder
Sølvi Røssum

Rådskontakt
Ivar Nilsen

Operativ Leder
Birger Åsheim

Rapport- og rutineansvarlig
vinter
Silje Jacobsen

Fagleder krevende lende
Jonas Vangen
Fagleder vannredning
Andreas Lien Aldeholm
Laglederansvarlig
Øysten Berg
Rapport- og rutineansvarlig
Amalie H. Rovik, Fungerende
Rådskontakt
Amalie Helleberg Rovik
Operativ leder
Birger Åsheim
Undergrupper

Krevende lende
Fagleder krevende lende
Jonas Vangen
Medlem
Alle aktive medlemmer med
godkjent krevende lende
kurs
Aksjonskoordinering
Andreas Lien Aldeholm
Charlotte Louise Fosse
Olav Standal Tangen
Amalie H. Rovik
Birger Åsheim

Undergrupper

Samband
Sambandsleder
Charlotte Louise Fosse
Medlem
Alle aktive medlemmer i
sambandsgruppen.

Transport
Transportleder
Andreas Lien Aldeholm
NK Mathias Beev Hansen
Medlem
Alle aktive medlemmer i
depotgruppen.
Depot
Depotleder
Øystein Indredavik
NK: Ivar Nilsen
Medlem
Alle aktive medlemmer i
depotgruppen.
Ettersamtale
Ettersamtaleansvarlig
Yasmin Melody Moussavi
Medlem:
Alle aktive medlemmer i
ettersamtalegruppen.

Rådskontakt
Martin Strømme Devold
Operativ leder
Birger Åsheim

Undergrupper

Administrativ leder
Sølvi Røssum

Kurs-/kompetanseansvarlig
Linn Terese R. Synes
Stefan Steinarson Meidell
Aspirantansvarlig
Anne-Lise M. Achenhausen

Administrativ leder
Sølvi Røssum

Prosjektgrupper
UKEN 2020
Ivar Nilsen
Sebastian Correa Soltesz

Bergen Fjellmaraton
Charlotte Louise Fosse

TIMER I BEREDSKAP
PÅ KVAMSKOGEN
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14 718

Føykely Hyttestyre
Hyttesjef
Bjarte Fossedal
Medlem
Unni Ellefsen
Stig Jacobsen
Idar Sunde
Eva Marie Østbye
Håkon Bruland

TOTALT REGISTRERTE FRIVILLIGHETSTIMER
I BERGEN RØDE KORS HJELPEKORPS

Prosjektgrupper
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TIMER PÅ
AKSJON

Rådskontakt
Charlotte Louise Fosse

Scooter
Fagleder scooter
Jarle Solli Knudsen
Medlemmer
Godkjente altive scootersjåfører

Oppgradering Føykely
Prosjektleder
Unni Ellefsen
Medlem
Lasse Fossedal
Bjarte Fossedal
Stig Jacobsen
Idar sunde

4562
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Best på søk og redning
fra fjord til fjell

Bergen Røde Kors Hjelpekorps
Øvregaten 9
5003 Bergen
post@brkh.no
www.brkh.no

w

www.rodekors.no/bli-medlem
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STRATEGI 2021-23
Bergen Røde Kors

Bergen Røde Kors sin strategi for 2021-23 er bygget på Norges Røde Kors sitt hovedprogram
for 2021-23, vedtatt på landsmøtet 4. oktober 2020. Dette er et lokalt supplement som er
bygget opp på samme måte, og bør sammenholdes med hovedprogrammet.
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STRATEGI BERGEN RØDE KORS 2021-23
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1. Hvem vi er
1.1 Vårt mandat
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1.3 Røde Kors-vurderingen
1.4 Strategisk langtidsplan
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2.3 Trygg oppvekst
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1.1 Vårt mandat og verdigrunnlag
Bergen Røde Kors (BRK) er en beredskapsorganisasjon der alle ledd er klare til innsats på det
humanitære feltet og innenfor søk- og redningstjeneste. BRK er til for å avdekke, hindre og
lindre menneskelig nød og lidelse, og styres ut fra de syv prinsippene humanitet, upartiskhet,
nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Dette betyr at BRK arbeider
der de humanitære behovene er størst, der Røde Kors er best egnet til å gjøre en innsats og at
hjelpen gis av fri vilje uten hensyn til nasjonalitet, etnisitet, tro, samfunnsklasse eller politisk
overbevisning.
1.2 Samfunnsrolle og organisering
Gjennom BRK ytes det en bred og betydelig innsats innenfor beredskap og humanitære
utfordringer i vårt geografiske område. BRK er den største lokalforeningen i Røde Kors i Norge.
BRK har ved årsskiftet 2020/2021 4193 medlemmer, 975 frivillige, 22 ansatte og et budsjett på
33,5 millioner kroner for 2021. BRK har faste styremøter 6-8 ganger hvert år og har råd for
omsorg, hjelpekorps og ungdom som møtes jevnlig og som rådgir lokalforeningsstyret.
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1.3 Røde Kors-vurderingen
Alle organisasjonsledd skal legge Røde Kors-vurdering til grunn for sitt arbeid. Denne
vurderingen skal ligge til grunn for å starte opp nye aktiviteter, og pågående aktiviteter skal
også med jevne mellomrom foreta den samme vurderingen på nytt.
1.4 Strategisk langtidsplan
Røde Kors arbeider i en verden som er i stor endring; på globalt-, nasjonalt-, regionalt- og
lokalt plan. BRK tar i sine vurderinger av aktivitet utgangspunkt i nasjonale og regionale
RK-satsinger og den gjeldende folkehelseoversikten i Bergen kommune. Den siste
folkehelseoversikten (2019) viser at levekårsutfordringene i Bergen er svært ulikt fordelt
geografisk. Fokuset for BRK er å være til stede med aktuelle tiltak i de ulike
levekårssonene basert på de gjeldende behovene i vårt geografiske område.
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2. Hva vi skal oppnå
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Bergen Røde Kors skal i alt sitt arbeid prioritere og gjennomføre humanitær innsats. Dette gjør
vi ved å:
1. Avdekke humanitære utfordringer i lokalsamfunnet, samt fokusere på årsakene til sårbarhet.
2. Være talspersoner for mennesker i sårbare livssituasjoner og bidra til at deres stemme blir hørt.
3. I vareta BRKs omdømme som en troverdig, humanitær aktør gjennom aktivt informasjonsarbeid.
4. Utvikle nettverk og inngå samarbeidsavtaler med myndigheter og andre relevante aktører.
5. Synliggjøre betydningen og verdien av frivillig arbeid overfor lokale myndigheter.
6. Styrke samarbeidet med andre lokale humanitære organisasjoner.
7. Sikre en god dialog med Bergen kommune.
8. Samarbeide med de andre lokalforeningene i Bergen Kommune.
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2.1 Redde liv globalt
BRK bidrar i det nasjonale Røde Kors-arbeidet ved internasjonale konflikter, katastrofer og
kriser når Norges Røde Kors ber om direkte menneskelig innsats eller innsamling av
økonomiske midler.
2.2 Redde liv lokalt
BRK er en kompetent, tydelig og synlig beredskapsaktør som skaper trygghet i
lokalsamfunnet og redder liv. Vi bistår ved ulykker og hendelser som enkeltmennesker,
familier, lokalsamfunn eller nasjonen utsettes for. BRKs mål er å videreutvikle Bergen
Røde Kors Hjelpekorps som den sentrale aktøren i redningstjenesten,
beredskapsarbeidet og helsetjenesten.
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Bergen Røde Kors gjennomfører dette arbeidet slik:
1. Vi skal være en kompetent og tydelig beredskapsaktør som samhandler godt med offentlige
myndigheter og andre aktører for å redde liv og helse i vårt lokalsamfunn.
2. Vi skal arrangere relevante kurs, foredrag og øvelser, samt kjøpe inn nødvendig utstyr og utarbeide
informasjonsmateriell for potensielle katastrofer, pandemier og klimarelaterte hendelser.
3. Vi skal respondere på akutte fysiske og psykososiale behov ved å styrke kompetanse og kapasitet
blant frivillige, deltakere og ansatte.
4. Vi skal styrke befolkningens førstehjelpskompetanse ved formidling av kurs og informasjon om
førstehjelp.
5. Vi skal drive aktiv rekruttering av blodgivere.
6. Vi skal aktivt promotere og drive opplæring innen egenberedskap. Særlig overfor egne frivillige, men
også for befolkningen generelt.
7. Vi skal, ved rekruttering av nye frivillige, legge vekt på rollen som beredskapsaktør og få samtykke til
at de kan tilkalles ved eventuelle hendelser.
8. Vi skal ruste opp organisasjonen for å bli enda bedre på konkrete støttefunksjoner ved pandemier
ved blant annet å evaluere arbeid og innsats i forbindelse med Covid-19.
9. Vi skal øke kompetansen til frivillige og ansatte omkring klimaendringer som fører til jord- og
leirskred, flom og snøskred.
10. Vi skal arbeide med påvirkning for å løfte klimatilpassede beredskapstiltak i lokalsamfunnet.
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2.3 Trygg oppvekst
De fleste barn og unge i Bergen har et godt liv med gode muligheter til utvikling. Likevel er det et økende
antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og som derfor opplever å stå utenfor fellesskapet og ikke
har de samme mulighetene til utvikling og deltakelse. Det er en økning i antall unge som rapporterer om
psykiske plager, følelse av ensomhet og depressive symptomer. En for stor andel fullfører ikke skolen, og
flere står i fare for å begå kriminalitet og vold. Uforutsette hendelser som epidemier eller økt migrasjon
øker risikoen for at flere barn og unge i samfunnet vårt blir sårbare. BRK jobber for å gi barn og unge like
muligheter uavhengig av bakgrunn, og kjemper for at deres stemmer skal bli hørt – spesielt i saker som
angår dem. Vi gir også ungdom mulighet til å delta i et fellesskap med andre ungdommer – på de unges
egne premisser.
Bergen Røde Kors gjennomfører dette arbeidet slik:
1. Vi skal bidra til å fremme og beskytte barn og unges rettigheter og
sørge for at deres stemme blir hørt, uavhengig av oppholdsstatus.
2. Vi skal bidra til å forebygge og redusere ensomhet og psykiske plager blant barn
og unge gjennom å tilby åpne møteplasser som fremmer sosialisering,
inkludering og åpenhet.
3. Vi skal bidra til å forebygge og redusere utenforskap og frafall i skolen.
4. Vi skal bidra til å forebygge vold-, rus- og kriminalitetsproblematikk
blant barn gjennom å tilby rusfrie aktiviteter og opplæring i
konflikthåndtering.
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2.4 Liv i verdighet
Migrasjon, urbanisering, økt effektivisering av arbeidslivet, sosioøkonomisk ulikhet og at det
er mindre naturlig å møtes på tvers av aldersgrupper, bidrar til økt ekskludering og ensomhet.
Antall personer med kroniske lidelser og endring i alderssammensetningen i kommunene,
gjør at presset på offentlige helse- og omsorgstjenester blir større, og behovet for frivillig
innsats blir derfor stort. Uforutsette hendelser eller endringer som pandemier og migrasjon,
skaper behov for tiltak som kan håndtere nye former for ensomhet og grunnleggende
humanitære behov. Fokus i BRK er å lindre ensomhet og utenforskap.

Bergen Røde Kors gjennomfører dette arbeidet slik:
1. Vi skal være talerør for humanitære verdier og rettigheter, samt drive holdningsskapende
arbeid for å motarbeide stigmatisering og diskriminering.
2. Vi skal ha fokus på migranters grunnleggende behov for helse, beskyttelse og integrering.
3. Vi skal redusere ensomhet og isolasjon i alle målgrupper.
4. Vi skal styrke mestring for elever i ungdoms- og videregående skole.
5. Vi skal bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov for mennesker som står utenfor
velferdsstatens helsehjelp og sikkerhetsnett.
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3. Slik skal vi jobbe
3.1 Humanitær effekt
3.2 Styrke frivilligheten
3.3 Åpen og endringsdyktig
3.4 Bærekraftig og ansvarlig
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3.1 Humanitær effekt
Den humanitære situasjonen i verden og lokalsamfunn endrer seg. For å sikre at BRK treffer
behovene til mennesker og lokalsamfunn, skal vi styrke vår evne til å videreutvikle og tilpasse
organisasjonen, basert på kunnskap om endringer i behov og hvor godt våre aktiviteter treffer.
BRK skal samarbeide både internt og eksternt for å styrke humanitær aktivitet og sikre
beredskapstiltak som gjør lokalsamfunn bedre forberedt og klar til innsats når hendelser inntreffer.
BRK har en sterk posisjon og mulighet til å gjøre en stor forskjell. Dette krever at vi bruker stemmen,
erfaringen og kunnskapen vår til å informere om humanitære behov og påvirke til politisk handling og
prioriteringer.
Bergen Røde Kors gjennomfører dette arbeidet slik:
1. Vi skal videreutvikle kunnskap om og skape aksept for
samfunnets sårbarhet og humanitære behov.
2. Vi skal drive koordinert og målrettet samarbeid med
offentlige og private aktører, mellom ulike deler av vår
organisasjon, og med søsterforeninger og Røde Korsbevegelsen.
3. Vi skal bygge kompetanse og evne til å redusere
menneskelige lidelser og selvmordsfare.
4. Vi skal rette oppmerksomheten mot en bærekraftig
og humanitær politikk, som tar hensyn til kommende
generasjoner og reduserer de humanitære
konsekvensene av klimaendringene.

BESØK: Statsminister Erna Solberg og Røde Korspresident Thor Inge Sveinsvoll besøkte Fellesverket
julaften 2020 for å lære om Kors på halsen og
ungdomsarbeidet i Bergen Røde Kors.
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3.2 Styrke frivilligheten
Frivilligheten er motoren i Bergen Røde Kors. For å lykkes
med å tiltrekke, mobilisere og beholde flere frivillige, må vi
tilpasse oss en frivillighet som er i endring, samt legge til rette
for å øke frivilligheten i slutten av koronapandemien og etter.
Bergen Røde Kors gjennomfører dette arbeidet slik:
1. Vi skal ha fokus på å opprette møteplasser for frivillige
og tilby innhold som kurs, faglig påfyll og sosial interaksjon.
2. Vi skal legge til rette for og aktivt oppfordre til å ta verv og
kurs, samt å delta i ressursgrupper og utvalg.
3. Vi skal ha en målrettet rekruttering av nye frivillige og nye
medlemmer, og gi frivillige rask opplæring.
4. Vi skal sørge for åpne og demokratiske beslutningsprosesser, samt ha gode rutiner og verktøy for å forebygge
og håndtere konflikter.
5. Vi skal gi alle frivillige oppdatert og relevant informasjon.
6. Vi skal sikre at frivillige kan ha dialog og dele informasjon.
7. Vi skal utarbeide gode rutiner for oppfølging av frivillige i
hele organisasjonen, gjennom å sørge for hyppig kontakt
mellom koordinator og frivillige, samt mellom gruppeledere
og frivillige.
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3.3 Åpen og endringsdyktig
For å sikre at Røde Kors opprettholder og styrker posisjonen som humanitær aktør, må vi
styrke vår evne til å tilpasse organisasjonen til en ny virkelighet. Dette innebærer at vi gir
plass både til «ad hoc-frivillige» og til de som ønsker seg mer stabile sosiale nettverk
gjennom sitt frivillige engasjement. Vi skal imidlertid ikke gå på akkord med de
kompetansekravene som stilles til frivillige i de ulike aktivitetene våre. BRK skal bli enda
bedre på å snu oss raskt når vi ser behov. Samtidig skal vi ha et tett og godt samarbeid
med kommunen og andre aktører i lokalmiljøet. Vårt arbeid skal følge samfunnsutviklingen
og oppdaterte levekårsundersøkelser, relevante rapporter og nyhetsbildet generelt.
Bergen Røde Kors gjennomfører dette
arbeidet slik:
1. Vi skal utvikle gode ledere.
2. Vi skal videreutvikle en sunn
organisasjonskultur, tuftet på åpenhet,
inkludering og gjensidig respekt.
3. Vi skal videreutvikle en tydelig
beredskapskultur.
4. Vi skal styrke likestilling, mangfold og
ungdomsdeltakelse i alle ledd.
5. Vi skal investere i digitale løsninger
og nye måter å arbeide på.

BESØK: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland besøkte Bergen i
forbindelse med lanseringen av sommerberedskapen til Røde Kors i juni 2020. Her
sammen med generalsekretær Bernt Apeland og lokale mannskaper.
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3.4 Bærekraftig og ansvarlig
BRK er en ansvarlig samfunnsaktør som opprettholder tillit hos våre deltakere, frivillige, givere og
samfunnet for øvrig. Klimaendringer har humanitære konsekvenser og rammer de mest sårbare i
samfunnet sterkest. Ved å ta klimaansvar vil vi hindre og redusere de humanitære konsekvensene
uten at det går på bekostning av vår humanitære innsats.
Bergen Røde Kors gjennomfører dette arbeidet slik:
1. Vi skal styrke og utvikle samarbeidet med de andre
lokalforeningene i Røde Kors i Bergen kommune.
2. Vi skal sørge for at en så stor del som mulig av den
kapitalen BRK besitter nyttiggjøres til humanitært arbeid,
gjennom en løpende vurdering av BRK sitt engasjement i eiendom, stiftelser og legater.
3. Vi skal gjennomføre BRKs arbeid på en bærekraftig og
etisk måte, med spesifikke, hensiktsmessige og målbare
målsettinger for å redusere vårt eget klima- og
miljøavtrykk.
4. Vi skal påvirke beslutningstakere, Røde Korsbevegelsen og samfunnet for øvrig i å handle på
en måte som hindrer og reduserer de humanitære
konsekvensene av klimaendringene.

VANT: Bergen Røde Kors Ungdom mottok folkets pris for FNs
bærekraftsmål av statsminister Erna Solberg.
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Kontrollkomiteens rapport 2020
Kontrollkomiteen har i perioden hatt et møte. Komiteens oppgave er å følge med på at styrer og
administrasjon handler etter regelverk og handlingsplaner og forvalter verdier deretter. Det gjør vi
gjennom å delta på Bergen Røde Kors sine styremøter og følger med gjennom referater med mer.
Deltagelsen har gått på omgang mellom komitemedlemmene og har gitt et godt innblikk i styrets
arbeid og beslutninger. De fleste møtene har grunnet Corona 19 foregått pr nett.
Kontrollkomiteen har gjennomgått årsmelding og regnskap og som Årsrapporten viser har Bergen
Røde Kors stor aktivitet på mange humanitære områder. Grunnet smittesituasjonen har de frivillige
hatt utfordringer for året til gjennomføre hele handlingsplanen.
Kontrollkomiteen har ingen anmerkninger angående styrets og administrasjonens informasjonsplikt
og overholdelse av regelverk og handlingsplaner.

Bergen 25.03.2021

Leder

Walter Wangberg
Medlem

Nils Tornes
Medlem

Wenche Sommervold
Varamedlem

FOTNOTE: Vi gjør oppmerksom på at tre av
kontrollkomiteens medlemmer ikke har kunnet signere
denne rapporten under pandemien av
smittevernsårsaker.
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Til ordinært årsmøte i Bergen Røde Kors (BRK) i 2021
Valgkomiteen har bestått av leder Jarle Kandal, medlemmene Marit Gjerstad og
Charlotte Louise Fosse og varamedlemmene Steinar Sandstad og Fredrik Karlsen.
Posisjoner med fet skrift skal velges på årsmøtet i BRK.
1. Styret og kontrollkomiteen
a) Styret
Leder
Monica Håkansson
Nestleder
John Magnar Bøe
Medlem
Geir Kjell Andersland
Medlem
Magne Ervik
Medlem
Susanne Lier Fagerbakke
Medlem
Ragnhild Krüger
Medlem
Lasse Fossedal
Medlem
Lea Sørstø Simonsen
Varamedlem Bashar Ibrahem Al Yonas

2020 – 2022
2019 – 2021
2019 – 2021
2020 – 2022
2019 – 2021
2020 – 2022
2019 – 2021
2020 – 2021
2020 – 2022

Ikke på valg
På valg
På valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg, Omsorg
På valg, Hjelpekorps*
På valg, RKU*
På valg, har trukket seg

b) Kontrollkomiteen
Leder
Roald Jønsson
Medlem
Nils Tornes
Medlem
Walter Wangberg
Varamedlem Wenche Sommervold

2020 – 2021
2019 – 2021
2020 – 2022
2020 – 2022

På valg
På valg
På valg, kandidat til styret
Ikke på valg

Valgkomiteen har arbeidet for å få kvalifiserte kandidater til de ulike verv. Vi har også vært
opptatt av kjønnsbalanse, i tillegg til å ha en kandidat med minoritetsbakgrunn. Dette fordi
en av Bergen Røde Kors sine viktigste oppgaver er å bidra til integrering.
Valgkomiteen sendte ut skriv til medlemmene i november 2020 hvor vi ba om forslag på
kandidater innen 1. februar 2021. Valgkomiteen mener at de foreslåtte kandidatene er godt
egnet til å ivareta oppgavene som tillitsvalgte i Bergen Røde Kors.
2. Valgkomiteens enstemmige innstilling for valg til lokalforeningens styre er som følger:
a) Innstilling
Nestleder:
John Magnar Bøe
2 år
Styremedlem:
Susanne Lier Fagerbakke
2 år
Styremedlem:
Walter Wangberg
2 år
Varamedlem:
Yalda Seddighi
1 år
b) Følgende kandidater stiller til valg til lokalforeningens styre (alfabetisk på etternavn):
Navn
Stiller til valg som
John Magnar Bøe
nestleder
Susanne Lier Fagerbakke
styremedlem
Yalda Seddighi
varamedlem
Walter Wangberg
styremedlem
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3. Valgkomiteens enstemmige innstilling for valg til kontrollkomiteen er som følger:
a) Innstilling
Leder:
Nils Tornes
2 år
Medlem:
Bernt Grimstvedt
1 år
Medlem:
Jarle Kandal
2 år
b) Følgende kandidater stiller til valg til kontrollkomiteen (alfabetisk på etternavn):
Navn
Stiller til valg som
Bernt Grimstvedt
medlem
Jarle Kandal
medlem
Nils Tornes
leder

Bergen 18. mars 2021

Jarle Kandal
Leder valgkomiteen
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Bernt Grimstvedt

kandidat til kontrollkomiteen i Bergen Røde Kors 2021

Bosted:
Skjelbreidvegen 87, 5640 Eikelandsosen (Bjørnafjorden kommune)
Alder og sivil status:
62 år, gift og tre voksne sønner
Yrke:
Pensjonist/Selvstendig næringsdrivende
Arbeidserfaring:
37 år i Sjøforsvaret, siste stilling som Generalinspektør (Sjef) for Sjøforsvaret
Røde Kors erfaring og tilhørighet:
- Medlem i Bergen Røde Kors og Fusa Røde Kors
- Beredskapsvakt i Fusa Røde Kors
- 1 varamedlem til Landsstyret i Norges Røde Kors i perioden 2014-2017 (møtte på nesten alle
landsstyremøtene)
- Fast medlem av komite for samfunnssikkerhet og beredskap i Norges Røde Kors i perioden 2015-2018
Annen relevant erfaring:
- Leder av kontrollkomiteen i Det Frivillige Skyttervesen fra 2020
- Mange års erfaring som leder av lokalt idrettslag og skytterlag
Interesser:
- Sport og friluftsliv
- Bidra til humanitært og frivillige arbeid
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Jarle Kandal

63 år

kandidat til kontrollkomiteen i Bergen Røde Kors 2021

Som frivillig har jeg tidligere vært leder i Nettverk etter soning. De siste fire årene har jeg vært leder
i valgkomiteen i BRK. Gjennom mine verv i BRK har jeg fått god kjennskap til organisasjonen og
dets lover og regler. Derfor tror jeg at det vil være mulig å gjøre en god jobb som medlem i
kontrollkomiteen.
Jeg har frivillig verv innen en forsvarsrelatert organisasjon og har hatt bistilling i Forsvaret i 28 år
hvor bl.a. kommunal samfunnssikkerhet og beredskap har vært en del av oppgaven. Internasjonalt
har jeg jobbet flere perioder for Forsvaret som sikkerhetsoffiser i internasjonale operasjoner i krigsog kriseområder.
Min utdanning er dataingeniør, samt noe militær utdanning. Jeg jobber som IKT koordinator i
Bergen kommune innen oppvekstfeltet. Utover frivillig arbeid er friluftsliv i alle årstider en interesse.
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Yalda Seddighi kandidat som vara til styret

Jeg er en 29 år gammel norsk-iransk kvinne som er født i Iran og oppvokst i Norge. Min
frivillighetskarriere i Røde Kors startet i 2015 i aktiviteten Gatemegling. Siden da har jeg hatt
en del verv i Bergen Røde Kors som aktivitetsleder i Gatemegling og i Meglergruppen, som
skulle bli Bergens Røde Kors tilbud til skoler når behovet for eksterne meglere kom.
Jeg har vært medlem og nestleder i Omsorgsrådet i Bergen Røde Kors. Jeg har et stort
engasjement for å jobbe med barn og ungdom og det som kan bidra til deres opplevelse av
mestring i livet. Jeg er også opptatt av å redusere de store sosiale ulikhetene i det norske
samfunnet. Mitt yrke er miljøterapeut i Bjørgvin fengsel, Ungdomsenheten.
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Walter Wangberg - kandidat til styret
Jeg er pensjonist på 72 år, utdannet jurist og har jobbet i mange år som statsadvokat. Etter at jeg
ble pensjonist var jeg i 8 år engasjert som lagdommer ved Gulating Lagmannsrett.
I 2004 og 2005 var jeg leder av Justisdepartementets såkalte “Styrkebrønnprosjekt” og ledet
prosjektets første prosjekt i Georgia. Formålet var bistand til georgiske justismyndigheter. I 2012 2013 ledet jeg avslutningen av dette prosjektet. På vegne av “Styrkebrønnprosjektet” har jeg vært
engasjert i kortere perioder for å forberede lignende prosjekter i Moldova og Ukraina og har
evaluert et pågående prosjekt i Afghanistan. I 1998 - 99 arbeidet jeg 7 måneder i Albania med
bistand til den albanske Riksadvokaten. Dette er arbeid som skal hjelpe disse landene i forhold til
bl.a. rettssikkerhet og human fangebehandling.
Jeg har vært medlem i Røde Kors en del år og har bidratt litt som frivillig, det dreide seg om en
familiegjenforeningssak for en innvandrer. Jeg har jeg vært medlem i kontrollkomiteen i Bergen
Røde Kors i ett år og kan nå tenke meg en mer aktiv rolle som tillitsvalg. Derfor er jeg interessert i,
og villig til å stille som kandidat til styret.
Privat er jeg gift og vi har både barn og barnebarn. Jeg har vært mangeårig medlem av Lions og
senere Rotary. Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og driver regelmessig fysisk trening.
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