
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMØTEDOKUMENT 2023 
Det 78. årsmøtet i Hordaland Røde Kors – Stiftet 16. oktober 1946 

 

 

 

 



Tilbake til innholdsfortegnelsen 

 

Side 2 av 166 
 

Innhold 

 
Rammeprogram....................................................................................................................................... 3 

Saksliste ................................................................................................................................................... 4 

Hilsen fra distriktsleder ........................................................................................................................... 5 

Hilsen fra d-rådsleder Hjelpekorps .......................................................................................................... 6 

Hilsen fra d-rådsleder Omsorg ................................................................................................................ 7 

Hilsen fra d-rådsleder Ungdom ............................................................................................................... 9 

DEL 1 (Del 1 skal vedtas på årsmøtet, del 2, 3 og 4 er til informasjon) ................................................. 10 

Årsberetning ...................................................................................................................................... 10 

Årsberetning, svar på Handlingsprogram 2022 ................................................................................. 49 

Årsregnskap og Balanse, sammendrag.............................................................................................. 70 

Resultatregnskap ............................................................................................................................... 71 

Aktivitetsregnskap ............................................................................................................................. 72 

Balanse .............................................................................................................................................. 73 

Regnskapsprinsipper ......................................................................................................................... 76 

Noter ................................................................................................................................................. 77 

Presisering årsregnskap ..................................................................................................................... 81 

Revisjonsberetning ............................................................................................................................ 82 

Kontrollkomiteens rapport ................................................................................................................ 85 

Forslag til vedtak og årsoppgjørsdisposisjoner ................................................................................. 86 

Handlingsprogram, inkludert Beredskapsstrategi 2023-2030 .......................................................... 87 

Budsjett ........................................................................................................................................... 114 

Lokalforeningenes støtte til distriktets budsjett ............................................................................. 116 

Innkomne forslag ............................................................................................................................. 117 

21A Forslag fra Os Røde Kors, forslag endring av Lover for Hordaland Røde Kors ................ 117 

Valgkomiteens innstilling ................................................................................................................ 126 

Presentasjon av kandidater på valg ................................................................................................ 128 

Del 2 – TIL INFORMASJON ................................................................................................................... 137 

Del 3 – INFORMASJON AV VARIG VERDI ............................................................................................. 143 

Del 4 – HORDALAND RUNDT ............................................................................................................... 151 

 

 

 



Tilbake til innholdsfortegnelsen 

 

Side 3 av 166 
 

 

Rammeprogram     
 

DISTRIKTSÅRSMØTE HORDALAND RØDE KORS 2023 

RAMMEPROGRAM ÅRSMØTEHELG 17.-19. MARS 

Fredag 17. mars 
1800-2000 Årsmøtesekretariatet åpent i resepsjonsområdet 
1800-1900 Møte i Arbeidsutvalget i Hordaland Røde Kors 
1900-2100 Middag for alle, etter hvert som du kommer 
2000-2100 Møte i Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors 
2100-2200 HUMANITÆRT FORUM "Hva skjer i Ukraina" –v/Morten Tønnesen-Krokan, 

Seniorrådgiver Region Latin-Amerika og Europa i Norges Røde Kors 
2200-  Sosialt samvær 
2200-  Møter i d-råd og andre fora etter behov 
 
Lørdag 18. mars 
0730-0900 Frokost 
0900-1030 Valgmøte i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps 
0900-1030 Valgmøte i Hordaland Røde Kors Omsorg 
0900-1030 Valgmøte i Hordaland Røde Kors Ungdom 
0900-1030 Lokalforeningssamling 
  0900-0950 Årsmøtesakene, spørsmål og svar 

0950-1000 Pause 
1000-1030 Åpen post  

1030-1100 Pause 
1100-1230 DISTRIKTSÅRSMØTE I HORDALAND RØDE KORS 
1230-1330 Lunsj 
1330-1800 DISTRIKTSÅRSMØTE I HORDALAND RØDE KORS 
1800-1930 Pause 
1930-0100 Middag og dans 
 
Søndag 19. mars 
0730-0900 Frokost 
0900-0903 No livnar det i lundar  
0903-0945 Landsstyrets foredrag 
1000-1130 Årsmøteseminaret, med innlegg fra Kypros Røde Kors og generalsekretær Anne 

Bergh 
1130-1300 Fagsamlinger for hhv Røde Kors Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom 
1130-1300 Lokalforeningsledersamling 
  1130-1210 Landsmøtet, høringer Hovedprogram og Røde Kors mot 2030 

1210-1220  Pause 
1220-1240 Beredskapsstrategien 2023-2030 
1240-1300 Fattigdomsutfordringene, dyrtid, etc. 

1300  Lunsj og avreise 
1330  Distriktsstyremøte 
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Saksliste      
SAKSLISTE FOR DISTRIKTSÅRSMØTE 2023 I HORDALAND RØDE KORS 
A Åpning 
B Velkommen 
C 1 minutts stillhet til minne om avdøde frivillige og ansatte siden sist vi var samlet 
 
01 Godkjenning av møtets lovlige innkalling 
02 Godkjenning av distriktsstyrets forslag til saksliste (denne) 
03 Valg av møtedirigent 
04 Valg av 3 referenter 
05 Valg av 2 delegater til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med distriktsleder 
06 Valg av 6 observatører til tellekorps 
 
07 Presentasjon av årsberetningen for 2022 
08 Presentasjon av årsregnskap, balanse og noter for 2022 
09 Presentasjon av revisjonsberetningen for 2022 
10 Presentasjon av kontrollkomiteens rapport for 2022 
11 Presentasjon av distriktsstyrets forslag til årsoppgjørsdisposisjoner for 2022 
12 Spørsmål, svar og debatt til sakene 07-11 
13 Godkjenning av antall delegater 
14 Vedtak av årsberetning og årsregnskap 
15 Vedtak av årsoppgjørsdisposisjoner 
 
16 Presentasjon av forslag til Handlingsprogram for 2023+2024 
17 Presentasjon av forslag til budsjett for 2023 
18 Presentasjon av forslag til budsjett for 2024 
19 Spørsmål, svar og debatt til sakene 16-18 
20 Vedtak av Handlingsprogram 2023 og 2024 og Budsjett 2023 og 2024 
 
21 Innkomne Forslag 

21A Forslag fra Os Røde Kors, forslag endring av Lover for Hordaland Røde Kors 
 
22 Valg av distriktsstyre 
23 Valg av kontrollkomite 
24 Valg av valgkomite 
D Avslutning 
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Hilsen fra distriktsleder     
Velkommen til årsmøtet 2023! 

Kjære Røde Kors frivillige og ansatte. Endelig skal vi 

få samles til et fysisk årsmøte! Vi har hatt 3 digitale 

årsmøter på rad nå. Men selv i gleden over å 

samles ligger det et alvor over det hele nå. I 

frivillighetens år 2022, var det året hvor krisene 

stod i kø, og frivilligheten fikk vist sin kraft. 

Årsmøtet 2022 var knapt avsluttet, og 

pandemitiltakene knapt opphevet, før vi i 

Hordaland Røde Kors igjen stod med begge beina godt plantet i en ny krise. I midten av mars begynte 

de første krigsflyktningene å komme til Hordaland. Mange lokalforeninger er fortsatt i innsats for 

flyktningene på mottak og mer varige bosteder. Vi bistår krigsflyktningene med alt fra å være til 

stede å lytte, enkelt barnepass mens foreldrene er opptatt med registrering, informasjon om Røde 

Kors sin oppsporingstjeneste, aktiviteter for barn, inkluderingsaktiviteter, praktisk hjelp og mye mer. 

Det har vært en imponerende respons fra dere alle! Krigen har preget mye av aktivitetene våre i 

2022 og vil fortsatt gjøre det i 2023. 

Vi har vist at vi har kunnet kommet styrket ut av pandemien. Hordaland Røde Kors har hatt en 

imponerende aktivitetsøkning i 2022 på mange områder. Gamle aktiviteter er kommet i gjenge og 

nye har kommet til. Hver eneste uke har det vært lagt ned mangfoldige timer med humanitært 

arbeid for befolkningen. Det har virkelig trengtes. Sjeldent har det vært så mye negative 

overraskelser for oss gjennom hele året. Vi lever i et land hvor alt er blitt dyrere. Aldri har så mange 

trengt så mye hjelp fra frivillige organisasjoner. Både unge og hele familier med nokså normale 

inntekter opplever utenforskap og ensomhet som følge av priskrisen Norge er i. Vi i Røde Kors har 

som vanlig vært til stede og tilbudt sosiale møteplasser, hjelp med fritidsutstyr og kontingenter, Ferie 

for alle og mye mer gjennom hele året. 

Styret iverksatte etter årsmøtet 2022 et arbeid med en ny beredskapsstrategi for Hordaland Røde 

Kors. Her er det samlet lærdom av alt vi har lært de siste årene med pandemi. Hvor er vi nå og hvor 

vil vi fremover. Dere har alle vært med på å påvirke planen i ulik grad, gjennom respons på 

undersøkelser og deltagelse i debatter. I dag kommer planen opp som sak for vedtak på årsmøtet, og 

den vil være retningsgivende for våre beredskapsaktiviteter i årene som kommer. 

I august fikk vi gleden av å se Røde Kors båten Bjørgvin i drift. Etter mye hardt arbeid gjennom flere 

år har eierforeningene og båtgruppen fått realisert prosjektet. Et nyttig og moderne verktøy for 

redningstjeneste på sjøen. Vi har også gjennomført ledersamlinger, Trøkk, og ulike kurs gjennom hele 

høsten. Mitt inntrykk fra disse samlingene er at man er lettet over å endelig kunne møtes, diskutere 

og arbeide med humanitær aktivitet igjen. Selv har jeg hatt et travelt år som distriktsleder. Det er 

mye arbeid å være bindeledd mellom landsstyret og dere i lokalforeningene. Arbeidet mitt i det 

sentrale råd er kjekt og givende. Jeg har siden juni vært en av de 4 distriktslederne som møter fast i 

landsstyret. Der er jeg med i beredskapsutvalget og i komiteen for æresbevisninger. Jeg har tett 

kontakt med flere distriktsledere i saker som angår oss alle. Det er både nyttig og fordelaktig for oss 

på mange områder, spesielt i et år hvor det skal avholdes landsmøte. Det er kjekt å høre fra dere, 

diskutere med dere og tilrettelegge for aktivitet i hele Hordaland. Jeg trives med styrearbeidet, styret 

og med dere! Sammen er vi et godt lag! En spesiell takk til deg og din innsats for Røde Kors i året som 

har gått! Du er unik som gir av deg selv på denne måten. Vær litt stolt av det du har utført. TAKK! 
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Hilsen fra d-rådsleder Hjelpekorps 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag 12. februar 2022 opphevet Regjeringen smitteverntiltakene vi var så uendelig kjent med og vi 

kunne endelig strekke oss dit vi ville. Mot hverandre og mot de felles målene vi hadde satt oss. Det 

har vært en lang og krevende situasjon vi har stått i og hjelpekorpsene rundt omkring i Hordaland har 

stått for en svært god innsats i denne tiden.  

Hjelpekorpset skal være best på søk og redning fra fjord til fjell. Tallene for 2022 viser oss at det 

totalt sett er en økning i antall oppdrag der vi har bistått i søks- og redningsoppdrag og der vi er 

ønsket av helsevesenet. Vi passerer 245 oppdrag i 2022, noe som er en økning på 28 fra 2021. Dette 

hadde ikke vært mulig alle de dyktige hjelpekorpserne som rykker ut når det trengs.  

Distriktsrådet har jobbet med mange spennende oppgaver i 2022. Noe av det ender ut i kurs og 

samlinger for medlemmene våre. Et ekstra hjelpekorpsløft ga oss mulighet til å tildele mer penger 

enn det vi på forhånd hadde kunne håpet på.  

På tampen av året kunne vi etter det siste distriktsstyremøtet før jul juble for at vi hadde fått et 

betydelig løft av droneberedskapen vår med et sekssifret beløp til ny drone.  

Distriktsråd hjelpekorps ønsker å takke alle som bidrar, på akkurat det nivået som du bidrar på, til at 

samfunnet kan føle seg trygge på at vi i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps er best på søk og redning 

fra fjord til fjell.  

 

På vegne av distriktsrådet,  

Kristian Lundemo  
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Hilsen fra d-rådsleder Omsorg 
Kjære Røde Kors frivillige, nok en gang tusen takk for en 

formidabel innsats i 2022! Dere gjør en imponerende innsats 

både innen omsorgsaktiviteter og i samarbeid med andre deler 

av organisasjonen i Hordaland Røde Kors. Dere har vist 

fleksibilitet både under og etter pandemien og ikke minst i 

forbindelse med flyktningkrisen. På en beundringsverdig måte 

har dere bidratt til høyt aktivitetsnivå, både i ordinære 

aktiviteter og slik at nye aktiviteter har vært mulige å 

gjennomføre. Et eksempel på det sistnevnte er den massive 

mobiliseringen rundt etableringen av helt ny aktivitet i 

forbindelse med de humanitære behovene til flyktninger i 

«preregisteringsfasen» på Kokstad. Her kom lærdom fra teststasjon-oppdraget under korona-

håndteringen til god nytte. Andre migrasjonsaktiviteter har også hatt høy aktivitet, blant annet 

gjennom norsktreningen og for å ivareta barn og voksne sine behov.  

Både BARK og Ferie for Alle har hatt høy aktivitet i året som gikk i en tid der sosioøkonomiske 

forskjeller øker. Dette tilbudet er og vil fortsette å være viktig. Det samme gjelder Leksehjelpen i en 

tid der mange elever er rammet av både Covid-perioden og lang streik.  

Ensomhetsprosjektet hatt sterkt fokus i året som gikk i en tid der vi ser at ensomhet og utenforskap 

er noe som rammer mange av våre målgrupper i aktivitetene. Venneformidlingen fra finsk Røde Kors 

har blitt tilpasset norske forhold i prøveperioden ut 2022. Vi vil kunne dra nytte av dette systemet i 

videre utvikling i 2023. Det vil trolig koble ensomme og frivillige mer effektivt, gi mer stabile frivillige 

ledere og gi raskere opplæring. Sosial Resept, en pilot for formalisering av samarbeidet mellom 

fastleger og Røde Kors er under fortsatt utvikling i 2022. Vi har et spennende samarbeid med 

Høgskulen i Vestland (HVL) om dette, noe dere vil høre mer om i tiden fremover. Det skjer også mye 

spennende i Besøkstjenesten, også med hund og vitnestøtte, også digitalt. Dere som frivillige og 

Røde Kors når ut til mange aktivitetsbrukere. Vi ser her eksempler på at omsorgsaktivitetene har et 

mangfold og mange målgrupper.  

Året vi har lagt bak oss har vært preget av flyktningkrisen og noe usikkerhet rundt pandemien og 

tiden fremover. Dette har til tider gått utover engasjementet for noen, men dere har som frivillige 

vært flinke til å mobilisere og ikke minst motivere hverandre. Frivilligpleie og flere fysiske 

møteplasser har vært viktig i året som gikk for å ivareta engasjementet og den indre motivasjonen. 

Omsorgssamlingen i november samlet over 100 deltakere for første gang i historien og er et 

eksempel på god frivilligpleie i praksis. Samtidig ble det arrangert en nasjonal BARK-samling på 

samme hotell, med omkring 30 deltakere fra Hordaland Røde Kors. Tilbakemeldingene fra 

Omsorgssamlingen var at svært mange tok noe positivt med seg fra helgen. Faglig påfyll, god 

informasjon og bedre sosiale relasjoner ble trukket frem. Imidlertid er frivilligpleie også godt miljø og 

god kommunikasjon i hele organisasjonen. Det var også faglig og sosialt påfyll, ikke bare på slike 

samlinger, men også spredt i året som gikk. Dette har vi jobbet med og vil vi også ta med oss i tiden 

fremover.  

I året som gikk har det også vært viktig å gjennomføre en ny ringerunde til lokalforeningene for å 

holde en god dialog med Distriktsråd Omsorg, kartlegge behovene og utfordringene deres samt 

informere om hva vi kan bidra med. Gjennomsiktighet har vært viktig for oss blant annet gjennom 

det nye verktøyet Corporater, for å synliggjøre handlingsplanen vår. Vi har i året som gikk fokusert på 

at også omsorg er beredskap og ikke minst samarbeid med andre deler av organisasjonen. Det har 
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vært viktig å forbedre kunnskap innen beredskap og ta med oss videre ny læring fra både pandemien 

og flyktningkrisen. Her kan vi aldri bli utlært og vil jobbe videre med dette og annen 

kompetanseheving i tiden fremover. 

Nok en gang stor takk til deg som er frivillig og tillitsvalgt i Røde Kors Omsorg i distriktet. Du har 

bidratt i et beundringsverdig samarbeid med andre og vært en stor forskjell i mennesker sin hverdag, 

både for enkeltindivider og grupper, som bruker omsorgsaktivitetene våre.  

 

Helene Margaretha Myrdahl 

Distriktsrådsleder  

Hordaland Røde Kors 
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Hilsen fra d-rådsleder Ungdom   
Først vil jeg ønske alle sammen velkommen tilbake til 

et fysisk årsmøte igjen, og håper alle vil kjenne 

samme gleden jeg kjenner på av å se ansiktet til 

mange frivillige igjen.  

2022 har vært et tøft og spennende år for mange. 

Ungdom har siste året fått være nesten fulltid på 

skole, møte venner og sleppe en hverdag med 

restriksjoner. Men samtidig har krig kommet til 

Europa, det er kommet mange flyktninger til Norge. 

Det har blitt prisøkninger i samfunnet som påvirker 

mange familier og unge. Vi ser også påvirkningen 

pandemien har for unge, mange føler seg fortsatt i 

dag utenfor, etter de ikke har fått levd et vanlig liv de 

siste to årene, og som enda ikke føler de er tilbake i 

en vanlig hverdag. 

Vi i Ungdom har også blitt påvirket i aktivitet de to 

siste årene. Mens vi ser aktivitet har gått ned, så ser 

jeg nå mange nye motiverte ungdom som er klar for å 

starte opp og arbeide aktivt for å hjelpe og 

videreutvikle Ungdom, og Treffpunktaktivitetene. 

Siste året har vi hatt forskjellige frivillige som både har deltatt på kurs, og på diverse samlinger, og 

viktigst av alt har drevet god lokal aktivitet. Noe som har for mange unge hjulpet for å ha en bedre 

hverdag. 

Det er også derfor viktig at vi ungdom forsetter det gode arbeide med å ta vare på hverandre videre i 

2023. Røde Kors tilbyr ulike aktiviteter for barn og ungdom. For distriktsrådet har det vært viktig å 

være en støtte for lokale ledd. Det har flere steder vært tøft på oppstart igjen, med både å få inn nye 

frivillige og å få tilbake de gamle, noe som har bekymret oss. Oppfølging er sentralt, og det er kanskje 

ekstra viktig å nå fram i disse tider. Samtidig opplever vi at ungdom er flinke til å ta vare på 

hverandre. Det lover godt for fremtiden. 

Jeg forlater nå min rolle som distriktsrådsleder for Ungdom etter 2 år. Jeg ser stolt tilbake på mitt 

arbeid de siste 2 årene, der jeg jobbet godt i lag med de andre i rådet, og fått hatt god kontakt med 

forskjellige lokale aktiviteter. Jeg vil ønske det nye ungdomsrådet alt godt, og mye lykke til, og gleder 

meg til å se alt det flotte arbeide de vil gjennomføre i 2023! 

Vi i distriktsrådet er stolte av å representere Ungdom i Hordaland. Tusen takk til frivillige og 

tillitsvalgte for den fantastiske innsatsen i 2022! Og lykke til alle med videre innsats i 2023 

Arvid Fauskanger Ekberg 

Distriktsrådsleder 

Hordaland Røde Kors Ungdom 

 

 



Tilbake til innholdsfortegnelsen 

 

Side 10 av 166 
 

DEL 1 (Del 1 skal vedtas på årsmøtet, del 2, 3 og 4 er til informasjon) 
 

Årsberetning 
 

ÅRSBERETNING FOR 2022 
HORDALAND RØDE KORS  

ORG. NR. 971437839 
 

 FORMÅL 

Hordaland Røde Kors, med forretningsadresse Sandbrekkvegen 95, 5225 Nesttun i Bergen kommune, har som 
formål å arbeide for Røde Kors prinsipper og formål innenfor Hordaland fylke, opprette lokalforeninger i de 
kommuner som ikke har Røde Kors foreninger, ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og lignende, samt 
bistå lokalforeningene ved fellestiltak, jfr. Lover for Hordaland Røde Kors og Lover for Norges Røde Kors. 
 
Hordaland Røde Kors er et selvstendig organisasjonsledd for lokalforeninger i Hordaland fylke, og representerer 
landsforeningen innenfor sitt geografiske område. 
 
 

FORTSATT DRIFT 

Etter styrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskap for 2022 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
 

ARBEIDMILJØ   

Antall ansatte gjennom året Antall Årsverk 

På kontoret: 25 15,45 

Ansatte utenfor kontoret 13 5,17 

Totalt: 38 20,62 
 
 
Daglig leder er lønnet av Norges Røde Kors. Arbeidsmiljøet ansees som godt.  
 
 
YTRE MILJØ 
Virksomheten belaster ikke det ytre miljø, og leier kontorlokaler i Sandbrekkvegen 95, 5225 Nesttun i Bergen 
kommune. 
 
 
LIKESTILLING 
Styret består av 3 kvinnelige medlemmer, og 6 mannlige. Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventninger 
om tiltak for å fremme likestilling i styret. 
 
 
SYKEFRAVÆR  Korttidsfravær    Langtidsfravær  Totalt fravær 
Fravær i prosent       2,55%        3,90%           6,45% 
        
        
DRIFT 
Styret og ansatte har i 2022 arbeidet for å gjennomføre den handlingsplan som årsmøtet har fastsatt for 
virksomheten, og vurderer at dette er gjennomført på en tilfredsstillende måte.  
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STYRET 
Styret per 31.12.2022 består av: 
                  

                        

 

                           

 

 

 

 

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 2021 2022

I løpet av driftsåret er det foretatt følgende overføringer:

Til formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner: 641 0

Fra formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner: - -

Til formålskapital med selvpålagte restriksjoner: 6 176 563 3 619 831

Fra formålskapital med selvpålagte restriksjoner: -8 383 574 -3 341 385

Til annen formålskapital fra formålskapital med selvpålagte restriksjoner: - -

Fra annen formålskapital til formålskapital med selvpålagte restriksjoner: -3 350 000 -2 800 000

-5 556 370 -2 521 554

Udisponert per 31.12. 3 129 123 1 782 762

Sum disponeringer -2 427 247 -738 792

Distriktsleder Bjørn Arild Fjeldsbø Odda Røde Kors                   

1.nestleder                              Nina Solvår Sælen Os Røde Kors                        

2. nestleder                             Tor Eivind Moss Finse Røde Kors  

Styremedlem    Geir Langeland Arna og Åsane Røde Kors  

Styremedlem  Idar Sunde Bergen Røde Kors                

Styremedlem Janne Mortensen Fjell Røde Kors                     

1. varamedlem                        Ida Dolonen-Marthinussen Kvinnherad Røde Kors             

2. varamedlem                       Nils Vidar Hopland Nordhordland Røde Kors                     

D-rådsleder Hjelpekorps       Kristian Lundemo Fana Røde Kors                       

D-rådsleder Omsorg              Helene Margaretha Myrdahl Bergen Røde Kors                     

D-rådsleder Ungdom             Arvid Fauskanger Ekberg Bergen Røde Kors                 
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STYRET, RÅD, KOMITEER, UTVALG OG ANSATTE 

Etter valget på årsmøtet 2022 var sammensetningen i styret, komiteene og rådene slik: 
 
DISTRIKTSSTYRET 
Distriktsleder  Bjørn Arild Fjeldsbø  Odda Røde Kors  2021-2023 
1. nestleder  Nina S Sælen   Os Røde Kors   2021-2023 
2. nestleder  Tor Eivind Moss   Finse Røde Kors  2022-2024 
Styremedlem  Geir Langeland   Arna og Åsane Røde Kors 2021-2023 
Styremedlem  Idar Sunde   Bergen Røde Kors  2022-2024 
Styremedlem  Janne Mortensen  Fjell Røde Kors   2022-2024 
1. varamedlem  Ida Dolonen-Marthinussen Kvinnherad Røde Kors  2022-2023 
2. varamedlem  Nils Vidar Hopland  Nordhordland Røde Kors 2022-2024 
Styremedlem  Kristian Lundemo  d-rådsleder hjelpekorps 2022-2023 
Styremedlem  Helene Margaretha Myrdahl d-rådsleder omsorg  2022-2023 
Styremedlem  Arvid Fauskanger Ekberg d-rådsleder ungdom  2022-2023 
 
KONTROLLKOMITEEN 
Leder    Leif Holst   Fana Røde Kors   2021-2023 
Medlem   Alf Magne Tveit   Stord Røde Kors  2022-2024 
Medlem  Eirik Milde   Fana Røde Kors   2021-2023 
1. varamedlem  Alexander Bjelland  Bergen Røde Kors  2022-2024 
2. varamedlem  Elin Bye    Voss Røde Kors   2022-2023 
 
VALGKOMITEEN 
Leder     Svein Buer   Odda Røde Kors  2022-2024 
Medlem  Rune Skaar   Bergen Røde Kors  2021-2023 
Medlem  Solveig Stølås   Etne Røde Kors   2022-2024 
1.varamedlem  Oddrunn Steinsland  Kvinnherad Røde Kors  2021-2023 
2.varamedlem  Vigdis Sand Torvanger  Arna og Åsane Røde Kors 2022-2024 
 
ARBEIDSUTVALG 
Bjørn Arild Fjeldsbø (leder), Nina Solvår Sælen og Tor Eivind Moss. 
 
BEREDSKAPSUTVALG 
Beredskapsutvalget har bestått av hele distriktsstyret. 
 
BEREDSKAPSVAKTUTVALG 
Stig Nordvik, Nordhordland Røde Kors, leder 
Anne Margrethe Heggstad, Arna og Åsane Røde Kors, medlem 
Kristian Strønen, Os Røde Kors, medlem 
 
INTERNASJONALT UTVALG 
Nina S Sælen, leder 
Nirmathan Tharmalingam, nestleder 
Jørn Thomassen, medlem 
Helene Margaretha Myrdahl, medlem 
Martin Andrè Blomli Frøyseth, medlem 
Lars Atle Skorpen, medlem 
Thorbjørn Fosse, ansatt 
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TRØKK-KOMITE 
Nina S. Sælen, fra distriktsstyret 
Ingeborg Steine Jensen, hjelpekorps 
Helene Margaretha Myrdahl, omsorg 
Arvid Fauskanger Ekberg, Ungdom 
Thorbjørn Fosse, ansatt 
 
BLODUTVALG 
Merete Benestad, Bergen Røde Kors, leder 
Anne Britt Evensen, Voss Røde Kors 
Mona Flekke, Nordhordland Røde Kors 
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ANSATTE MEDARBEIDERE 

Navn: Tittel: Seksjon/Enhet 

Thorbjørn Fosse Daglig leder  

Lars Atle Skorpen Seksjonsleder Beredskap  Beredskap 

Signe Roald Laustsen Regnskapsleder Regnskap 

Erlend Håheim Seksjonsleder Hjelpekorps Hjelpekorps 

David Yttervik Seetiangtham Seksjonsleder Omsorg Omsorg 

Ørjan Skaga Seksjonsleder Migrasjon, analyse og 
evaluering 

Migrasjon, analyse og 
evaluering 

Alf Kåre Dalsbø Seksjonsleder lokal kapasitet Lokal kapasitet 

Gry Olsen Tronvold Inntekts- og kommunikasjonsleder 
(sykemeldt fra august 2022-) 

Lokal kapasitet 

 Johannes Banggren Inntekts- og kommunikasjonsleder (vikar 
for Gry fra november 2022-) 

Lokal kapasitet 

Ove Rio Aktivitetskoordinator, Fana, Fjell, 
Nordhordland 

Lokal kapasitet 

Marit Nedkvitne Flyktningguidekoordinator og 
Aktivitetskoordinator Voss 

Lokal kapasitet 

Therese Schneider Aktivitetskoordinator Askøy Lokal kapasitet 

Sølvi Røssum Aktivitetskoordinator Askøy Lokal kapasitet 

Anne Kvalheim Aktivitetskoordinator Stord Lokal kapasitet 

Anne Charlotte Valaker 
Bruheim 

Aktivitetskoordinator Laksevåg Lokal kapasitet 

Stig Færø-Landlie Aktivitetskoordinator BARK i Sund Lokal kapasitet 

Britt Helen Nerheim Opstad Aktivitetskoordinator øk/adm Arna og 
Åsane 

Lokal kapasitet 

Andrea Furuhovde Frivillighetskoordinator, Kokstad Migrasjon 

Guri Strand Karlsen Rådgiver Migrasjon 

Andreas Hope Frivillighetskoordinator Kinsarvik Migrasjon 

Nicole Dube Aktivitetskoordinator, migrasjon Voss Migrasjon 

Alexander Benjamin Frivillighetskoordinator BARK, Ungdom Omsorg 

Tonje Nesslin Frivillighetskoordinator Ferie for alle Omsorg 

Marlen Suzann Wollf Frivillighetskoordinator, 
Ensomhetsbekjempelse, FFA, BV med 
hund 

Omsorg 

Elise Smines Eriksen Frivillighetskoordinator, Venneformidling Omsorg 

Øystein Sundfjord Frivillighetskoordinator, Vitnestøtte, 
RØFF 

Omsorg/Hjelpekorps 

Bente Grytøyr Regnskapskonsulent Regnskap 

Peter A. Hagelsteen Seniorkonsulent Regnskap Regnskap 

Theodora Hendrika Bouwman Seniorkonsulent regnskap Regnskap 
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ÆRESMEDLEMMER  

Nr. Navn    Avdeling   Dato 

001 Tordis Reisæter   Odda Røde Kors  140309 (død) 

002 Knut Olsen   Os Røde Kors   130310 

003 Tor Erik Stensvand  Norheimsund Røde Kors 170312 (død) 

004 Bredo Larsen   Stord Røde Kors  170312 (død) 

005 Gudrun Svenkerud  Fana Røde Kors   170312 

006 Eirik Milde   Fana Røde Kors   160313 

007 Gudrun Lie   Fjell Røde Kors   150314 (død) 

008 Gunnar Sandbrekken  Fana Røde Kors   140315 

009 Hjalmar Hansen  Arna og Åsane Røde Kors 140315 

010 Margit Engen   Stord Røde Kors  050615 

011 Øyvind Stegen   Fane Røde Kors   110317 

012 Aud N Lynghamar  Røldal Røde Kors  150320 

013 Inge Lynghamar  Røldal Røde Kors  150320 

 
 
ÆRESBEVISNINGER 
Hordaland Røde Kors har tildelt følgende æresbevisninger 2022  Totalt 
Æresmedlem i Hordaland Røde Kors       0     13   
Hordaland Røde Kors Hederstegn       0       5 
Hordaland Røde Kors Fortjenestemedalje      2     27     
Hordaland Røde Kors Hjelpekorps Fortjenestemedalje     0     94 
Hordaland Røde Kors Omsorg Fortjenestemedalje     2     73 
Hordaland Røde Kors Ungdom Fortjenestemedalje     0       7 
Sum           4   219 

 

ILDSJELPRISEN      

Distriktsstyret tildelte Ildsjelprisen for 2021 til Frosinis Kasimis Andreassen, Bergen Røde Kors. 

 

STYREMØTER     

Det har vært avholdt 7 styremøter, de fleste hybrid med deltakelse både fysisk og via Teams.   
Styret har hatt til behandling 91 ordinære saker. I tillegg har styret hatt en rekke faste 
orienteringssaker. Arbeidsutvalget har behandlet noen saker på delegert fullmakt. 
  

ÅRSMØTE      

Årsmøtet 2022 ble avholdt på Teams, lørdag 12. mars, klokken 12.00-15.00. Bakgrunnen for at 

årsmøtet ble avholdt på Teams var koronasituasjonen og smitteverntiltak som gjorde det umulig å 

arrangere et ordinært årsmøte. Det deltok 75 delegater i årsmøtet. Vedtak og valg på årsmøtet, og 

på valgmøter, ble gjennomført digitalt, ved bruk av håndsopprekking eller Questback, etter et 

opplegg godkjent av Kontrollkomiteen og styret. 

Tor Eivind Moss var møtedirigent. 
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ØKONOMISK UTROSKAP/UNDERSLAG 

Tidligere regnskapsleder i Hordaland Røde Kors ble i rettsak i 2022 dømt for økonomisk 

utroskap/underslag ifm. overføringer av penger fra Hordaland Røde Kors konto til sin private konto. 

Forholdet ble oppdaget av nåværende regnskapsleder i midten av januar 2021, ifm. årsoppgjør av 

regnskapet for 2020. Forholdet ble umiddelbart tatt opp med Norges Røde Kors og med Politiet. 

Internkontrollen til Norges Røde Kors, Revisjonsselskapet KPMG, fikk oppdrag med å undersøke 

sakens omfang. Rapporten fra KPMG ble vedlegg når forholdet ble anmeldt til politiet. 

Tidligere regnskapsleder hadde over en periode på 3 år overført en rekke beløp på mellom kr 1000 

og kr 5000 totalt i hele perioden kr 68 000 fra HRK konto til privat konto. Før hvert årsskifte var 

pengene tilbakebetalt til samme HRK-konto, slik at ingen penger manglet ved årsslutt det enkelte år. 

Hordaland Røde Kors har således ikke tapt penger i denne saken. 

Årsaken til at underslaget ble fysisk mulig ligger i et forhold internt i den aktuelle banken, der det var 

mulig å få HRK sin konto opp i sin egen private nettbank, når man etablerte egen privat konto i 

samme bank. 

 

LOKALFORENINGER  

Vi er 36 aktive lokalforeninger i 2021. 
Det er per i dag ikke aktivitet i Sveio, Jondal og Granvin. 
I lokalforeningene er det til sammen over 190 aktiviteter, som hjelpekorps, omsorg, ungdom, osv. 
 

 

MEDLEMSTALL OG FRIVILLIGHETSUTVIKLINGEN 

Medlemmer 

Vi ser dessverre samme nedgang i 2022, som vi gjorde i 2021 og 2020. En nedgang i medlemstallet 

vårt som gjorde at vi landet på 16 591 medlemmer. Som i 2021 er nok fortsatt en del av forklaringen 

at vi rekrutterer færre givermedlemmer* gjennom medlemsvervene våre. Andelen givermedlemmer 

er nå 41,8% mot 40,5% i 2021. Når andelen givermedlemmer øker samtidig som det totale 

medlemsantallet går ned så ser vi at vi mister for mange støttemedlemmer også. De siste årene har 

vi mistet flest givermedlemmer, men vi ser nå at vi må gjøre en innsats for å rekruttere og beholde 

støttemedlemmene** også. 

*Givermedlemmer gir for å støtte Røde Kors sitt humanitære arbeid, uten at de nødvendigvis kjenner til det lokale Røde Kors selv om de er 

medlem av sin lokale Røde Kors-forening. 

**Støttemedlemmer er medlemmer i sin lokale Røde Kors-forening, uten at de nødvendigvis gir noe ekstra. 

 

Frivillige 

Vi har sett en gradvis oppgang i antall frivillige gjennom flere år, men opplevde en nedgang i 2020. 

Dette har vi snudd de siste to årene og har nå det høyeste antall frivillige vi har registrert.  

Vi ser en liten økning i antall frivillige fra 4956 til 5018 og vi har også beholdt flere frivillige enn i fjor 

der vi mistet 702 frivillige i 2021 mens vi mistet 680 frivillige i 2022. 
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I 2020 var vi 4830 frivillige, i 2021 4956 frivillige, mens vi i 2022 endte på 5018 frivillige. Disse frivillige 

har 5747 aktivitetstilknytninger, noe som betyr at noen frivillige er med i mer enn en aktivitet. 

Prosentandelen av frivillige som også samtidig er medlem har gradvis gått ned fra 67% i 2013 til 52% i 

2021 og 50% i 2022. Vi er nå på det laveste prosentnivået siden vi begynte å måle dette.  

 

MIGRASJON      

På migrasjonsfeltet endrer ting seg raskt, og i 2022 har Røde Kors igjen bevist at vi også er en 

beredskapsorganisasjon på omsorgsfeltet. Aldri før har Norge tatt imot så mange flyktninger på så 

kort tid. Nesten 41 000 har søkt om beskyttelse i Norge i 2022, der rundt 36 000 av disse kommer fra 

Ukraina. En del av disse har store humanitære behov og mange lokale ledd har gjort en imponerende 

innsats for å skape nye og meningsfylte aktiviteter for denne målgruppen.  

Ved utgangen av desember 2022 bodde det rundt 9000 på norske mottak. Grunnet den store 

tilstrømningen av flyktninger har det blitt startet opp flere nye akuttmottak i vår region. Totalt har 10 

ulike mottak vært i drift i Hordaland i 2022. Noen av disse er blitt lagt ned, men fortsatt finnes det 6 

åpne mottak i ulike kategorier i Hordaland. Mange lokale ledd har raskt respondert for å arrangere 

aktiviteter når de har fått et akuttmottak i sitt område. Kinsarvik Røde Kors har skalert stort opp i 

høst, mens Sund og Fjell også denne gang fikk i gang aktiviteter når det igjen kom mottak på 

Nautnes. I Bergen har man hatt ekstra fokus på å invitere beboerne på akuttmottak i Bergen sentrum 

inn i allerede eksisterende aktiviteter, mens Stord Røde Kors gjør som alltid en stor innsats opp mot 

det ordinære mottaket i sin region.   

Røde Kors har siden mars i tillegg hatt aktivitet på «pre-registreringshotellet» Scandic Kokstad. Røde 

Kors-innsatsen har i all hovedsak bestått av aktiviteter på et familierom, psykososial førstehjelp (også 

på ukrainsk/russisk ved frivillige språkassistenter) og utdeling av basale artikler ut ifra behovene til de 

ankomne. Vi har vært til stede på hotellet hver eneste dag, bortsett fra 6 dager i påsken hvor hotellet 

var tomt og 6 andre dager etter påske i perioder med lav pågang, samt noen dager i julen. 

Bemanningen har variert fra 12 timer om dagen med tre frivillig-skift til 2-3 om dagen med ett skift, i 

takt med behovene. Til sammen har Røde Kors-frivillige vært aktiv over 3000 timer på Kokstad. Om 

lag 50% av de frivillige er nye personer som har meldt seg til tjeneste i forbindelse med 

flyktningstrømmen. 17 av de nye frivillige er språkassistenter som behersker ukrainsk og/eller russisk. 

 

For å kunne integreres i Norge er man avhengig av å kunne snakke språket. Norsktreningen til Røde 

Kors skal være et supplement til det offentlige norskopplæringstilbudet, der målgruppen er både 
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flyktninger og andre innvandrere. I Hordaland har vi hatt en stor utvikling av norsktreningstilbud i de 

siste årene, og det er blitt en viktig del av integreringsarbeidet mange steder. Grunnet den store 

pågangen økte for eksempel Bergen Røde Kors antall Norsktreninger til 7 ganger i uken på det meste 

i 2022. I Bergen hadde mange av de ukrainske flyktningene med seg sine barn da de kom på 

norsktrening, og siden barna ikke hadde skoletilbud de aller første dagene, så tillot man også dette. 

Det var svært mye tålmodighet blant de frivillige, og mange hjalp til for at også barna følte seg 

velkomne. De forteller at det er spesielt et disse barna de husker svært godt. Det var en ivrig liten 

gutt, som naturligvis ikke snakket et eneste ord norsk da han kom med familien sin i mars 2022. På 

høsten ble han med innom på en norsktrening igjen, og kommer da gjennom dørene med et 

klingende "Hallaien!". Barns evne til språklæring er virkelig helt enestående. 

Flyktningguide, Vennefamilie og turgruppene har også hatt en stabil utvikling i 2022, men den største 

aktiviteten på migrasjonsfeltet i Hordaland Røde Kors er likevel alle de åpne møteplassene. Her 

skapes gode og trygge treffpunkt mellom flyktninger, innvandrere og lokalbefolkningen. Enten det er 

strikkecafe, lørdagstreff, internasjonal kafe, turer, svømmegrupper, kvinnegrupper eller 

mannegrupper er fellesnevneren at man har et samlingssted der man kan snakke om hverdagens 

gleder og utfordringer, og bli kjent på tvers av ulike kulturer. På denne måten har man i 2022 skapt 

mange gode arenaer for integrering. 

Den store økningen på migrasjonsfeltet 

har også medført at det har blitt behov 

for økt kunnskap blant frivillige. Når vi 

endelig kunne samles fysisk igjen ble det 

på TRØKK arrangert eget migrasjonskurs, 

denne gang med ca. 30 deltagere. I 2022 

har vi også oppgradert Refugee Buddy 

appen og re-lansert den med nytt navn: 

Finn fram. Den har som mål å være en 

arena der både frivillige og deltagere i 

våre aktiviteter kan finne informasjon og 

tips om hvordan man best mulig kan 

integreres i Norge, og kommer til å bli 

oversatt til totalt 9 ulike språk.     

Takket være den økte innsatsen til mange lokale ledd i Røde Kors har forutsetningen for at nye 

flyktninger til Hordaland integreres på en god måte økt betraktelig de siste årene. Den store veksten 

viser også at når behovene i samfunnet endrer seg, er Røde Kors raskt på plass for å dekke disse. Det 

skal vi også fortsette med i 2023.   

 

PANDEMIEN      

Også i første kvartal i 2022 påvirket Covid-19 pandemien virksomheten direkte. Mange lokale ledd 

fortsatte sine pandemirelaterte aktiviteter og bidro vesentlig til både myndigheter og privatpersoner. 

Også hverdagen for ansatte i Røde Kors i Hordaland ble påvirket i denne perioden. 

Etter at Norge gikk inn i en «ny normaltilstand» kom ordinære aktiviteter fort i gang, og det er gjort 

et godt arbeid i å evaluere pandemi-innsatsen. 
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RØDE KORS BÅTEN   

Aksjoner 

Røde Kors -båten har deltatt på totalt 69 oppdrag/ 

aksjoner. Dette er fordelt på aksjoner, 

redningsoppdrag, oppdrag for AMK og oppdrag som er 

dekket av privat personer (det er oppdrag som ikke går 

inn under Nød av HRS) 

Frivillig timer 

Vi har i 2022 registrert 8823,5 timer i Kova. Dette er 

timer som er fordelt på patrulje, aksjoner, 

redningsoppdrag, vakter, kurs osv.  

Teknisk  

Det har vært utfordringer tidlig på året med flere 

reparasjoner på den gamle båten, men vi fikk ny båt i 

juni som har gjort at sommer og høst har vert en god 

drift. 

Den gamle båten ble solgt og levert 2 uker før vi fikk 

den nye.   

Opplæring 

I løpet av 2022 har vi hatt stor aktivitet innen opplæring, Vi har vært med å gjennomføre 1 VSJØ kurs, 

2 K-SJØ kurs der et av kurset deltok personer fra Norsk Folkehjelp. Det er blitt gjennomført 2 kurs for 

Norske Redningshunder i Hordaland. Der en har hatt hovedfokus på sikkerhet ombord i båt, sikkerhet 

ved strandsøk og søk fra båt. Dette er noe som vi ønsker å fortsette med. I tillegg så har vi hatt 2 stk. 

Pilot kurs (K-Vann) for Ressurs gruppen vann. Som de skal jobbe videre med før eventuelt dette 

overtar for K-Sjø. 

Vi har i løpet av 2022 hatt kurs for 102 personer. 

Alle mannskaper har gjennomført akutthjelper kurs, som ble holdt av Norsk Folkehjelp. 
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Internt har vi fått utdannet 5 nestkommanderende og 7 matroser, pr dags dato har vi nå 11 stk. som 

skal ta aspirant kurs i januar og 1 person på venteliste. 

I løpet av høsten så hadde vi samarbeid med Fagskolen Vestlandet med trening i deres 

båtsimulatorer. Noe som var veldig lærerikt og som vi håper vi kan fortsette med. 

Ny Redningsbåt 

Båten som er levert oss i juni er typen Mare DC14PB. Den er 48ft og har en toppfart på rundt 40 

knop. Vi har fått testet båten i dårlig vær og ikke minst brukt båren til flere pasienttransporter for 

Helse Bergen. 

Og vi er veldig fornøyde med den nye Redningsbåten.  

 

FINSEKURSENE      

Finsekurset ble gjennomført i perioden 26. februar til 6. mars i fjor. Dette var 62. gjennomføring av 

kurset på Finse. Kurset hadde 23. deltakere. Fordelt med 12 fra Røde Kors. Det var også deltakere fra 

Politiet, HRS og Sivilforsvaret. Det var stor usikkerhet rundt gjennomføringen av kurset på grunn av 

Covid-19 situasjonen. Det var først 14 dager før kursstart av det var sikkert at vi fikk gjennomføre 

kurset. Kurset ble gjennomført uten videre spredning av viruset. Det var en del avmeldinger i uken 

før kursstart på grunn av Corona. Vi hadde besøk av presidenten i Norges Røde Kors Thor Inge 

Sveinsvoll under deler av kurset.      

 

 

BEREDSKAP      

Røde Kors er landets største frivillige beredskapsorganisasjon og i Røde Kors omkring i Hordaland har 
vi stort fokus på beredskap og egenberedskap. 
Trolig har det aldri før, i moderne tid, vært levert mer frivillig innsats og flere frivilligtimer til 
beredskap enn i 2022. Det er en helt enestående innsats, som har vært helt nødvendig. 
I tillegg til alle de ulike pandemirelaterte beredskapsoppgavene gjennomført i starten av 2022, har vi 
også opprettholdt, og videreutviklet, vår beredskapsevne innen alle felt. Arbeidet på teststasjoner, 
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vaksinestasjoner, ulik pandemirelatert innsats for ulike sårbare grupper i starten av året, har gitt oss 
erfaring og trening som er nyttig i alt vårt beredskapsarbeid.  
 
Vi har også fått synliggjort svakheter vi må arbeide målrettet for å utbedre, særlig i forhold til tilgang 
på frivillige, frivilliges beredskapskompetanse, utfordringer ved langvarige oppdrag, etc. 
Vår raske respons, høye kvalitet og evne til langsiktig innsats igjennom hele flyktningsituasjonen i 
2022 er gledelig og imponerende, og blir lagt merke til, langt utenfor våre egne rekker. 
I 2022 har over 300 frivillige deltatt i ulike utviklingstrinn i utarbeidelsen av forslag til 
BEREDSKAPSSTRATEGI FOR RØDE KORS I HORDALAND 2023-2030. Denne legges frem for vedtak på 
årsmøtet 2023. 
 
Opplæring og øving innen beredskap har i noen grad vært hemmet av omfang av frivilliges innsats i 
beredskap i det daglige og begrensninger i hva som har vært lov, lurt og nødvendig i ulike perioder 
igjennom året. Likevel har vi gjennomført fysisk og digital beredskapsopplæring igjennom hele året, 
både for lokale ledd og i distriktets regi. I «Beredskapsuken» på forsommeren 2022 var det over 400 
påmeldte til 16 ulike kurs og øvelser fordelt ut over 10 dager. 
 

ENSOMHETSPROSJEKTET 

I 2019 ble Ensomhetsprosjektet vedtatt av distriktsårsmøtet, for at Hordaland Røde Kors skulle 

arbeide for at organisasjonen kan møte de økende utfordringene med ensomhet og for å styrke 

tilretteleggingen rundt ensomhetsbekjempende aktiviteter. Prosjektet førte tidlig til at en egen 

satsing på Barnas Røde Kors ble igangsatt for å motvirke utenforskap blant unge. Denne satsingen 

står i dag på egne ben. Korona, og så migrasjonstilstrømmingen det siste året har påvirket, men ikke 

stoppet prosjektet. Per i dag jobber prosjektet videre i to hovedspor: Videreutvikling av Røde Kors sin 

aktivitet for ensomhetsbekjempelse gjennom Koblingspunktet (tidl. Koblingssenteret) som bygger 

videre på «Social Prescribing-konseptet» fra britisk Røde Kors, og utvikling av administrasjons- og 

tilretteleggerverktøy for koblingsaktiviteter med Venneformidlingen, fra finsk Røde Kors. 

 

ENSOMHETSPROSJEKTET: KOBLINGPUNKTET     

I starten av året hadde vi en del drop in og gjorde oss mange gode erfaringer her. 

Vi så tydeligere hvordan vi kunne hjelpe folk og hvor fort vi kunne hjelpe enkelte, kun ved å formidle 

informasjon eller gi dem en hånd over dørstokken uten å involvere frivillige. 

Vi startet med informasjonsarbeidet ut mot fastleger, men innså raskt at de ikke fikk en god nok 

forståelse av konseptet og hvordan de skulle gå frem med å henvise via sosial resept. Vi konkluderte 

derfor med at vi måtte gjøre konseptet med forståelig og ha en mer effektiv måte for fastlegene å 

kunne kontakte oss uten at det gikk på bekostning av personvern. 

I februar kom utbruddet av krigen i Ukraina og satte oss på vent da vi gikk i omgående beredskap. 

Dette gjorde at mye av arbeidet vårt stoppet opp, og vi måtte prioritere å bistå migrasjon med 

Kokstad og skaffe frivillige til mottaket.  

I mars mistet vi lokalene på Laksevåg grunnet omrokkeringer på kjøpesenteret og vi måtte gå tilbake i 

tenke/ og planleggings boksen igjen. Vi tok med oss erfaringene vi har gjort i 2021 og starten av 

2022, for å utvikle koblingssenteret videre. I første omgang innså vi at navneendring for å gi en bedre 

beskrivelse av aktiviteten var nødvendig. Nytt navn er derfor Koblingspunktet.  
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Sosionomhelsetjenesten på Haukeland er de som har benyttet seg av Koblingspunktet (nå omtalt 

som KP) her har vi til nå fått inn 7 deltagere. Totalt i år har vi hatt 13 deltagere på KP hvor 

problemstillingen til deltagerne har variert i ulik grad innenfor ensomhet. Noen av deltagerne har vi 

kunnet hjelpe direkte ved videreformidling av aktivitet, eller rekruttere inn som frivillig. Andre har vi 

ikke lykkes med å hjelpe enten pga. helseutfordringer eller avstander mellom oss og deltager. 

Vi har også fått inn en del henvendelser fra folk utenfor vårt satsningsområde som har behov for 

hjelp til innkjøp, eller følge til fastlege. 

En del av det som er kommet ut av dette året er en ny plan for sosial resept, hvordan vi skal få til 

bedre informasjon til fastleger på hvordan vi jobber, hvordan de skal henvise til sosial resept og 

hvordan vi videre skal kunne jobbe mer strategisk for å nå våre mål. 

Vi har landet på en avtale om fast tilholdssted på Laksevåg RK sine lokaler hver onsdag i første 

omgang, der vi kan booke møter før koblinger og samtaler, samt holde åpent hus for dropp in. 

Roger Ekeberg Henriksen, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, har fått mye 

oppmerksomhet rundt hans forskning og har nå søkt støtte til ensomhetsforskningen sin og vil 

forhåpentligvis fra 2023 kunne ha bedre tid og anledning til å samarbeide videre for å informere om 

sosialreseptordningen, og har faglig tyngde som vil gi oss en fordel i vårt arbeid samtidig som han kan 

innhente data til egen forskning. 

Det er satt sammen et ekspertpanel bestående av 4 personer hvor 1 er deltager selv og 3 er frivillige 

med egen erfaring innen ensomhet eller jobb innenfor feltet. 

Som et delprosjekt i Røde Kors Koblingspunkt (tidligere koblingssenteret)/Ensomhetsprosjektet, 

utforsket vi i Hordaland Røde Kors en alternativ metode for digital kontakt mellom deltager og 

Koblingspunktet for en spesifikk målgruppe. Digitale Koblinger som prosjekt ville utforske digital 

kommunikasjon med en liten gruppe deltagere ved Koblingssenteret og prosjektet hadde midlertidig 

varighet fra 01.02.22 - 31.12.22. 

For personer i målgruppen med bevegelseshemninger, personer som ikke kunne delta ved 

koblingssenteret pga. geografi, eller andre årsaker som hindret fysisk deltagelse ved Koblingspunktet, 

ville vi gjennom digitale koblinger tilby deltagere å delta i Koblingssenteret gjennom en digital 

plattform, og ved digitale virkemidler. Rekruttering av deltagere skulle i hovedsak skje gjennom 

Koblingssenteret. Koblingspunktet og Digitale Koblinger led begge av problemer med rekruttering av 

deltagere, dette forårsaket problemer med gjennomføring av prosjektet. Sommeren 2022 tok 

prosjektet en ny retning, der vi forsøkte å teste ut digital kommunikasjon med deltagere i 

besøkstjenesten i Laksevåg og Os Røde Kors. Her var ledere for besøkstjenesten positive til utforsking 

av mer digitale verktøy og digital kommunikasjon, men vi opplevde utfordringer med tidsperspektiv 

og tilgang på deltagere. 

Problemer med rekruttering, gjennomføringsevne av aktiviteten og Covid-19 førte til at Digitale 

Koblinger som aktivitet ikke ble forsøkt utprøvd som planlagt. Samtidig har vi gjort nyttige erfaringen 

i dette arbeidet. Som en del av arbeidet med å utvinne verdi av prosjektet, vil det bli produsert en 

liten rapport for prosjektet i første kvartal 2023. Rapporten forklarer prosjektets utvikling, 

lærdommer som ble gjort, og en begrunnelse for mindre satsing på digital kommunikasjon med eldre 

deltagere i besøkstjenesten i Hordaland. 
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ENSOMHETSPROSJEKTET: VENNEFORMIDLINGEN     

Venneformidlingen er opprinnelig et finsk digitalt administrasjonssystem som sikrer trygg lagring av 

data, foreslår matcher, og gjør det generelt enkelt å holde oversikten på frivillige, deltakere og 

koblinger. Systemet fungerer som et sentralt databehandlingsverktøy som hjelper aktivitetsledere og 

tilretteleggere å enklere administrere sin én-til-én-aktivitet mer effektivt. 

I 2022 har Venneformidlingsprosjektet kommet mye nærmere en ferdigtilpasset løsningen for 

besøkstjenester i distriktet. Vi har utviklet nye funksjoner, overført løsningen fra finsk server til ny 

server knyttet til Norges Røde Kors, oversatt hele løsningen til norsk, og laget en utvidet løsning for 

statistikk innebygd i systemet. Gjennom Venneformidlingen har vi klart å styrke de utvalgte 

lokalforeningene sine evner til å drifte besøkstjenesten digitalt gjennom oversiktlige listeføringer av 

deltakere og frivillige, trygg datalagring, og matching-verktøy som gjør tilretteleggerjobben lettere. 

Med Venneformidlingen slipper man å håndtere svære Excel-ark og permer med profilkort for å 

holde oversikten – en arbeidsmåte som er enormt tidkrevende og tungvint, og begrenser vår evne til 

å hjelpe flest mulig ensomme. Dette sitatet fra en aktivitetstilrettelegger i en av pilotforeningene 

understreker viktigheten av et godt digitalt administrasjonssystem: «Det har blitt veldig mye enklere 

med Venneformidlingen. Det er så bra at alle som har tilgang kan bruke det når som helst og hvor 

som helst. Ingen informasjon går tapt, slik det lett kunne før. Dersom noe skulle skje med en frivillig 

og ved utskiftning kunne man miste informasjonen om vennskap, eller frivillige og deltakere. Nå er 

det mye lettere å overføre informasjon mellom brukere.» 

Finsk Røde Kors har med sitt system oppnådd å 1: Dramatisk styrke kapasiteten til å koble frivillige og 

ensomme 2: Redusere gjennomtrekk av frivillige ledere og 3: Drastisk redusere opplæringstiden for 

nye administrative frivillige og frivillige ledere i aktivitetene. Etter endt prosjektperiode i 2022 kan vi 

med sikkerhet si at vi har klart å skape en løsning for den norske konteksten som etter hvert vil gi de 

samme resultatene. Vi er klare for å ta prosjektet til nye høyder og ser frem til videre utvikling i 2023! 

 

VITNESTØTTE      

Frivillige vitnestøtter i Hordaland Røde Kors sørger for at de som skal vitne i en rettssak blir ivaretatt 

og får den støtten og omsorgen de trenger i en ofte fremmed og sårbar situasjon. Vitnestøttene 

ferdes rundt om i tingretten og lagmannsretten i Bergen og oppsøker vitnene der de er. Som regel er 

vitnestøtte den eneste kilden til praktisk informasjon som vitner er i kontakt med, og vitnestøttene 

har dermed også en viktig funksjon i det å forberede vitner på hva som møter dem inne i rettssalen 

og på oppgaven de skal utføre. Selve saken, eller vitneforklaringen, diskuteres ikke, for å unngå 

vitnepåvirkning. I en velfungerende vitnestøtteordning bidrar de frivillige til å sikre rettsstaten, da et 

trygt vitne er et godt vitne. 

Etter pandemien opplever vi nå økt tilstedeværelse av fysiske vitner i rettsstedene i Bergen, men det 

er fortsatt ikke tilbake som samme nivå som før pandemien. Etter alt å dømme, vil domstolene 

fortsette med en del digital vitneføring. Dette gjør at vi må utvikle den digitale vitnestøtten som et 

supplement i tjenesten. I skrivende stund er det 26 aktive vitnestøtter i Hordaland. Vi har ytterligere 

26 frivillige under oppstart, her forventer vi alltid frafall, men vi vil ha 50 aktive frivillige rett over 

nyttår 2023. Samtidig har vi 80 frivillige på venteliste for kurs, her forventer vi da frafall utover året. 
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Digital vitnestøtte lider under dårlig kommunikasjon av tilbudet ut mot vitner via politiet og 

domstolene. Tjenesten er avhengig av at vitner vet om tilbudet før de møter til digital eller fysisk 

vitneføring. I Hordaland har vi per nå én terminal for digital vitnestøtte (gave fra Bergen tingrett), og 

vi gjennomfører opplæring i digital vitnestøtte for 15 vitnestøtter i januar. Digital vitnestøtte har 

bestilt én til terminal, som vil brukes i lagmannsretten. I Hordaland gjør vi informasjonsarbeid om 

vitnestøtte og digital vitnestøtte gjennom aviser og egne nettsider. Nasjonalt forbereder vi en bedre 

plattform for synliggjøring av digital vitnestøtte. Dette gjøres gjennom et samarbeid med 

domstolsadministrasjonen og Norges Røde Kors. Målet er at politiet informerer alle vitner om 

vitnestøtte og digital vitnestøtte gjennom vitnestevninger som alle vitner allerede mottar. 

 

BARK-SATSING      

Gjennom rapporter som blant annet Sosial Puls, folkehelse- og 

levekårsundersøkelser, UngData.no, barnefattigdom.no, samt 

kontakt med ulike institusjoner som helsesykepleiere, 

barnevern og NAV, ser vi en økende trend innen ensomhet, 

fattigdom og helseutfordringer blant målgruppen for Barnas 

Røde Kors (BARK). BARK er en gratis møteplass med aktiviteter 

for barn på barneskolen hvor deltagermedvirkning er viktig, og 

det skal være en arena for sosial og kulturell inkludering. Det 

skal legges til rette for gode mestringsopplevelser, og barna 

skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk.  

I Hordaland er det store forskjeller på bygd og by. I 

tettstedene kan man for eksempel ha behov for BARK-grupper 

med flere frivillige og færre deltagere fordi en høy grad av 

individuell oppfølging er nødvendig for å kunne motvirke 

negativ sosial kontroll og sikre sosial inkludering. I utkantstrøk 

kan man for eksempel ha utfordringer med at 

levekårsutfordringene er spredd over et større geografisk område uten reell mulighet for transport, 

og at det i realiteten ikke finnes andre aktiviteter enn idretten som på den ene siden kanskje ikke 

passer alle, og på den andre stadig skaper større økonomiske klasseskiller på grunn av økte 

deltagerpriser. 

2022 var preget av at det var vanskelig å finne flere nye frivillige til å møte de økende humanitære 

behovene. Og selv om de store utfordringene med frafall av frivillige og rekruttering av nye har 

årsaker som ligger utenfor Røde Kors’ kontroll, så har samtlige BARK-grupper utført et fabelaktig 

arbeid med å få flere frivillige inn i aktivitetene. I 2022 ble vi flere frivillige som nådde ut til flere 

deltagere enn det allerede gode resultatet fra 2021. Videre har det vært et sterkt fokus på at man 

skal nå ut til de barna som har størst behov, samtidig som at man rekrutterer bredt fordi mangfold er 

en styrke og bidrar til sterkere felleskap uten stigma. 

I 2021 begynte også BARK-satsningen en Røde Kors-vurdering av hva aktivitetslederne i BARK trenger 

for å sikre bærekraftig drift av sine grupper. Vi konkluderte da at mengden administrative oppgaver 

som tilfalt aktivitetslederne var for høy. Vi har derfor i 2022 tilrettelagt for å gjøre det enklere for 

aktivitetsledere å forstå og gjennomføre sine oppgaver. Dette har distriktskontoret gjort ved å blant 

annet ferdigstille aktivitetslederhåndboka for BARK i samarbeid med nasjonalkontoret, bestilt og 

samarbeidet med nasjonalkontoret om en aktivitetsbok med aktivitetsforslag for BARK-gruppene, vi 

har økt antall kurs og workshops for å sikre faglig kompetente og trygge frivillige, vi har utviklet og 
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holdt workshops med fokus på administrative oppgaver, og bistått nasjonalkontoret i planlegging og 

gjennomføringen av den nasjonale BARK-samlingen hvor vi samlet 29 deltagere fra Hordaland (35% 

av det totale deltagertallet). Det økende humanitære behovet har også gjort at distriktskontoret ser 

behov for flere ansatte tilretteleggere, og vi har gjort et betydelig arbeid med Røde Kors-vurderinger 

av området rundt Sørfjorden og kommet langt på vei i finansieringen av to nye 50%-stillinger i 

henholdsvis Kinsarvik og Odda. Erfaringene fra dette arbeidet har overføringsverdi til andre 

geografier hvor Røde Kors-vurderingene viser at det er behov for flere tilretteleggere. 

 

BLODGIVERVERVING     

2022 har vært et nytt spesielt år for blodververne i Hordaland. Vi håpet å begynne på normalen, men 

startet året med nye restriksjoner. Blodbanken HUS hadde ved årets begynnelse behov for ca. 2500 

nye blodgivere i 2022, og i møter med Blodbanken HUS har de vært fornøyd med en jevn strøm av 

nye givere gjennom året, med tanke på det spesielle året vi har hatt. 

Blodgruppen hadde ingen utskifting og ble ledet av Merete Benestad, Bergen RK. Videre består 

gruppen av ververe fra Osterøy RK, Askøy RK, Bergen RK, Os RK, Voss RK, Stord RK, Nordhordland RK 

og Askøy/Laksevåg RK. I gruppen deltar også representanter fra Blodbanken HUS og 

Blodkreftforeningen i Hordaland. Arbeidsgruppen har som hovedformål å tilrettelegge strategi, 

arbeidsplan og budsjett for gruppen.  

Det ble holdt to fellesmøter for ververne i 2022. Et på vår og et på høst, i tillegg er det sendt ut 

informasjonse-post til de frivillige gjennom året.   

Blodgruppen deltar i alle blod-aktiviteter som blir iverksatt av Norges Røde Kors. Ververe har vært 

tilstede for verving ved blodbussen, kjøpesenter og BI for å nevne noe gjennom året. Det er også blitt 

satt søkelys på blodgivning internt i organisasjonen ved kurs og samlinger. Eksisterende blodgivere 

ble ekstra fulgt opp ved at vi delte ut pakker til givere som var inne for tapping rundt påske og jul og 

markering 14.juni med kake. Vi og blodbanken arrangerte også gullfest høsten, for å hedre givere 

som har gitt blod 80 og 100 ganger.   

Av ønske fra Haukeland, ble det ikke holdt lokal vervekampanje, men blodbanken på Voss ønsket 

dette på våren. Blodbanken kan fortelle at i år som i fjor har det kommet en jevn strøm med nye 

givere som har meldt seg elektronisk.  

Samarbeidet innad i gruppen og samarbeidet med Blodbanken HUS er godt. Det samme gjelder 

distriktskontorets støtte til sekretærhjelp og møter både fysiske og virtuelle.  
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TRØKK 2022      

Trøkk ble arrangert på Quality Hotel Edvard Grieg, på Sandsli helgen 14. til 16. oktober.  

Kursene som ble avholdt var Ettersamtale 

nivå 1, Ettersamtale Øving, Førstehjelp 

mot selvmord, Instruktørkurs 

hjertestarter, Tør du lytte, Sosiale medier 

foto og video, Taushetsplikt, 

Grunnleggende kurs i digitale verktøy i 

Røde Kors, Oppvekstskurs og 

Migrasjonssamling. 

Mange av kursene var helt fulle og på 

kurset Førstehjelp ved selvmordsfare var det for andre året på rad så mange påmeldte at vi måtte 

kjøre dette kurset som to parallelle kurs.  

Til sammen deltok 120 personer på trøkk. Det er en økning fra 90 i 2021. 

 

 

LEDERSAMLINGENE     

Ledersamlingene for Hjelpekorps, Omsorg, 

Ungdom (Treffpunkt) og 

Lokalforeningslederkonferanse ble arrangert på 

Hotell Edvard Grieg 11.-13. november. Den 

nasjonale BARK-samlingen ble også arrangert på 

hotellet samtidig med 27 deltakere fra 

Hordaland. Omsorgssamlingen hadde for første 

gang over 100 deltakere. Totalt var det 

nærmere 250 Røde Korsere samlet på hotellet 

denne helgen, der fokus var kompetanseheving, 

erfaringsutveksling, diskusjon om status i 

aktivitetene og hva som skal være 

satsingsområdene i 2023 og årene fremover.    

 

 
FOND FOR LOKAL AKTIVITET – FRIE MIDLER  
Det har nok et år vært nedgang i tildeling av frie midler fra Norges Røde Kors. I 2022 ble Hordaland 

Røde Kors tildelt kr 659.000 i frie midler, mot kr 664.000 året før. I tråd med tidligere vedtak er 

pengene gått til felles kompetansehevende tiltak som kurs, samlinger og seminarer. Noe av pengene 

er brukt slik at lokale ledd får dekket kostnaden ved å sende mer enn en deltaker. 

 

LOKAL KAPASITET      

Hensikten med økt lokal kapasitet er, gjennom ansattkapasitet, å gi lokalforeninger, og dens ledelse, 

en enda tettere og mer direkte oppfølging. Målet er at man sammen skal sørge for at det blir enda 
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flere og flinkere frivillige som yter mer verdifull humanitær innsats over tid. Konkret skal Røde Kors i 

Hordaland være ledende i landet på lokalforeningsdrift og utvikling. 

I tillegg til Bergen Røde Kors er det per i dag disse 9 lokalforeningene som har dedikerte ansatte som 

jobber for sin forening; Arna og Åsane, Laksevåg, Nordhordland, Fjell, Sund, Fana, Askøy, Voss og 

Stord. I tillegg har man jobbet for å få på plass ansattkapasitet i Kinsarvik og Odda Røde Kors, og har 

stor tro på å komme i mål med det i første halvår 2023. 

 

FØRSTEHJELPSKAMPANJEN 2022    

I 2020 ble førstehjelpskampanjen i Hordaland digital for første gang som et resultat av pandemien. 

Dette ga oss så mye positivt at nasjonalkontoret ønsket å adoptere konseptet og bruke det nasjonalt 

i 2021 og også i 2022. Det kan vi være stolt av! 

Selv om nasjonalkontoret adopterte konseptet og bidro økonomisk og faglig, var det i all hovedsak 

instruktører fra Hordaland Røde Kors som gjennomførte kursene. 

I løpet av to uker i mai gjennomførte vi 13 digitale kurs for ca. 1800 deltakere fra forskjellige steder i 

landet. Disse tre årene med digitale førstehjelpskurs har etablert Hordaland Røde Kors som 

autoriteten på digitale førstehjelpskurs og våre instruktører som ekspertene på dette formatet. Dette 

hadde ikke vært mulig uten de frivillige instruktørene som har vært med på å utvikle dette. 

 

VARSLINGSSAKER     

I 2022 har Hordaland Røde Kors vært involvert i arbeidet med 6 varslingssaker, en endring fra 4 saker 

året før. 

Sakene deler seg i uønsket oppførsel, uryddighet i omgang med folk, verdier eller ressurser i Røde 

Kors og generell mangel på folkeskikk og sømmelig omgangsform. 

Alle innmeldte saker har vært riktig å varsle om. Resultatet av behandling av sakene er ulik, og 

avgjørelsene fordeler seg på skriftlige advarsler, beskjed om at man er uegnet til å inneha en bestemt 
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rolle, og utelukkelse fra aktivitet for en periode. De fleste sakene gjelder forhold internt i en 

lokalforening, og i disse sakene er det lokalforeningens styre som har gjort vedtak om reaksjon. 

 

Erfaring viser at varsling virker. Forhold blir ryddet opp i, folk endrer seg til det bedre etter advarsel. 

Distriktsstyret og distriktskontoret tar slike saker veldig alvorlig, og har metoder for behandling av 

sakene som sikrer partenes interesser, en riktig prosess og en rettferdig konklusjon.  

 

Vi må alle bidra til å forebygge at uønskede hendelser skjer eller at uønsket oppførsel blir akseptert. 

Ledere har et særlig ansvar for dette, og har handlingsplikt når slike saker oppstår. Er man i tvil, er 

man egentlig ikke i tvil, - da kontakter man nærmeste leder eller distriktskontoret og får råd om veien 

videre. Det er ikke akseptabelt at noen ikke oppfører seg ordentlig. God folkeskikk og god tone skal 

være regel uten unntak, i alle sammenhenger i Røde Kors.  

 

INTERNASJONALT SAMARBEID - KYPROS   

I 2022 var det gått 7 av 9 år i samarbeidsavtalen mellom Kypros Røde Kors og Hordaland Røde Kors.  

I forhold til folketallet er Kypros rammet hardere av pandemien enn Norge. Det samme gjelder for 

flyktningsituasjonen og for økonomien både til folk og myndigheter. 

Hovedfokus i samarbeidet er fremdeles migrasjon, besøkstjeneste og ensomhetsbekjempelse, 

beredskap, barn og unge og økt lokal kapasitet. 

Vi blir stadig imponert over Kypros Røde Kors sin evne til å gjennomføre aktiviteter, til tross for veldig 

mange utfordringer. Utfordringene er selvsagt knyttet til pandemien, men mye elendighet er også 

forårsaket av den generelle økonomiske dårlige situasjonen i landet, av en migrantstrøm som øker år 

for år og som i 2022 setter enda nye rekorder. En tretthet i samfunn og befolkning i forhold til å stille 

opp for humanitære behov er økende. 

  

Det ble i 2022 gjennomført et omfattende prosjektbesøk til Kypros Røde Kors. Over 20 frivillige fikk 

videregående opplæring og lokalsertifisering i førstehjelp og beredskap. Vi gjennomførte seminarer 

innen omsorg & ensomhetsbekjempelse, migrasjon, unge i migrasjon, beredskap og økt lokal 

kapasitet, inkl. besøk hos lokalforening som nylig er «re-startet». 

På slutten av 2022 ble det gjennomført en "juleaksjon" til inntekt for migrasjonsarbeidet til Kypros 

Røde Kors, med særlig fokus på hjelpe til de mest sårbare migrantene. Nok en gang stiller 

lokalforeninger, frivillige og publikum opp og aksjonen resulterte i at kr 140 001,- kunne sendes til 

Kypros Røde Kors for dette formålet. 
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Kypros Røde Kors sender, igjennom sin President og Generalsekretær, stor takk til alle lokale ledd i 

Røde Kors i Hordaland for den økonomiske støtten de mottar, og gleder seg til det fortsatte 

samarbeidet.  

 

 

MEDIA       

Mediearbeid er helt avgjørende for at samfunnet skal se og vite hva Røde Kors arbeider med. Slik vil 

kunne rekruttere nye frivillige, skaffe nye samarbeidspartnere og få flere til å melde seg inn i 

organisasjonen. Mediearbeidet skal sette fokus på de humanitære behovene Røde Kors jobber for å 

dekke. For at vi generelt skal kunne fortsette med eller utvide allerede eksisterende aktiviteter er vi 

avhengige av bidrag fra eksterne givere. Dette gjelder spesielt når vi skal opprette nye tilbud og 

aktiviteter. For at vi skal interessere og bevisstgjøre potensielle givere må vi klare å formidle det gode 

arbeidet vårt utad.  

 

Mange av lokalforeningene er veldig dyktige med mediearbeidet. Vi kan tydelig se at lokalt 

mediearbeid gir resultater, men det vil være viktig å opprettholde denne trenden. Det vil derfor være 

viktig å arrangere kommunikasjonskurs og drive kompetansebygging i året som kommer. God 

opplæring er viktig for å utvikle kommunikasjonsarbeidet i organisasjonen, og å utvikle det 

potensialet som ligger i dette arbeidet. Om det er flere frivillige, medlemmer, deltagere, politisk 

påvirkning eller behov for støtte fra næringsliv eller andre, som er målet, ser vi at medieoppslag kan 

ha stor effekt. 

 

RØDE KORS AVISEN    

Vi har også i år gitt ut to utgaver av Røde Kors-avisen, en i mai og en i desember. Avisen er en god 

arena for å nå ut til folk vi vanligvis ikke når ut til, og kan skape mer oppmerksomhet rundt 

aktivitetene våre. Den første utgaven i mai hadde hovedfokus på førstehjelp, mens den andre 

utgaven i desember løftet frem krigen i Ukraina, den nye Røde Kors-båten og ensomhet.  

  

 

 

GRASROTANDELEN  
Lokalforeningene i Hordaland Røde Kors har mottatt kroner 2 297 039 fra Grasrotandel i 2022. Det er 

en økning på 6,4% sammenlignet med 2021. Lokalforeninger med mer enn kr 100 000,- i inntekt 

herfra er Arna og Åsane Røde Kors, Askøy Røde Kors, Bergen Røde Kors, Kvinnherad Røde Kors, 

Laksevåg Røde Kors, Os Røde Kors, Stord Røde Kors og Voss Røde Kors. Samlet oversikt finner du i del 

2 av dette dokumentet. 
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MOMSKOMPENSASJON  
Lokalforeninger kan søke om kompensasjon for betalt merverdiavgift for drift av foreningen som ikke 

faller inn under ordinær refusjonsordning av merverdiavgift. Størrelsen på kompensasjon er bestemt 

av myndighetene, i 2022 ble det bestemt å innvilge full kompensasjon. 

I 2022 ble det tildelt rundt 4,4 millioner kroner til lokalforeninger og distrikt i Røde Kors i Hordaland. 

Se detaljer i tabell i del 2 av dette dokumentet. 

 

 

 

PANTO  
Panto har hatt en fantastisk utvikling og blitt en svært viktig og kjærkommen inntektskilde for mange 

lokalforeninger. Lokalforeningene i Hordaland Røde Kors har mottatt kroner 6 688 592 fra 

Pantelotteriet i 2022. Det er en økning på 5 % sammenlignet med 2021. De 5 mest innbringende 

lokalforeningene, alle med mer enn kr 400 000 i inntekt herfra er Arna og Åsane Røde Kors, Bergen 

Røde Kors, Fana Røde Kors, Laksevåg Røde Kors og Nordhordland Røde Kors. Samlet oversikt finner 

du i del 2 av dette dokumentet. 

 

RKF INNTEKTER      

Røde Kors Førstehjelp har avholdt rekordmange førstehjelpskurs i fjor. Det er avhold ca. 3 800 

førstehjelpskurs for 53 000 personer i 2022. Vi befester med dette posisjonen vår som størst på 

førstehjelp i Norge.  

I Hordaland har vi omsatt for 3 788 345 kr. i kurs og det ble skapt en provisjon til lokalt Røde Kors i 

distriktet på totalt 757 669 kr. i 2022.  

I rekordåret 2019 omsatte vi for 2,7 millioner kroner i Hordaland og det ble totalt overført 543 944 

kr. i provisjon til lokalt Røde Kors i distriktet.  
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REGNSKAP OG REVISJON LOKALE LEDD 

Hordaland Røde Kors tilbyr alle lokalforeninger i distriktet gratis regnskapsføring ved 

distriktskontoret, og gratis revisjon i regi av distrikts-revisorer. Vi utfører i dag revisjon og regnskap 

for følgende lokale ledd: 

 

 

 

Regnskap Revisjon

Arna og Åsane Røde Kors 1 1

Askøy Røde Kors 1 1

Austevoll Røde Kors 1 1

Bømlo Røde Kors 1 1

Eidfjord Røde Kors 1 1

Eksingedalen og Modalen Røde Kors 1 1

Etne Røde Kors 1 1

Fana Røde Kors 1 1

Fjell Røde Kors - 1

Fusa Røde Kors 1 1

Kinsarvik Røde Kors 1 1

Kvinnherad Røde Kors 1 1

Laksevåg Røde Kors 1 1

Nordheimsund Røde Kors 1 1

Nordhordland Røde Kors 1 -

Odda Røde Kors 1 1

Os Røde Kors 1 -

Osterøy Røde Kors 1 1

Røldal Røde Kors 1 1

Samnanger Røde Kors 1 1

Stord Røde kors 1 1

Sund Røde Kors 1 1

Tysnes Røde Kors 1 1

Tyssedal Røde Kors 1 1

Ulvik Røde Kors - 1

Vaksdal Røde Kors 1 1

Voss Røde kors 1 1

Vossestrand Røde Kors - 1

Øygarden Røde Kors 1 1

Øystese Røde Kors 1 1

Ålvik Røde Kors 1 1

Lokalforeninger: 28 29

Alvøen og Laksevåg Røde Kors Eiendom AS 1 -

Os Røde Kors Eiendom AS 1 -

Røde Kors Båten Bjørgvin AS 1 -

Andre: 3 0

Sum totalt 31 29
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AKTIVITETSTILSKUDD - SAMMENDRAG 

Tilskudd av aktivitetsmidler håndteres nå av Norges Røde Kors som Aktivitetstilskudd i 
Søknadsportalen, uavhengig av om midlene kommer fra staten, næringsliv, private givere eller 
innsamlinger. Fra slutten av 2019 gjelder dette også tilskudd til hjelpekorpsaktivitet. Midlene 
videreformidles av Norges Røde Kors til distriktene, og fordeles derfra til bruk i lokalforeningene og på 
distriktskontor basert på søknader i Søknadsportalen. Midler som ikke blir brukt i aktiviteten de er 
tildelt til, blir enten omfordelt til samme type aktivitet et annet sted i distriktet, eller tilbakebetalt til 
donor.  
 
Vi har i 2022 mottatt 22,6 millioner kroner i aktivitetstilskudd til fordeling fra Norges Røde Kors. Tabell 
med detaljene finner du i del 2 av dette dokumentet. 
 

FERIE FOR ALLE 

Ferie for alle er gratis ferietilbud til barnefamilier som lever i vedvarende lavinntekt, hvor frivillige 

reiser sammen med 12-15 familier på ferietur i 4-5 dager. Over 12.000 barn og unge i Hordaland 

lever i lavinntektsfamilier, og mange av dem har aldri hatt muligheten til å reise på ferie sammen 

med familien på grunn av økonomien. 2022 har vært et spennende år for Ferie for alle i Hordaland, 

hvor vi har gjennomført flere ferieopphold og hatt med oss flere deltakere enn noen gang! På Ferie 

for alle Hordaland har det siden oktober 2022 være 1,5 årsverk som følger dette opp.  

Plan og mål for Ferie for alle i 2022 var å arrangere 10 ferieopphold, en økning fra 7 opphold i 2021. 

Alle de planlagte oppholdene ble gjennomført; 1 vinterferieopphold, 1 påskeferieopphold, 6 

sommerferieopphold, 1 høstferieopphold og 1 romjulsopphold. Totalt har 29 frivillige lagt ned rundt 

3350 timer med frivillig arbeid i Ferie for alle i 2022. Dette har gjort at vi har kunnet gi rekordmange 

deltakere fantastiske ferieopplevelser som de ellers ikke hadde fått.  
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Måltall for deltakere var 500 personer i 2022. I vinterferien ble leiren gjennomført med redusert 

kapasitet grunnet koronarestriksjoner, og på sommeren var det frafall tett opp til sommerleirene 

grunnet korona og sykdom. Dette gjorde at vi totalt endte opp med 448 deltakere, og tilbudet ble ut 

til et høyere antall mennesker enn dette. Det er rekordhøyt deltakerantall for Ferie for alle i 

Hordaland, og vi får til mye i aktiviteten for pengene sammenlignet med andre distrikt.  

Det er påmeldere i det offentlige hjelpeapparatet som søker om plass på Ferie for alle for familiene, 

da det er hjelpeapparatet som vet hvilke familier som har størst behov og hvem som best kan 

nyttiggjøre seg av tilbudet. Det merkes at Ferie for alle som aktivitet begynner å bli bedre kjent blant 

påmeldere, og de som har meldt på familier før, ser ut til å fortsette å melde på familier. Listen over 

påmeldere har økt til nærmere 500 personer, som gjør at vi når bedre ut til hele distriktet med 

tilbudet.  

Hordaland Røde Kors har i 2022 også vært en del av en arbeidsgruppe for utvikling av et nytt søknad- 

behandling- og rapporteringssystem for Ferie for alle i regi av Nasjonalkontoret. Ferie for alle 

Hordaland deltok i piloteringen av dette for romjulsoppholdet, og er et verktøy som vil effektivisere 

deler av søknadsbehandling og rapportering for Ferie for alle opphold. 

Første halvdel av 2022 ble det fokusert på rekruttering av frivillige til sommerleirene.  

Andre halvdel av 2022 var fokuset å jobbe for stabilitet i frivilliggruppen, samt videre kurs og 

opplæring for de frivillige. Det ble gjennomført en helgesamling for frivillige i mai 2022, med faglig 

innhold, kurs og sosiale aktiviteter. Samlingen ble holdt på Jonatunet i Jondal, også som en test før 

sommerleirene, da det er et nytt leirsted, som vi i samarbeid med dem har bygget opp innhold og 

program for. Noen leirsteder vi benytter har lang reisevei for enkelte deltakere som bor for eksempel 

langt sør i distriktet. Derfor har lokasjonen til Jonatunet har vært en viktig faktor i dette samarbeidet, 

da reiseveien blir overkommelig uansett hvor i distriktet de bor.  

Mange FFA frivillige deltok for første gang på TRØKK i 2022, samt på Omsorgssamlingen. Dette bidrar 

til gode, trygge Røde Kors frivillige på leir. Mange frivillige har nå være med siden 2021 eller tidlig 

2022, som gjør at mange frivillige nå har betydelig erfaring med Ferie for alle som aktivitet, og kan 

være gode støttespillere i videreutviklingen. Det er per desember 2022 5 frivillige med rollen og 

erfaring som Ferieleder på et opphold.  

Ferie for alle har virkelig vokst godt i 2022, men utfordringene knyttet til barn som vokser opp i 

lavinntektsfamilier vil med all sannsynlighet øke i årene som kommer, og gjøre Ferie for alle som 

aktivitet enda viktigere.  
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ÅRSBERETNING HJELPEKORPS 2022 

Av vedtakssaker kom distriktsrådet opp i 32 saker på 10 distriktsrådsmøter i 2022. Når man også tar 

med diskusjonssaker og orienteringssaker så er dette listen over saker som ble behandlet i fjor: 

 

• Budsjett og handlingsplan 2023 

• Gjennomføring av valgmøte  

• Handlingsplan og budsjett 2022 

• HMS-saker 

• Kandidater til valgkomiteen 

• Ledersamling 2022 

• Møteplan distriktsrådet 

• Ny fagleder It 

• Ny fagleder Vann  

• Ny fagleder Førstehjelp  

• Områdeleder område 5 

• Områdeledere og fagledere 

• Operativ status hjelpekorps  

• Oppfølging av korps som trenger 
ekstra bistand 

• Planprosessen 

• Påskesentralen  

• Instruks fagleder RØFF  

• Økonomisk støtte  

• Datoer for arrangementer i 2023 

• Endring i D-rådet 
• Søknad til ny drone for dronegruppa 

• Videregående kurs Lokalt 

• Region- og distriktskurs 2022 og 2023 

• Status regodkjenning 

• Strategisamling 2022 

• Søknad ASOR 2022 

• Prioritering Hjelpekorpsløftet 2023 

• Tildeling Hjelpekorpsløftet 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

• Årsmeldinger til årsmøtepapirene 

• Søknadsportalen – Støtte til RØFF 

• Søknadsportalen – Støtte til 
Statkraftmidler 

• Fordeling av nye Nødnettsterminaler 

• SAR-rapportering  
• FORF-møter 

• ATV–kurs 

• Gjennomføring av ASOR-Vest  

• Kurshelg på Voss  
• Fordeling av nettbrett 

• Fordeling av lyssøyler  

• Droneprosjekt 

• Representant i Trøkk-komiteen 

• NM-lag fra Hordaland  

• Tildeling av drone til Hordaland 
Røde Kors  

• Representant i Trøkk-komiteen 

• Påskeberedskapen 

• Beredskapshengere i Hordaland  

• Sar 2.0  
• Møteplan 2022 

• Fordeling av nødnettsterminaler utsatt  

• Recco til Kvamskogen 

• Status lokale hjelpekorps  
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Sammensetting Hordaland Røde Kors Hjelpekorps 2022 

 
Distriktsrådet 
Distriktsrådsleder Kristian Lundemo    Fana    
Operativ leder  Chris Askeland     Bergen    
Administrativ leder Atle Vågstøl       Os    
Rådsmedlem  Thomas Gjerde                  Arna/Åsane   
Rådsmedlem  Synne Frotjold (permisjon fra desember 2022) Fana    
Varamedlem  Eli Hope (medlem fra desember 2022)                 Kinsarvik   
Varamedlem  Ingeborg Steine Jensen    Norheimsund   
 
Områdeledere  
Områdeleder 1  Sondre Neteland    Norheimsund   
NK Område 1  Morten Laupsa Borge    Øystese   
Områdeleder 2  Atle Vågstøl/Fredrik Mathisen                                Os/Sotra   
Områdeleder 3  Thorbjørn Kirkeleit    Bømlo    
NK Område 3  Sigbjørn Børretzen     Etne    
Områdeleder 4  Svein Ove Seim         Voss                             . 
NK Område 4  Bjarte Pettersen    Vaksdal    
Områdeleder 5  Cato Iversen     Tyssedal                    
 
 
Fagledere  
Ettersøkning  Synne Lindvik                                             Odda/Voss                       .                
Førstehjelp  Helene Vinje     Sotra   . 
Krevende lende  Helge Larsen     Bergen   . 
Kommunikasjon              Einar Ananiassen                                                       Laksevåg                          .                           
RØFF   Elisabeth Ånensen     Stord/Fitjar                      .                                                     
Samband  Roar Elde     Øygarden   
Sminke og Markør          Anne Lise Achenhausen                                           Bergen                             .     
Sjø og Strand  Andreas Aldeholm/Fredrik Aksnes (August 2022)  Bergen   . 
Skred   Olav Standal Tangen    Bergen                             . 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilbake til innholdsfortegnelsen 

 

Side 38 av 166 
 

Aksjonsutvikling 2013-2022 

 
 
Oppdrag fordelt på områder 2015-2022 

 

Område 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Område 1 – Fusa, Samnanger, Kvam, Tysnes 7 15 19 24 17 8 13 13 

Område 2 – Bergen og omegnskommunene 49 43 45 51 57 72 76 62 

Område 3 – Stord/Fitjar, Bømlo og Etne 19 20 24 7 17 20 11 12 

Område 4 – Vaksdal, Voss, Ulvik og Eidfjord 15 31 18 32 40 48 48 55 

Område 5 – Ullensvang og Kvinnherad 52 74 50 39 38 36 35 34 

Røde Kors Båten Bjørgvin AS * 8 7 7 13 9 27 34 69 

Totalt 150 190 163 166 178 211 217 245 
* = Der Røde Kors Båten Hordaland var eneste ressurs fra Røde Kors i Hordaland 
 

Ambulanseoppdrag på vei utført av Røde Kors Ambulansen  

Total Akutt (Rød) Haster (Gul) Vanlig (Grønn) 

955 72 389 495 

 

Område 1 

 

 Vi fikk avholdet to områdemøter i 2022.  Har gjennomfør to områdeøvelser.   

 

Aksjoner: 

Søk etter savnet: 7 stk.  

Henteoppdrag:  6 stk.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Aksjoner 107 112 150 190 163 166 178 211 217 245

107 112

150

190

163 166
178

211 217

245
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Område 2 

 

2022 er første året med tilnærmet normal sitasjon etter pandemien. Vi ser at ettervirkningene av 

pandemien har påvirket oss i større og mindre grad. Dette merkes mest på korpsnivå.  

 

Aksjoner: 

I 2022 har det vært utkall av mannskaper 62 ganger i område 2. Disse fordeler seg som følger: 

Leteaksjoner / Redningsaksjoner utkalt av politiet: 44 

Redningsaksjoner / henteoppdrag utkalt av AMK: 17 

Søk etter antatt omkommet på bestilling fra politiet: 1 

Område 2 har stilt med mannskap på alle utkall fra HRS eller AMK i området. 

Det har i tillegg til dette vært noe bistand i andre områder. 

 

Områdemøter:  

Det har i 2022 vært gjennomført 2 områdemøter, det har også vært avholdt arbeidsmøter for å 

koordinere kurs og samlinger samt informasjonsmøte angående droner. 

Øvelser/samlinger: 

Det har vært svært varierende oppmøte på områdeøvelser/område korkskvelder. Dette ble derfor 

tatt opp på ett område møte. Det ses derfor litt an på hvordan disse skal holdes i fremtiden, men 

enigheten i området var at korpsene inviterer til tema kvelder når de har arrangementer som er av 

interesse for flere korps.  

FORF har også arrangeret skredøvelse, og nettbaserte samlinger med temaer. 

Aksjonsledergruppen:  

Aksjonsledergruppen har ved årsskiftet 8 aktive Aksjonsledere, og 11 nye som har tatt aksjonsleder 

kurset i 2022 fra Røde Kors i tillegg til dette er det 5 aksjonsledere som ikke har kunnet være så 

aktive i 2022 

Aksjonsledergruppen har møter første tirsdagen hver måned hvor alle som kan samles i tillegg til 

disse møter også fagleder Hund fra Norske redningshunder og en representant fra Norsk Folkehjelp 

Sanitet i gruppen. Vi har også med oss fagleder ettersøkning fra GDE Bergen, på de fleste møtene.  

Vakttelefonen har i 2022 rullert i en 6 ukers syklus, med faste vaktlag, det betyr at det har vært 

godkjent aksjonsleder som har rykket ut eller vært klar til å rykke ut på alle oppdrag. 
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Område 3 
 
Områdeleder i område 3 er Thorbjørn Kirkeleit (Bømlo) med Sigbjørn Børretzen(Etne) som nestleder. 
Begge har hatt vervene i hele 2022. 
 
Område 3 består av korpsene Bømlo RKH, Etne RKH og Stord/Fitjar RKH. I tillegg ligger kommunen 
Sveio under området, men her er det ikke noe aktivt hjelpekorps eller Røde Kors lokalforening. 
 
Det har i 2022 vært lite aktivitet på områdenivå. Vi har gjennomført et områdemøte, men ingen 
felles områdekurs. De fleste korpsene har fått dekket noe av behovene for utdanning via egne kurs 
internt eller ved å sende deltakere til naboområder og nabodistrikt. Mellom Bømlo og Stord har det 
vært enkelte fellesøvelser. 
 
I området så er det 69 medlemmer på alarmplanene. 
 
Totalt har område 3 blitt varslet om 8 aksjoner og 4 henteoppdrag fordelt slik: 
- Bømlo: 8 aksjoner og 1 henteoppdrag 
- Etne: 8 aksjoner og 3 henteoppdrag 
- Stord: 8 aksjoner 
 
Alle korps i området hører til Sør-Vest politidistrikt. 
 
 

 
 Område 4  
 
 
Hjelpekorpsa i området:  
Dale, Eidfjord, Finse, Ulvik, Vaksdal, Voss, Vossestrand  
 
Område 4 hadde 4 områdemøte i 2022. Møta er blitt holdt både som fysiske møter og som 
teams-møter.  
 
Korpsa jobbar med å få opp aktiviteten etter pandemien. Det er framleis utfordrande å få 
mange til å møte.  
 
Det er blitt gjennomført hjelpekorpsprøve der mange no er komne gjennom.  
I tillegg er det gjennomført kurs for nye medlemmer. Der også delar av kursa blir vidareført i 
2023.  
 
En har også gjennomført kurs for å auke kunnskap og kompetanse rundt aksjonsleiing.  
Det blei gjennomført øving i februar saman med sør-øst PD. med fastkøyrd kolonne på 
Hardangervidda.  
 
Det største fokuset for området i 2022 har vore å vidareføre felles varslingssystem og felles bruk 
av digitale hjelpemiddel ved alle typar aksjonar.  
Jobben med dette må halde fram, slik at alle vert trygge på å bruke dette.  
Samt at alle aksjonsleiarar og personar med funksjonar i KO vert trygge på bruken av dei digitale 
verktøya. Dette gjeld både CIM, Sar-Reg og Sartopo.  
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Aksjonane i området har vist varierande oppmøte. Dette har gjort at fleire korps blir varsla ved 
aksjonar. Fleire korps er avhengige av hjelp frå andre for å kunne gjennomføre aksjonar.  
Det er registrert følgende oppdrag i 2022:  
Oppdrag for politi/HRS 18 (På nokre aksjonar deltok fleire korps) Henteoppdrag for AMK 36  
SEAO 1 Totalt 55  
 
Ein ser auke i talet på henteoppdrag eller assistanse til person. Dette vil truleg også auke 
framover, ettersom publikum nyttar naturen meir.  
 
 

Område 5: Røldal, Odda, Kinsarvik, Tyssedal og Kvinnherad RKH 

 

 

 

Aksjoner i 2022 

Søk etter savnet:  8 

Hente/redning:                11 

AMK oppdrag:   15 

Totalt:   34 

 

Vi registrerer fremdeles økt turisme i fjellområdet i område 5, områder som kan nevnes er spesielt; 

Trolltunga, Dronningstien som ligger på topp, men vi ser også at det er flere som skal besøke 

Buerbreen og fjellene rundt Rosendal. 

Vi hadde et krevende henteoppdrag i desember inn mot Trolltunga. 

 

Aksjoner som korps har vært med på. 

Røldal: 7 
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Tyssedal: 19 

Kvinnherad: 18 

Odda: 22 

Kinsarvik: 26 

 

Kurs: 

Området har kommet i gang med kurs både internt og eksternt. Har fått KSOR-vinter gjennomført på 

Dyranut, der det i første omgang er for medlemmer i område 5, men vi har også medlemmer fra 

andre områder med på dette kurset. Det har også vært gjennomført KSJØ i Kinsarvik, med god hjelp 

av instruktører fra RC Bjørgvin. 

Merker også at det begynner å bli større pågang med førstehjelpskurs eksternt. 

Vi har også fått i gang en lokal instruktørgruppe. Da kan korpsene kontakte denne gruppa for å 

spørre om hjelp. Den er sammensatt av medlemmer fra alle korps i område 5. 

Områdemøter: 

Det har vært avholdt 3 områdemøter, der det blir rullert i området hvor møte blir avholdt. Siste 

møte avholdt i Røldal, der planlegging av skredøvelser var hovedtema. 

 

 

Påsken: 

Odda RKH bemannet hytta på Seljestad med 2-3 personer på snitt gjennom påsken. 

Kinsarvik og Tyssedal har hatt heima vakter. 

Kvinnherad stilte med påskevakter i Fjellhaugen skisenter. Røldal hadde påskevakt på Hellevassbu. 

 

 

Aksjonsledergruppe Område 5. 

Gruppa består av 7 personer, der vi nå har medlemmer fra alle korps, vi ønsker fremdeles flere 

medlemmer inn i gruppa. Dessverre så har vi mistet ett medlem, men fått erstattet han med en fra 

Kvinnherad som i år fikk reist på ASOR.  

Her har det vært avholdt 4 møter, med forskjellige scenarier og tema. 

Aksjonsgruppa syns også at det er blitt ett godt samarbeid mellom korpsene internt. 

 

Oppmøte på aksjoner: 

Det kan fremdeles variere hvor mange som stiller på aksjoner i området. Detter har vært diskutert 

på flere områdemøter, og tilbakemeldingene går nå på varslingssytement CIM. Aksjonsgruppa 
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prøver etter beste måte og tilpasse seg varsling til korpsene basert på tilbakemeldinger, da det er 

dette som blir brukt.  

 

 

 

 

Årsmelding samband 2022 

 

Aktiviteten til sambandsgruppen har det siste året både vært av administrativ og praktisk karakter. 
Sambandsgruppen har drevet med vedlikehold av det analoge nettet, det har vært rapport om få feil 
i 2022. 
Det pågår en delvis oppgradering der utrangerte analoge repeatere byttes ut med nye repeatere 
som takler både analogt og digitalt samband. Det er også mulighet for å sende sporingsdata via dette 
systemet. 
 
Nødnett har fungert meget tilfredsstillende, men vi opplever enkelte utfordringer med dekningen 
vinterstid på Hardangervidda og enkelte deler av område 3. 
Vi har også identifisert noen få områder med svært dårlig til ingen dekning. 
 
Hordaland RKH har 5 godkjente hovedinstruktører Nødnett. Dette er Roar Elde (Finse/Øygarden 

RKH), Chris Askeland (Bergen RKH), Daniel Hole (Voss RKH), Geir Zachariassen (Laksevåg RKH) og 

Thor Gunnar Hovlid (Arna & Åsane RKH) 

Hordaland Distrikt hadde ønsket å kjøre en pilot på VSAM. (Videregående Samband) i 2021, men 
grunnet Covid 19 og det faktum at RGS ikke var klar med kurset gjorde at dette ikke ble gjennomført.  
Det ble kjørt et pilotkurs med 2 deltagere fra Hordaland som deltagere på Gardermoen. 
Dette er et svært krevende kurs å avholde og sambandsgruppen i Hordaland vil sammen med D-
rådet og RGS vurdere om vi skal søke om å få gjennomføre dette kurset.  
 
I likhet med resten av landet venter også Sambandsgruppen i Hordaland spendt på tracking i 
Nødnett, imidlertid har de fleste områdene allerede eller er i ferd med å få nettbrett som innehar en 
trackingfunksjon. Den analoge APRS trackingen er nå delvis lagt ned og en del stasjoner der 
demontert, da vi har konsentrert oss om å ha dekning på færre gode posisjoner.  



Tilbake til innholdsfortegnelsen 

 

Side 44 av 166 
 

I påvente av nytt godkjent aksjonsstøtte verktøy forholder vi oss til sentrale retningslinjer for bruk av 
SARTOPO. 
 
Hordaland Røde Kors har fått tildelt radioamatørkallesignal med signaturen LA1HRK, denne kan 
benyttes av lisensierte radioamatører etter avtale med Distriktssambandsleder. Dette for å ha flere 
bein å stå på i en eventuell krisesituasjon. 
(Samtlige medlem i sambandsgruppen er lisensierte radioamatører)  
 

 

Årsmelding Skredgruppen 2022 
 

Det har igjen vært mye aktivitet i Skredgruppen i året som har gått. Skredgruppen har hele 22 

medlemmer med Fagkurs skred, 21 utsjekka fagledere og nesten 30 aspiranter. Dette gjør oss til en 

av de større gruppe i Norges Røde Kors. Gruppa har hatt en deltaker på fagkurs skred. 

Skredgruppen er organisert med medlemmer spredt rundt i hele fylket. Ved eventuelle 

skredhendelser rykker den/de i gruppen som er nærmest skredet ut og kan ta oppgavene som 

FAGLEDER SKRED og NK FAGLEDER. Dette skjer i samarbeid med politi og lokalt hjelpekorps. En 

jobbar kontinuerlig med å opprettholde et tett og godt samarbeid med politiet, her er varsling 

gjennom skredknappen et svært sentralt moment 

For å følge medlemmene tettere opp samt tilrettelegge for økt loka aktivitet har vi videreført 

arbeide med tre lokale undergrupper med geografisk tilhørighet. Voss & omegn har Rune Granli 

Slettemark ansvar for. Bergen & omegn har Thomas Hatland ansvar for. Odda & omegn mangler det 

fremdeles en som har ansvaret for. Her jobbar en med å få inn en kandidat. Olav Standal Tangen er 

leder for gruppa. 

Av forebyggende arbeid jobbar gruppa med drift av skredsøkerbanene i Myrkdalen, Eikedalen og 

Røldal samt bistå på lokale arrangement med foredrag ol. 

Aksjoner i 2021-22  

Varsling gjennom Skredknappen ble etablert i Vest politidistrikt før vinteren 2018. Denne har blitt 

testa gjennom øvelser og reelle hendelser. Vi ser gang på gang at den sikrer rask utkalling og tidlig 

avklaring. 

Sesongen 2021-22 vart det varsla totalt 3 skarpe hendelser i vårt område. Alle vart løyst med sentral 

deltakelse fra skredgruppa, ingen menneskeliv gjekk tapt. 

• 20.01 Myrkdalen, Voss 

• 19.02 Skreiaeggi, Voss 

• 25.02 Bodegaen, Voss 

• 10.06 Snø/jordskred i Loen 
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RØFF Hordaland  

I Hordaland er det fire aktive RØFF-grupper. Disse gruppene er i Kinsarvik, Tyssedal, Stord og 

Vossestrand. Det blir jobbet med å starte opp gruppe i Fana og Laksevåg.  

I 2022 deltok Stord Røde Kors på landsleir for RØFF. Landsleiren var fra 24.-28. juni i Eigersund. De 

deltok på flere ulike aktiviteter som elveredning, ringløype, tur til Trollpikken og Prekestolen og 

surfing.  

 

26. – 28. oktober var det nasjonal fagsamling for RØFF på Gardemoen. Der deltok fire personer fra 

Hordaland.   

 

Dronegruppen i Hordaland 

Siden våren 2021 har det blit kjørt et forprosjekt i Område 2 for etableringen av en dronegruppe, for 

å ha alt klart når Ressursgruppe Drone, (RGD), hadde Operasjonsmanual og kursing klar for 

dronevirksomheten i Norges Røde kors. Gruppen har bestått av 5 personer, med medlemmer fra 

Sotra, Osterøy og Fana Røde Kors Hjelpekorps. 

I juli resulterte forprosjektet endelig i en operativ dronegruppe i distriktet. Som et prøveprosjekt er 

gruppen foreløpig lagt som en distriktsressurs under Røde kors Hordaland. 

Dronegruppen består p.t av den samme gruppen som jobbet med forprosjektet, og har 3 godkjente 

piloter. 

Gruppen rykket ut på 5 aksjoner før nyttår, og opparbeidet seg en effektiv flytid på over 12 timer. 

Store deler av året har gruppen disponert 2 stk. Matrice 210 RTK og 1 Mavic Entreprise dual, men 

kun en av de Matricene er eid av gruppen. Resten er på utlån fra ressursgruppe drone og BKK, da 2 

av medlemmene i dronegruppen også er medlemmer av RGD og en av dem jobber i BKK. 
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Disse dronene har grei søksoptikk, men er dessverre begrenset til å fly i opplett vær. Det er derfor 

gledelig å kunne melde at dronegruppen i Desember fikk tildelt inntil kr 200.000,- fra distriktet til å 

kjøpe inn nytt droneutstyr:  en Matrice M30T, som er spesialdesignet for søk og redning. Den har 

blant annet en IP55 rating, som gjør at den kan fly i kraftig regn, noe som øker den operative 

kapasiteten til gruppen kraftig. 

I tillegg har gruppen fikk tilgang på en Matrice M30T drone i slutten av desember, da RGD også 

anskaffet 4 stk. for å kunne holde dronekurs uavhengig av vær, og dronegruppen får låne en av 

disse. Gruppen ser frem til et spennende nytt år, hvor vi virkelig håper å kunne se fordelen med 

bruken av drone som verktøy i søk og redning. 

 

Kurs på distriktsnivå  

Det har blitt gjennomført to LSOR i Hordaland på distriktsnivå. På Finse var det 20 deltakere med 

fem stykk fra Hordaland. På Voss var det 8 deltakere på kurs og alle fra Hordaland. Det ble 

gjennomfør VFØR kurs med 12 deltakere på Voss Sminke og markørkurs ble gjennomført på Voss 

med 7 deltakere.  Idrettsskadekurs ble gjennomført på Fellesverket med 12 deltakere.  

ATV-kurs ble gjennomført av Os Røde Kors med syv deltakere. Dette ble for første gang gjennomført 

med kursstab fra Hordaland. 

Aksjonslederkurs søk og redning ble gjennomført med 20 deltakere. Det var seks eksterne deltakere 

fra Politiet fire deltakere fra Sogn og Fjordane 1 fra Møre og Romsdal og 11 deltakere fra Hordaland.    

Ledersamling Hjelpekorps  

Ledersamling Hjelpekorps ble arrangert på Hotell Edvard Grieg 11.-13. november. Det var 40 

deltakere på denne Samlingen. Alle områder var representert på samlingen. Her ble det blant annet 

gjennomgått handlingsplan og budsjett, oppstart av aksjoner, fremdrift på nytt aksjonsstøttesystem 

og hvordan ta vare på frivillige.       
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Årsberetning Omsorg 2022 

Distriktsrådet hadde før valget i mars 2022 denne sammensetningen: 

Verv, tid igjen av 
perioden 

Navn Lokalforening Valgperiode, 
periode nr. 

Leder, 2 år Helene Margaretha Myrdahl Bergen Røde Kors 2021 – 2023, 2 

Nestleder, 1 år Rune Skaar (trukket 25. aug) Bergen Røde Kors 2021 – 2022, 1 

Linnea Lillebøe ble 6. september konstituert som nestleder frem til valgmøtet 

Medlem, 1 år Børge Follesøy Askøy Røde Kors 2020 – 2022, 2 

Medlem, 1 år Linnea Lillebøe Arna og Åsane RK 2021 – 2022, 1 

Marit Eriksen ble 6. september konstituert som medlem frem til valgmøtet 

Varamedlem, 1 år Jeanette Mydland Sund Røde Kors 2020 – 2022, 1 

Varamedlem, 2 år Marit Eriksen Odda Røde Kors  2021 – 2023, 1 

 

Valgkomiteen hadde før valget i mars 2022 denne sammensetningen: 

Verv, tid igjen av 
perioden 

Navn Lokalforening Valgperiode, 
periode nr. 

Leder, 2 år Sølvi Eltvik Sund Røde Kors 2021 – 2023, 1 

Medlem, 2 år Jan Dagfinn Vik Stord Røde Kors 2021 – 2023, 1 

Medlem, 1 år Rannveig Sele (trukket 18. okt) Stord Røde Kors 2020 – 2022, 1 

Varamedlem, 1 år Silje Kristine Monsen Nordhordland RK 2020 – 2022, 1 

 

Distriktsrådet har før valget i mars 2023 denne sammensetningen: 

Verv, tid igjen av 
perioden etter 
valget i 2022 Navn Lokalforening Valgperiode, nr.  

Leder, 1 år Helene Margaretha Myrdahl 
Bergen Røde 
Kors 

2021 – 2023 (2. per) 

Nestleder, 2 år 
Øyvind Mæresmo (trukket 17. 
okt) 

Kinsarvik RK 2022 – 2024 (1. per) 

Jeanette Mydland ble 9. november konstituert som nestleder frem til valgmøtet 

Medlem, 2 år Linnea Lillebøe Arna og Åsane RK 2022 – 2024 (2. per) 

Medlem, 2 år Jeanette Mydland Sund Røde Kors 2022 – 2024 (2. per) 

Medlem, 1 år Kjersti Gylløw Os Røde Kors 2021 – 2023 (1. per) 

Varamedlem, 2 år 
Anne Gunn Golten Lie (trukket 
28. april) 

Fjell Røde Kors 2022 – 2024 (1. per) 

Varamedlem, 1 år Marit Eriksen Odda Røde Kors 2021 – 2023 (1. per) 

 

Valgkomiteen har før valget i mars 2023 denne sammensetningen:  

Verv, tid igjen av 
perioden etter 
valget i 2022 

Navn Lokalforening Valgperiode, nr.  

Leder, 1 år Sølvi Eltvik Sund Røde Kors 2021 – 2023 (1. per) 

Medlem, 1 år Jan Dagfinn Vik Stord Røde Kors 2021 – 2023 (1. per) 
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Medlem, 2 år Rune Skaar Bergen Røde 
Kors 

2022 – 2024 (1. per) 

Varamedlem, 2 år       2022 – 2024 

 

Ansvarsområder tematisk og geografisk, utpekt av distriktsråd omsorg 

Beskrivelse Person 

Tematisk fordeling distriktsaktiviteter 
 

Besøksvenn med hund Helene 

Vitnestøtte Helene 

Ferie for alle Jeanette 

Ensomhetsprosjektet Kjersti   

Fordeling og utpekelser i utvalg og grupper 
 

Representant distriktsstyrets beredskapsutvalg Helene 

Representanter omsorgsrådets 
beredskapsgruppe 

Alle 

Representanter internasjonalt utvalg Helene 

Representant opplæringsutvalg Helene   

Hovedansvarlig ringerunde Jeanette 

Hovedansvarlig Omsorgssamlingen 11. - 13. 
november 

Helene 

Ressursgruppe HRK Vitnestøtte Helge Robberstad 

Ressursgruppe HRK Besøksvenn med hund Christel Holm (Tor Leif Pedersen trukket 5. 
okt) 

Ressursgruppe HRK Ferie for alle Tonje Nesslin (fung.)   

Geografisk fordeling Se dokumentet "Kontaktlister lokale 
omsorgsledere" 

Område 1 Helene 

Område 2 Helene, Jeanette og Kjersti 

Område 3 Marit 

Område 4 Linnea 

Område 5 Jeanette 

 

Møter, arrangementer og aktiviteter i d-råd omsorg 

D-rådet har hatt 6 ordinære d-rådsmøter og ett d-rådsseminar i 2022. Det har blitt behandlet 28 

saker og d-rådet var vedtaksdyktig i alle møter. Referater fra d-rådsmøtene er tilgjengelige gjennom 

Ukeposten. Våren 2022 ble det gjennomført en ringerunde basert på den geografiske fordelingen, 

hvor omsorgsrådsledere i alle lokalforeninger fikk tilbud om, og de fleste gjennomførte en 

statussamtale. D-rådet har deltatt med tre deltakere på nasjonal omsorgssamling 26. – 28. august og 

har gjennomført regional omsorgssamling 11. – 13. november. Årets samling hadde delvis samme 

program som den nasjonale BARK-samlingen som foregikk samtidig. Der var det 27 deltakere fra 

BARK i Hordaland. På omsorgssamlingen var det for første gang over 100 deltakere. Siste dag ble det 

arrangert parallelle fagsamlinger for henholdsvis Vitnestøtter, Besøksvenn med hund, Ferie for alle, 

Besøkstjeneste og Migrasjon. 
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Årsberetning, svar på Handlingsprogram 2022  
 

Forklaring på lyssetting: 

• Grønn: Mål/ambisjon er nådd (> 90 %) Vi har i stor grad nådd målet  

• Gul: Kom ikke helt i havn med mål/ambisjon (70-90 %) Vi har noen grad nådd målet  

• Rød: Har ikke nådd mål/ambisjon (< 70 %) Vi har i liten grad nådd målet 
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2.1 REDDE LIV lokalt  

 

Overskrifter fra 2022: 

• Arbeidet med beredskapsstrategien 2023-2030 frem mot vedtak på årsmøtet 2023, med 

spørreundersøkelser og beredskapsseminarer. 

• Avholdt 8 beredskapsøvelser i regi av distriktet, med 200 deltakere og 130 unike deltakere, 

da flere deltok på mer enn en øvelse. 

• Det har blitt jobbet godt med regodkjenning av hjelpekorpsere, men der har vi et etterslep 

etter pandemien. 

• Vi har beredskapsavtaler med alle kommunene i Hordaland, og har hatt det siden 2015. 

• Vi har arrangert Finsekurs 

 

 

 

Nasjonale indikatorer Des 

forrige år 

Forrige 

tertial 

Nåsituasjon Årsambisjon Status 

GML: Antall godkjente hjelpekorpsere 

(inkl. krav om ID-kort) 

551 

 

534 495 620  

NY: Antall godkjente hjelpekorpsere 

(uten krav om ID-kort) 

NA 

 

618 612 NA  

Andel kommuner med skriftlig 

samarbeidsavtale med Røde Kors om 

beredskap 

100% 

 

96% 100% 100%  

Svarprosent på søksoppdrag i SAR-

systemet 

98,1% 

 

98,2% 95,6% 96%  

Gjennomført beredskapsøvelse i 

distriktet 

100% 

 

100% 100% 100%  

Antall frivillige som har gjennomført 

førstehjelpsopplæring 

372 

 

456 616 400  

Antall frivillige som har gjennomført 

beredskapskurs 

14 

 

106 220 150  
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Distriktets indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon Status 

1. 5 deltakere fra alle 

områdene i Hordaland på ASOR 

barmark og 5 deltakere på ASOR 

Vinter.  

4 Deltakere på Finse og 

9 deltakere ASOR - 

Vest + 2 deltakere 

ASOR på Merket.  

10 

 

 

2. Øke kompetanse og 

bevissthet rund FSOR. 

God bevissthet i 

område 2. Dette er 

også tatt opp på 

ledersamling. 

Sørge for å få bevissthet 

rundt dette i hele 

distriktet  

 

 

3. 5 personer med på KOV-

kurs (kurs i operativ veiledning). 

Kurset ble avlyst 5  

4. Kartlegge hva som 

påvirker aksjonsoppmøte. 

Hva er nåsituasjonen?  

 

Kartlegging ikke 

gjennomført 
 

5. Rekruttering, påfyll av 

frivillige og kompetanse. Bruke 

media aktivt for mer synlighet. 

Støtte korps som ønsker å kjøre 

felles grunnkurs på tvers av 

korps/områder. Tilrettelegge for 

mediastøtte for hjelpekorpsene. 

25+ 

 

25 nye medlemmer  

 

 

6. Beholde frivillige.  623 per 13.06.2022 640  

7. Arrangere 

videregåendekurs i distriktet, og 

på regionnivå hvor dette er 

hensiktsmessig. Med 10% flere 

deltakere i 2022. 

Ser at det kan være litt 

utfordrende å få 

deltakere på kurs i 

løpet av året, men me 

gjennomfører de 

kursene som er 

planlagt  

Har ikkje gjennomført 

alle kurs som var på 

planen 

 

 

8. Bidra med koordinering 

av kvalifiserende kurs hvor dette 

trengs. 

1 

 

2 

 

 

9. 20 deltakere på LSOR. 4 fra Hordaland + 16 på 

Finse 

8 deltakere på LSOR på 

Voss  

12 stykk totalt i 

Hordaland i år 

20 
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10. Minst 1 storøvelse i hvert 

område.  

Blir gjennomført 

øvelser en gang i 

månaden i område 2. 

Gjennomført i område 

1,4 og 5. Manglar 

område 3 

Gjennomført øvelse i fire 

av fem områder 

 

 

11. Arrangere øvelser 

tilpasset alle kunnskapsnivåer. 

Ha klare mål for 

gjennomføring av 

øvelser  

Sørge for at alle øvelser 

blir gjennomført med 

mål  

 

12. Informere direkte til 

korps om aktuelle og relevante 

kurs. 

Informasjon blir sendt 

ut sporadisk  

 

Lage en god oversikt 

over kurs og 

kurskalender  

 

13. Lage en veileder om 

nødvendig utstyr som korpsene 

må ha.  

Dette punktet strykes 

neste år 

 

Punket skal ut av 

handlingsplanen i 2023 
 

14. Bistå med informasjon 

om muligheter for å søke om 

støtte til utstyr. 

Skriftlig informasjon  

 

Være tidlig ute med å 

informere om 

søknadsfrister og tilby 

kurs i å søke 

 

15. Oppmuntre til at 

fagpersoner deltar på 

instruktørkurs. 

Invitere og oppfordre 

folk til å delta på kurs 

Målretta felles strategi 

slik at ting ikke blir 

tilfeldig 

 

16. 10 nye instruktører i 

Hordaland. 

Planlagt instruktørkurs 

i september  

10 deltakere fra 

Hjelpekorpset 
 

17. Arrangere Kurs i operativ 

veiledning (KOV) i region vest.  

Avlyst på grunn av få 

deltakere og mangel på 

stab 

Kurset blir kjørt i Sogn i 

september 

 

 

18. Følge opp status på 

lederutvikling i lokale korps. 

Sjekke om lokale korps 

har en strategi for 

lederutvikling. D-rådet 

skal følge opp alle 

korps og har fordelt 

områdene mellom seg.  

Hjelpe lokale korps til å 

ha lederutviklingsfokus  

 

 

19. Dekke kostnadene til 

første deltaker fra hvert korps på 

A- og F-nivå. 

10 

 

12 

 

 

20. 2 deltakere på FSOR. 1 deltaker fra 

Hordaland 

2 
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21. Arrangere 

områdeseminarer i operativ bruk 

av digitale verktøy. Utdanne 

lokale «superbrukere» i hvert 

korps og opprette en 

ressursgruppe på distriktsnivå. 

Har fått ny fagleder IT. 

En av oppgavene er å 

følge opp korpsene på 

opplæring med digitale 

verktøy under operativ 

tjeneste. 

Alle fem områdene skal 

bruke digitale verktøy på 

aksjon  

 

 

22. Innføring av digitale 

hjelpemidler innen søk og 

redning. 

Her bruker med det 

som er mest oppdatert 

og håper å kople på 

heile distriktet i løpet 

av året. 

Ha på plass 

opplæringsstrategi på 

medlemsnivå i korpsene  

 

 

23. 10 deltakere på 

videregående skredredning 

4 + 4 Alle som var fra 

Hordaland på Finse fikk 

påfyll med skred 

10 

 

 

24. 10 deltakere på 

ferdselskurs 

Kurset er ikke 

gjennomført i distriktet 

i år 

10 

 

 

25. Opprettholde 

skredgruppen i Hordaland 

Årlig Metodesamling  

 

Legge til rette for en 

samling for å 

opprettholde 

kompetansen i gruppen  

 

26. 2 deltakere på fagkurs 

skred  

1 2  

27. 10 deltakere på VSJØ. 5 10  

28. Bidra til rekruttering av 

frivillige til hjelpekorpset, og et 

mål om 5 % flere godkjente ved 

utgangen av perioden. 

0 

 

5 % flere 

 

 

29. Støtte oppunder 

eksisterende RØFF-tilbud, og 

etablere RØFF i minst 2 

foreninger som ikke har dette 

tilbudet i dag. 

Driv å jobbar med å 

kartlegge oversikten 

over RØFF-avdelinger i 

Hordaland 

Få en oversikt over RØFF 

avdelinger i Fylket og 

legge tilrette for utvikling 

av 2 nye  

 

30. Ha 20 deltakere fra 

Hordaland på VFØR (og 

oppfordre til deltakelse i andre 

regioner) 

12  

 

20 

 

 

31. Arrangere DM/RM med 

fem lag fra Hordaland  

DM/RM ikke 

gjennomført. Laksevåg 

RKH deltok for 

Hordaland i NM 

RM med fem lag fra 

Hordaland  
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 32. Arrangere sminke- og 

markørkurs med plass til 12 

deltakere. 

6 stykk deltok på 

kurset 

12 

 

 

33. 10 deltakere på ATV-kurs 

og 12 deltakere på 

snøskuterkurs. 

12 deltakere på ATV-

kurs. Har ikkje 

arrangert 

snøscooterkurs i år. 

22 

 

 

34. Informere om regionale 

og nasjonale støtteordninger. 

Skriftlig informasjon. 

Denne informasjonen 

blir delt i 

Hjelpekorpsinfo. 

Jobber med å få på 

plass en workshop i 

løpet av 

august/september for 

å lære å skrive 

søknader til 

Hjelpekorpsløftet.  

Sjå punkt 14. treng ikkje 

dette punktet til neste år 

 

 

35. God rolleavklaring 

mellom frivillige og ansatte. 

litt uklart  

 

Klart og tydelig  

 

 

36. Bruke Røde Kors-

vurderingen i 

beredskapsarbeidet 

Bruker Røde Kors-

vurderingen  

 

Aktivt bruke Røde Kors-

vurderingen i 

beredskapsarbeid  

 

37. Delta på en fullskala 

samvirkeøvelse per år, per 

område dersom slik blir 

arrangert.  

Politiet sin oppgave å 

kalle og arrangerer 

øvelsen  

Bli flinkare til å 

samarbeide på tvers med 

profesjonelle aktørar  

 

38. Legge til rette for øvelser 

og annen faglig oppdatering i 

samarbeid med eksterne aktører 

i Hordaland. 

Jobber delvis godt på 

tvers av organisasjoner 

og etater  

 

Bli en aktør som tar 

initiativ til samarbeid 

mellom aktører i hele 

Hordaland 

 

39. Bistå til lokal kompetanse 

under gjennomføring av øvelser. 

Bistår av og til  

 

Være rådgiver for flere 

korps i Hordaland i 

forkant av øvelser  

 

40. Bidra til at hjelpekorps 

får hjelp med å identifisere 

hvilket utstyr man må ha til 

beredskapshendelser. 

Ha god oversikt over 

Kjøretøy, scootere ATV 

og anna større utstyr  

 

Få på plass en oversikt 

over nødvendig 

beredskapsutstyr for å 

redde liv 
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41. Jobbe for å opprettholde 

god drift i operative hjelpekorps.   

Det går litt opp og ned  

 

Få på plass gode rutiner 

for å sørge for at 

korpsene får 

gjennomført re-

godkjenning og ha god 

trening på utstyret de 

skal bruke i eget korps 

 

42. Hjelp og rettledning til 

hjelpekorps som er i «en 

bølgedal». 

Vi har noen korps som 

er i en bølgedal. Har 

lagt ein plan for å følge 

opp disse korpsene 

 

Gjennom motivasjon og 

målretta veiledning 

bygge desse korpsene 

opp igjen med solid 

fagkompetanse. 

 

43. Ha samarbeid og 

korpsledelse som tema på 

lederkurs og samlinger. 

Dekker vi dette på 

strategisamling og 

ledersamling? 

 

Ha fokus på dette på 

ledersamlinger i tillegg 

vil dette også være med 

på lagledersamling.  

 

44. Styrke 

mediehåndteringsarbeidet i 

samarbeid med lokale ledd.  

Har ingen strategi på 

dette. Har hatt fleire 

hjelpekorpsere på kurs 

for å bli flinkere på 

mediehåndtering og 

profilering  

Få opp lokal kompetanse 

på Talsman, ta gode 

bilder og lage enkle 

videoer får å synliggjøre 

vårt arbeid. Få på plass 

kurs for dette.  

 

45. Bidra til at 

hjelpekorpsene får god 

opplæring på nye datasystemer. 

Me har dette oppe på 

ledersamlinger. 

Oppretta fagleder IT på 

distrikt som kan følge 

opp den operative 

biten av dette.  

Nå ut til de korpsene 

som ikke deltar på 

ledersamling også  

 

 

46. Se på mulighetene for å 

bruke et Internal Management 

System som støtteverktøy både 

for distriktsrådet og lokalrådene. 

 Systematisere og 

optimalisere integreringa 

av dette systemet i 

daglig drift for D-rådet 
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2.2 TRYGG OPPVEKST  

 

Overskrifter fra 2022: 

• Vi har tilbudt mye aktivitet til unge flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina 

• Vi har 26 aktive BARK-grupper og er dermed størst i landet, samtidig øker barnefattigdom 

og dermed behovene. 

• Besøkstallene på Fellesverket i Bergen har vært svært gode. 

• Vi har hatt en satsing på å etablere og re-etablere RØFF aktivitet flere steder. 

• Hatt et rekordår i Ferie for alle med 450 deltakere 
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Distriktets prosjekter og 

leveranser for å nå mål 

Sammenheng med mål Status Kommentar 

47. Være et talerør for 

unge stemmer. Sikre ung 

medvirkning. 

Røde Kors Ungdom 

 

 RKU: Deltatt på 

distriktsrådsmøter, deltatt på 

distriktsstyremøter, brukt 

sosiale medier, deltatt på 

stands og ulike markeringer. 

48. Fremme viktigheten av 

sosiale møteplasser for 

ungdom og tilrettelegge 

for at dette eksisterer flest 

mulig steder.  

Røde Kors Ungdom 

 

 RKU: Begynt arbeidet med 

oppstart av Treffpunkt i Arna 

og Åsane Røde Kors, og 

Osterøy Røde Kors. 

49. Fremme ung 

medvirkning og ung til ung 

metodikken. Legge til 

rette for at ungdom har en 

stemme og 

selvbestemmelsesrett i 

samfunnet og i 

organisasjonen. 

Røde Kors Ungdom 

 

 RKU: Har gjennomført 

lokalforeningsrunden, holdt 

møter i distriktsråd Ungdom, 

deltatt på nasjonalt årsmøte og 

andre samlinger. 

50. Fremme tematikken 

gjennom   

tilretteleggingen av 

omsorgsaktiviteter. Styrke 

fokus på enslige 

mindreårige og 

vennefamilie. 

Røde Kors Omsorg 

 

 I vennefamilie kobler man unge 

flyktninger med en familie. 

Fokus har vært på 

tilrettelegging for å styrke 

aktiviteten i forbindelse med 

økt flyktningtilstrømming.  

51. Det legges til rette for 

at flest mulig 

lokalforeninger har 

aktiviteter for barn og 

unge.  

Røde Kors Omsorg 

 

 Spesielt fokus på å nå ut til 

enslige mindreårige asylsøkere. 

Blant annet økt 

aktivitetskapasiteten i Kinsarvik 

mot slutten av året.  

BARK-satsing, 26 BARK-

grupper, nasjonal BARK-

samling.  

52. Bidra til likeverd og 

synliggjøre ressursene i 

målgruppen gjennom 

tilrettelegging for 

aktiviteter for barn og 

unge.  

Røde Kors Omsorg 
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53. Bidra til å få innsikt i 

utfordringene regionalt i 

samarbeid med 

myndigheter og andre 

organisasjoner, legge til 

rette for målrettede tiltak 

lokalt. 

Røde Kors Omsorg 

 

 Akuttmottak for preregistrering 

av flyktninger på Kokstad 

etablert i samarbeid med 

statsforvalteren og politiet. 

54. Fremme ung 

innflytelse i omsorgsrådet 

og distriktsstyret.  

Røde Kors Omsorg 

 

 Valgkomiteen har hatt fokus på 

dette i sitt arbeid og d-rådet 

har i dag ung representasjon. 

 

Nasjonale indikatorer Des 

forrige 

år 

Forrige 

tertial 

Nåsituasjon Årsambisjon Status 

Antall frivillige i aktiviteter for barn og 

unge 

568 

 

572 610 620  

Antall frivillige i aktiviteter for Røde 

Kors Ungdom 

130 

 

115 119 140  

Antall deltagere i Ferie for alle 171 

 

350 448 500  

Antall deltagere Fellesverk 542 

 

1 058 1 490 1 200  

Antall BARK-grupper 23 

 

26 26 29  

Svarprosent Kors på halsen 64% 

 

67% 70% 75%  
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2.3 LIV I VERDIGHET  

 

Overskrifter fra 2022 

• Vi har vært til stede på pre-registreringshotellet på Kokstad gjennom hele flyktningkrisen 

(over 3 000 Røde Kors-timer), og hatt en økning i antall frivillige i aktivitet for flyktninger og 

innvandrere i distriktet. 

• Vi har hatt aktiviteter i forbindelse med 10 ulike mottak i vår region. Mange lokale ledd har 

økt aktivitetsnivået i forbindelse med økt tilstrømming av flyktninger. Blant annet har flere 

startet opp nye norsktreningsgrupper.  

• Ensomhetsprosjektet har hatt fremgang i arbeidet med sosial resept versjon 2, i samarbeid 

med ensomhetsforsker Roger Ekeberg Henriksen fra Høgskulen på Vestlandet. Vi har 

gjennom han klart å få god kontakt med dem som jobber med social prescription i England, 

en potensiell løsning for fremtidens besøkstjeneste. 

• Nettverk etter soning har aldri nådd flere deltakere enn i 2022. 

• Vi har økt antallet besøksvenner. 
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Distriktets prosjekter og 

leveranser for å nå mål 

Sammenheng med mål Status Kommentar 

55. Synliggjøre 

humanitære utfordringer 

som vi ser i aktivitetene 

våre. Fremme saker og 

være talspersoner for 

unge.  

Røde Kors Omsorg og 

Ungdom 

 

 Røde Kors’ aktivitet på 

akuttinnkvarteringen på 

Kokstad har bidratt til 

synliggjøring av 

flyktningsituasjonen. 

 

RKU: Holdt stand på verdens 

psykiske helsedag, fremmet 

psykisk helse og 

koronakonsekvensene på 

distriktsstyremøte. 

56. Satse på Treffpunkt,  

koblings- og 

gruppeaktiviteter gjennom 

Ensomhetsprosjektet. 

Redusere stigma rundt 

ensomhet.  

Røde Kors Omsorg og 

Ungdom 

 

 Ensomhetsprosjektet har 

oversatt 

venneformidlingssystemet til 

norsk utviklet ny funksjonalitet. 

Sosial resept testes ut videre i 

samarbeid med 

ensomhetsforsker Roger E. 

Henriksen. 

RKU: Holdt Treffpunktsamling, 

deltatt på nasjonale 

Treffpunktsamlinger, bidratt til 

oppstart av Treffpunkt i Arna 

og Åsane Røde Kors og Osterøy 

Røde Kors. 

57. Fremme at 

befolkningens 

sammensetning 

gjenspeiles i omsorgsrådet 

og distriktsstyret.  

Røde Kors Omsorg 

 

 Valgkomiteen har hatt fokus på 

dette i sitt arbeid. 

58. Synliggjøre tilbud for 

papirløse migranter og 

sårbare grupper som 

finnes i distriktet. Bistå 

lokalforeninger som ikke 

har tilbud med å 

informere om hvor 

tilbudene finnes.  

Røde Kors Omsorg 

 

  

Helsesenter for papirløse har 

fått gjennomslag for støtte til 

tannhelse fra fylkeskommunen. 



Tilbake til innholdsfortegnelsen 

 

Side 61 av 166 
 

59. Tilrettelegge for at alle 

som ønsker kan ha et 

frivillig engasjement.  

Røde Kors Ungdom 

 

 RKU: Vært synlige for 

eventuelle frivillige, for 

eksempel via stands, hatt fokus 

på selvbestemmelse for 

Treffpunktaktivitetene slik at 

de frivillige kan gjøre mer som 

de ønsker. 

60. Styrke arbeidet med 

Vitnestøtteaktiviteten, 

etablere en ressursgruppe 

på 5-6 personer og bli 50 

aktive frivillige  

Røde Kors Omsorg 

 

 Ressursgruppen er etablert og 

bidrog til årets fagsamling. Rett 

over nyttår vil det være over 50 

frivillige i aktiviteten.  

 

 

 

 

Nasjonale indikatorer Des 

forrige 

år 

Forrige 

tertial 

Nåsituasjon Årsambisjon Status 

Antall frivillige i aktivitet for 

besøkstjenester 

908 

 

870 948 950  

Antall frivillige i aktivitet for 

flyktninger og innvandrere 

231 

 

511 516 450  

Dekningsgrad frivillige i aktiviteten 

visitortjenesten i fengsler med 

soningsplasser på høyt sikkerhetsnivå 

16% 

 

20% 17% 21%  

Antall deltagere i aktiviteten Nettverk 

etter soning 

29 

 

42 52 55  
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3.1 HUMANITÆR EFFEKT  

 

Overskrifter fra 2022: 

• Arrangert en kommunikasjonssamling for 20 ressurspersoner, med fokus på intern og 

ekstern kommunikasjon, og videoredigering.  

• Skårer høyt på mediestatestikken  

 

Nasjonale indikatorer Des 

forrige 

år 

Forrige 

tertial 

Nåsituasjon Årsambisjon Status 

Antall arrangementer åpent for 

eksternt publikum med humanitære 

behov som tema arrangert av 

distriktsforeninger 

0 

 

0 0 2  

Antall møter gjennomført av 

distriktsforeninger med fylkes-

/stortingspolitikere 

4 

 

2 2 5  
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Distriktets indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon Status 

61. Tilby opplæring og 

rådgiving i vurdering av lokale 

humanitære behov og bruk av 

"Røde Kors vurderingen".  

Holdt workshop om Røde 

Kors-vurderingen på nasjonal 

BARK-samling 2022. 

Kjøre workshops 

lokalt og sette opp 

kurs på distriktets 

samlinger og 

seminarer. 

 

62. Ta ansvar, undersøke og 

påvise forhold som anses 

uakseptable og ta dette opp 

med den/de som har ansvar, 

på en tjenlig måte. 

Gjennomført 

kommunikasjonssamling med 

20 deltakere 

Tilby kurs til alle 

frivillige om hvordan 

man kan være en god 

talsperson for Røde 

Kors 

 

63. Tilby kurs og opplæring i 

alle typer informasjonsarbeid. 

Tilby støtte i arbeidet med 

lokale enkeltsaker. 

Gjennomført 

kommunikasjonssamling med 

20 deltakere. Hatt en-til-en 

dialog med lokalforeninger i 

enkeltsaker 

Sette opp kurs lokalt 

og på distriktets 

samlinger og 

kurshelger.  

 

64. Utvikle nettverk med 

myndigheter, private aktører, 

forskningsmiljøer og andre 

organisasjoner. 

Samarbeider med flere 

aktører, men har stort 

potensiale for å bli bedre. 

Fortsette å være 

åpen for, og initiere 

samarbeid med 

andre aktører. 

 

65. Arbeide aktivt overfor 

aktuelle aktører i regionalt 

næringsliv for å oppnå 

økonomisk og annen støtte.  

Hatt en-til-en dialog med 

lokalforeninger, men ikke 

gjennomført kurs 

Tilby opplæring i 

dette arbeidet til 

lokale ledd. 

 

66. Være aktiv i alle relevante 

medier på saker av almen 

interesse for hele eller deler 

av distriktets geografi. 

Gjennomført 

kommunikasjonssamling med 

20 deltakere 

Lære opp tillitsvalgte, 

frivillige og ansatte i 

talspersonsrollen og 

bruke dem aktivt i 

denne rollen. 
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3.2 STYRKE FRIVILLIGHETEN  

 

Overskrifter fra 2022: 

• I november ble det arrangert ledersamlinger (Ledersamling Hjelpekorps, Omsorgssamling, 

Treffpunktsamling og Lokalforeningslederkonferanse) med nesten 250 deltakere. Inkludert 

at Omsorgssamlingen over 100 deltakere for første gang. I tillegg til dette ble det 

gjennomført en nasjonal BARK-samling samme helg, med nærmere 30 deltakere fra 

Hordaland.   

• I oktober arrangerte vi kurshelgen TRØKK med over 100 deltakere og 12 parallelle kurs 

• Det er gjennomført frivillighetsforvaltning-piloter i lokalforeningene i Bergen som har nesten 

har doblet andelen av de som melder seg som frivillige som faktisk blir frivillige til slutt. 

• Vi har gjennomført et opplæringsopplegg for mottaksansvarlige i lokalforeningene. 

• Vi har avholdt instruktørkurs med over 20 deltakere 

 

Nasjonale indikatorer Des 

forrige 

år 

Forrige 

tertial 

Nåsituasjon Årsambisjon Status 

Antall frivillige 4 725 

 

4 808 5018 5 700  

Andel frivillige som er fornøyd eller 

meget fornøyd med kommunikasjonen 

med og mellom frivillige i Røde Kors 

NA 

 

NA NA NA  

Antall medlemmer rekruttert av 

lokalforeninger 

696 

 

555 782 1 200  
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Distriktets indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon Status 

67. Legge til rette for og lære 

frivillige lokale ledere opp i 

bruken av alle verktøy, 

systemer, rutiner og 

rapporter som er aktuelle og 

kan gi den enkelte en mer 

effektiv frivillighet 

Vi har gjennomført kurs i 

digitale verktøy på 

TRØKK og gått gjennom 

Mitt Røde Kors med alle 

lokalt ansatte. Det 

gjenstår å rulle ut MRK 

til hele frivilligheten. 

Tilby webinar og fysiske 

kurs både lokalt og på 

distriktsnivå 

 

 

68. Tilby behovsrettede 

lederkurs på flere nivå og 

innen flere fag- og 

aktivitetsområder 

Vi har arrangert 

ledersamlinger i 

november 2022 

Arrangere ledersamlinger 

med kurs og 

kompetanseheving.  

 

69. Arrangere lederkurs og 

ledersamlinger etter behov. 

Arrangere 

lokalforeningssamling i 

årsmøtehelgen. Arrangere 

lokalforeningslederseminar 

om høsten. 

Vi har arrangert samling 

for 

lokalforeningslederere i 

november og mars.  

Tilby gode arenaer der 

ledere lokalt og på 

distriktsnivå kan bygge 

nettverk og få faglig input. 

 

70. Legge til rette for felles 

kampanjer og lokale 

kampanjer for rekruttering av 

nye medlemmer / 

støttemedlemmer og 

frivillige. 

I rekrutteringen av 

frivillige har vi først og 

fremst fokusert på 

mottak der vi ser 

betydelige resultater. I 

rekrutteringen av 

medlemmer har vi testet 

ut ulike kanaler for 

rekruttering uten å se 

gode resultater ennå. 

Høste av erfaringene fra 

den nasjonale 

frivillighetsundersøkelsen 

og vår egen undersøkelse i 

Bergen kommune, og sette 

inn tiltak basert på det 

arbeidet. 

 

 

71. Tilby opplæring i mottak 

av frivillige og i Mitt Røde 

Kors. 

Alle ansatte har fått 

opplæring, men ikke 

bredden av frivilligheten 

ennå. 

Tilby webinar og fysiske 

kurs lokalt.  

 

 

72. Tilby kurs for 

valgkomiteer. 

Det ble gjennomført kurs 

for valgkomiteer i Mai 

2022. 

Tilby webinar og fysiske 

kurs i september/oktober. 
 

73. Jevnlig besøk og 

telefonrunder med 

lokalforeningsledere, 

rådsledere og aktivitetsledere 

Distriktsstyret har hatt 

en ringerunde til 

lokalforeningslederne 

Lokale ledere skal ha fått 

besøk minst en gang i året, 

og telefonsamtale en gang 

hvert semester. 
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Distriktsråd omsorg indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon Status 

Omsorgssamling 102 deltakere, 6 

parallelle 

fagsamlinger 

90 deltakere, 5 

parallelle 

fagsamlinger 

 

  



Tilbake til innholdsfortegnelsen 

 

Side 67 av 166 
 

3.3 ÅPEN OG ENDRINGSDYKTIG  

 

Overskrifter fra 2022: 

• Vi hadde i mars en intern beredskapsuke med 12 ulike beredskapskurs, med 600 deltakere, 

220 unike deltakere. 

• Vi har avholdt flere lederkurs, både fysisk og på teams, styreseminar for lokalforeningsstyrer, 

valgkomitekurs, etc. 

 

Nasjonale indikatorer Des 

forrige 

år 

Forrige 

tertial 

Nåsituasjon Årsambisjon Status 

Antall gjennomførte kurs i 

lederutvikling ved lokal- eller 

distriktsforening 

0 

 

3 3 7  

Andel lokalforeninger med 

ungdomsrepresentant i styret (under 

30 år) 

32% 

 

31% 31% 40%  
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Distriktets indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon Status 

74. Arrangere beredskapskurs for ledere.  Vi har arrangert 12 

beredskapskurs i 

2022 

Utarbeide og 

oppdatere kurs i 

beredskaps- og 

kriseledelse 

 

75. Sikre at alle ledere kjenner 

organisasjonens verdigrunnlag og utøver 

sin ledelse i overenstemmelse med dette 

verdigrunnlaget. 

Ikke gjennomført Arrangere kurs og 

workshops om Røde 

Kors sitt mandat, om 

IHR og om Røde kors 

prinsippene 

 

76. Ha gode rutiner og verktøy for å 

håndtere interne konflikter. Tilby 

opplæring til ledere, tillitsvalgte og 

frivillige. 

Ikke gjennomført Utvikle og avholde 

kurs for å forebygge 

konflikter, og gi 

ledere trygghet i å ta 

tak i en konflikt. 

 

77. Legge til rette for kurs og annen 

opplæring, styreseminar, 

oppstartskonferanser, ledermøter og 

andre arenaer med dette som tema.  

Ulike tiltak er 

gjennomført for å 

hjelpe ulike 

lokalforeninger. 

Ha kontinuerlig fokus 

på Sjekkliste for 

velfungerende 

lokalforeninger 

 

78. Fornye beredskapsplanverk iht. 

gjeldene og nye planverk fra 

nasjonalkontoret. 

Ikke gjennomført, 

vil bli gjennomført i 

2023. 

Lage nytt planverk 

basert på erfaringene 

fra pandemien og de 

malene som 

nasjonalkontoret 

utvikler.  
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3.4 BÆREKRAFTIG OG ANSVARLIG  

 

 

Nasjonale indikatorer Des 

forrige 

år 

Forrige 

tertial 

Nåsituasjon Årsambisjon Status 

Årlig reduksjon i CO2-ekvivalenter fra 

flyreiser i Røde Kors  

NA 

 

-35% -23% -10%  

Andel lokal- og distriktsforeninger med 

godkjent GDPR-protokoll 

79% 

 

93% 93% 100%  

 

Distriktets indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon Status 

79. Tilby kurs og kompetanseheving 

på hvordan søke og rapportere på 

midler.  

Informasjonsmateriell rundt 

det å søke og rapportere på 

midler er oppdatert og 

utbedret, men det er ikke 

tilbudt kurs og det vil ikke bli 

tilbudt noen senere i år. 

Dette er en konsekvens av 

prioriteringer som har 

tvunget seg frem i år på 

grunn av 

migrasjonssituasjonen. 

Avholde minst 2 

kurs. 
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Årsregnskap og Balanse, sammendrag  
2022 ble et godt år for Hordaland Røde Kors, aktivitetsmessig og økonomisk. Sammen med lokale 
ledd har vi fått gjennomført alt som etter regler og råd har vært både lovlig og hensiktsmessig, og vi 
har holdt oss innenfor vedtatte økonomiske rammer.  
Hordaland Røde Kors fortsetter sin forsiktige økonomiske drift etter tidligere føringer vedtatt av 
årsmøtet. Vi vurderer vårt inntektspotensiale konservativt og budsjetterer ikke med inntekter vi ikke 
er sikre på å få. Er vi i tvil om kostnader, budsjetterer vi mer konservativt enn håpefullt. Denne 
strategien har igjennom de siste 16 år sikret at Hordaland Røde Kors har nådd sine økonomiske mål, 
er solid og uten likviditetsmessige utfordringer.  
 
2022 gav en omsetning på kr 38,2 millioner, mot budsjettert kr 23 millioner. Den store forskjellen 
skyldes i hovedsak inntekter vi i budsjetteringsprosessen ikke har oversikt over, og utgjøres i stor 
grad av penger som via søknadsportalsystemet blir fordelt videre til lokalforeningene.  
2022 gav et årsresultat på kr 1,78 millioner.  
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Resultatregnskap   

 

   
 

Resultat Budsjett Budsjett

hiå hiå Årsbudsjett

202 212 202212 2022

30 Salgsinntekter, avg.pl -358 823 -370 000 -370 000

32 Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet -1 091 130 -1 498 000 -1 498 000

33 Inntekter fra NRKors Sentralt -33 483 069 -18 492 823 -18 492 823
34 Offentlige inntekter -3 118 304 -2 715 858 -2 715 858

38 Gev. avgang anl.midlier -1 0 0

39 Andre driftsrelaterte inntekter -143 299 -165 000 -165 000

SUM INNTEKTER -38 194 625 -23 241 681 -23 241 681

TOTALE INNTEKTER -38 194 625 -23 241 681 -23 241 681

43 Varekjøp m/mva 261 503 260 000 260 000

SUM VAREKOSTNADER 261 503 260 000 260 000

50 Lønn ansatte 10 566 271 9 769 083 9 769 083

58 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft -250 991 0 0

59 Andre personalkostnader 317 678 185 000 185 000

SUM PERSONALKOSTNADER 10 632 958 9 954 083 9 954 083

60 Avskr./nedskrivninger 125 483 260 000 260 000

61 Frakt- og transportkostnader 6 581 4 000 4 000

63 Kostnader lokaler 668 732 831 000 831 000

64 Leie maskiner, inventar mv 297 506 315 700 315 700

65 Verktøy/inventar 673 922 254 500 254 500

66 Rep. vedlikehold 73 088 99 000 99 000

67 Div. innleide tjenester 4 348 203 1 575 104 1 575 104

68 Kontorkostnader 88 118 617 500 617 500

69 Telefon og porto mv 280 203 188 000 188 000

70 Kostnader transportmidler 29 210 75 000 75 000

SUM KONTORKOSTNADER 6 591 045 4 219 804 4 219 804

71 Kostnader og godtgj. for reiser 4 824 983 4 542 850 4 542 850

73 Markedsføring 129 060 165 500 165 500

75 Forsikringspremier, garanti mv 67 843 50 000 50 000

SUM REISER, TRYKKING, KOPIERING, FORS. 5 021 886 4 758 350 4 758 350

74 Kontingenter og gaver 58 536 389 000 389 000

76 Utgifter v/tjeneste 1 110 347 543 000 543 000

77 Møter, kurs og arrangementer 228 447 0 0

SUM MØTER, KURS OG ANDRE ARR. 1 397 330 932 000 932 000

TOTALE DRIFTSKOSTNADER 23 904 721 20 124 237 20 124 237

80 Finansinntekter -384 630 0 0

81 Finanskostnader 410 890 5 000 5 000

SUM NETTO FINANSPOSTER 26 260 5 000 5 000

87 Kontante bidrag 15 002 436 4 141 300 4 141 300

SUM TILSKUDD 15 002 436 4 141 300 4 141 300

TOTAL FINANS OG EKSTRAORD.POSTER 15 028 696 4 146 300 4 146 300

89 Overføringer og disponeringer -2 521 554 -1 030 000 -1 030 000

SUM OVERFØRING TIL/FRA BUNDNE MIDLER -2 521 554 -1 030 000 -1 030 000

TOTAL OVERFØRING TIL/FRA BUNDNE MIDLER -2 521 554 -1 030 000 -1 030 000

DRIFTSRESULTAT -1 782 762 -1 144 -1 144

Resultatrapport 202212 - Hordaland Røde Kors

Totalt 
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Aktivitetsregnskap   

  

Regnskap 2022 Regnskap 2021 Budsjett 2022

Note Totalt Totalt Totalt

Anskaffede midler

Medlemsinntekter 342 744 346 711 350 000

Offentlige tilskudd 1,2 3 118 304 4 941 851 2 715 858

Andre tilskudd 1,2 33 140 325 24 997 278 18 142 823

Innsamlede midler og gaver 93 299 90 228 165 000

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på:

- aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 3 1 499 953 4 038 886 1 868 000

Finans- og investeringsinntekter 384 630 192 863 0

Andre inntekter 1 0 0

Sum anskaffede midler 38 579 255 34 607 817 23 241 681

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0

Kostnader til organisasjonens formål fordelt på:

- tilskudd, bevilgn. mv. til oppf. av org. formål 15 002 436 17 400 718 4 141 300

- kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

2.1 Redde liv

20215 Kompetent og tydelig beredskapsaktør 601 553 2 364 564 567 000

20216 Beredskap og respons knyttet til akutte og psykososiale behov 201 292 522 434 178 200

20217 Videreutvikle Røde Kors Hjelpekorps 1 955 046 1 054 817 2 189 000

20218 Styrke førstehjelpskompetanse 89 027 103 454 144 500

2.2 Trygg oppvekst

20223 Barn og unge, inkludering 4 376 968 2 680 878 2 831 212

2.3 Liv i verdighet

20231 Tydelig talsperson for humanitære verdier og rettigheter 215 442 0 0

20232 Redusere ensomhet og isolasjon 495 943 607 180 368 392

20233 Redusere utenforskap og styrke mestring 2 076 727 1 497 867 1 464 143

20235 Bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov 2 090 641 105 254 0

3.1 Humanitær effekt

20313 Drive koordinert og målrettet samarbeid 52 790 304 262 300 000

3.2 Styrke frivilligheten

20322 Opplæring av frivillige 918 927 821 364 1 122 606

20323 Tilrettelegging for frivillige 6 016 185 5 562 153 6 486 779

20324 Styrke lokal ledelse 567 396 166 007 700 800

3.3 Åpen og endringsdyktig

20332 Videreutvikle en sunn organisasjonskultur 2 001 588 1 805 316 1 696 874

20334 Styrke likestilling, mangfold og ungdomsdeltakelse i alle ledd i organisasjonen2 990 0 5 000

3.4 Bærekraftig og ansvarlig

20343 Skape nye, og øke eksisterende, inntekter 1 116 629 961 184 1 125 506

Sum kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 22 779 145 18 556 735 19 180 012

Administrasjonskostnader 4,5,6 1 536 466 1 077 611 949 225

Sum forbrukte midler 7,8,9 39 318 047 37 035 064 24 270 537

Årets aktivitetsresultat -738 792 -2 427 247 -1 028 856

Tillegg/reduksjon av formålskapital

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 0 641 0

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 278 446 -2 207 011 -1 030 000

Annen formålskapital -1 017 238 -220 877 0

Sum tillegg/reduksjon av formålskapital 10, 11 -738 792 -2 427 247 -1 030 000

Hordaland Røde Kors
Aktivitetsregnskap for 2022
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Balanse    

 

Note

Balanse pr. 

31.12.2022

Balanse pr. 

31.12.2021

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0

Transportmidler, inventar og maskiner 12 80 995 206 478

Finansielle anleggsmidler 2 2

Sum anleggsmidler  80 998 206 481

Varer 0 0

Fordringer 13 1 558 520 1 461 451

Bankinnskudd, kontanter og lignende 14 37 617 354 41 400 456

Finansielle omløpsmidler 14 8 222 875 4 629 551

Sum omløpsmidler 47 398 749 47 491 458

SUM EIENDELER 47 479 746 47 697 939

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 266 218 266 218

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 24 566 246 24 287 801

Annen formålskapital 14 511 055 15 528 292

Sum formålskapital 10, 11 39 343 519 40 082 311

Sum langsiktig gjeld 0 0

  

Leverandørgjeld 4 702 659 3 650 027

Skyldige offentlige avgifter 66 966 59 462

Annen kortsiktig gjeld 15 3 366 603 3 906 138

Sum kortsiktig gjeld 8 136 227 7 615 628

   

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 47 479 746 47 697 939

Bjørn Arild Fjeldsbø, styrets leder                                 Thorbjørn Fosse, daglig leder

Nina Solvår Sælen, 1. nestleder                                   Tor Eivind Moss, 2. nestleder             

Geir Langeland, styremedlem                                      Idar Sunde, styremedlem

Janne Mortensen, styremedlem                                   Kristian Lundemo, styremedlem RKH            

Helene M Myrdahl, styremedlem RKO                         Arvid F Ekberg, styremedlem RKU

Hordaland Røde Kors
Balanse pr. 31.12.2022

Styrets godkjenning av årsregnskapet 2022

Midtun, 31. desember 2022/ 6. februar 2023

Signering gjennomføres elektronisk:
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Regnskapsprinsipper  

 

  
 

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet for Hordaland Røde Kors er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for 

ideelle organisasjoner.

Klassifisering av inntekter

Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet. Offentlige tilskudd som det knytter 

seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av kostnader knyttet til den støttede aktivitet. Ikke 

inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen som en forpliktelse under Ubrukte statsmidler. 

Verdien av tingsgaver måles til virkelig verdi på mottakstidspunktet.

Klassifisering av kostnader

I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i tre hovedgrupper: kostnader til anskaffelse av midler, 

kostnader til formålet og administrasjonskostnader.

Klassifisering av eiendeler og gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

balansedagen, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 

anleggsmidler eller langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig 

verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler 

vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å 

være forbigående.

Vurdering av fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen etter fradrag for avsetning til dekning av 

påregnelig tap.

Vurdering av varelager

Varelageret er bokført til kostpris. Det foretaes eventuelt nedskrivning for påregnelig ukurans.

Vurdering av driftsmidler

Varige driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost fratrukket ordinære bedriftsøkonomiske 

avskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid av 

kostverdier.

Lønnskostnader

Norges Røde Kors er arbeidsgiver for alle ansatte på distriktskontoret. Første uke i hver måned 

faktureres distriktskontoret for lønn (inkludert feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon), reise og 

utlegg for sine ansatte for foregående måned. Feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon avsettes 

og gjøres opp hos Norges Røde Kors. Fakturering skjer uten merverdiavgift grunnet unntak for 

ideelle organisasjoner på tjenester internt i organisasjonen.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Formålskapitalbevegelser

Midler som organisasjonen har øremerket fra egne midler er oppført under Formålskapital med 

selvpålagte restriksjoner.
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Noter    

 

Note 1 Spesifikasjon av tilskudd

2022 2021

Statstilskudd 712 243 650 000

Fylkeskommunale tilskudd 806 000 1 433 198

Kommunale tilskudd 515 000 590 000

Andre offentlige tilskudd 1 085 061 2 268 653

Sum offentlige tilskudd 3 118 304 4 941 851

Tilskudd fra Norges Røde Kors 30 067 224 22 493 242

Innsamlede midler flyktninger 0 0

Tilskudd fra fond lokal humanitær aktivitet 659 000 664 000

Tilskudd fra andre Røde Kors-ledd 239 986 240 000

Tjenester fra Norges Røde Kors 2 174 115 1 600 036

Sum andre tilskudd 33 140 325 24 997 278

Totale tilskudd 36 258 629 29 939 129

Note 2 Transaksjoner med nærstående parter

Fra Norges Røde Kors

Tilskudd 30 067 224

Pro bono-tjenester 2 174 115

Videreformidlede eksterne tilskudd 986 643

Videreformidlet momskompensasjon 1 085 061

Til Norges Røde Kors

Tilskudd 200 000

Lønnskostnader 13 276 439

Fra lokalforeninger

Deltakeravgift 627 543

Til lokalforeninger

Tilskudd 14 555 298

Fra andre nærstående parter

Røde Kors Førstehjelp, husleie 667 860

Røde Kors Førstehjelp, felleskostnader lokaler 62 719

Til andre nærstående parter

Røde Kors Førstehjelp, utstyr 73 677

Røde Kors Førstehjelp, felleskostnader lokaler 57 516

Note 3 Spesifikasjon av inntekter fra aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål

2022 2021

Salgsinntekter 358 823 360 891

Inntekter fra distriktet 1 091 130 3 042 369

Andre driftsrelaterte inntekter 50 000 635 626

Sum 1 499 953 4 038 886

Etter regnskapsloven skal det opplyses om transaksjoner med nærstående parter. For Hordaland Røde Kors er Norges Røde Kors og 

de lokale Røde Kors-foreningene nærstående parter. Nedenfor vises en oversikt over vesentlige transaksjoner med disse.

En vesentlig del av driften finansieres av ulike tilskudd fra Norges Røde Kors. Arbeidsgiveransvaret for de ansatte ligger hos Norges 

Røde Kors, jf. regnskapsprinsippene for ytterligere opplysninger.

For Hordaland Røde Kors er også Røde Kors Førstehjelp AS nærstående part. Vesentlige transaksjoner er vist nedenfor.
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Note 4 Fordeling av felleskostnader

Note 5 Administrasjons- og formålsprosent

2022 2021 2020 2019 2018

Sum adm.kostnader 1 536 466 1 077 611 1 952 299 934 064 1 761 436

Sum forbrukte midler 39 318 047 37 035 064 32 607 928 23 398 886 22 100 129

Administrasjonsprosent 3,9 % 2,9 % 6,0 % 4,0 % 8,0 %

2022 2021 2020 2019 2018

Kostnader til formålet 37 781 581 35 957 453 30 655 629 22 464 821 20 338 993

Sum forbrukte midler 39 318 047 37 035 064 32 607 928 23 398 886 22 100 129

Formålsprosent 96,1 % 97,1 % 94,0 % 96,0 % 92,0 %

Note 6 Ytelser til ledelsen

2022 2021

Ytelser til styret

Lønn og honorar

Andre godtgjørelser

Sum ytelser til styret 0 0

Ytelser til revisor

Ordinær revisjon 98 893 58 188

Særattestasjoner 36 850

Rådgivning 43 500

Andre tjenester

Sum ytelser til revisor (inkl. mva.) 135 743 101 688

Note 7 Kostnader til anskaffelse av midler

2022 2021

Varekjøp m/mva 261 503 253 697

Lønn ansatte 10 566 271 9 154 641

Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft -250 991 -341 141

Andre personalkostnader 317 678 198 333

Avskr./nedskrivninger 125 483 312 080

Frakt- og transportkostnader 6 581 2 058

Kostnader lokaler 668 732 1 726 091

Leie maskiner, inventar mv 297 506 100 149

Verktøy/inventar 673 922 317 264

Rep. vedlikehold 73 088 116 768

Div. innleide tjenester 4 348 203 2 198 823

Kontorkostnader 88 118 63 199

Telefon og porto mv 280 203 321 115

Kostnader transportmidler 29 210 35 872

Kostnader og godtgj. for reiser 4 824 983 1 707 460

Markedsføring 129 060 56 633

Kontingenter og gaver 58 536 437 364

Forsikringspremier, garanti mv 67 843 48 946

Utgifter v/tjeneste 1 110 347 3 126 787

Møter, kurs og arrangementer 228 447 -87 101

Tap mv 0 -123 263

Totalt 23 904 721 19 625 775

I følge regnskapsstandard for ideelle organisasjoner er administrasjon de aktivitetene som gjøres for å drive organisasjonen, og de 

kostnader som ikke kan henføres til bestemte aktiviteter. Dette er kostnader som overordnet ledelse, revisor- og advokathonorar og 

utarbeidelse av offentlige regnskaper. Fordelingen av felleskostnader er beskrevet i note 3. Administrasjon har sin andel av fordelte 

felleskostnader.

Alle ansatte i Hordaland Røde Kors er ansatt for å arbeide med en eller flere formålsaktiviteter og kostnaden for disse personene er 

fordel på de ulike aktivitetene. Felleskostnadene er fordelt på hovedaktiviteter i forhold til lønnskostnader som er knyttet opp mot 

aktiviteten.
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Note 8 Artsinndeling av kostnader

2022 2021

Varekjøp 261 503 253 697

Personalkostnader 10 632 958 9 011 833

Avskrivninger 125 483 312 080

Andre driftskostnader 12 884 777 10 048 164

Finanskostnader 410 890 8 573

Tilskudd 15 002 436 17 400 718

Sum kostnader 39 318 047 37 035 064

Note 9 Antall årsverk

2022 2021

Antall årsverk - fast ansatte 17,6 14,8

Antall årsverk - midlertidig ansatte 3,0 3,9

Totalt 20,6 18,7

Konferer punktet "Lønnskostnader" under Regnskapsprinsipper.

Note 10 Endringer i formålskapital

Annen formåls-

kapital

Formåls-kapital 

med selvpålagte 

restriksjoner

Formåls-

kapital med 

eksternt 

pålagte 

restriksjoner

Total formåls-

kapital

Formålskapital pr. 01.01.2022 15 528 292 24 287 801 266 218 40 082 311

Tilførsel av kapital 1 782 762 3 619 831 0 5 402 594

Bruk av kapital -2 800 000 -3 341 385 0 -6 141 385

Totalt til disponering: 1 782 762 0 0 1 782 762

 Årets aktivitetsresultat -738 792

A. Disponert andel av årets aktivitetsresultat 738 792

B. Udisponert andel av årets aktivitetsresultat 0

Formålskapital pr. 31.12.2022 14 511 055 24 566 247 266 218 39 343 519

Note 11 Spesifikasjon av formålskapital med restriksjoner

Formålskapital med eksterne restriksjoner 2022 2021 Endring

Beredskapsfond 266 218 266 218 0

Sum formålskapital med eksterne restriksjoner 266 218 266 218 0

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 2 022 2 021 Endring

Levende hus 2 408 968 3 673 424 -1 264 455

Røde Kors fondet for Hordaland 12 376 679 12 201 578 175 101

Årsmøtevedtak - støtte lokale ledd 1 268 431 1 506 431 -238 000

Årsmøtevedtak - sparing beredskap 3 150 000 2 150 000 1 000 000

Årsmøtevedtak - innkjøp KO-vogner 400 000 400 000 0

Årsmøtevedtak - Oppgradering kontor 145 824 235 188 -89 364

Årsmøtevedtak - Rekrutteringsprosjekt 647 692 763 528 -115 836

Årsmøtevedtak - Ensomhetsprosjekt 1 668 652 1 857 652 -189 000

Årsmøtevedtak - BARK-satsing 500 000 500 000 0

Årsmøtevedtak - krisepakkefond 1 000 000 1 000 000 0

Årsmøtevedtak - toppfinansiering investering lokale ledd 1 000 000 0 1 000 000

Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner 24 566 246 24 287 801 278 446
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Note 12 Avskrivninger og varige driftsmidler

Inventar Transport-midler

Totalt varige 

driftsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.2022 222 833 1 294 157 1 516 990

Tilgang i året 276 256 0 276 256

Avgang i året 0 -509 436 -509 436

Anskaffelseskost pr. 31.12.2022 499 089 784 721 1 283 810

Akkumulerte avskrivninger 01.01.2022 93 050 1 217 462 1 310 512

Årets ordinære avskrivninger 325 044 76 695 401 739

Akkumulerte avskrivninger avgang -509 436 -509 436

Akk. avskrivninger pr. 31.12.2022 418 094 784 721 1 202 815

Akk. nedskrivninger pr. 31.12.2022 0 0

Bokført verdi pr. 31.12.2022 80 995 0 80 995

Note 13 Fordringer

2022 2021

Forskudd ansatte 575 1 981

Kundefordringer 1 369 594 875 221

Mellomregning RK-ledd 0 0

Delkredere 0 0

Forskuddsbetalte kostnader 148 595 584 249

Påløpte inntekter 39 756 0

Andre fordringer 0 0

Totalt 1 558 520 1 461 451

Note 14 Kontanter og bankinnskudd

2022 2021

Kontanter og bankinnskudd 45 840 229 46 030 007

Av dette er følgende bundet:

2022 2021

Avsetninger for forpliktelser 8 136 227 7 615 628

Sum bundne midler 8 136 227 7 615 628

Likvide midler til disposisjon 37 704 002 38 414 379

Note 15 Annen kortsiktig gjeld

2022 2021

Mellomregning RK 558 692 495 552

Mellomregning Norges RK 0 1 628

Nedlagte lokalforeninger 635 158 510 117

Tilskuddsgjeld 447 802 447 802

Skyldig tilskudd / Restmidler 15 368 31 283

Akt.tilskudd fra NRKors - bevilget i året 22 158 932 17 445 085

Akt.tilskudd fra NRKors - ovf. aktivitet i året -21 001 459 -15 758 799

Påløpte kostnader 502 109 683 470

Aktiverte inntekter 50 000 50 000

Totalt 3 366 603 3 906 138

Finansielle omløpsmidler gjelder fondssparing.
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Presisering årsregnskap 
Anskaffede midler viser driftsinntekter som i en ordinær resultatrapport, men inkluderer også 
finansinntekter – altså renter. Differansen mot budsjett skyldes hovedsakelig:   
 

• Mye høyere tilskudd til aktiviteter enn budsjettert, spesielt innenfor omsorgsfeltet.  

• Ikke budsjetterte renteinntekter eller momskompensasjon. 

 

Forbrukte midler viser driftskostnader inkl. finanskostnader, og tilskudd viderebetalt til 

lokalforeninger. Denne skiller ikke bare mellom konto som ordinær resultatrapport, men også 

mellom de ulike målene Norges Røde Kors har satt for driften vår. Tilskudd til 

administrasjonskostnader (dvs. drift av kontor, distriktsstyre og årsmøte) og viderebetalinger av 

tilskudd til lokalforeninger er holdt separat. Forskjeller mellom resultat og budsjett skyldes 

hovedsakelig:  

 

• Høyere kostnader/utbetalinger av aktivitetstilskudd til lokalforeninger enn budsjettert, 

spesielt innen omsorgsfeltet.  

• Kostnader i forbindelse med mottak for ukrainske flyktninger på Kokstad, dette er det 

naturlig nok ikke tatt høyde for i budsjettet. 

• Høyere lønnskostnader enn budsjettert grunnet økning av årsverk, samt innleid personell. 

• Felleskostnader er budsjettert under drift av kontor, men må i årsregnskapet fordeles på de 

ulike aktivitetene for å få en reell administrasjonsprosent for driften av distrikter og 

nasjonalkontor. 

• Finanskostnad knyttet til nedgang i verdi for investert kapital. 

 

Formålskapital viser tilførsel og bruk av formålskapital, fordelt på Formålskapital med eksternt 

pålagte restriksjoner, Formålskapital med selvpålagte restriksjoner og Annen formålskapital. 

Differansen i forhold til budsjett skyldes:  

• Selvpålagte restriksjoner; renter humanitært fond, øremerkede midler fra tidligere år brukt i 
løpet av året, øremerkede midler satt av til fremtidig bruk, årsoppgjørsdisposisjoner fra året 
før.  

• Annen; ikke budsjetterte årsoppgjørsdisposisjoner fra året før, overskudd fra inneværende år  
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Revisjonsberetning  
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Kontrollkomiteens rapport   
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Forslag til vedtak og årsoppgjørsdisposisjoner  
A) 
Årsmøtet godkjenner distriktsstyrets forslag til årsberetning for Hordaland Røde Kors 2022, 
distriktsstyrets forslag til årsregnskap for 2022 med noter, revisjonsberetningen og 
kontrollkomiteens rapport for 2022. 
 
B) 
Årsmøtet vedtar at disponibelt årsoverskudd for 2022, kr 1 782 762,- skal disponeres slik; 

1. Driftsfond                     882 762,-          
2. Innskudd i fond for toppfinansiering og distriktets fond    900 000,- 

Sum                      1 782 762,-  
 
C) 
Årsmøtet vedtar at alle rentene fra Hordaland Røde Kors Humanitære Fond legges til den enkelte 
konto i fondet, og at det dermed ikke utbetales avkastning fra fondet, siden den lave renten 
medfører at fondet ikke opprettholder sin justerte verdi. 
 
FORKLARINGER TIL FORESLÅTTE ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 
 

1. Driftsfond                    882 762,-      
Overskuddet foreslås benyttet til å finansiere aktiviteter som vi gjennom interne og eksterne 
søknader ikke har fått de forventede tildelte midler til i 2023. Eksempler på slike aktiviteter 
er: 

• Aktiviteter på asylmottak 

• Ensomhetsbekjempelse 

• RØFF samling for veiledere 
 
 
 

2. Innskudd i fond for toppfinansiering og distriktets fond   900 000,- 
Halvparten (450 000,-) settes inn på fond for toppfinansiering, som gir finansieringstilskudd 
til investeringer i regi av lokale ledd i Røde Kors i Hordaland. Fondet er en kilde til å få inn de 
siste pengene, slik at man kommer i gang, får realisert sine planer og raskere enn ellers øker 
sin evne til å levere mer og bedre humanitær innsats i sitt område. Den andre halvparten 
(450.000) settes inn i distriktets fond. 
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Handlingsprogram, inkludert Beredskapsstrategi 2023-2030 

  

 

Handlingsplanen skal beskrive hvordan distriktet oppfyller sitt mandat og bidrar til at Røde 

Kors når ambisjonene handlingsprogram (HAPRO), samt legge til rette for at 

organisasjonen gjennom landsmøteperioden når målene som er beskrevet i Røde Kors' 

Hovedprogram 2021-2023 (HOP).  

Alle som er knyttet til Røde Kors i Norge, på lokalt, distriktsvis, nasjonalt og internasjonalt 

plan, er forpliktet til å innrette sine strategier, planer og prioriteringer i samsvar med 

felles nasjonale prioriteringer i handlingsprogrammet og hovedprogrammet. 

Målkartet er en forenklet fremstilling av hovedprogrammet og inneholder de strategiske 

målene som organisasjonen skal arbeide mot i inneværende treårsperiode. Hvert av 

målene i målkartet er beskrevet gjennom «vi vil-mål» som beskriver «hva vi vil gjøre» for 

å nå det bestemte målet.  

Rapportering 

For hvert tertial rapporteres det overordet på de strategiske målene og på 

styringsindikatorene i Mot felles mål-systemet. 

Om distriktet (distriktets strategi/mandat) 

I RØDE KORS I HORDALAND OPPNÅR VI VÅRE MÅL VED AT FLERE, FLINKERE FRIVILLIGE YTER 

MER VERDIFULL HUMANITÆR INNSATS 

FOR Å HA NØDVENDIG KOMPETANSE OG RESSURSER MÅ VI PRIORITERE! 

I RØDE KORS I HORDALAND PRIORITERER VI: 

• Å være ledende i landet på beredskap, hjelpekorps, ensomhetsbekjempelse, økt 

lokal kapasitet, lederutvikling, og verving og ivaretakelse av medlemmer/frivillige 

• Å være gode på BARK, RØFF, Ferie for alle, unge i sårbare livssituasjoner og 

internasjonalt samarbeidsprosjekt 

• Å være faglig rådgiver og pådriver for Røde Kors ungdom og leksehjelp 

• Å være nysgjerrig på å forstå kompleksiteten i sammensatte levekårsutfordringer, 

og kartlegge og prioritere tiltak som kan hindre og lindre de humanitære 

konsekvensene. 

 

 

 

Vedtatt i distriktsårsmøtet 18.03.2023 
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Alle ledd i Hordaland Røde Kors skal bruke Røde Kors vurderingen før nye aktiviteter 

startes og i løpende vurdering av eksisterende aktiviteter! 

RØDE KORS VURDERINGEN 

1. Det skal foreligge er udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner. 

2. Aktivitetene følger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til våre prinsipper. 

3. Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig 

forankring. 

4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven. 

Det som er nevnt i dette handlingsprogrammet har vi et felles og helhetlig søkelys på, i 

hele distriktet. Andre lokale behov tas med i lokale handlingsplaner. 

 

Målkartet til Røde Kors i Norge 2021 – 2023 

 

 

 

Målkartet ble besluttet av Landsmøtet oktober 2020. 

Den nye handlingsplanen til Hordaland Røde Kors ligger i mål- og resultatstyringssystemet 

Corporater på Korsveien. I mange av tabellene under vil du se at det står en tekst, pluss en 

årsambisjon som er angitt enten som et tallfestet mål, eller som et ja/nei-mål.   
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Samfunnsmål – styringsindikatorer, prosjekter og leveranser 

2.1L REDDE LIV lokalt 

Vi vil: 

1. Være en kompetent og tydelig beredskapsaktør som samhandler godt med 

offentlige myndigheter og andre aktører for å redde liv og helse i egne 

lokalsamfunn, også ved hendelser som forsterkes av klimaendringer  

2. Respondere på akutte fysiske og psykososiale behov, ved å styrke 

kompetanse og kapasitet i hele Røde Kors  

3. Videreutvikle Røde Kors Hjelpekorps som aktør i redningstjenesten med 

kompetanse og kapasitet til å respondere på samfunnets behov  

4. Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap  

 

Distriktets mål og prioriteringer 

-Hordaland Røde Kors Hjelpekorps skal ha nok frivillige med rett kompetanse til å kunne 

bistå samfunnet for å hjelpe personer i sårbare situasjoner under søk og redningsoppdrag. 

-Hordaland Røde Kors Hjelpekorps skal bidra til at lokale Hjelpekorps får kurs i Videregående 

kunnskap og spesialkompetanse på kvalifisert nivå 

-Hordaland Røde Kors Hjelpekorps skal bidra til å videreutvikle kompetanse og beholde 

frivillige i organisasjonen  

-Hordaland Røde Kors Hjelpekorps skal bidra til å opprettholde og videreutvikle lokale 

Hjelpekorps 

-Hordaland Røde Kors Hjelpekorps skal bidra til å opprettholde og videreutvikle RØFF aktivitet i 

distriktet   

 

Distriktets prosjekter og leveranser for å nå mål 

Prosjekt og leveranser Sammenheng 

med mål 

Ansvarlig Leveres/ferdig Kommentar 

1. Tilby verktøy og maler 

for aktuelle 

beredskapsbehov 

HOP 1 

 

Lars Atle 

Skorpen 

31.des.2023  

2. Ivareta 

beredskapsdialogen med 

regionale myndigheter og 

være partner i alle lokale 

samarbeidsavtaler om 

beredskap med 

kommunene 

HOP 1 

 

Thorbjørn 

Fosse, Lars 

Atle 

Skorpen 

31.des.2023  
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Prosjekt og leveranser Sammenheng 

med mål 

Ansvarlig Leveres/ferdig Kommentar 

3. Legge til rette for lokal 

kompetanse på 

ivaretagelse av egne 

frivillige og stille med 

ettersamtale-tilbud ved 

lokale behov 

HOP 2 

 

Elise 

Smines 

Eriksen 

31.des.2023  

4. Tilby deltagelse og 

tilrettelegging av 

beredskapsaktiviteter, 

både for den enkelte 

lokalforening og for 

fellesaktiviteter, som 

kurs og øvelser, planverk 

og dokumentasjon 

HOP 1 

 

Lars Atle 

Skorpen 

31.des.2023  

5. RØFF-satsing  Me skal være 

gode på RØFF-

aktivitet i 

Hordaland  

Øystein 

Sundfjord 

  

6. Koordinere 

beredskapstiltak og 

beredskapsinnsats når 

mer enn en lokalforening 

er involvert 

HOP 1 

 

Thorbjørn 

Fosse, Lars 

Atle 

Skorpen 

31.des.2023  

7. Bistå i utvikling av 

lokalforeningers 

beredskapsplaner for 

egne aktiviteter og 

gjennomføringen av disse 

ved behov. 

HOP 1 

 

Lars Atle 

Skorpen 

31.des.2023  

8. Være ledende på 

tilbud om opplæring, 

kompetanseutvikling og 

rådgiving i alle ledd av 

beredskapsverdikjeden 

HOP 1 

 

Lars Atle 

Skorpen 

31.des.2023  
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Nasjonale indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 

2023 

9. Antall godkjente hjelpekorpsere (uten krav om 

ID-kort) 

612 690 

10. Andel kommuner med skriftlig samarbeidsavtale 

med Røde Kors om beredskap 

100% 100% 

11. Svarprosent på søksoppdrag i SAR-systemet 95,6% 100% 

12. Gjennomført beredskapsøvelse i distriktet 100% 100% 

13. Antall frivillige som har gjennomført 

førstehjelpsopplæring 

616 1 300 

14. Antall frivillige som har gjennomført 

beredskapskurs 

220 250 

 

Distriktets indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 

2023 

15. BEREDSKAP: Antall felles publikumskampanjer 

innen beredskap, som førstehjelp, egenberedskap, 

folkeopplysning, osv. 

 3 

16. Hjelpekorps: 10 deltakere på Aksjonsledelse Søk 

og Redning barmark eller på Finse  

 10 

17. Hjelpekorps: Økte kompetanse og bevisstheten 

for fullskalainnsats og ha 2 deltakere på Fagkurs søk 

og redning  

 2 

18. Hjelpekorps: Arrangere KOV i region vest med 

minimum fem deltakere fra Hordaland  

 5 

19. Hjelpekorps: 20 nye medlemmer i Hordaland 

med LSOR kompetanse  

 20 

20. Hjelpekorps: 10 nye deltakere med VSJØ 

kompetanse  

 10 

21. Hjelpekorps: 10 nye medlemmer fra 

Hjelpekorpset med Instruktørkompetanse  

 10 

22. Hjelpekorps: 20 nye medlemmer med VFØR 

kompetanse  

 20 
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Distriktets indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 

2023 

23. Hjelpekorps: 10 nye medlemmer med Kvalifisert 

ATV kompetanse  

 10 

24. Hjelpekorps: 12 nye medlemmer med Sminke og 

markør kompetanse 

 12 

25. Hjelpekorps: 10 nye medlemmer med 

Videregående skredredningskompetanse  

 10 

26. Hjelpekorps: 10 nye medlemmer med ferdsel 

vinter kompetanse   

 10 

27. Hjelpekorps: 2 nye medlemmer med på Fagkurs 

skred kompetanse  

 2 

28. Hjelpekorps: 5 nye medlemmer med 

idrettsskadekompetanse 

 5 

29. Hjelpekorps: -Distriktsrådet skal tilrettelegge 

for rådgiving i planleggingsfasen for gjennomføring 

av øvelser lokalt  

 Ja 

30. Hjelpekorps: En representant fra d-rådet eller 

blant faglederne skal delta på en områdeøvelser 

eller Samvirkeøvelser i alle 5 områder i Hordaland  

 Ja 

31. Hjelpekorps: Arrangere områdeseminarer for å 

utvikle digital kompetanse i Hjelpekorpset både 

innenfor operativ virksomhet og administrativ 

virksomhet  

 Ja 

32. Hjelpekorps: Opprettholde spesialgrupper  Ja 

33. Hjelpekorps: Bidra til gjennomføring av RM/DM i 

region vest 

 Ja 

34. Hjelpekorps: Bli ledende i landet på godkjente 

medlemmer som stiller på søk og redningsoppdrag 

med rett kompetanse og utstyr  

 Ja 

35. Hjelpekorps: Bistå med informasjon om 

muligheter for å søke om økonomisk støtte til utstyr 

og kompetanseheving 

 Ja 
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Distriktets indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 

2023 

36. Hjelpekorps: Bruke media aktivt for mer 

synlighet. Støtte korps som ønsker å kjøre felles 

grunnkurs på tvers av korps/områder. Tilrettelegge 

for mediastøtte for hjelpekorpsene. 

 Ja 

 

37. Hjelpekorps: Styrke rekrutering i lokale 

Hjelpekorps 

 Ja 

38. Hjelpekorps: Bidra til å bygge god kultur for 

ledelse, kompetanse og øvelser  

 Ja 

39. Hjelpekorps: Styrke kunnskapen om Røde Kors-

vurderingen i lokale hjelpekorps  

 Ja 

40. RØFF: Bistå aktive lokalforeninger med 

Rådgiving 

 Ja 

41. RØFF: Koordinere og gi råd til lokalforeninger 

som ønsker å starte med RØFF-aktivitet 

 Ja 

42. RØFF: Gjøre det lettere å starte RØFF-aktivitet   Ja 

43. RKU: Sørge for at alle som opptrer på vegne av 

Røde Kors har kunnskap om førstehjelp og 

psykososial førstehjelp ved å holde flere 

førstehjelpskurs. 

 Ja 

44. RKU: Videreutvikle Røde Kors Ungdom som 

sentral, kompetent og tydelig aktører i 

beredskapsarbeidet ved å begynne arbeidet med å 

lage en beredskapsplan for hendelser som forårsaker 

dårlig psykisk helse for ungdom. 

 Ja 

 

45. Antall lokalforeninger med aktiviteten 

Hjelpekorps 

29 30 

46. Antall frivillige i aktiviteten Hjelpekorps 1 974 2 000 

47. Antall lokalforeninger med aktiviteten Røde Kors 

Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) 

5 8 

48. Antall frivillige i aktiviteten Røde Kors Friluftsliv 

og Førstehjelp (RØFF) 

30 60 
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Kurs og arrangement Ansvarlig Tidspunkt 

49. Ledersamling   Distriktsrådet  Høst 

50. Lagledersamling   Fagleder 

Ettersøkning  

Høst 
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2.2 TRYGG OPPVEKST 

 

Vi vil: 

1. Fremme og beskytte barn og unges rettigheter og sørge for at deres stemme 

blir hørt, uavhengig av oppholdsstatus  

2. Forebygge og redusere ensomhet og psykiske plager blant barn og unge  

3. Forebygge og redusere utenforskap og frafall i skolen  

4. Forebygge vold-, rus- og kriminalitetsproblematikk blant barn og unge  

5. Gi unge mulighet til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet sitt gjennom frivillig 

engasjement   

 

Distriktets mål og prioriteringer 

Distriktsaktivitet Ferie for alle 

• Veksten i aktiviteten fortsetter. Det arrangeres flere ferieopphold, som totalt sett når 

flere deltakere enn året før. 

• Vi styrker evnen vår til å gjøre gode Røde Kors-vurderinger og forbedrer nettverket 

av "påmeldere" i hjelpeapparatet for å sikre et reelt tilbud til lavinntektsfamilier i hele 

distriktet.  

• Vi styrker den frivillige bærekraften slik at aktiviteten kan vokse på en kontrollert måte 

i årene som kommer. 

Barnas Røde Kors-satsing 

• Flest mulig bærekraftige BARK-avdelinger i Hordaland 

• Redusere administrasjon for frivillige BARK-ledere 

• God tilrettelegging av lokal BARK-aktivitet 

• Befolkningens kjennskap til BARK styrkes 

• Styrke førstehjelps- og beredskapskunneskapene i BARK 

Røde Kors Ungdom  

• Skal være et talerør for unge stemmer og sikre ung medvirkning 

• Fremme viktigheten av sosiale møteplasser for ungdom 

 

Distriktets prosjekter og leveranser for å nå mål 

Prosjekt og 

leveranser 

Sammenheng 

med mål 

Ansvarlig Leveres/ferdig Kommentar 

51. BARK-satsing BARK Alexander 

Benjamin 
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Nasjonale indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 2023 

52. Antall frivillige i aktiviteter for barn og unge 610 650 

53. Antall frivillige i aktiviteter for Røde Kors 

Ungdom 

119 150 

54. Antall deltagere i Ferie for alle 448 620 

55. Antall deltagere Fellesverk 1490 1 400 

56. Antall BARK-grupper 26 28 

57. Svarprosent Kors på halsen 70% 75% 

 

Distriktets indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 

2023 

58. FFA: Antall ferieopphold Ferie for alle  12 

59. FFA: D-råd Omsorg vedtar mandat og 

ressursgruppe opprettes 

 Ja 

60. FFA: Vi har aktive påmeldere i alle kommuner i 

Hordaland 

 Ja 

61. FFA: Antall ferieledere i aktiviteten Ferie for alle 5 10 

62. BARK: Antall nye medarbeidere i 50%-stillinger i 

Ullensvang 

 2 

63. BARK: Det opprettes et aktivitetsledernettverk 

for BARK i Hordaland 

 Ja 

64. BARK: Antall møter i aktivitetsledernettverket 

for BARK 

 4 

65. BARK: Andel av BARK-gruppene som har deltatt i 

aktivitetsledernettverket minst én gang 

 80% 

66. BARK: Antall BARK-grupper som deltar på 

pilotversjon av mer tilgjengeliggjort og differensiert 

oppvekstkurs 

 6 

67. BARK: Antall BARK-grupper som deltar på 

workshop for aktivitetsleder/ressursgruppe 

 6 

68. BARK: Røde Kors-vurdering for videre 

tilrettelegging av flere lokale tilrettelegger-ressurser 

 Ja 
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Distriktets indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 

2023 

69. BARK: Opprette førstehjelpskurs for BARK-

grupper som de frivillige selv kan holde og 

gjennomføre 

 Ja 

70. BARK: Aktivitetsledere og lokalt ansatte er 

tilfredse med oppfølgingen fra distriktet 

 100% 

71. BARK: Opprette frivillig kommunikasjonsgruppe 

for å gjøre BARK mer kjent 

 Ja 

72. RKU: Være et talerør for unge stemmer og sikre 

ung medvirkning ved å delta på distriktsrådmøter, 

bruke sosiale medier med stands på markeringer. 

 Ja 

73. RKU: Fremme viktigheten av sosiale møteplasser 

for ungdom og tilrettelegge for at dette eksisterer 

flest mulig steder ved å fortsette arbeidet med 

oppstart av Treffpunkt i Arna og Åsane og Osterøy. 

 Ja 

 

74. RKU: Fremme ung medvirkning og ung til ung 

metodikken. Legge til rette for at ungdom har en 

stemme og selvbestemmelsesrett i samfunnet og i 

organisasjonen ved å fortsette 

«Lokalforeningsrunden», holde distriktsråd Ungdom-

møter, delta på årsmøte og andre samlinger. 

 Ja 

 

75. Antall frivillige i aktiviteten Ferie for alle 41 95 

 

Kurs og arrangement Ansvarlig Tidspunkt 

76. FFA: Fagsamling vår  Tonje 

Nesslin 

 

77. Omsorgssamlingen: Fagsamling FFA  Tonje 

Nesslin 

 

78. Ungdomssamling  Alexander 

Benjamin 

 

79. Omsorgssamlingen: Fagsamling BARK  Alexander 

Benjamin 
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2.3 LIV I VERDIGHET 

 

Vi vil: 

1. Være en tydelig talsperson for humanitære verdier og rettigheter i alt vi gjør  

2. Redusere ensomhet og isolasjon  

3. Redusere utenforskap og styrke mestring  

4. Gi mennesker mulighet til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet sitt gjennom 

frivillig engasjement  

5. Bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov for mennesker som står 

utenfor velferdsstatens helsehjelp og sikkerhetsnett  

6. Videreutvikle Røde Kors Omsorg med kompetanse og kapasitet til å respondere 

godt på behov i lokalsamfunnet  

 

 

Distriktets mål og prioriteringer 

 

Migrasjon:  

Røde Kors er til stede med et tilbud til alle asylsøkere fra de ankommer Norge til de blir integrert i 

lokalsamfunnet. Asylsøkere, bosatte flyktninger og migranter får god informasjon om norske forhold 

og regler, samt tilbud om å delta i ulike aktiviteter som gir en mer meningsfylt hverdag. Tiltak for å 

oppnå dette vil være: 

Sikre god informasjon om migranters rettigheter og hjelpetilbud: 

• Lansere og tilgjengeliggjøre Mine rettigheter for målgruppen og frivillige 

• Tilgjengeliggjøre Finn fram for målgruppen og frivillige 

• Sikre god brukermedvirkning i alle aktiviteter  

Tilbud om å delta i ulike aktiviteter som gir en mer meningsfylt hverdag.  

• Norsktrening: Tilrettelegge for at det er enkelt for nye lokalforeninger å starte opp 

norsktreninger.  

• Aktiviteter på asylmottak: Tilby aktiviteter på alle asylmottak i Hordaland, inkludert 

pre-registeringsmottak og akuttinnkvarteringer.  

• Vennefamilie: Tilby vennefamilie til familier som nylig har fått familiegjenforening. 

• Flyktningguiden: Opprettholde flyktningguiden i Bergen og Voss. Utforske muligheten 

for å inkludere flyktningguiden i Venneformidlingsprosjektet. 

 

Ensomhetsprosjektet 

• Overordnet: 

o Vi skal utvikle oss videre til å takle det økte behovet og vi skal bli faglig 

dyktigere på å forstå, tilrettelegge for og iverksette tiltak for enkeltpersoner og 

grupper 

o Hver lokalforening i Røde Kors i Hordaland skal oppleve at de får nødvendig 

støtte og tilrettelegging for å drive god ensomhetsbekjempelse 
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o Videreutvikle oss slik at vi kan bli mer målrettet og nå flere personer med 

aktivitetene våre 

o Modernisere driften av koblingsaktiviteter med digitale verktøy 

• Fokus i 2023: Samle data på nye måter for å evaluere humanitær effekt 

 

Ensomhetsprosjektet Koblingspunkt 

• Få en kommune og/eller kommunale aktører med som samarbeidspartner. 

• Drifte Koblingspunktet i tospann med Besøkstjenesten i Laksevåg Røde Kors for å 

sammen koble deltakere 

• Lære av samarbeidet med legesenter for å justere og videre skalere opp 

samarbeidet 

• Koble deltakere med Sosial Resept-henvisning fra legesenter 

 

Ensomhetsprosjektet Venneformidlingen 

• Akselerere overgangen til digital administrasjon av koblingsaktiviteter i Røde Kors 

• Bidra til at de tekniske forholdene ligger til rette for at koblingsaktiviteter nasjonalt kan 

nå ut til 10 000 nye i målgruppen hvert år 

• Styrke Røde Kors sin evne til å drive humanitær innsats basert på relevant data 

 

Distriktsaktivitet: Besøksvenn med hund 

• Bygge opp et tett Besøksvenn med hund-miljø etter flere år med utfordringer som 

mangel på instruktører, hundeepidemi og pandemi 

• Vedlikeholde aktiviteten Besøksvenn med hund Hordaland ved å sørge for at 

aktiviteten er velfungerende, bemannet og oppnår sitt formål 

• Bidra i videreutviklingen av aktiviteten gjennom kommunikasjon med de frivillige, og 

gjennomføringer av erfaringsutvekslinger og temakvelder 

 

Distriktsaktivitet: Vitnestøtte 

• Overordnet: Sikre at alle personer som skal vitne fysisk ved rettssteder får tilbud om 

vitnestøtte 

• Vedlikeholde aktiviteten Vitnestøtte Hordaland ved å sørge for at fysisk og digital 

vitnestøtte i domstolene er velfungerende, bemannet og oppnår sitt formål om å 

ivareta vitner og gi god informasjon om deres rolle og oppgave i rettsprosessen 

• Bidra i videreutviklingen av aktiviteten gjennom kommunikasjon med de frivillige, og 

gjennomføringer av erfaringsutvekslinger og temakvelder 

• Digitalisering av vitnestøtteaktiviteten i samarbeid med nasjonalkontoret: 

o Gjennomføre digital vitnestøtte med forespørsler fra hele landet, der vi har en 

kjerne på 15 vitnestøtter med opplæring i digital vitnestøtte 

o Gjennomføre nasjonalt informasjonsarbeid slik alle vitner får informasjon og tilbud 

om vitnestøtte gjennom samarbeid med Domstolsadministrasjonen 
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Distriktets prosjekter og leveranser for å nå mål 

Prosjekt og leveranser Sammenheng 

med mål 

Ansvarlig Leveres/ferdig Kommentar 

80. Vitnestøttesatsing 

og digitalisering av 

aktiviteten i 

samarbeid med 

nasjonalkontoret 

HOP 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

 

Øystein 

Sundfjord 

  

81. Økt fokus på 

familiegjenforening 

HOP 1,2, 3, 4, 

5, 6 

 

Ørjan 

Skaga 

 Ta i bruk 

kunnskapen fra 

rapporten Adskilt! 

Flyktningers 

historier om 

familiegjenforening 

82. 

Ensomhetsprosjektet 

HOP 2.3: 1, 2, 

3, 4, 5, 6 3.1: 

1, 2, 3, 4 3.3: 

5 

David 

Yttervik 

Seetiangt

ham 

08.mar.2025  

83. 

Ensomhetsprosjektet 

Venneformidlingen 

HOP 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

Elise 

Smines 

Eriksen 

  

84. Mine rettigheter HOP 1, 5, 6 Guri 

Strand 

Karlsen 

  

85. 

Ensomhetsprosjektet 

Koblingspunkt 

HOP 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

Marlen 

Suzann 

Wollf 

  

86. Finn Fram HOP 1, 5, 6 Guri 

Strand 

Karlsen 

  

 

Nasjonale indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 

2023 

87. Antall frivillige i aktivitet for besøkstjenester 948 1 000 

88. Antall frivillige i aktivitet for flyktninger og 

innvandrere 

516 450 
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Nasjonale indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 

2023 

89. Dekningsgrad frivillige i aktiviteten 

visitortjenesten i fengsler med soningsplasser på 

høyt sikkerhetsnivå 

17% 21% 

90. Antall deltagere i aktiviteten Nettverk etter 

soning 

52 100 

 

Distriktets indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 2023 

91. Ensomhetsprosjektet Venneformidlingen: Total-

digitalisere administrasjon av koblingsaktivitet i 

pilot-besøkstjenestene 

 Ja 

92. Ensomhetsprosjektet Venneformidlingen: 

Tilretteleggere i pilotene går over til å bruke 

Venneformidlingen som eneste administrasjons-, 

koblings- og datalagringsverktøy 

 Ja 

 

93. Ensomhetsprosjektet Venneformidlingen: Antall 

pilotaktiviteter som bruker systemet 

 8 

94. Ensomhetsprosjektet Venneformidlingen: 

Brukervennlig og universelt utformet 

 Ja 

95. Ensomhetsprosjektet Venneformidlingen: 

Tilrettelegging for systematisk oppfølgingsarbeid 

 Ja 

96. Ensomhetsprosjektet Venneformidlingen: 

Forbedring av matching-verktøyet 

 Ja 

97. Ensomhetsprosjektet Venneformidlingen: 

Utvikling av statistikkside for synliggjøring av 

humanitær innsats 

 Ja 

98. Ensomhetsprosjektet Venneformidlingen: Antall 

én-til-én-koblinger i pilotforeningene 

 225 

99. Ensomhetsprosjektet Koblingspunkt: Antall 

samarbeid med kommunale aktører 

 5 

100. Ensomhetsprosjektet Koblingspunkt: Deltakere 

i samdrift med Besøkstjenesten i Laksevåg Røde 

Kors 

 150 
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Distriktets indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 2023 

101. Ensomhetsprosjektet Koblingspunkt: Antall 

samarbeid med legesentre om Sosial Resept 

 2 

102. Ensomhetsprosjektet Koblingspunkt: Antall 

deltakere koblet gjennom Sosial Resept 

 30 

103. Ensomhetsprosjektet Koblingspunkt: Etablere 

aktivitetsvenn-tilbud 

 Ja 

104. Ensomhetsprosjektet Koblingspunkt: Antall 

frivillige i tospann med Besøkstjenesten i Laksevåg 

Røde Kors 

 50 

105. Ensomhetsprosjektet: Lage en 

datainnsamlingsrigg for evaluering og monitorering 

av humanitær effekt gjennom Venneformidlingen og 

Koblingspunktet 

 Ja 

 

106. Besøksvenn med hund: Antall kursede og re-

godkjente ekvipasjer 

 45 

107. Besøksvenn med hund: Lage et system for 

oppfølging av alle eksisterende og nye ekvipasjer, 

for å sikre at flest mulig er i aktivitet 

 Ja 

108. Vitnestøtte: Antall vitnestøtter i pensjonsalder  10 

109. Vitnestøtte: Antall digitale vitnestøtter 

(nasjonalt prosjekt) 

 15 

110. Vitnestøtte: Sikre bedre rapportering av tilbudt 

vitnestøtte i aktivitet (nasjonalt prosjekt) 

 Ja 

111. Vitnestøtte: Formell avtale med 

Domstolsadministrasjonen rettet mot 

informasjonsarbeid (nasjonalt prosjekt) 

 Ja 

112. RKU: Synliggjøre humanitære utfordringer som 

vi ser i aktivitetene våre. Fremme saker og være 

talspersoner for unge ved å ha stand på psykisk 

helsedag, fremme psykisk helse på distriktsmøter. 

 Ja 



Tilbake til innholdsfortegnelsen 

 

Side 103 av 166 
 

Distriktets indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 2023 

113. RKU: Satse på Treffpunkt, koblings- og 

gruppeaktiviteter gjennom Ensomhetsprosjektet, 

redusere stigma rundt ensomhet ved å holde 

Treffpunktsamling, delta på nasjonale 

Treffpunktsamlinger, bidra til oppstart av 

Treffpunkt i Arna og Åsane og Osterøy. 

 Ja 

 

114. RKU: Tilrettelegge for at alle som ønsker kan 

ha et frivillig engasjement ved å være synlige for 

eventuelle frivillige, f.eks. via stands, sikre 

selvbestemmelse for Treffpunktaktivitetene slik at 

de frivillige kan gjøre mer som de ønsker. 

 Ja 

 

115. Vennefamilie: Tilby vennefamilie til familier 

som nylig har fått familiegjenforening. 

 Ja 

116. Flyktningguiden: Opprettholde aktivitetsnivået 

i flyktningguiden i Bergen og Voss.  

 Ja 

117. Aktiviteter på asylmottak: Tilby aktiviteter på 

alle asylmottak i Hordaland, inkludert pre-

registeringsmottak og akuttinnkvarteringer.  

 Ja 

118. Norsktrening: Tilrettelegge for at det er enkelt 

for nye lokalforeninger å starte opp norsktreninger.  

 Ja 

119. Migrasjon: Ha kontinuerlig fokus på 

brukermedvirkning i alle aktiviteter 

 Ja 

120. Migrasjon: Tilby opplæring til lokale ledd i bruk 

av DiBa i migrasjonsaktiviteter  

 Ja 

121. Migrasjon: Fokus på å integrere migranter i 

allerede eksisterende aktiviteter  

 Ja 

 

Kurs og arrangement Ansvarlig Tidspunkt 

122. Omsorgssamlingen: Fagsamling Besøksvenn med hund  Marlen 

Suzann 

Wollf 

 

123. Omsorgssamlingen: Fagsamling Migrasjon  Ørjan Skaga  
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Kurs og arrangement Ansvarlig Tidspunkt 

124. Nasjonal fagsamling for vitnestøtter (samarbeid med 

D.A)  

Øystein 

Sundfjord 

 

125. Migrasjon: Arrangere migrasjonskurs på TRØKK  Ørjan Skaga  

126. Migrasjon: Arrangere humanitært forum om Mine 

rettigheter   

Guri Strand 

Karlsen 

 

127. Migrasjon: Arrangere kurs og opplæring i 

brukermedvirkning   

Ørjan Skaga  

128. Omsorgssamlingen: Fagsamling Besøkstjeneste  Elise Smines 

Eriksen 
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Organisatoriske mål – styringsindikatorer, prosjekt og leveranser 

3.1 HUMANITÆR EFFEKT 

Vi vil: 

1. Videreutvikle kunnskap om og skape aksept for samfunnets sårbarhet og 

humanitære behov  

2. Tilpasse humanitære aktiviteter til dagens og fremtidens behov, basert på 

Røde Kors-vurderingen og kunnskap om effekten av vår innsats  

3. Drive koordinert og målrettet samarbeid med offentlige og private aktører, 

mellom ulike deler av vår organisasjon, og med søsterforeninger og 

Bevegelsen  

4. Bygge kompetanse og evne til å redusere menneskelige lidelser og 

selvmordsfare  

5. Få gjennomslag for en bærekraftig og humanitær politikk, som tar hensyn til 

kommende generasjoner og reduserer de humanitære konsekvensene av 

klimaendringene  

 

Distriktets prosjekter og leveranser for å nå mål 

Prosjekt og 

leveranser 

Sammenheng 

med mål 

Ansvarlig Leveres/ferdig Kommentar 

129. Utvikle nettverk 

med myndigheter, 

private aktører, 

forskningsmiljøer og 

andre 

organisasjoner. 

HOP 3 

 

Thorbjørn 

Fosse 

31.des.2023 Fortsette å være 

åpen for, og 

initiere 

samarbeid med 

andre aktører. 

130. Være aktiv i 

alle relevante 

medier på saker av 

almen interesse for 

hele eller deler av 

distriktets geografi. 

HOP 1 og 5 

 

Johannes 

Banggren, 

Gry Olsen 

Tronvold 

31.des.2023 Lære opp 

tillitsvalgte, 

frivillige og 

ansatte i 

talspersonsrollen 

og bruke dem 

aktivt i denne 

rollen. 
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Prosjekt og 

leveranser 

Sammenheng 

med mål 

Ansvarlig Leveres/ferdig Kommentar 

131. Ta ansvar, 

undersøke og påvise 

forhold som anses 

uakseptable og ta 

dette opp med 

den/de som har 

ansvar, på en tjenlig 

måte. 

HOP 1 og 5 

 

Thorbjørn 

Fosse 

31.des.2023 Tilby kurs til 

frivillige om 

hvordan man 

kan være en god 

talsperson for 

Røde Kors 

132. Tilby kurs og 

opplæring i alle 

typer 

informasjonsarbeid. 

Tilby støtte i 

arbeidet med lokale 

enkeltsaker. 

HOP 1 og 5 

 

Johannes 

Banggren, 

Gry Olsen 

Tronvold 

31.des.2023 Sette opp kurs 

lokalt og på 

distriktets 

samlinger og 

kurshelger. 

133. Tilby opplæring 

og rådgiving i 

vurdering av lokale 

humanitære behov 

og bruk av "Røde 

Kors vurderingen".  

HOP 2 

 

Alf Kåre 

Dalsbø 

31.des.2023 Kjøre workshops 

lokalt og sette 

opp kurs på 

distriktets 

samlinger og 

seminarer. 

134. 

Ensomhetsprosjektet 

(se liv i verdighet) 

HOP 1, 2, 3, 4 

(Se også 2.3 

Liv i 

verdighet) 

David 

Yttervik 

Seetiangtham 

08.mar.2025  

135. Arbeide aktivt 

overfor aktuelle 

aktører i regionalt 

næringsliv for å 

oppnå økonomisk og 

annen støtte.  

HOP 3 

 

Johannes 

Banggren, 

Gry Olsen 

Tronvold 

31.des.2023 Tilby opplæring 

til 

lokalforeninger i 

Hordaland. 

 

Nasjonale indikatorer Desember 2022 Årsambisjon 

2023 

136. Antall arrangementer åpent for eksternt 

publikum med humanitære behov som tema 

arrangert av distriktsforeninger 

0 3 



Tilbake til innholdsfortegnelsen 

 

Side 107 av 166 
 

Nasjonale indikatorer Desember 2022 Årsambisjon 

2023 

137. Antall møter gjennomført av 

distriktsforeninger med fylkes-/stortingspolitikere 

2 3 

 

 

3.2 STYRKE FRIVILLIGHETEN 

 

Vi vil: 

1. Inspirere og rekruttere flere medlemmer og frivillige  

2. Motta, lære opp og sette frivillige raskere i aktivitet, samt arbeide for å 

beholde eksisterende frivillige og medlemmer  

3. Sikre god oppfølging og legge til rette for ulike måter å være frivillig på, og 

tilrettelegge slik at alle skal kunne delta  

4. Styrke lokal ledelse og gjøre det enkelt å administrere frivillig innsats, 

tilpasset lokale forhold  

5. Styrke kunnskapsdeling og nytenkning mellom frivillige lokalt, nasjonalt og 

globalt  

 

Distriktets mål og prioriteringer 

Distriktsråd Omsorg 

• Få en forståelse av lokal aktivitet gjennom besøk og representasjon 

• Kjenne omsorgsfeltet i distriktet gjennom kontakt med lokale omsorgsrådsledere 

• Ta pulsen på utviklingen av omsorgsfeltet nasjonalt gjennom deltakelse på relevante 

arenaer 

• Skape en felles arena for faglig påfyll, inspirasjon og sosialt samvær med 

Omsorgssamlingen 
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Distriktets prosjekter og leveranser for å nå mål 

Prosjekt og 

leveranser 

Sammenheng 

med mål 

Ansvarlig Leveres/ferdig Kommentar 

138. Legge til 

rette for og 

lære frivillige 

lokale ledere 

opp i bruken 

av alle 

verktøy, 

systemer, 

rutiner og 

rapporter som 

er aktuelle og 

kan gi den 

enkelte en 

mer effektiv 

frivillighet 

HOP 1, 2 og 4 

 

Alf Kåre 

Dalsbø 

31.des.2023 Tilby webinar og fysiske 

kurs både lokalt og på 

distriktsnivå 

 

139. Arrangere 

lederkurs og 

ledersamlinger 

etter behov. 

HOP 4 og 5 

 

Thorbjørn 

Fosse, Alf 

Kåre 

Dalsbø 

31.des.2023 Arrangere 

lokalforeningssamling i 

årsmøtehelgen. Arrangere 

lokalforeningslederseminar 

om høsten. Tilby gode 

arenaer der ledere lokalt 

og på distriktsnivå kan 

bygge nettverk og få faglig 

input. 

 

Nasjonale indikatorer Desember 2022 Årsambisjon 

2023 

140. Antall frivillige 5018 5 300 

141. Andel frivillige som er fornøyd eller meget 

fornøyd med kommunikasjonen med og mellom 

frivillige i Røde Kors 

NA 50% 

142. Antall medlemmer rekruttert av 

lokalforeninger 

782 1 400 
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Distriktets indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 

2023 

143. Distriktsråd Omsorg: Antall lokale besøk pr. d-

rådsmedlem 

 2 

144. Distriktsråd Omsorg: Gi tilbud om 

statussamtale med samtlige lokalrådsledere 

 Ja 

145. Distriktsråd Omsorg: Delta på minst én 

nasjonal samling 

 Ja 

146. Distriktsråd Omsorg: Skape en felles arena for 

faglig påfyll, inspirasjon og sosialt samvær med 

Omsorgssamlingen 

 Ja 

147. Distriktsråd Omsorg: Antall deltakere på 

Omsorgssamlingen 

 110 

148. Distriktsråd Omsorg: Antall fagsamlinger på 

Omsorgssamlingen 

 6 

149. Frivillighetsforvaltning: Antall opplæringer i 

mottak av frivillige og i Mitt Røde Kors. Webinar og 

fysisk 

 10 

150. Frivillighetsforvaltning: Antall kurs for 

valgkomiteer, webinar og fysisk 

 4 

151. Frivillighetsforvaltning: Jevnlig besøk og 

telefonrunder med lokalforeningsledere, rådsledere 

og aktivitetsledere. Lokale ledere skal ha fått besøk 

minst en gang i året, og telefonsamtale en gang 

hvert semester.  

 Ja 

 

 

 

Kurs og arrangement Ansvarlig Tidspunkt 

152. Omsorgssamling  Distriktsråd 

Omsorg 

 

153. Treffpunktsamlingen  Distriktsråd 

Ungdom 
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3.3 ÅPEN OG ENDRINGSDYKTIG 

 

Vi vil: 

1. Utvikle gode ledere som setter retning, engasjerer og gjennomfører.  

2. Videreutvikle en sunn organisasjonskultur, tuftet på åpenhet, inkludering og 

gjensidig respekt og et velfungerende samvirke mellom frivillige og ansatte.  

3. Videreutvikle en tydelig og gjennomgående beredskapskultur  

4. Styrke likestilling, mangfold og ungdomsdeltakelse i alle ledd i 

organisasjonen  

5. Investere i digitale løsninger og nye måter å arbeide på for å styrke våre 

humanitære resultater og ivareta krav til personvern  

6. Styrke vår evne til å drive effektive innovasjons- og endringsprosesser  

 

Distriktets prosjekter og leveranser for å nå mål 

Prosjekt og leveranser Sammenheng 

med mål 

Ansvarlig Leveres/ferdig Kommentar 

154. 

Ensomhetsprosjektet (se 

liv i verdighet) 

HOP 5 (se også 

Liv i verdighet) 

 08.mar.2025  

 

Nasjonale indikatorer Desember 2022 Årsambisjon 

2023 

155. Antall gjennomførte kurs i lederutvikling ved 

lokal- eller distriktsforening 

3 8 

156. Andel lokalforeninger med 

ungdomsrepresentant i styret (under 30 år) 

31% 50% 

 

 

Distriktets indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 

2023 

157. BEREDSKAP: Antall beredskapskurs for ledere 8 10 

158. Frivillighetsforvaltning: Antall styreseminar i 

lokalforeningene i Hordaland 

5 15 
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Distriktets indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 

2023 

159. Frivillighetsforvaltning: Antall kurs i 

forebygging og håndtering av interne konflikter 

2 6 

 

 

3.4 BÆREKRAFTIG OG ANSVARLIG 

 

Vi vil: 

1. Ivareta menneskers sikkerhet, sårbarhet og rettigheter tilknyttet våre 

aktiviteter og ta vare på frivillige, ansatte og delegater  

2. At Røde Kors skal ha et mål om å gjennomføre sitt arbeid på en bærekraftig 

og etisk måte, med spesifikke, hensiktsmessige og målbare målsettinger for 

å redusere vårt eget klima- og miljøavtrykk.  

3. Skape nye, og øke eksisterende inntekter som sikrer gjennomføringsevne 

og uavhengighet  

4. Sikre åpen, regelmessig og lett tilgjengelig informasjon om hvordan vi 

bruker midler og leverer resultater  

5. Vi vil påvirke beslutningstakere, Røde Kors-bevegelsen og samfunnet for 

øvrig i å handle på en måte som hindrer og reduserer de humanitære 

konsekvensene av klimaendringene.  

 

 

Nasjonale indikatorer Desember 2022 Årsambisjon 

2023 

160. Årlig reduksjon i CO2-ekvivalenter fra 

flyreiser i Røde Kors  

-23% -10% 

161. Andel lokal- og distriktsforeninger med 

godkjent GDPR-protokoll 

93% 100% 

 

Distriktets indikatorer Desember 

2022 

Årsambisjon 

2023 

162. Frivillighetsforvaltning: Antall kurs Hvordan 

søke og rapportere på midler 

1 4 
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Beredskapsstrategi 2023-2030 

I veien frem til den foreslåtte beredskapsstrategien for Røde Kors i Hordaland 2023-2030 har vi 

gjennomført analyser og vurderinger av de senere års beredskapssituasjoner i Hordaland, og de 

viktigste i andre deler av landet. Totalt har over 300 tillitsvalgte/frivillige i Røde Kors i Hordaland 

deltatt i en eller flere etapper i utviklingen av denne strategien. 

 

Bakgrunnen for strategien er at erfaring og prognoser viser at det er økt sannsynlighet for flere og 

mer krevende og kompliserte beredskapssituasjoner i årene som kommer. Omfang av, innhold i, 

frekvensen av og kompleksiteten ved fremtidige beredskapssituasjoner forsterker behovet for at vi i 

Norge «må løfte i flokk» og bidra med «dugnad» for å forebygge at beredskapssituasjoner inntreffer, 

redusere beredskapssituasjonens omfang om den likevel inntreffer, og adekvat håndtere 

beredskaps-situasjonens innhold, for å redde liv og lindre skade/sykdom. Frivillighetens kraft er 

enorm, og blir enda mer nyttig når den er opplært, øvd, utstyrt, ledet, uniformert, forsikret og 

ivaretatt. 

 

Strategien har vært på høring i alle lokalforeninger i perioden 7. desember 2022 til 20. januar 2023. 

Det kom to høringssvar som distriktsstyret har diskutert, og det er sendt svar tilbake til innsenderne. 

Distriktsstyret foreslår for årsmøtet å vedta det opprinnelige høringsforslaget som ble sendt ut 7. 

desember.  

 

BEREDSKAPSSTRATEGI FOR RØDE KORS I HORDALAND 2023-2030 

Vedtatt på distriktsårsmøtet, den 18. mars 2023 

 

Nå-situasjonen oppsummert: 

• Røde Kors er en foretrukket partner, nesten alle steder. 

• Røde Kors frivillige gjør en fantastisk innsats, ofte mer og bedre enn forventet, 

oppdragsgivere er fornøyde og takknemlige. 

• Røde Kors varsles generelt senere enn ønskelig. 

• Alt går bedre der folk kjenner hverandre fra før, f.eks. i kommunen, i politiet, i helse, ofte 

igjennom felles opplæring og øving. 

• Vi har ofte for få frivillige i Røde Kors til å levere på hele den ønskede anmodning om 

bistand, og ofte må mange jobbe mye for å dekke opp. 

• For mange frivillige er ikke godt nok forberedt, og tid/ressurser brukes til å dekke behov fra 

våre egne. 

• Røde Kors må bli bedre på planverk, dokumentasjon, opplæring og øving, når det går greit er 

det ofte pga. kompetanse hos noen få og flaks. 

 

 

Ønsket situasjon oppsummert: 

• Røde Kors skal være den ledende frivillige beredskapsorganisasjonen i Hordaland og være 

foretrukken samarbeidspartner for myndighetene i beredskapssituasjoner. 

• Røde Kors i Hordaland skal være en kompetent, tydelig og synlig beredskapsaktør lokalt, som 

forebygger, begrenser og håndterer beredskapssituasjoner innen våre oppdragsområder, og 

bidrar til gjenoppretting av normaltilstand så raskt som praktisk mulig. 

• Røde Kors i Hordaland responderer på myndighetenes anmodninger om bistand med en 

kvalitet og et frivillig omfang som svarer på avklarte forventninger og behov, og derigjennom 

bidrar til å redde liv og lindrer skade/sykdom i lokalsamfunnet. 
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Lokalforeninger i Røde Kors i Hordaland skal: 

• Etablere Ressursgruppe Beredskap (RGB) innen utgangen av 2023 (vedtatt av landsstyret) 

• Starte rekruttering og opplæring av beredskapsfrivillige (beredskapsvakter) innen utgangen 

av 2023 og ha oppnådd et antall aktive frivillige og godt forvaltede beredskapsfrivillige/ 

beredskapsvakter tilsvarende 1-2% av befolkningen i foreningens geografi innen 2030. 

• Beredskapsfrivillige organiseres under RGB i tråd med det opprinnelige konseptet for Røde 

Kors Beredskapsvakt. 

• Innen 2030 kunne stille med minst 6-8 frivillige, i minst 6-8 døgn, i døgnkontinuerlig 

beredskapsinnsats i vakter på ca. 8 timer. 

• I samarbeid med naboforeninger og distriktet, innen 2030 kunne stille med minst 12-15 

frivillige, i minst 12-15 døgn, i døgnkontinuerlig beredskapsinnsats i vakter på 8 timer. 

• Øke snitt tjenestetid som aktiv frivillig innen beredskap med minst 12 mnd. innen 2030. 

• Oppdatere og opprettholde lokal beredskapsplan innen utgangen av 2024. 

• Bruke digitalt varslingssystem, innen utgangen av 2024. 

• Gjennomføre egne beredskapsmøter med kommuneledelsen minimum hvert andre år, i 

samarbeid med distriktet, neste møte senest innen utgangen av 2024. 

• Opprettholde et godt tilbud om ivaretagelse av alle frivillige eksponert for uønskede 

hendelser og krevende opplevelser (ettersamtale). 

• Utvikle og oppdatere beredskapsplaner for egne, interne aktiviteter. 

• Være en aktiv og synlig aktør for mer og bedre «Egenberedskap» lokalt. 

 

Hordaland Røde Kors distrikt skal: 

• Være ledende på beredskapskompetanse. 

• Tilby deltagelse og tilrettelegging av beredskapsaktiviteter, både for den enkelte 

lokalforening og for fellesaktiviteter, som kurs og øvelser, planverk og dokumentasjon,  

• Tilby verktøy og maler for aktuelle beredskapsbehov. 

• Være ledende på tilbud om opplæring, kompetanseutvikling og rådgiving i alle ledd av 

beredskapsverdikjeden. 

• Legge til rette for lokal kompetanse på ivaretagelse av egne frivillige og stille med 

ettersamtale-tilbud ved lokale behov. 

• Bistå i utvikling av lokalforeningers beredskapsplaner for egne aktiviteter og 

gjennomføringen av disse ved behov. 

• Legge til rette for aktuelle typer felles publikumskampanjer innen beredskap, som 

førstehjelp, egenberedskap, folkeopplysning, osv. 

• Koordinere beredskapstiltak og beredskapsinnsats når mer enn en lokalforening er involvert. 

• Ivareta beredskapsdialogen med regionale myndigheter og være partner i alle lokale 

samarbeidsavtaler om beredskap med kommunen. 
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Budsjett     

 

Budsjett Resultat Budsjett Differanse

Årsbudsjett Årsbudsjett 2023 vs

2023 pr 31.12.2022 2022 2022

3020 Annonsesalg, avgiftspliktig -390 000 -358 823 -370 000 -20 000 

30 Salgsinntekter, avg.pl -390 000 -358 823 -370 000 -20 000 

3210 Deltageravgift, inntekt -1 273 400 -835 538 -1 398 000 124 600

3290 Div inntekter, utenfor avg omr 0 -255 592 -100 000 100 000

32 Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet -1 273 400 -1 091 130 -1 498 000 224 600

3320 Medlemskontigent -380 000 -342 744 -350 000 -30 000 

3330 Adm Tilskudd fra NRKors -7 500 000 -7 497 000 -7 315 010 -184 990 

3331 Akt Tilskudd fra NRKors -9 204 974 -21 975 745 -8 407 409 -797 565 

3332 Kursstøtte fra NRKORS -163 000 -594 479 0 -163 000 

3334 Fond for lokal aktivitet Distr (frie) -696 000 -659 000 -725 300 29 300

3336 Tilskudd fra andre (RK-Ledd m fl) -240 000 -239 986 -240 000 0

3398 PRO-BONO fra NRKors; Administrative tjenester -1 790 676 -2 174 115 -1 455 104 -335 572 

33 Inntekter fra NRKors Sentralt -19 974 650 -33 483 069 -18 492 823 -1 481 827 

3412 Statstilskudd -1 251 108 -712 243 -1 955 858 704 750

3440 Fylkeskommunale tilskudd -560 000 -806 000 -460 000 -100 000 

3450 Kommunale tilskudd -552 300 -515 000 -300 000 -252 300 

3460 Andre offentlige tilskudd -1 100 000 0 0 -1 100 000 

3481 Momskompensasjon 0 -1 085 061 0 0

34 Offentlige inntekter -3 463 408 -3 118 304 -2 715 858 -747 550 

3802 Gevinst ved avgang anleggsmidler 0 -1 0

38 Gev. avgang anl.midlier 0 -1 0

3900 Bundne bidrag, gaver 0 0 -100 000 100 000

3910 Ubundne bidrag, gaver 0 -5 500 0 0

3911 Grasrotandelen -65 000 -56 646 -65 000 0

3912 Panto -10 000 -11 153 0 -10 000 

3920 Innsamlet i aksjoner 0 -65 000 0 0

3921 Utbetalt fra aksjoner 0 45 000 0 0

3990 Andre inntekter 0 -50 000 0 0

39 Andre driftsrelaterte inntekter -75 000 -143 299 -165 000 90 000

SUM INNTEKTER -25 176 458 -38 194 625 -23 241 681 -1 934 777 

TOTALE INNTEKTER -25 176 458 -38 194 625 -23 241 681 -1 934 777 

4300 Varekjøp med fradrag 270 000 261 503 260 000 10 000

43 Varekjøp m/mva 270 000 261 503 260 000 10 000

SUM VAREKOSTNADER 270 000 261 503 260 000 10 000

5090 Viderefakturert lønn 15 213 708 13 106 898 11 641 200 3 572 508

5091 Viderefakturert lønn LF (lokalforeninger) -3 004 000 -2 670 838 -1 872 117 -1 131 883 

5092 Manuelle endringer lønnskostnader 0 130 210 0 0

50 Lønn ansatte 12 209 708 10 566 271 9 769 083 2 440 625

5890 Manuelle endringer NAV-refusjon 0 37 414 0 0

5899 Viderefakturert refusjon NAV fra RK 0 -288 405 0 0

58 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft 0 -250 991 0 0

5900 Gaver/blomster ansatte 10 000 3 365 10 000 0

5910 Kantineutgifter 40 000 8 914 80 000 -40 000 

5931 Andre personalforsikringer 90 000 104 520 80 000 10 000

5953 Tilskudd helsebringende aktivitet 20 000 0 0 20 000

5980 Stillingsannonser 0 0 5 000 -5 000 

5981 Opplæring ansatte 370 000 370 000

5990 Diverse utgifter, personale 40 000 171 231 10 000 30 000

5999 Viderefakturert andre Personalkostn fra RK 0 29 649 0 0

59 Andre personalkostnader 570 000 317 678 185 000 385 000

SUM PERSONALKOSTNADER 12 779 708 10 632 958 9 954 083 2 825 625

6050 Avskrivning transportmidler 0 76 695 260 000 -260 000 

6060 Avskrivning inventar 0 48 788 260 000 -260 000 

60 Avskr./nedskrivninger 0 125 483 260 000 -260 000 

6100 Frakt 4 000 828 4 000 0

6199 Viderefakturert frakt og transportkostnader fra RK 0 5 753 0 0

61 Frakt- og transportkostnader 4 000 6 581 4 000 0

6300 Leie lokaler 1 350 000 1 351 270 1 325 000 25 000

6304 Leie infrastruktur 11 500 0 12 500 -1 000 

6305 Leie lokaler, viderefakturert -775 000 -767 860 -662 500 -112 500 

6340 Lys, varme 75 000 75 000 76 000 -1 000 

6360 Renhold 70 000 77 322 70 000 0

6370 Driftskostnader, lokaler 5 000 0 10 000 -5 000 

6395 Fordeling felleskostnader 0 -67 000 0 0

63 Kostnader lokaler 736 500 668 732 831 000 -94 500

6400 Leie kontorutstyr 0 0 30 000 -30 000 

6420 Leie EDB-utstyr, inkl. lisens 140 000 156 516 5 700 134 300

6430 Leie eksternt utstyr 53 000 32 500 53 000 0

6440 Leie transportmidler 214 500 108 490 227 000 -12 500 

64 Leie maskiner, inventar mv 407 500 297 506 315 700 91 800

6540 Inventar og utstyr 91 000 486 986 164 000 -73 000 

6545 Sambandsutstyr 87 000 117 609 62 000 25 000

6560 Forbruksmateriell 13 000 12 126 28 500 -15 500 

6599 Viderefakturert verktøy, inventar osv. fra RK 10 000 57 200 0 10 000

65 Verktøy/inventar 201 000 673 922 254 500 -53 500 

6601 Indre vedlikehold lokaler 0 0 35 000 -35 000 

6620 Reprasjon/Vedlikehold, div utstyr 64 000 63 412 64 000 0

6621 Serviceavtaler 0 9 677 0 0

66 Rep. vedlikehold 64 000 73 088 99 000 -35 000 

6700 Revisjon 113 000 157 076 120 000 -7 000 

6740 Konsulentbistand 1 100 000 2 012 013 0 1 100 000

6760 Honorar, ikke oppgavepliktig 20 000 0 0 20 000

6790 Andre innleide tjenester 0 5 000 0 0

6798 PRO-BONO fra NRKors; Administrative tjenester 1 790 676 2 174 115 1 455 104 335 572

67 Div. innleide tjenester 3 023 676 4 348 203 1 575 104 1 448 572

Totalt 
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Budsjett Resultat Budsjett Differanse

Årsbudsjett Årsbudsjett 2023 vs

2023 pr 31.12.2022 2022 2022

6800 Kontorrekvisita 52 000 45 119 76 000 -24 000 

6820 Trykksaker 0 18 933 0 0

6830 Kursmateriell 51 000 17 200 51 500 -500 

6840 Aviser og tidsskrifter, innkjøpt til huset 3 000 3 348 5 000 -2 000 

6890 Diverse utgifter 11 000 625 465 000 -454 000 

6899 Viderefakturert frakt og transportkostnader fra RK 500 2 894 20 000 -19 500 

68 Kontorkostnader 117 500 88 118 617 500 -500 000 

6900 Telefon 19 000 10 814 65 000 -46 000 

6906 Øvrig elektronisk kommunikasjon 42 000 41 007 7 000 35 000

6920 Samband 75 000 6 505 65 000 10 000

6921 Alarmtelefoner 150 000 171 326 28 000 122 000

6940 Porto 0 916 3 500 -3 500 

6999 Viderefakturert telefon og porto fra RK 8 000 49 635 19 500 -11 500 

69 Telefon og porto mv 294 000 280 203 188 000 106 000

7000 Drivstoff, transportmidler 60 000 0 31 200 28 800

7020 Vedlikehold inkl service, transportmidler 0 4 218 0 0

7051 Fast parkering-,bom-,piggdekkavgift, transportm 15 000 0 15 000 0

7099 Viderefakturert kostnader transportmidler fra RK 14 500 24 992 28 800 -14 300 

70 Kostnader transportmidler 89 500 29 210 75 000 14 500

SUM KONTORKOSTNADER 4 937 676 6 591 045 4 219 804 717 872

7140 Reisekostnader 535 000 624 058 294 500 240 500

7141 Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte 217 000 162 705 79 500 137 500

7160 Oppholdsutgifter etter regning 3 163 500 3 834 703 3 617 500 -454 000 

7170 Bevertning reise 11 000 0 13 000 -2 000 

7199 Viderefakturert reisekostnader fra RK 346 500 203 517 538 350 -191 850 

71 Kostnader og godtgj. for reiser 4 273 000 4 824 983 4 542 850 -269 850 

7320 Markedsføring/kampanjer 25 000 38 451 75 000 -50 000 

7340 Profileringsartikler 1 500 0 11 500 -10 000 

7350 Annonsering 4 000 20 017 12 500 -8 500 

7360 Møteutgifter og representasjon 61 000 63 219 66 000 -5 000 

7399 Viderefakturert rekl.- og represent.kostn. fra RK 500 7 374 500 0

73 Markedsføring 92 000 129 060 165 500 -73 500 

7500 Forsikring 30 000 67 843 50 000 -20 000 

75 Forsikringspremier, garanti mv 30 000 67 843 50 000 -20 000 

SUM REISER, TRYKKING, KOPIERING, FORS. 4 395 000 5 021 886 4 758 350 -363 350 

7400 Kontingenter 10 000 9 400 10 000 0

7420 Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag 77 600 35 298 379 000 -301 400 

7499 Viderefakturert kontingent- og gavekostn. fra RK 1 600 13 838 0 1 600

74 Kontingenter og gaver 89 200 58 536 389 000 -299 800 

7601 Aktiviteter 130 000 491 382 314 000 -184 000 

7603 Deltageravgift kurs/övelser 121 000 118 251 125 000 -4 000 

7604 Sentrale kurs 20 000 0 20 000 0

7605 Bevertning aktiviteter 75 500 99 581 79 000 -3 500 

7606 Aktivitetsutstyr 0 345 066 0 0

7699 Viderefakturert kostnader aktiviteter fra RK 46 500 56 067 5 000 41 500

76 Utgifter v/tjeneste 393 000 1 110 347 543 000 -150 000 

7770 Bankomkostninger (føres her fra 2023) 10 500 0 10 500

7778 Purre- og inkassokostnader 780

7779 Øredifferanse 0 1 0 0

7790 Andre kostnader 0 227 666 0 0

77 Møter, kurs og arrangementer 10 500 228 447 0 10 500

SUM MØTER, KURS OG ANDRE ARR. 492 700 1 397 330 932 000 -439 300 

TOTALE DRIFTSKOSTNADER 22 875 084 23 904 721 20 124 237 2 750 847

8030 Renteinntekter bank 0 -363 617 0 0

8070 Annen finansinntekt 0 -21 013 0 0

80 Finansinntekter 0 -384 630 0 0

8130 Bankomkostninger (konto ikke i bruk i 2023) 0 -7 618 5 000 -5 000 

8150 Rentekostnader 428

8170 Annen finanskostnad 418 080

81 Finanskostnader 0 410 890 5 000 -5 000 

SUM NETTO FINANSPOSTER 0 26 260 5 000 -5 000 

8710 Tilskudd lokale ledd 2 220 000 14 118 342 4 141 300 -1 921 300 

8712 Overføring til LF: Reisekostnader, arrangement, møter, konferanser 0 23 908 0 0

8715 Overføring til LF: Inventar, utstyr 0 1 048 0 0

8720 Tilskudd fra DK til LF 40 000 50 000 0 40 000

8730 Tilskudd Norges Røde Kors 0 200 000 0 0

8740 Andre tilskudd 580 000 609 138 0 580 000

87 Kontante bidrag 2 840 000 15 002 436 4 141 300 -1 301 300 

SUM TILSKUDD 2 840 000 15 002 436 4 141 300 -1 301 300 

TOTAL FINANS OG EKSTRAORD.POSTER 2 840 000 15 028 696 4 146 300 -1 306 300 

8930 Inn FK SP (D) 0 3 619 831 0 0

8931 Ut FK SP (K) -540 000 -3 341 385 -1 030 000 490 000

8951 Ut Annen formålskapital (K) 0 -2 800 000 0 0

89 Overføringer og disponeringer -540 000 -2 521 554 -1 030 000 490 000

SUM OVERFØRING TIL/FRA BUNDNE MIDLER -540 000 -2 521 554 -1 030 000 490 000

TOTAL OVERFØRING TIL/FRA BUNDNE MIDLER -540 000 -2 521 554 -1 030 000 490 000

DRIFTSRESULTAT -1 374 -1 782 762 -1 144 -230 

Totalt 
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Lokalforeningenes støtte til distriktets budsjett 
LOKALFORENINGENES STØTTE TIL DISTRIKTETS BUDSJETT FOR 2023 
Ifølge Lover for Hordaland Røde Kors §13 skal lokalforeningene bidra med tilskudd og andel av egen 
medlemskontingent for finansiering av distriktets aktiviteter og balansering av distriktets budsjett. 
 
I Hordaland Røde Kors har vi, i over 14 år, ikke hatt behov for at lokalforeningene betaler inn en 
"distriktskontingent" for medfinansiering av distriktet. Årsaken til dette er at årsmøtet, 
distriktsstyret og administrasjonen har ført en svært nøktern og forsiktig økonomisk drift, med 
søkelys på trygge inntekter, forsiktig bruk av penger og sparing til egenkapital som en økt sikkerhet 
for fremtiden. 
 
Distriktsstyret opplever at vi klarer å kombinere denne forsiktige økonomiske driften med vekst og 
utvikling i aktivitetene. 
 

Distriktsstyret foreslår derfor at distriktskontingenten for 2023 settes til kr 0,- per 
medlem. 
 

BUDSJETT 2023 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Årsmøtet vedtar dette budsjettforslaget som budsjett for Hordaland Røde Kors for 2023. 
 
 
BUDSJETT 2024 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Årsmøtet vedtar at midlertidig driftsbudsjett for 2024, fra 1. januar 2024 og frem til vedtak av 
ordinært budsjett for 2024, på ordinært årsmøte i 2024 skal være: 
 
"Budsjettet for 2023, justert for ordinær lønns- og prisvekst, samt eventuelle ekstraordinære 
disposisjoner som distriktsstyret måtte finne påkrevd i perioden." 
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Innkomne forslag 
 

21A Forslag fra Os Røde Kors, forslag endring av Lover for Hordaland Røde Kors 
 
1) 
 
Distriktsstyrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet i Hordaland Røde Kors stemmer mot forslaget fra Os Røde Kors om endring av Lover for 
Hordaland Røde Kors. 
 
Bakgrunn for saken og distriktsstyrets begrunnelse: 
I Røde Kors generelt, og i Hordaland Røde Kors spesielt, er lover og regler innrettet slik at alt som 
fremmes til vedtak på et Årsmøte / Landsmøte er grundig analysert på forhånd, slik at alle fordeler, 
ulemper, muligheter og risiko, så godt som mulig, er kjent for delegatene i god tid på forhånd, i 
sakspapirene utsendt minst 3 uker før årsmøtet. Slik kan delegatene ta informerte valg, diskutere 
sakene med egen og andre delegasjoner på forhånd og møte vel forberedt til saksbehandlingen. 
På denne måten er lover og regler også innrettet i denne typen saker i hele offentlig sektor, de fleste 
store bedrifter og de fleste store frivillige organisasjoner i Norge. 
 
I Røde Kors er vi avhengig av kloke og gode beslutninger, vel fundert i foreningens lover, i 
hovedprogram og i handlingsprogram/budsjett. Dette får vi vanligvis til på en god måte, og dette er 
en viktig årsak til at vi i Røde Kors stort sett unngår beslutninger som i ettertid viser seg ugunstige. 
Dette medvirker igjen til at vi som organisasjon har det ganske bra internt og at vi nyter stor respekt 
hos publikum, myndigheter og samarbeidspartnere. 
 
Hva gjelder nå: 

• Benkeforslag er ikke tillatt for å fremme NYE saker på årsmøtet. Det er den utsendte 
sakslisten som behandles. Den har alle hatt anledning til å sende sine forslag til, innen frister 
satt av styret. 

 

• Benkeforslag er ikke tillatt ved noen valg i distriktet. Alle forslag skal sendes inn innen 
valgkomiteens frist, slik at valgkomiteens innstilling og oversikt over andre valgbare 
kandidater kan sendes ut i sakspapirene minst 3 uker før årsmøtet. 

 

• Endringsforslag & forslag om tillegg til årsberetning er tillatt. 

• Endringsforslag & forslag om tillegg til årsregnskapet er tillatt. 

• Endringsforslag & forslag om tillegg til handlingsprogrammet er tillatt. 

• Endringsforslag & forslag til tillegg til budsjettet er tillatt, med forutsetning om at alle 
endringer om øking av utgiftsposter i budsjettet også inneholder et konkret forslag til 
finansiering av den økte kostnaden. 

 

• Benkeforslag for endring av andres innkomne forslag og andres forslag til lovendringer er 
ikke tillatt. 

 
 
 
Notat fra administrasjonen til Distriktsstyret om forslag fra Os Røde Kors til årsmøtet om rett til 
endring av innkomne forslag fra andre: 
 
 



Tilbake til innholdsfortegnelsen 

 

Side 118 av 166 
 

 
 
 
Bakgrunn: 
Til årsmøtet 2019 var det sendt inn et felles innkommet forslag fra distriktsstyret og båtgruppen for 
videre plan og fremdrift for innkjøp og drift av ny Røde Kors Båt Hordaland. Forslaget var utviklet og 
bearbeidet over tid, og ivaretok begge forslagsstilleres interesser. 
Under behandling av forslaget, i plenum på årsmøtet 2019, ønsket en delegat fra Os Røde Kors å 
foreslå endringer i dette forslaget, bl a for å betydelig øke beløpet Hordaland Røde Kors skulle bruke 
på prosjektet. Anledning til å endre på innhold i et forslag innsendt av andre ble nektet av 
møteleder, i tråd med prinsipper for distriktsårsmøter og vanlig praksis i Hordaland Røde Kors. 
Som følge av denne nektelsen har Os Røde Kors, til distriktsårsmøtet i 2021 sendt inn innkommet 
forslag om å tillate at enhver delegat skal kunne foreslå å endre på forslag innsendt av andre 
lokalforeninger eller styret, under årsmøtets behandling av saken. 
Distriktsårsmøtet 2021 ble digitalt, med forenklet saksliste, og forslaget ble ikke behandlet der. 
Derfor fremmes det til Distriktsårsmøtet 2022 (red.anm. i og med at årsmøtet i 2022 også ble 
digitalt, fremmes nå forslaget for årsmøtet i 2023)   
 
Prinsipper og praksis for saksbehandling på Landsmøter og distriktsårsmøter i Røde Kors: 
På viktige, besluttende møter i Røde Kors er det det et krav at alle fremlagte saker er godt og grundig 
belyst, slik at delegatene i utsendte sakspapirer på forhånd kan sette seg inn i saken, sakens 
alternative løsninger og konsekvensene av ulike løsninger. Videre medfølger styrets vurdering av 
sakens alternativer og styrets anbefalte løsning til årsmøtet. Vi kaller dette "fullført saksbehandling". 
Vi følger denne praksis etter at en rekke uhendige vedtak, basert på "benkeforslag", innskytelser og 
"åpenbaringer" underveis i sakens behandling i møte, har medført kompliserte konsekvenser for 
Røde Kors. Vi må ha tenkt oss om, på forhånd, for å unngå å vedta noe der konsekvensene ikke fullt 
ut er kjent og vurdert.  
Alle lokalforeninger er velkommen til å delta i prosessen i alle saker, og selvsagt velkommen til å 
sende inn saker selv, men på forhånd, slik at sakenes konsekvenser kan analyseres. Slik ivaretar man 
alle delegasjonenes, og delegatenes, rett og mulighet til innflytelse og medbestemmelse. Men det 
kreves at folk har tenkt seg om, på forhånd. 
 
Disse prinsippene gjelder alle saker på distriktsårsmøte: 
 
Valg: 
Ved valg skal man sende inn forlag på forhånd til valgkomiteen.  
Nye forslag underveis i møtet er ikke tillatt. 
 
Handlingsprogram: 
Arbeidet med forslag til Handlingsprogram starter ca 6 mnd. før årsmøtet. 
Alle lokalforeninger tilskrives med oppfordring om å engasjere seg og sende inn forslag. 
Deretter gjennomføres 3 høringsrunder der lokalforeningene oppfordres til å komme med innspill til 
andres forslag og spille inn forslag selv. 
På årsmøtet kan det fremmes forslag i debatten om saken, men har forslag budsjettmessige 
konsekvenser gjelder egne regler, se under. 
 
Budsjett: 
Arbeidet med forslag til Budsjett starter ca 6 mnd. før årsmøtet. 
Alle lokalforeningene tilskrives med oppfordring om å engasjere seg og sende inn forslag. 
Deretter gjennomføres 3 høringsrunder der lokalforeningene oppfordres til å komme med innspill til 
andres forslag og spille inn forslag selv. 
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På årsmøtet kan det fremmes forslag i debatten i saken, men kun slik at alle forslag om økte 
kostnader må peke på hvordan de økte kostnadene skal dekkes inn, slik at balansen opprettholdes. 
 
 
Endring av lovene: 
Forslag til endring av lovene må sendes inn fra lokalforeningene innen fristen satt av styret. 
Lovendringer fremmet av styret vil normalt ha vært på minst 1-2 høringer i lokalforeningene før 
årsmøtet, slik at alle har kunnet medvirke med innspill til saken. 
Endring av lovene analyseres og vurderes, både i forhold til lovverket til Norges Røde Kors og i 
forhold til konsekvensene for Hordaland.  
 
Innkomne forslag: 
Alle lokalforeningene oppfordres i eget skriv til å sende inn "innkomne forslag" til behandling på 
årsmøtet innen en gitt dato, som regel ca 6 uker før årsmøtet. Sakspapirene til delegatene til 
årsmøtet skal sendes ut minimum 3 uker før årsmøtet. Dermed har administrasjon og styre ca 3 uker 
på å saksbehandle og styrebehandle de innkomne forslagene og konkludere med styrets anbefalte 
løsning på disse. 
 
Nå-situasjonen: 
Prinsippet om fullført saksbehandling i alle saker medvirker til at årsmøtedelegatene får tilsendt 
sakspapirer der alle sider av alle saker er belyst, behandlet og distriktsstyrets forslag til løsning er 
kjent. Andre forslag til løsning, inkl konsekvenser, medfølger også saken. 
Slik saksbehandling opprettholder alle lokalforeningers rett til å ha innflytelse på alle saker, samtidig 
som alle delegater er kjent med konsekvensene av de ulike alternativene man skal stemme over. Slik 
blir vedtakene en bevisst handling med kjente konsekvenser, enten det er styrets forslag som bli 
vedtatt eller et alternativt vedtak innsendt på forhånd.  
Dette er den viktigste årsaken til at distriktets virksomhet nå er trygg og risikofri. 
 
Vurdering av situasjonen om forslag fra Os Røde Kors skulle bli vedtatt: 
Å tillate at enhver delegat kan foreslå endring av innkomne forslag fra andre lokalforeninger, 
lokalforeninger som seriøst har utviklet sine egne forslag, medfører muligheten for uakseptabel 
risiko og kan oppfattes av mange, herunder forslagsstiller, som upassende. 
 
I utgangspunktet for denne saken, båtsaken på årsmøtet i 2019, var distriktsstyret og båtgruppen, 
etter omfattende vurderinger og analyser, enige om en plan for prosjektets videre fremdrift, 
inkludert finansiering. Tilskuddet fra distriktet var økt med en halv million kroner, fra 4,7 millioner til 
5,2 millioner kroner. Alle deler av planen var analysert, konsekvensene utredet og de økonomiske 
forholdene balansert mot hva budsjettet kunne tåle. 
Underveis i debatten tar en delegat fra Os Røde Kors ordet og ber om å få øke distriktets 
økonomiske bidrag betydelig. Et slikt forslag er naturligvis ikke analysert, konsekvensene av det er 
ikke utredet og de langsiktige økonomiske implikasjonene av det er ikke vurdert.  
Om forslaget hadde blitt fremsatt, og vedtatt, kunne det fått store og umiddelbare konsekvenser for 
andre viktige aktivitetsområder i Røde Kors i Hordaland, for antall ansatte på distriktskontoret, vår 
økonomiske handlefrihet i årene etter, osv. Slik gir en rett til å endre andres forslag, underveis på 
årsmøtet, en vesentlig risiko for hele virksomheten i Hordaland Røde Kors.  
Det er viktig å huske på at nesten alle penger i Røde Kors har et eget definert formål. Kan pengene 
ikke brukes til dette formålet, er det hovedregelen at pengene må returneres til den som har gitt 
pengene. Vi har derfor begrensninger i hvor fritt vi kan disponere pengene vi har. Penger kan som 
hovedregel ikke flyttes fra et formål til et annet. 
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Et slikt risikomoment vil også få store konsekvenser for villigheten til å ta styreverv i Hordaland Røde 
Kors. Distriktsstyrets medlemmer er personlig ansvarlige for at driften av virksomheten skjer iht 
lover og regler som gjelder for vårt område og for en trygg og sunn drift av hele virksomheten, 
inkludert den økonomiske. Med mulighet for økonomisk usikkerhet igjennom endring av andres 
innkomne forslag vil det blir krevende å rekruttere folk til styret som er villig til å ta en slik risiko. Det 
vil også bli umulig å anbefale noen å ta styreverv i Hordaland Røde Kors så lenge en slik regel gjelder. 
Et alternativ her er at Distriktsårsmøtet, ved slike vedtak, samtidig fritar Distriktsstyret fra ansvaret 
for konsekvensene av slikt vedtak, og at Distriktsårsmøtet (i praksis den enkelte lokalforening) 
overtar dette ansvaret selv. 
 
Når noen sender inn et innkommet forslag til årsmøtet, må man legge til grunn at det er godt 
gjennomtenkt og fremmes for å bidra til at Røde Kors i enda større grad skal nå sine mål om 
humanitær virksomhet. 
Når slike innkomne forslag er analysert og vurdert av distriktskontoret og konkludert av distrikts 
styret, må man legge til grunn at distriktsstyrets forslag til årsmøtet, og sakens andre vurderte 
alternativer, gir et fullstendig bilde av situasjonen. 
 
At noen da, som benkeforslag, ofte på innskytelse, skal fremme forslag som endrer forslagsstillers 
eget forslag, kan oppfattes som upassende. 
 
 
Ønsket situasjon: 
Dagens prinsipper for årsmøtets forberedelse og gjennomføring bør opprettholdes. De er i summen 
av mange tiårs erfaringer etter gode og mindre gode avgjørelser. 
 
Alle delegasjoner er fri til å foreslå hva som helst til behandling på årsmøtet. 
Men de må tenke seg om, på forhånd, og sende forslag inn, innen fristen. 
Og de må finne seg i at forlag analyseres, vurderes og kommer til årsmøtet med distriktsstyrets beste 
vurdering. 
 
Samfunnet ellers: 
Alle andre viktige virksomheter i samfunnet har regler som enten er lik eller ligner på det vi har i 
Hordaland Røde Kors på dette punktet. 
Det gjeler i hele det politiske liv, på nasjonalt-, fylkes- og kommunenivå. 
Det gjelder på alle generalforsamlinger i store og små aksjeselskaper. 
Det gjelder i store deler av frivillig sektor. 
Alle har, over tid lært, at det er best når alle fakta og konsekvenser er kjent for alle i god tid. 
Overraskende og plutselige utspill, med mulige store konsekvenser ingen har fått tenkt igjennom, er 
umoderne. 
 
Risiko om forslaget vedtas: 
Vi innfører en risiko for at økonomien i Hordaland Røde Kors settes "i spill" ved at ikke 
gjennomtenkte forslag, uten analyse og vurdering, kan bli vedtatt og medføre omfattende negative 
konsekvenser mange delegater ikke var kjent med når de stemte. 
Det blir svært vanskelig å få flinke folk til styret i Hordaland Røde Kors, med en slik risikoprofil. 
Det må trolig innføres en praksis med redaksjonskomite, for behandling av endringsforslag, noe som 
vil medføre at årsmøtet må gå over to dager og delegater som ønsker å reise hjem etter en dag ikke 
kan delta, med mindre demokrati som resultat. 
Hordaland Røde Kors vil fremstå som en vesentlig mindre profesjonell virksomhet. 
Dersom økonomien i Hordaland Røde Kors svekkes, må lokalforeningskontingenten vurderes 
gjeninnført. 
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Nå kan det godt være slik at forslaget fra Os Røde Kors var ment for spesifikke situasjoner, som 
eksemplet med finansiering av båtprosjektet det har sitt utgangspunkt i, og at dette av forslagsstiller 
blir sett på som en enkelt og ukomplisert sak. 
Men forsalget fra Os endrer prinsippene for saksbehandling, til vesentlig mer risikopreget, og vil få 
følger i alle saker i fremtiden, om det ble vedtatt. 
 
 
 
 

§13 i Lover for Hordaland Røde Kors nå, og slik Distriktsstyret ønsker at 

det skal være fortsatt: 

§ 13. Årsmøtet ledes av lederen i distriktsstyret.  

For årsmøtets behandling av følgende saker kan årsmøtet velge en dirigent: 

 

- Godkjenne distriktsstyrets og distriktsrådenes beretning og revidert regnskap 
for det foregående år. 

 

- Godkjenne distriktsstyrets og distriktsrådenes handlingsprogram og budsjett 

for det inneværende år og kommende års totale virksomhet, herunder 
fastsettelse av tilskudd og eventuell andel av medlemskontingenten fra 

lokalforeningene. 

 

- Valg av medlemmer og varamedlemmer til distriktsstyret, jf. § 14. 
- Valg av revisor.  

- Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomité. 
- Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomité. 

- Innkomne forslag. Forslag må være innkommet til distriktsstyret innen 6 uker 
før dato for årsmøtet. Forslag til lovendringer fra andre enn styret må være 
innkommet innen 6 uker før årsmøtet.  

 

Årsmøtet utnevner æresmedlemmer og tildeler andre hedersbevisninger etter 

innstilling fra distriktsstyret. 

 

Det skal føres protokoll fra årsmøtet, som skal underskrives av distriktsleder og 

to av årsmøtedelegatene. 

 

7) 

§13 i Lover for Hordaland Røde Kors, med nødvendige endringer dersom 

innkommet forslag til endring av Lover for Hordaland Røde Kors blir 

vedtatt: (tillegg markert med gult) 
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§ 13. Årsmøtet ledes av lederen i distriktsstyret.  

For årsmøtets behandling av følgende saker kan årsmøtet velge en dirigent og en 

redaksjonskomite: 

 

- Godkjenne distriktsstyrets og distriktsrådenes beretning og revidert regnskap 
for det foregående år. 

 

- Godkjenne distriktsstyrets og distriktsrådenes handlingsprogram og budsjett 
for det inneværende år og kommende års totale virksomhet, herunder 
fastsettelse av tilskudd og eventuell andel av medlemskontingenten fra 

lokalforeningene. 

 

- Valg av medlemmer og varamedlemmer til distriktsstyret, jf. § 14. 

- Valg av revisor.  
- Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomité. 
- Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomité. 

- Innkomne forslag. Forslag må være innkommet til distriktsstyret innen 6 uker 
før dato for årsmøtet. Forslag til lovendringer fra andre enn styret må være 

innkommet innen 6 uker før årsmøtet. Endring av innkommet forslag, 
underveis i sakens behandling på årsmøtet, er tillatt.  

 

Årsmøtet utnevner æresmedlemmer og tildeler andre hedersbevisninger etter 

innstilling fra distriktsstyret. 

 

Det skal føres protokoll fra årsmøtet, som skal underskrives av distriktsleder og 

to av årsmøtedelegatene. 

 
Avslutning: 
Slik lover og regelverk på dette området er i dag, i Hordaland Røde Kors, har det tjent oss vel. Vi har 
unngått situasjoner som senere viser seg krevende å håndtere fordi konsekvensene ikke var vurdert 
på forhånd. 
Alle som har godt forberedte forslag har alltid blitt hørt, fått sine saker behandlet på årsmøtet og 
delegatene der har vedtatt hva de mener er til det beste for Røde Kors i Hordaland og Hordaland 
Røde Kors. 
Distriktsstyret advarer på det sterkeste mot å sette dette i spill, og ber årsmøtet stemme mot 
forslaget innsendt fra Os Røde Kors. 
 
Distriktsstyret 
Hordaland Røde Kors 
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2) 
 
Forslag, med begrunnelse, fra Os Røde Kors følger under: 
 
Til Årsmøtet Hordaland Røde Kors 

Forslag fra Os Røde Kors: Tillate endringsforslag på Distriktets årsmøte 

Ut fra erfaringene på Distriktets årsmøtet 2019 sendte Os Røde Kors inn forslag om å tillate 
endringsforslag til innkomne forslag på årsmøtet.  
 
Forslaget ble dessverre sendt for sent og tilbakemeldingen fra daglig leder var at forslaget måtte ev. 
fremmes på nytt av nytt lokalforeningsstyre og: 
 
«Ja, praksis i andre distrikt og uttale fra Norges Røde Kors er naturlige deler i en slik saksbehandling. 
Derfor er det klokt å starte i god tid.» 
 
På bakgrunn av dette ha vi forelagt disse spørsmålene for alle Distriktslederne i Norge, samt for 
Presidenten for Norges Røde Kors (som tidligere Distriktsleder for Rogaland): 

• Er det tillatt med endringsforslag til innkomne forslag på årsmøtet i ditt distrikt? 

• Hvordan behandles i så fall slike endringsforslag? Avstemming direkte eller oversendelse til 
en redaksjonskomite for bearbeiding og fremlegging? 

 
Disse har svart på forespørselen: 
 
Akershus 
Alle får fremme endringer på forslag, vi prøver da å gjøre endringer på vedtaksforslaget sånn at det 
får med seg endringen. Dette prøver vi å få gjort fortløpende under årsmøte uten redaksjonskomite. 
 
Buskerud 
Problemstillingen du løfter er interessant. Vi har i Buskerud ikke vært oppe i tilsvarende situasjon de 5 
og et halvt årene jeg har sittet som distriktsleder.  
 
Men om jeg skal driste meg til å reflektere litt omkring problemstillingen synes jeg det høres rart ut 
at et innsendt forslag ikke skal kunne endres i distriktets årsmøte. Jeg tenker at det i løpet av 
årsmøtebehandlingen av en innsendt sak, vil det kunne framkomme synspunkter som gjør det kan 
være naturlig å justere på det innsendte forslaget.  
 
I og med at dette ikke har vært aktuelt hos oss, kan jeg vanskelig si noe om hvordan vi ville behandlet 
en slik sak. Men jeg tenker nok at det ville vært en naturlig oppgave for en redaksjonskomite å 
fremme et omforent forslag som følge av diskusjonen. 
 
Finnmark 
Til dine to spørsmål - Ja, vi tillater dette og det gjøres en avstemming direkte. Vi tenker dette er viktig 
i en medlemsstyrt organisasjon og vil føre til at de som møter får et større eierforhold til sakene samt 
blir mer engasjert og aktiv.. 
 
Møre og Romsdal 
Kan ikke se at det står noe i lovene som begrenser muligheten til en justering av innkomne forslag. I 
Møre og Romsdal har vi veldig sjelden saker med stor uenighet på Årsmøtet, men viss det 
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forekommer søker vi å løse saken til det beste for organisasjonen og tillater justering av innkomne 
forslag dersom Årsmøtet godkjenner dette. 
 
 
Oppland 
Her er regelverket - tatt ut av VOVV oktober 2020: 
‐ Innkomne forslag. Forslag må være innkommet til distriktsstyret innen utgangen av .... måned. 
Forslag til lovendringer fra andre enn styret må være innkommet innen utgangen av .... måned. 
Jeg leser da dette i klar tekst at det ikke tillates benkeforslag på årsmøtet 
 
Nord-Trøndelag 
Jeg kan ikke huske at denne problemstillingen har vært aktuell siden jeg kom inn i DS. 
 
Østfold 
I ØRK har dette aldri vært noe problem, vi har tillatt endringer. Det er vel til syvende og siste 
årsmøtet som kan velge å godta eller ikke godta at det skal tillates? 
 
Hvis et innkommet forslag ikke kan justeres på et møte etter diskusjon blant delegatene blir det jo 
ikke mye reelt årsmøte spør du meg? 
 
Vi har alltid klart å bli enige i løpet av årsmøtet, vi har vell en tanke at om vi ikke kan bli enige i form 
av dialog må vi ta en avstemning på det, men etter hva jeg husker har vi aldri måtte gå til det skritet. 
 
Presidenten har forelagt spørsmålene for Simen Saxebøl, Enhetsleder strategi og ledelsesstøtte 
ved Generalsekretærens kontor i Norges Røde Kors 
Det Strønen konkret spør om, er dette:  

1. Er det tillatt med endringsforslag til innkomne forslag på årsmøtet i ditt distrikt? 
2. Hvordan behandles i så fall slike endringsforslag? Avstemming direkte eller oversendelse til 

en redaksjonskomite for bearbeiding og fremlegging? 
  
Når det gjelder nummer 1, så er det jo slik at det ikke eksisterer noen foreningslov i Norge. Derfor kan 
det være variasjon både fra organisasjon til organisasjon, men også fra organisasjonsledd til 
organisasjonsledd, mht. rammene for endringsforslag til innkomne saker. Det vanlige i 
organisasjonslivet er at alle saker som er sendt inn til årsmøtet og tas opp til behandling der, også i 
utgangspunktet kan være gjenstand for endringsforslag. Etter det vi kjenner til, er dette det vanlige 
også i Røde Kors. Men det er altså både lovlig og mulig med annen praksis for saksbehandling, der 
endringsforslag til innkomne saker ikke godtas, men at man må stemme enten for eller imot det 
innkomne forslaget. En slik praksis kan etableres i et organisasjonsledd ved at man over tid gjør ting 
på samme måten fra år til annet. Slik praksis gjelder til den blir endret av det aktuelle 
distriktsårsmøtet, enten i en debatt og votering om tema på det aktuelle møtet, eller på mer 
permanent vis ved at det reguleres i distriktets lover. I dialog med Hordaland ved DIL og DAL viser de 
til at en slik praksis er etablert i nettopp dette distriktet, og at denne praksisen er bekreftet bl.a. 
gjennom tydelige vedtak i årsmøtet 2019.  
  
Uskreven praksis kan være like gyldig som nedskrevet praksis. For å skape forutsigbarhet for 
delegatene på årsmøtet (ettersom disse skiftes ut over tid), vil vi på generell basis anbefale å 
regulere saksbehandlingsreglene for årsmøtet i lovene for det aktuelle organisasjonsleddet.   
  
For øvrig har vi ikke undersøkt i detalj med hvert enkelt distrikt hva slags praksis de har mht. 
endringsforslag til innkomne forslag.  
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Mht. nummer 2, så er sikkert det litt begge deler og ulikheter mellom distriktene. Her mangler vi 
oversikt for å kunne uttale oss. 
 
Ut fra disse tilbakemeldingene fattet styret i Os Røde Kors dette vedtaket den 18.11.2020: 
«Sak 60/20 Forslag til årsmøtet om endring av behandling av innkomne forslag 
Styret er enig i innholdet i forslaget. Kristian Strønen får fullmakt til å formulere og sende forslaget til 
Distriktsstyret.» 
 
Dette endelige forslaget er forelagt styremedlemmene som enstemmig har godkjent det. 
 
Begrunnelse 
Hordaland Røde Kors skal være en medlemsstyrt organisasjon og Distriktets årsmøte er det høyeste 
organ hvor lokalforeningenes tillitsvalgte skal kunne ytre sine meninger og påvirke hvordan 
organisasjonen skal utvikle seg. 
Slik praksis er i dag, kan delegatene/observatørene ytre seg under årsmøtet, men det er ikke 

anledning til å komme med endringsforslag til de forslag som fremlegges i årsmeldingen. En må 

enten stemme for eller mot forslaget. 

Et forslag kan i utgangspunktet være godt, men kan forbedres ved å gjøre endringer basert på ny 

informasjon som fremkommer etter at sakspapirene er sendt ut, eller på selve årsmøtet. Slik praksis 

er i dag er dette ikke mulig, og en risikerer enten at «halvgode» forslag blir vedtatt, eller at forslag 

som kunne vært gode med nødvendige forbedringer, blir nedstemt. 

Det er heller ikke mulig å komme med endringsforslag i forkant av årsmøtet, siden fremsatte forslag 

ikke blir gjort tilgjengelige for foreningene/delegatene innsendingsfristen er gått ut. 

Dagens praksis medfører at Distriktsstyret har all makt rundt de saker som legges frem, og begrepet 

«medlemsstyrt organisasjon» blir bare en floskel. 

Motargumentet er at styrets forslag er gjennomarbeidet og begrunnet, mens en risikerer at 

fremsatte endringsforslag kan innebære at delegatene vedtar forslag etter et overbevisende innlegg, 

men som i etterkant viser seg å ha uforutsette konsekvenser.  

Dette er å underkjenne lokalforeningenes tillitsvalgte og delegatenes dømmekraft, og kan også 

forhindres ved at det skal gjennom en redaksjonsnemd som fremmer forslaget på nytt, ev. i 

bearbeidet form neste dag dersom årsmøtet mener det er nødvendig. For forslag som har 

økonomisk påvirkning må det selvfølgelig kreves at endringen synliggjøres med inndekningsforslag.  

Forslag: 

Hordaland Røde Kors endrer dagen ordning og etablerer en ordning hvor endringsforslag til 

innkomne frslag aksepteres. 

Årsmøtet bestemmer om det skal stemmes over Distriktstyrets forslag og det/de endringsforslag 

som fremsettes på Årsmøtet, eller om det skal velges en redaksjonskomité som har i oppgave å 

gjennomgå og vurdere endringsforslaget(ene), eventuelt bearbeide det/dem før redaksjonskomitéen 

legger det/dem frem for årsmøtet til vedtak. 

Bestemmelsen tas inn i Hordaland Røde Kors sine lover. 
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Valgkomiteens innstilling  
DISTRIKTSSTYRET 
Distriktsleder Bjørn Arild Fjeldsbø  Odda Røde Kors  2 år 2023-2025 
1. nestleder Nina Solvår Sælen  Os Røde Kors   2 år 2023-2025 
Styremedlem Geir Langeland   Arna og Åsane Røde Kors 2 år 2023-2025  
1. varamedlem Anny Sørvik   Austevoll Røde Kors  2 år 2023-2025 
     
Det foreligger ingen andre forslag på kandidater til disse vervene. 
 
 
KONTROLLKOMITEEN 
Leder  Leif Holst   Fana Røde Kors   2 år 2023-2025 
Medlem Kalaregy Drange  Bergen Røde Kors  2 år 2023-2025 
2. varamedlem Elin Bye    Voss Røde Kors   2 år 2023-2025 
 
Det foreligger ingen andre forslag på kandidater til disse vervene. 
 
 
Midttun den 8. februar 2023 
 
 
Svein Buer(s)   Rune Skaar(s)   Solveig Stølås(s) 
Leder    Medlem   Medlem 
 
 
 
 
 
DISTRIKTSSTYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE VED VALG PÅ ÅRSMØTET 2023 
Distriktsstyret foreslår for årsmøtet å velge følgende kandidater til verv på valg i valgkomiteen for 
Hordaland Røde Kors: 
 
Medlem Rune Skaar  2 år Gjenvalg Bergen Røde Kors 
1 varamedlem Arrio Mehri  2 år Ny  Kvinnherad Røde Kors 
 
Det er kun en foreslått kandidat per verv på valg. 
 
 
 
 
 
Midttun den 8. februar 2023 
 
 
Bjørn Arild Fjeldsbø (s)  Nina S Sælen (s)  Tor Eivind Moss (s) 
Distriktsleder   1. nestleder   2. nestleder 
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ETTER ÅRSMØTET VIL FULLSTENDIG SAMMENSETNING ETTER DENNE INNSTILLINGEN VÆRE SLIK: 
 
 
DISTRIKTSSTYRET 
Distriktsleder  Bjørn Arild Fjeldsbø  Odda Røde Kors  2023-2025 
1. nestleder  Nina S Sælen   Os Røde Kors   2023-2025 
2. nestleder  Tor Eivind Moss   Finse Røde Kors  2022-2024 
Styremedlem  Geir Langeland   Arna og Åsane Røde Kors 2023-2025 
Styremedlem  Idar Sunde   Bergen Røde Kors  2022-2024 
Styremedlem  Janne Mortensen  Fjell Røde Kors   2022-2024 
1. varamedlem  Anny Sørvik   Austevoll Røde Kors  2023-2025 
2. varamedlem  Nils Vidar Hopland  Nordhordland Røde Kors 2022-2024 
Styremedlem      d-rådsleder hjelpekorps 2023-2025 
Styremedlem      d-rådsleder omsorg  2023-2025 
Styremedlem      d-rådsleder ungdom  2023-2024 
 
 
 
KONTROLLKOMITEEN 
Leder    Leif Holst   Fana Røde Kors   2023-2025 
Medlem   Alf Magne Tveit   Stord Røde Kors  2022-2024 
Medlem  Kalaregy Drange  Bergen Røde Kors  2023-2025 
1. varamedlem  Aleksander Bjelland  Kvinnherad Røde Kors  2022-2024 

2. varamedlem  Elin Bye    Voss Røde Kors   2023-2025 
 
 
 
VALGKOMITEEN 
Leder   Svein Buer   Odda Røde Kors  2022-2024 
Medlem  Rune Skaar   Bergen Røde Kors  2023-2025 
Medlem  Solveig Stølås   Etne Røde Kors   2022-2024 
1 varamedlem  Arrio Mehri   Kvinnherad Røde Kors  2023-2025 
2 varamedlem  Vigdis Sand Torvanger  Arna og Åsane Røde Kors 2022-2024 
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Presentasjon av kandidater på valg   
Navn: Bjørn Arild Fjeldsbø 
Lokalforening: Odda Røde Kors  
Alder: 49 
Arbeidssted/stilling: Odda Sjukehus Radiologisk avdeling 
Utdanning: Høgskolen i Bergen, radiografutdanningen (1993-
1996). 
Relevant arbeidserfaring: I løpet av min arbeidskarriere har 
jeg hatt flere ulike verv og stillinger. Jeg hatt flere perioder 
som funksjonsleder og assisterende avdelingsleder, samt 
ulike fagansvar.  
 
Erfaring/verv/utdanning i Røde Kors: 
Min Røde Kors karriere begynte i Fana RKH i 1991. Jeg har opp gjennom årene tatt de aller fleste 
kurs man kan ta i hjelpekorpset. I 1996 flyttet jeg til Odda, hvor jeg fortsatt er aktivt med i Røde 
Kors. Rundt år 2001 var jeg lokalforeningsleder, og jeg har hatt flere styreverv både i hjelpekorpset 
og i lokalforeningen i hele min tid i organisasjonen. Jeg har vært områdeleder, korpsleder, operativ 
leder og administrativ leder i hjelpekorpset. I 2015-2016 var jeg med i ressursgruppe ettersøkning i 
Norges RKH. I samme periode var jeg også med i ekspertgruppen som utviklet de nye fjellvettreglene 
som ble presentert i 2016. Jeg har også representert organisasjonen vår i NRK Brennpunkt, Alarm 
Trolltunga, og på diverse beredskapsseminarer med foredrag for eksterne aktører som DSB, HRS, 
politiet og andre i redningstjenesten. Fra 2002-2020 var jeg en del av staben på Finsekurset hvert år, 
med unntak av 03 og 04. De første årene som veileder og de siste 5 som fagleder. Sammen med 
kursleder, har jeg representert kurset inn mot Norges RK i flere sammenhenger. I 2018-2019 var jeg 
2. nestleder i Hordaland Røde Kors distriktsstyre. Fra 2020 og til i dag har jeg vært distriksleder i 
Hordaland. I dette vervet har jeg representert fylkeslaget i Det sentrale råd, vært med i en 
referansegruppe for revidering av lovverket i Norges RK, og nå er jeg nestleder i 
æresbevisningskomiteen til Norges Røde Kors. Er også med i landsstyret i egenskap av å være valgt 
som en av de fire distriktslederne fra det sentrale råd, og er med i landsstyrets beredskapsutvalg. 
 
Erfaring/verv i andre organisasjoner: 
Varamedlem til styret i Helse Fonna HF (2005-2008), Tillitsvalgt i NITO (1998-2010) 
Verneombud ved Odda Sjukehus (2018-2020) 
 
Interesser: 
Friluftsliv. Søk og Redning. Røde Kors som organisasjon. Være på tur med samboeren og barna mine. 
Hva er din motivasjon for å stille til og hva vil du bidra med? Jeg stiller til valg som leder for en 
periode til. De 3 årene jeg har bak meg i styret nå, danner et solid grunnlag for videre utvikling og 
kontinuitet i styret.  Erfaring og stabilitet i styret er viktig for den store organisasjonen som 
Hordaland RK er. Dette er jeg motivert for å jobbe videre med. Særlig i den tiden vi er inne i nå. 
Derfor synes jeg det er både ansvarlig og realt av meg å stille til gjenvalg. I valgtalen min i 2019 skrev 
jeg at Hordaland rk trengte tid til å bygge opp et godt samarbeidende lag i styret. Det har vi nå klart. 
Vi har nå et styre hvor det er trygt å være. Jeg har også fått god kontakt med de fleste 
lokalforeningsledrene i fylket, gjennom å innføre en ringerunde hver høst, og nå månedlige 
ledermøter på teams. Dette vil jeg fortsette med, også etter koronatiden. Jeg er motivert for å være 
en lett tilgjengelig leder, som raskt kan ta tak i saker og få dem behandlet på rett nivå. Jeg har skapt 
et godt kontaktnett inn mot Norges RK og mot flere av de andre distriktslederne. Dette vil jeg 
opprettholde til det beste for Hordaland RK.  Jeg vil bidra med mine kunnskaper og erfaring til å 
videreutvikle Hordaland RK fremover slik at Hordaland RK fortsatt er blant de ledende distriktene i 
landet på alle områder. 
Stiller til valg som: Distriktsleder 
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Navn: Nina Solvår Sælen 
Lokalforening: Os Røde Kors 
Alder: 59 
Arbeidssted/stilling: 
Bjørnafjorden Vaksenopplæring. Lærer  
  
Utdanning: 
Adjunkt med opprykk, Cand.mag. 
Spesialpedagog 
Bankfaglig utdanning fra BI  
  
Relevant arbeidserfaring:  
Lærer Bjørnafjorden Vaksenopplæring 1995-d.d 
Kundekonsulent i bank 1983-1995 
  
Erfaring/verv/utdanning i Røde Kors: 
Jeg startet i Hjelpekorpset i Os i 1995. Kurs: 40 timers grunnkurs, Blokk 2, Videregående førstehjelp, 
Kvalifisert kurs i førstehjelp 30timer, Vinter C, Samband C samt mange småkurs.  
I 2006 gikk jeg over til Omsorg hvor jeg tok grunnkurs Besøkstjeneste samt mange relevante småkurs 
innen Omsorg. I tillegg til medlem i besøkstjenesten har jeg vært leder for Åpne Grenser 15 år, leder 
for BARK og lokalforeningsleder i 10 år.  
Jeg er utdannet MOD leder (mangfold og dialog), og var kursholder for MOD til det ble lagt ned. I 
tillegg har jeg tatt Norges Røde Kors sitt 32 timers kurs i undervisning og veiledning, samt 
gjennomført Norges Røde Kors sitt lederutviklingsprogram «Loup».  
Medlem i Internasjonalt utvalg   
Leder for Internasjonalt utvalg 2019-d.d 
1. nestleder i Distriktsstyret siden 2019 
  
Erfaring/verv i andre organisasjoner: 
AT(arbeidstillitsvalgt 2006-d.d)  
Medlem og styreleder TIF Viking avd. kappgang (2006-2016)  
Varamedlem Hordaland Friidrettskrets.  
Trener for utøvere i kappgang.  
Kappgang dommer.  
  
Interesser: 
Røde Kors, friluftsliv, reiser, oppleve nye kulturer og levesett. Internasjonalt arbeid i inn - og utland. 
Opptatt av likeverd for alle.  
  
Hva er din motivasjon for å stille til og hva vil du bidra med? 
Etter mange år i lokalt styre og avdelinger har det vært positivt å kunne ta steget videre til 
distriktsnivå.  Det har vært to lærerike og spennende perioder som har gitt meg mye ny erfaring. To 
perioder går fort og jeg føler jeg har mer både å lære og bidra med. Jeg ønsker å bruke mine 
kunnskaper og erfaringer for å bidra til et godt samarbeid mellom de lokale ledd og distriktsstyret, 
samt opprettholde det gode samarbeidet som er innad i styret slik at vi sammen kan videreutvikle 
Hordaland Røde Kors til det beste distriktet i landet. Videre ønsker jeg å bidra til et fargerikt 
fellesskap i hele distriktet, samt bruke min erfaring videre i forhold til Hordaland Røde Kors sitt 
internasjonale arbeid. 
  
Stiller til valg som: 
1. nestleder i distriktsstyret 
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Navn: Geir Langeland 
 
Lokalforening: Arna og Åsane Røde Kors og Nordhordland Røde 
Kors. 
Alder: 57 år 
 
Arbeidssted/stilling: Bergen kommune, Boligetaten, fagleder og It 
koordinator 
 
Utdanning:  
Det gode arbeidsliv siden 1985 krydret med ulike kurs og 
kompetansehevende tiltak. 
 
Relevant arbeidserfaring: 
Vært leder i over 15 år hvor jeg har deltatt i oppbygging, koordinering, tilrettelegging og 
gjennomføring av oppgaver innen økonomi, personal, prosjekt, IT med mer. 
 
Erfaring/verv/utdanning i Røde Kors: 
 

• Flere år som lokalforeningsleder og administrativ leder i Arna og Åsane Røde Kors 

• Ti år som korpsleder i Arna og Åsane Røde Kors 

• Fem år som leder eller nestleder i styret til Røde Kors Ambulansen Bergen 

• Tre år i d-rådet for hjelpekorps som administrativ leder 

• To år i distriktsstyret som medlem / distriktsleder 

• En periode i komiteen for samfunnssikkerhet og beredskap i Norges Røde Kors 

• En periode som medlem av Det Sentrale Råd i Norges Røde Kors 

• Fra høsten 2017 medlem av Landsrådet for Hjelpekorps som vara Regionleder Vest 

• Ingen verv siden Landsmøte i 2020 da jeg gikk av som vara for LR HJK for å vende nesen hjem 
til lokal aktivitet / styredeltakelse 

• Medlem av distriktsstyret siden 2021 
 
Erfaring/verv i andre organisasjoner: 
Syv år som arbeidende styremedlem eller nestleder i Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd 
 
Interesser: 
Opptatt av det meste men som dere ser av verv i Røde Kors et ekstra fokus for vår organisasjon 
 
Hva er din motivasjon for å stille til og hva vil du bidra med? 
Ser det som viktig å finne gode og riktige løsninger for organisasjonen vår og de som nyter godt av 
våre aktiviteter og mener selv jeg har erfaringer som sammen med et meget stort kontaktnett i Røde 
Kors kan bidra som en god resurs i distriktsstyret (DS). De siste årene og spesielt nå under 
pandemien har beredskap blitt løftet til et nytt nivå og jeg mener erfaringene fra arbeidslivet og 
Røde Kors på lokalt og nasjonalt og nivå kan være nyttig å ha med i styret. 
Har og en grei kompetanse innen IT som gjør meg i stand til å utføre oppgavene i DS på en smidig og 
god måte. 
 
Stiller til valg som: 
Medlem av distriktsstyret. 
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Navn: Anny Sørvik 
• Alder: 61 

• Arbeidssted/stilling: 

Equinor/servicarbeider/resepsjon/METAR.  

• Utdanning: Renholdsoperatør.  Bachelor i 

ressursgeologi og Master i geovitenskap/geocience. 

VG1TIP. 

  

• Relevant arbeidserfaring:         

Reiste til sjøs som ungdom, blant annet, reiste til land 

med stor forskjell på rik og fattig, der slummer var tett på, der vi låg til kai, fikk sjå/lukte/sanse 

fattigdom på nært hold.  På ene båten tok vi opp 84 vietnamesiske flyktninger langt ute i Sør-Kina-

havet (mannskapet ombord talte 16, jeg var alene messepike og 1 kokk ombord).  Jeg var også innfor 

krigssonen i ene Gulfkrigen Iran-Irak, fikk kjenne på den følelsen å være i krigen.       Har vert Drift og 

Daglig leder på et laksepakkeri. Har jobbet offshore i 30 år som servisarbeider, har i alle åra vert en 

del av beredskapslagene ombord, av og til med dobbeltroller, eksempel på oppgaver, førstehjelper, 

livbåtfører, beredskapsledelse, brannmann helidekk, HLO (helikopter landing offiser).  Er med i Røde 

Kors Førstehjelp som Instruktør for privat og offentlig sektor. 

• Erfaring/verv/utdanning i Røde Kors:   

Har vert med i Austevoll Røde Kors siden 2017, nå Nestleder, Instruktør, Beredskapsgruppa, ARK sin 

turgruppe og Vikar i Besøkstjenesten.   Har vert med i lederutviklingsprogrammet 2021, Har deltatt 

på utvidet Instruktørkurs på Voss 2020.  Har gjenomført alle obligatoriske kursene til RK, KSAM og 

mye mer. 

  

• Erfaring/verv i andre organisasjoner: Var en periode med i Stolmen vell. 

• Interesser:        

Familien min.   Liker å lære nye ferdigheter og tilegne meg kunnskap.  Reiser og Turer. Være i 

naturen, litt stein gal.  Hus og Hage. Lære om alle soter av historien. Har fjernfadder barn i slummen 

og landsbygda i India, som jeg besøker og er opptatt av.  Beredskap, nr 1 er førstehjelp, der jeg har 

vert aktiv i over 30 år. M.M.  

  

• Hva er din motivasjon for å stille til og hva vil du bidra med?    Ble oppfordret av en kollega i 

ARK til å stille, representere utkanten i distriktet vårt, lære organisasjonen enda bedre å kjenne, slik 

at jeg kan bidra etter hvert som jeg får kunnskap, og samordne denne kunnskapen med min erfaring.  

Gjere en forskjell i organisasjonen. 

 

Stiller til valg som: 

 1. varamedlem i distriktsstyret 
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Navn: Leif Holst 
 
Lokalforening:  
Fana Røde Kors 
 
Alder:  
76 år 
 
Arbeidssted/stilling:  
Har nå en rekke styreverv 
 
Utdanning:  
MBA i finans fra USA 
 
 
 
Relevant arbeidserfaring:  
Har vært adm. dir. i flere bedrifter 
 
 
 
Erfaring/verv/utdanning i Røde Kors:  
Tidl. styremedlem i Fana Røde Kors, nåværende leder av Kontrollkomiteen i Hordaland Røde Kors 
 
 
 
Erfaring/verv i andre organisasjoner: 
Styreverv i mange ulike offentlige og private bedrifter og organisasjoner 
 
 
Interesser: 
Friluftsliv 
 
 
Hva er din motivasjon for å stille til og hva vil du bidra med? 
Ønsker å bidra med relevant erfaring 
 
 
Stiller til valg som: 
Leder Kontrollkomiteen 
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Navn: Kalaregy Drange 

Alder: 60                 

 

Arbeidssted/stilling:   

Bergen kirkelige fellesråd som kirketjener. 

  

Utdanning:  

Sosiologi UIB        

  

Relevant arbeidserfaring: 

2008-2013                            Kirketjener i Fana kirke og Eidsvåg kirke 

2013 -                                   Kirketjener i Sandvikskirken og Eidsvåg kirke 

 

Erfaring/verv/utdanning i Røde Kors:  

Leder kurs LOUP og Beredskapsledelse  

  

Erfaring/verv i andre organisasjoner:  

Røde Kors Bergen: Styre- og varamedlem i 6 år, Røde Kors Hordaland styre- og varamedlem i 4 år. 

Leder av internasjonalt utvalg, leder av flerkulturell aktivitet i Bergen og leder i Flerkulturelt Forum. 

Medlem i valgkomite for Bergen Røde kors, 8 mai komiteen samt diverse andre utvalg og komiteer. 

Diverse lederkurs innenfor omsorg, kriseberedskap og LUPE Lederkurs Røde Kors. 

Bergen bymisjon: Matansvarlig under julearrangementet i Korskirken (1996-2003) 

Frelsearmen: Matansvarlig under Din Kveld og juleinnsamling. 

 

Tidligere Styreverv: 

NOAS: Styremedlem i Bergen. 

To perioder som medlem av Biskopshavn menighetsråd. 

Jeg har vært medlem og leder i internasjonalt utvalg hos Røde Kors. 

KIA Bjørgvin styremedlem, medlem av leder av valgkomite i landsstyret. 

Styremedlem i Sesam, Nesttun. 

Medlem i opplæringsutvalg HRK. 

Leder i valgkomite for Felles innvandrerråd Hordaland. 

Styreformann Øyjordsveien 20 A/S Borettslag 

Nestleder i omsorgsråd Hordaland RK. 

Styremedlem i Bergen Røde kors, Laksevåg Røde kors. 

Leder i Jaffna Central College OBA Norway. 

Styremedlem i Bergen internasjonale kultursenter. 

KIS Medlem (Kontaktutvalg mellom innvandrer og styresmakt) 

  

Interesser:  

Bidra til andre har det bra.   Gjøre en forskjell.      

  

Hva er din motivasjon for å stille til og hva vil du bidra med?  

Valgkomiteen spurte meg, Jeg har mange år bak meg sommsom styremedlem i BRK, LRK, HRK. Jeg 

håper jeg kan bidra til at lover og  styre beslutning blir fulgt opp. 

 

Stiller til valg som: Medlem Kontrollkomiteen 
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Navn: Elin Bye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verv   

2022 - dd 

2018 - dd 

 2 varamedlem kontrollkomiteen Hordaland Røde Kors 

Medlem i kontrollkomiteen Voss Røde Kors  

2014 – 2017  Leiar i Røde Kors Voss Hjelpekorps  

2014 – 2014  Admis og Nestleiar Røde Kors Voss Hjelpekorps   

2012 – 2014  Leiar i Røde Kors Voss Omsorg 

2009 – d.d.  Leksehjelpkoordinator Røde Kors Voss Omsorg 

2002 – 2006  Styremedlem Røde Kors Voss Lokalforening 

 
Aktivt medlem i hjelpekorpset på Voss siden 2001. Høgste utdanning er vidaregåande fystehjep og 
LSOR vinter (Finse-kurs) og LOOP-kurs. 
Er kurshaldar i blant anna psykososial fystehjelp.  
Er engasjert i Leksehjepen på Voss Ungdomsskule 
 
Dagjobben min er oppdragsansvarleg og autorisert revisor i Vestlandsrevisjon IKS og 
Vestlandsrevisjon AS som har avdeling i Knarvik og på Voss.  
 
 
Stiller til valg som:  
2. varamedlem til kontrollkomiteen 
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Navn: Rune Skaar  

Lokalforening: Røde Kors Bergen 

Født:09.03.1974 

Arbeidssted/stilling: Eiendomsservice Vest as. 

Gartner/Anleggsgartner 

Ansatt siden mai 2000 

Utdanning: renholdsoperatør 

Relevant arbeidserfaring: 

Erfaring/verv/utdanning i Røde Kors: 

Startet som frivillig i aktiv fritid/Døråpner i mars 2004, 

ble frivillig leder etter et par år og bidro til å utvikle 

aktiviteten til den aktiviteten vi har i dag. Ledet Døråpner 

igjennom noen år for så å gi stafettpinnen videre til nestemann i rekken, men er fremdeles aktiv og 

leder den sosiale aktiviteten pr i dag. 

Har også vært aktiv i gatemegling de to første årene etter oppstart i Bergen. Har også seks år som 

medlem i Omsorgsrådet i Bergen samt tre år som leder for valgkomiteen for omsorg i Bergen. Er 

varamedlem i valgkomiteen for omsorg i Bergen pr i dag. Har også to perioder som varamedlem i 

valgkomiteen for styre i Bergen. 

Er medlem av valgkomiteen for omsorg i Røde kors Hordaland pr i dag 

Erfaring/verv i andre organisasjoner: ungdoms representant for fritidsrådet i Fyllingsdalen 

(paraplyorganisasjon for diverse lag og organisasjoner i Fyllingsdalen på sent åttitallet og tidlig 

nittitallet 

Interesser: 

Jobben min, Røde kors, friluftsliv og fysiske aktiviteter med mer 

Hva er din motivasjon for å stille til og hva vil du bidra med? Er genuint opptatt av Røde kors og med 

alt det vi bidrar med i samfunnet. Er særskilt opptatt av å bidra til at organisasjonens frivillige og 

tillitsvalgte speiler det mangfoldet vi blant alle de menneskene som bruker våre tjenester. (alder, 

etnisk bakgrunn, kjønn, fysisk funksjons nivå med mer) 

Stiller til valg som:  

Medlem valgkomiteen 
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Navn: Arrio Mehri 

Alder: 25år  

 

Yrke:  

Jobber som automatiker. Holder på med fagprøven i skrivende stund. 

 

Side hobby/yrke:  

Driver eget reparasjons firma for elektronikk. 

Styreleder for Gentlemens Airsoft Klubb.  

 

Røde Kors Karriere:  

Har vert med siden 2014/15 og sitter per i dag som operativ i 

Kvinnherad Hjelpekorps.  

Bosted: Husnes, Kvinnherad 

 

 

Fritids aktiviteter:  

Fjellturer, Ski, Fisking, Paintball/Airsoft. 

 

Stiller til valg som: 

1 varamedlem i valgkomiteen 
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Del 2 – TIL INFORMASJON 
 
OVERSIKT OVER MEDLEMMER OG FRIVILLIGE I LOKALFORENINGENE I HORDALAND  
Oversikten under viser medlemmer og frivillige fordelt på hver lokalforening i Hordaland: 

Lokalforening Nyregistrerte Stoppede Betalende Frivillige 

Arna og Åsane Røde Kors 228 271 1562 252 

Askøy Røde Kors 136 113 632 156 

Austevoll Røde Kors 16 12 110 43 

Bergen Røde Kors 430 565 3698 868 

Bømlo Røde Kors 7 38 360 117 

Dale Røde Kors 13 22 154 95 

Eidfjord Røde Kors 5 9 50 66 

Eksingedalen og Modalen Røde Kors 2 2 2 2 

Etne Røde Kors 21 19 227 121 

Fana Røde Kors 295 452 2359 217 

Finse Røde Kors 5 3 143 74 

Fitjar Røde Kors 4 2 11 25 

Fjell Røde Kors 109 117 682 114 

Folgefonn Røde Kors 0 0 0 0 

Fusa Røde Kors 6 11 161 90 

Granvin Røde Kors 1 0 10 14 

Halsnøy Røde Kors 16 10 30 4 

Hordaland Røde Kors 4 2 8 467 

Jondal Røde Kors 1 4 40 49 

Kinsarvik Røde Kors Hjelpekorps 2 10 112 134 

Kinsarvik Røde Kors Omsorg 0 0 5 8 

Kvinnherad Røde Kors 81 56 383 186 

Laksevåg Røde Kors 78 181 997 174 

Nordhordland Røde Kors 100 108 829 216 

Norheimsund Røde Kors 7 10 192 128 

Odda Røde Kors 25 29 287 195 

Os Røde Kors – Hordaland 59 95 706 154 

Osterøy Røde Kors 11 20 230 73 

Røldal Røde Kors 3 4 55 69 

Samnanger Røde Kors 5 15 136 145 

Stord Røde Kors 27 49 537 206 

Sund Røde Kors 29 32 204 61 

Sveio Røde Kors 1 2 29 20 

Tysnes Røde Kors 3 9 90 58 

Tyssedal Røde Kors 4 7 64 59 

Ulvik Røde Kors 2 5 71 54 

Unneland Røde Kors 0 0 2 2 

Vaksdal Røde Kors 8 11 166 80 

Voss Røde Kors 31 64 719 315 

Vossestrand Røde Kors 2 18 138 51 

Øygarden Røde Kors 0 14 77 7 

Øystese Røde Kors 12 9 151 118 

Ålvik Røde Kors 2 3 35 40 

Ålvik Røde Kors Omsorg 0 4 4 11 

Totalt 1791 2407 16458 5338 
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Disse summerte tallene fra tabellen sammenfaller ikke med tallene i sammendraget i del 1 av 

årsmøtedokumentet. Grunnen til dette er at noen er medlem og/eller frivillig i mer enn en 

lokalforening. Derfor får vi en høyere totalsum tall når vi summerer tallene fra hver enkelt 

lokalforening. 

 
GRASROTANDELEN, TABELL         

 
 
 
 

Grasrotandel 2022

Arna og Åsane Røde Kors 115 914                               

Askøy Røde Kors 114 462                               

Austevoll Røde Kors 28 432                                 

Bergen Røde Kors 292 586                               

Bømlo Røde Kors 52 455                                 

Dale Røde Kors 42 476                                 

Eidfjord Røde Kors 82 472                                 

Etne Røde Kors 52 868                                 

Fana Røde Kors 52 871                                 

Finse Røde Kors 24 698                                 

Fjell Røde Kors 38 786                                 

Fusa Røde Kors 39 797                                 

Hordaland Røde Kors distrikt 58 451                                 

Kinsarvik Røde Kors 44 569                                 

Kvinnherad Røde Kors 111 657                               

Laksevåg Røde Kors 101 705                               

Nordhordland Røde Kors 67 819                                 

Norheimsund Røde Kors 76 485                                 

Odda Røde Kors 92 164                                 

Os Røde Kors 135 784                               

Osterøy Røde Kors 29 819                                 

Røldal Røde Kors 27 425                                 

Samnanger Røde Kors 33 580                                 

Stord Røde kors 120 250                               

Sund Røde Kors 3 804                                   

Tysnes Røde Kors 19 037                                 

Tyssedal Røde Kors 33 373                                 

Ulvik Røde Kors 24 235                                 

Vaksdal Røde Kors 40 911                                 

Voss Røde kors 189 706                               

Vossestrand Røde Kors 66 805                                 

Øygarden Røde Kors 41 651                                 

Øystese Røde Kors 33 028                                 

Ålvik Røde Kors 6 964                                   

2 297 039                            
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MOMSKOMPENSASJON, TABELL  

 
 
 
 
 
 
 
 

Søkt beløp Tildelt beløp

Arna og Åsane Røde Kors 109 313                 109 313               

Askøy Røde Kors 130 531                 130 531               

Austevoll Røde Kors 24 474                    24 474                 

Bergen Røde Kors 1 798 009              1 798 009            

Bømlo Røde Kors 77 813                    77 813                 

Eidfjord Røde Kors 33 705                    33 705                 

Etne Røde Kors 77 643                    77 643                 

Fana Røde Kors 77 312                    77 312                 

Fjell Røde Kors 44 673                    44 673                 

Fusa Røde Kors 3 101                      3 101                   

Hordaland Røde Kors distrikt 1 085 061              1 085 061            

Kinsarvik Røde Kors 58 177                    58 177                 

Kvinnherad Røde Kors 46 599                    46 599                 

Laksevåg Røde Kors 100 960                 100 960               

Nordhordland Røde Kors 112 118                 112 118               

Norheimsund Røde Kors 41 553                    41 553                 

Odda Røde Kors 55 969                    55 968                 

Os Røde Kors 56 519                    56 519                 

Osterøy Røde Kors 14 806                    14 806                 

Røldal Røde Kors 21 184                    21 184                 

Samnanger Røde Kors 23 064                    23 064                 

Stord Røde kors 70 273                    70 273                 

Sund Røde Kors 22 168                    22 168                 

Tysnes Røde Kors 5 187                      5 187                   

Tyssedal Røde Kors 36 292                    36 292                 

Ulvik Røde Kors 57 983                    57 983                 

Vaksdal Røde Kors 21 681                    21 682                 

Voss Røde kors 118 544                 118 544               

Vossestrand Røde Kors 16 944                    16 944                 

Øystese Røde Kors 37 359                    37 358                 

Ålvik Røde Kors 16 801                    16 801                 

4 395 815              4 395 815            
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PANTO, TABELL 

 
 
 
 
 
 

Panto 2022

Arna og Åsane Røde Kors 707 895                              

Askøy Røde Kors 380 424                              

Austevoll Røde Kors 75 511                                

Bergen Røde Kors 1 504 549                           

Bømlo Røde Kors 113 640                              

Dale Røde Kors 25 315                                

Eidfjord Røde Kors 9 186                                  

Eksingedalen og Modalen Røde Kors 3 094                                  

Etne Røde Kors 30 423                                

Fana Røde Kors 1 058 406                           

Fitjar Røde Kors 30 121                                

Fjell Røde Kors 255 114                              

Fusa Røde Kors 58 921                                

Granvin Røde Kors 3 020                                  

Halsnøy Røde Kors 12 787                                

Hordaland Røde Kors distrikt 10 249                                

Jondal Røde Kors 15 129                                

Kinsarvik Røde Kors 14 128                                

Kvinnherad Røde Kors 129 229                              

Laksevåg Røde Kors 643 913                              

Nordhordland Røde Kors 409 956                              

Norheimsund Røde Kors 54 959                                

Odda Røde Kors 66 474                                

Os Røde Kors 302 290                              

Osterøy Røde Kors 72 992                                

Røldal Røde Kors 5 739                                  

Samnanger Røde Kors 45 362                                

Stord Røde kors 208 240                              

Sund Røde Kors 67 031                                

Sveio Røde Kors 43 859                                

Tysnes Røde Kors 35 865                                

Tyssedal Røde Kors 1 978                                  

Ulvik Røde Kors 5 367                                  

Vaksdal Røde Kors 7 402                                  

Voss Røde kors 183 849                              

Vossestrand Røde Kors 5 449                                  

Øygarden Røde Kors 61 277                                

Øystese Røde Kors 25 800                                

Ålvik Røde Kors 3 649                                  

6 688 592                           
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RKF inntekter Tabell 
         
 

 
 
Aktivitetstilskudd tabell 

Tilskudd av aktivitetsmidler håndteres nå av Norges Røde Kors som Aktivitetstilskudd i 
Søknadsportalen, uavhengig av om midlene kommer fra staten, næringsliv, private givere eller 
innsamlinger. Fra slutten av 2019 gjelder dette også tilskudd til hjelpekorpsaktivitet. Midlene 
v0idereformidles av Norges Røde Kors til distriktene, og fordeles derfra til bruk i lokalforeningene og 
på distriktskontor basert på søknader i Søknadsportalen. Midler som ikke blir brukt i aktiviteten de er 
tildelt til, blir enten omfordelt til samme type aktivitet et annet sted i distriktet, eller tilbakebetalt til 
donor.  
 

I 2022 ble 22,6 mill. innvilget til lokalforeningene gjennom Søknadsportalen. Tabellen viser en 

oversikt over hvor mye midler som er innvilget direkte til lokalforeningene. Kolonnen for distrikt 

viser hvor mye distriktet gjennom året har hatt igjen til ekstrafordelinger, støtte til lokalt og regionalt 

ansatte, samt refusjoner og kostnader spesielt i forbindelse med nyoppståtte aktiviteter.  

 

Aktivitet Distrikt Lokalforening Totalt 

Aktivitet i asylmottak - voksne 
             
107,777  

                         
-    

             
107,777  

Aktivitet i asylmottak - barn 
             
875,000  

                
25,000  

             
900,000  

Distrikt Lokallag Nettosalg Provisjon

Total 3 788 345kr        757 669kr        

1200913 - Bergen Røde Kors 1 803 265kr        360 653kr        

1200141 - Fana Røde Kors 725 965kr            145 193kr        

1200312 - Arna og Åsane Røde Kors 244 950kr            48 990kr           

1200134 - Laksevåg Røde Kors 220 300kr            44 060kr           

1200133 - Fjell Røde Kors 167 290kr            33 458kr           

1200393 - Nordhordland Røde Kors 157 790kr            31 558kr           

1200675 - Øygarden Røde Kors 106 350kr            21 270kr           

1200362 - Askøy Røde Kors 80 385kr              16 077kr           

1200315 - Os Røde Kors 58 930kr              11 786kr           

1200139 - Austevoll Røde Kors 56 840kr              11 368kr           

1200610 - Osterøy Røde Kors 50 920kr              10 184kr           

1200431 - Kvinnherad Røde Kors 36 950kr              7 390kr             

1200136 - Norheimsund Røde Kors 20 980kr              4 196kr             

1200142 - Sund Røde Kors 18 480kr              3 696kr             

1200138 - Stord Røde Kors 8 490kr                1 698kr             

1200365 - Tysnes Røde Kors 8 490kr                1 698kr             

1200132 - Bømlo Røde Kors 7 990kr                1 598kr             

1200687 - Fusa Røde Kors 6 990kr                1 398kr             

1200717 - Jondal Røde Kors 6 990kr                1 398kr             

3 788 345kr        757 669kr        

12 - Hordaland Røde Kors

Total
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Aktiviteter barn 
                
20,000  

             
434,328  

             
454,328  

Andre oppvekstaktiviteter 
             
710,535  

          
1,405,500  

          
2,116,035  

BARK (Barnas Røde Kors) 
             
658,218  

          
1,241,782  

          
1,900,000  

Beredskap 
             
336,000  

                         
-    

             
336,000  

Besøkstjenesten Digitale Koblinger 
             
205,000  

                         
-    

             
205,000  

Besøkstjenesten 
             
339,750  

             
642,143  

             
981,893  

Fellesverket 
                         
-    

          
2,664,158  

          
2,664,158  

Ferie for alle 
          
3,700,000  

                         
-    

          
3,700,000  

Flyktningguiden 
             
350,000  

             
100,000  

             
450,000  

Frifond 
                         
-    

             
269,982  

             
269,982  

Gatemegling 
                         
-    

             
890,000  

             
890,000  

Klimatiltak 
                         
-    

             
300,000  

             
300,000  

Leksehjelp 
                         
-    

             
702,000  

             
702,000  

Lokal aktivitet - Møteplasser 
                         
-    

             
182,000  

             
182,000  

Nettverksarbeid 
                         
-    

          
1,191,000  

          
1,191,000  

Norsktrening 
             
470,000  

             
600,000  

          
1,070,000  

Øvrige migrasjonsaktiviteter 
                         
-    

             
175,000  

             
175,000  

Øvrige migrasjonsaktiviteter - Unge bosatte 
             
350,000  

             
100,000  

             
450,000  

Refusjon hjelpekorps 
                  
6,100  

                
36,500  

                
42,600  

Regionkurs hjelpekorps 
             
472,962  

                         
-    

             
472,962  

Røde Kors Friluftsliv og førstehjelp 
                         
-    

             
100,000  

             
100,000  

Spesielt sårbare - migrasjon 
                         
-    

             
300,000  

             
300,000  

Støtte til hjelpekorps 
                         
-    

          
2,126,300  

          
2,126,300  

Visitortjenesten 
                         
-    

             
472,000  

             
472,000  

  
          
8,601,342  

       
13,957,693  

       
22,559,035  
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Del 3 – INFORMASJON AV VARIG VERDI      

Æresbevisninger tildelt av Hordaland Røde Kors 
Oppdatert per 311222 

 

1) 

Æresmedlem Hordaland Røde Kors 
Nr Navn    Avdeling   Dato 

001 Tordis Reisæter   Odda Røde Kors  140309 

002 Knut Olsen   Os Røde Kors   130310 

003 Tor Erik Stensvand  Norheimsund Røde Kors 170312 

004 Bredo Larsen    Stord Røde Kors  170312 

005 Gudrun Svenkerud  Fana Røde Kors   170312 

006 Eirik Milde   Fana Røde Kors   160313 

007 Gudrun Lie    Fjell Røde Kors   150314 

008 Gunnar Sandbrekken  Fana Røde Kors   140315 

009 Hjalmar Hansen  Arna og Åsane Røde Kors 140315 

010 Margit Engen   Stord Røde Kors  050615 

011 Øyvind Stegen   Fane Røde Kors   110317 

012 Aud N Lynghamar  Røldal Røde Kors  150320 

013 Inge Lynghamar  Røldal Røde Kors  150320 

 

2) 

Hordaland Røde Kors Hederstegn 

Nr Navn    Avdeling   Dato 

001 Amin Ali Sheikh   Bungoma Red Cross, Kenya 150314 

002 Wekola Hesborn  Bungoma Red Cross, Kenya 150314 

003 Fotini Papadopoulou  Kypros Røde Kors  150320 

004 Takis Neophytou  Kypros Røde Kors  150320 

005 Christina Kapartis  Kypros Røde Kors  150320 

 

3) 

Hordaland Røde Kors Fortjenestemedalje 

Nr Navn    Avdeling   Dato 

001 Ole Jakob Handal  Bergen Røde Kors  290410 

002 Jahn Petter Berentsen  Alvøen og Laksevåg RK  120311 

003 Dr. Amin Ali Sheikh  Bungoma Red Cross  020511 

004 Bungoma Red Cross  Kenya    020511 

005 Reidar Olaisen   Alvøen og Laksevåg RK  120911 

006 Gudrun Lie   Fjell Røde Kors   141111 

007 Unny Landro   Fjell Røde Kors   141111 

008 Øystein Berg   Fjell Røde Kors   141111 

009 Vigdis S Torvanger  Arna og Åsane Røde Kors 280113 

010 Kåre Hagebø   Osterøy Røde Kors  300113 

011 Jan Olve Halsøy   Arna og Åsane Røde Kors 040214 

012 Geir Langeland   Arna og Åsane Røde Kors 160214 
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013 Margit Mathisen  Stord Røde Kors  050314 

014 Ann-Kristin Stensen  Bømlo Røde Kors  020215 

015 Odd Harald Dommersnes Nordhordland Røde Kors 090315 

016 Gisle Kavli   Norges Røde Kors  090815 

017 Knut Sælensminde  Alvøen og Laksevåg Røde Kors 240216 

018 Arild Himle   Voss Røde Kors   240216 

019 Moten Miljeteig  Odda Røde Kors  270217 
020 Aud Lynghamar   Røldal Røde Kors  080317  
021 Geir Zachariassen  Fjell Røde Kors   291117 
022 Erlend Håheim   Etne Røde Kors   240119 
023 Nina Sælen   Os Røde Kors   200219 
024 Ole-Jørgen Olsen  Sund Røde Kors   120619 
025 Torill Iren Sunde  Os Røde Kors   180220 
026 Nirmathan Tharmalingam Hordaland Røde Kors  140322 
027          

 

4) 

Hordaland Røde Kors Hjelpekorps Fortjenestemedalje 

Nr Navn    Avdeling    Dato 

001 Øyvind Stegen   Fana Røde Kors Hjelpekorps  220210 

002 Jens Petter Gravning  Ulvik Røde Kors    240210 

003 Tor Eivind Moss   Finse Røde Kors   240210 

004 Eirik Nordahl-Pedersen  Finse Røde Kors   240210 

005 Erling Monrad Nesbø  Finse Røde Kors   190410 

006 Roar Elde   Øygarden Røde Kors   220211 

007 Endre Grønlund  Fana Røde Kors    051211 

008 Tom Jarle Torkelsen  Bømlo Røde Kors   120112 

009 Andreas Søvik Fossmark Vaksdal Røde Kors    240112  post mortem 

010 Reidar Gilbakken  Vossestrand Røde Kors   030312 

011 Osvald Lønnebakken  Samnanger Røde Kors   030912 

012 Otto Knutsen   Samnanger Røde Kors   030912 

013 Odd Inge Reistad  Samnanger Røde Kors   030912 

014 Olav Moss   Samnanger Røde Kors   030912 

015 Sigmund Solvang  Samnanger Røde Kors   030912 

016 Turid Gjerde   Samnanger Røde Kors   030912 

017 Finn Nilsen   Samnanger Røde Kors   030912 

018 Audun Arne Ingvartsen  Samnanger Røde Kors   030912 

019 Birger Boge   Vaksdal Røde Kors   301112 

020 Birger Heggernes  Nordhordland Røde Kors  120113 

021 Per Waage   Samnanger Røde Kors   130213 

022 Eivind Gunby   Arna og Åsane Røde Kors  130213 

023 Frank Christensen  Arna og Åsane Røde Kors  130213 

024 Aksel Hjelland   Tysnes Røde Kors   190213 

025 Leif Olav Litlatun  Eidfjord Røde Kors   071113 

026 Øyvind Monsløp  Sotra Røde Kors Hjelpekorps  040214 

027 Geir Zachariassen  Sotra Røde Kors Hjelpekorps  040214 

028 Kurt Frantzen Iversen  Arna og Åsane Røde Kors  040214 

029 Arne Jostein Jensen  Norheimsund Røde Kors  270214 
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030 Agnete H Gilbakken  Vossestrand Røde Kors   270214 

031 Stig Magne Frøystein  Voss Røde Kors    270214 

032 Bjørn Arild Fjeldsbø  Odda Røde Kors   270214 

033 Asbjørn Skjøthaug  Finse Røde Kors   270214 

034 Pål Espen Haukedal  Bømlo Røde Kors   130314 

035 Roar Fredriksen   Etne Røde Kors    130314 

036 Solveig Stølås   Etne Røde Kors    130314 

037 Vigleik Tjoflot   Ulvik Røde Kors    120115 

038 Astrid Ettestad   Ulvik Røde Kors    120115 

039 Asle Bjørndal   Arna og Åsane Røde Kors  270115 

040 Roger Christensen  Arna og Åsane Røde Kors  270115 

041 Kay Roger Ringheim  Voss Røde Kors                 290115 post mortem 

042 Sverre Molven   Odda Røde Kors   020215 

043 Eilev Nysveen   Eidfjord Røde Kors   020215 

044 Per Magne Eikeland  Odda Røde Kors   020215 

045 Inge Lynghamar  Røldal Røde Kors   160215 

046 Aud Nævdal Lynghamar Røldal Røde Kors   160215 

047 Frode Nygård   Norheimsund Røde Kors  160215 

048 Oddvar Stokke    Osterøy Røde Kors   020315 

049 Jostein Hagebø   Osterøy Røde Kors   020315 

050 Erling I Nesbø   Finse Røde Kors   130415 

051 Marita Garen   Eidfjord Røde Kors   071115 

052 Roar Waardal   Alvøen og Laksevåg Røde Kors  071115 

053 Georg Schaefer   Finse Røde Kors   210116 

054 Kjell Erstad   Vaksdal Røde Kors   230216 

055 Julie Henriksen   Alvøen og Laksevåg Røde Kors  240216 

056 Kent Eivind Vorland  Fjell Røde Kors    230117 

057 Geir Tuppsjøen   Odda Røde Kors   240117 

058 Håkon Larsson-Fedde  Hordaland Røde Kors   270217 

059 Bjørn Pettersen   Alvøen og Laksevåg Røde Kors  090317 

060 Hilde W Torflått-Vannberg Alvøen og Laksevåg Røde Kors  090317 

061 Rune Trædal   Alvøen og Laksevåg Røde Kors  090317 

062 Tormod Dahl   Alvøen og Laksevåg Røde Kors  090317 

063 Walter Nordstrand  Alvøen og Laksevåg Røde Kors  090317 

064 Christel Indseth   Alvøen og Laksevåg Røde Kors  090317 

065 Bodil Reime Sørlie  Voss Røde Kors    231117 

066 Oddbjørn Bratthole  Vossestrand Røde Kors   231117 

067 Kjersti Neteland  Norheimsund Røde Kors  090318 

068 Fridtjov Utne   Norheimsund Røde Kors  090318 

069 Nils Vidar Hopland  Nordhordland Røde Kors  050918 

070 Alf Magne Tveit   Stord Røde Kors   050918 

071 Anita Halstensen  Stord Røde Kors   050918 

072 Bjørn Eriksen   Stord Røde Kors   050918 

073 Harald Bore   Stord Røde Kors   050918 

074 Svanhild Hermansen  Stord Røde Kors   050918 

075 Lars Rydland   Stord Røde Kors   050918 

076 Kjetil Almås   Stord Røde Kors   050918 

077 Trygve Jakobsen  Stord Røde Kors   050918  
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078 Sondre Neteland  Norheimsund Røde Kors  130219 

079 Sten Fosse   Etne Røde Kors    130219 

080 Anders Nondal   Tyssedal Røde Kors   130219 

081 Knut Atle Øyre   Tyssedal Røde Kors   130219 

082 Synne Haga Lindvik  Odda Røde Kors   060319  

083 Trond Cecil Kjelby Solheim Odda Røde Kors   060319 

084 Yngve Vestrheim  Odda Røde Kors   060319 

085 Andreas Lien   Odda Røde Kors   060319 

086 Atle Vågstøl   Os Røde Kors    261119 

087 Kristian Strønen  Os Røde Kors    261119 

088 Kåre Hagebø   Osterøy Røde Kors   281119 

089 Jostein Hagebø   Osterøy Røde Kors   281119 

090 Oddvard Stokke  Osterøy Røde Kors   281119 

091 Bjarte Pettersen  Vaksdal Røde Kors   180220 

092 Chris Askeland   Bergen Røde Kors   131021 

093 Frank Jackobsen  Norheimsund Røde Kors  031221 

094 Knut Johan Medhus  Eidfjord Røde Kors   301121 

 

5) 

Hordaland Røde Kors Omsorg Fortjenestemedalje 
Nr Navn    Avdeling   Dato 

001 Mona Wickman   Fana Røde Kors   220210 

002 Inger Grahl Madsen  Fana Røde Kors   220210 

003 Tordis Ramm   Fana Røde Kors   220210 

004 Elisabeth Giske   Fana Røde Kors   220210 

005 Ella Kari Kayser   Fana Røde Kors   220210 

006 Marit Rivenes   Voss Røde Kors   140910 

007 Wenche Helland  Alvøen og Laksevåg Røde Kors  161111 

008 Margith Mathisen  Stord Røde Kors  081012 

009 Gunhild Johansen  Stord Røde Kors  081012 

010 Marta Nyheim   Fjell Røde Kors   301112 

011 Ellinor Lie   Fjell Røde Kors   301112 

012 Herborg Lie   Fjell Røde Kors   301112 

013 Dagny Bergsvik   Fjell Røde Kors   301112 

014 Kirsten Bildøy   Fjell Røde Kors   301112 

015 Mona Flekke   Nordhordland Røde Kors 070213 

016 Astrid Berg   Arna og Åsane Røde Kors 110213 

017 Berit Amundsen  Arna og Åsane Røde Kors 110213 

018 Margit Kåstad   Arna og Åsane Røde Kors 110213 

019 Bergit Minde   Arna og Åsane Røde Kors 110213 

020 Liv Schanke   Arna og Åsane Røde Kors 110213 

021 Gerda Rolland   Arna og Åsane Røde Kors 110213 

022 Ellen Herland Raknes  Arna og Åsane Røde Kors 110213 

023 Nina Solvår Sælen  Os Røde Kors   071113 

024 Rannveig Botnen  Arna og Åsane Røde Kors 040214 

025 Ole Høgsve   Os Røde Kors   200214 

026 Marit Turner   Voss Røde Kors   130314 
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027 Gunvor Skeie   Bergen Røde Kors  130314 

028 Olaug Larsen   Stord Røde Kors  020215 

029 Borgny Fatland   Stord Røde Kors  020215 

030 Greta Langseth   Bergen Røde Kors  020215 (post mortem) 

031 Anne-Lise Sevdal  Os Røde Kors   110415 

032 Åshild Bårdsen   Fjell Røde Kors   071215 

033 Olga-Karin Strømme  Fjell Røde Kors   071215 

034 Marie Lovise Kraakenes  Fjell Røde Kors   071215 

035 Bjørg Mikkelsen  Fjell Røde Kors   071215 

036 Bergljot Holmgreen  Fjell Røde Kors   071215 

037 Borgny Forland   Sund Røde Kors   070216 

038 Einy Hellevang   Askøy Røde Kors  200216 

039 Martha Lyngbø   Askøy Røde Kors  200216 

040 Kirsten Daae   Askøy Røde Kors  200216 

041 Elise Torsvik   Askøy Røde Kors  200216 

042 Anne Fuhr   Askøy Røde Kors  200216 

043 Kirsten Grete Olsen  Askøy Røde Kors  200216 

044 Ole Tollefsen   Alvøen og Laksevåg Røde Kors 240216 

045 Torild Fjelltun   Alvøen og Laksevåg Røde Kors 240216 

046 Telma Alberta Stenbakk Alvøen og Laksevåg Røde Kors 240216 

047 Regy Drange   Bergen Røde Kors  180116 

048 Klara Hatlestad   Dale Røde Kors   100616 

049 Kjellaug Knutsen  Dale Røde Kors   100616 

050 Inger Lie   Dale Røde Kors   100616 

051 Gerd R Fenne   Dale Røde Kors   100616 

052 Gerd Anneli Vatle  Dale Røde Kors   100616 

053 Ester Standal   Dale Røde Kors   100616 

054 Aashild H Hestad  Dale Røde Kors   100616 

055 Alvhild Arnevik   Stord Røde Kors  230117 

056 Kirsten Leirvik   Stord Røde Kors  230117 

057 Jarle Natvik   Stord Røde Kors  230117 

058 Reidun Pedersen  Stord Røde Kors  230117 

059 Liv Nordfonn   Stord Røde Kors  230117 

060 Eldrid Tislevoll   Stord Røde Kors  230117 

061 Jan Dagfinn Vik   Stord Røde Kors  230117 

062 Anne Kvalheim    Stord Røde Kors  281117 

063 Margot Norun Mjøs  Fjell Røde Kors   041217 

064 Unny Landro   Fjell Røde Kors   041117 

065 Gerd Jorunn Vik  Fjell Røde Kors   041117 

066 Ingrid Lie   Fjell Røde Kors   041117 

067 Rolf Sangolt   Sund Røde Kors   130219 

068 Inge Olai Sangolt  Sund Røde Kors   130219 

069 Minda Olsen   Sund Røde Kors   130219 

070 Sigrun Halland   Stord Røde Kors  170120 

071 Torunn Presthaug  Stord Røde Kors  170120 

072 Inger Marit Larsen  Stord Røde Kors  120922 

073 Elisabeth Ø.Ånensen  Stord Røde Kors  120922 
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6) 
Hordaland Røde Kors Ungdom Fortjenestemedalje 
Nr Navn    Avdeling   Dato 

001 Susanne L Fagerbakke  Bergen Røde Kors  080310 

002 Martin Andrè Blomli Frøyseth Arna og Åsane Røde Kors 050314 

003 Solveig Ugland   Bergen Røde Kors  300118 

004 Stine Brakedal   Bømlo Røde Kors  300118 

005 Camilla Skjærdal  Bergen Røde Kors   300118 

006 Siri Emilie Oldervik  Bergen Røde Kors  070319 

007 Lea Sørstø Simonsen  Bergen Røde Kors  280120 
 

HORDALAND RØDE KORS ILDSJELPRIS 
ÅR          TILDELT     LOKALFORENING 
2021 Frosinis Kasimis Andreassen   Bergen Røde Kors  
2020 Terje Hårvik     Laksevåg Røde Kors 
2019 Ikke tildelt 
2018 Eva Waage     Austevoll Røde Kors 
2017     Irene Hummelsund    Bergen Røde Kors 
2016     Elin Bye      Voss Røde Kors 
2015     Anne Fuhr     Askøy Røde Kors 
2014     Odda Røde Kors og Voss Røde Kors  Odda / Voss 
2013     Roar Elde     Øygarden Røde Kors 
2012     Morten Miljeteig    Odda Røde Kors 
2011       Greta Langseth    Bergen Røde Kors 
2010       May Brit Alfsvåg    Bømlo Røde Kors 
2010       Borgny Vorland    Sund Røde Kors 
2009       Ole Jakob Handal    Bergen Røde Kors 
2008       Svein Erik Mjelde    Arna og Åsane RK 
2007       Tordis Reiseter    Odda Røde Kors 
2006       Bjørghild Mikalsen    Askøy Røde Kors 
2005       ingen pris utdelt 
2004       Margit Mathisen og Anne Kvalheim  Stord Røde Kors 
2003       Ingelin Larsen, samt to andrepriser til  
               Jan Gunnar Bruvik og Kanuttene 
2002       ingen pris utdelt 
2001       Harald Granlund    Fana Røde Kors 
2000       Dugnadsgjengen "gensere til    Vaksdal / Dale RK 

   Varna Røde Kors" i Bulgaria;  
   Liv Farestveit, Vibeke R Stanghelle, 

                Anne Marie Tveiterås, Evelyn Tvedt,  
  Astrid Flesland 

1999       ingen pris utdelt 
1998       Bømlo Røde Kors og Etne Røde Kors  Bømlo/Etne Røde Kors        
 
Distriktsformenn / Distriktsledere i Hordaland Røde Kors 
Lars Schjærven   Voss Røde Kors     1948-1956 
Sigurd Frichsen    Laksevåg Røde Kors   30.05.57 – 26.05.63 
Knut Olsen    Os Røde Kors    26.05.63 – 07.05.67 
Dagfinn Ytre Arne  Dale Røde Kors    07.05.67 – 09.05.71 
Trygve Takvam    Laksevåg Røde Kors   09.05.71 – 22.05.77 
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Jørgen Øydvin   Fana Røde Kors    22.05.77 – 02.05.81 
Tordis Reiseter   Odda Røde Kors   02.05.81 – 30.05.87 
Olav A. Himle    Voss Røde Kors    30.05.87 – 27.04.91 
Lars Atle Skorpen  Os Røde Kors     27.04.91 – 06.03.93 
Nina Hagerup Johannessen Bømlo Røde Kors   06.03.93 -     98 
Monica Håkansson   Fana Røde Kors     1998 - 2004 
Lars Atle Skorpen  Os Røde Kors     2004 - 2005 
Audun A. Ingvartsen  Samnanger Røde Kors     2005 – 2008 
Tor Stokke   Bergen Røde Kors (fung for Audun Ingvartsen) 2008-2009  
Audun A Ingvartsen  Samnanger Røde Kors     2009-2013 
Kristian Strønen  Os Røde Kors     2013 – 2014 
Arne Sørby   Bergen Røde Kors    2014- 2016 
Arild Himle   Voss Røde Kors                 januar 2016 – mars 2016 
Geir Langeland   Arna og Åsane Røde Kors  mars 2016 - november 2016 
Nirmathan Tharmalingam Bergen Røde Kors   november 2016 – mars 2019 
Bjørn Arild Fjeldsbø  Odda Røde Kors   mars 2019 – d.d. 
 
Distriktssekretærer / Daglige ledere i Hordaland Røde Kors 
Kaare Bertelsen  1957 – 1982 
Jacob Landsvik  1983 – 1986 
Ole Johan Hauge 1986 – 1990 
Olav Aasland  1990 – 1992 (vikariat) 
Ole Johan Hauge  1990 – 1996 
Laila Indrebø  1996 - 1997  (vikariat) 
Kari Thorson  1997 - 2003 
Anita Brøttumsmo 2003 - 2004 
Stig Stark-Johansen 2004 - 2007 
Lars Atle Skorpen 2007 – 2012 
Marian G Hansen 2012 – 2013 (vikar for Lars Atle Skorpen – avdelingsdir. i Norges Røde Kors) 
Lars Atle Skorpen 2013 – 2021 
Thorbjørn Fosse 2021-2022 (fung. daglig leder for Lars Atle Skorpen i tiden 010621-011022) 
Thorbjørn Fosse 2022 -   
 
Distriktsrådsledere i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps 
2021-d.d. Kristian Lundemo   Fana Røde Kors 
2019-2021 Kent Eivind Vorland   Fjell Røde Kors 
2018-2019 Håvard Hongve Helle   Osterøy Røde Kors 
2017-2018 Inge Olav Skåden   Nordhordland Røde Kors 
2017-2017 Kent Eivind Vorland   Fjell Røde Kors 
2015-2017 Geir Helleve    Voss Røde Kors 
2014-2015 Agnete H Gilbakken   Vossestrand RKH 
2011-2014 Jahn Petter Berentsen   Laksevåg RKH 
2008-2011 Geir Helleve    Voss RKH 
2005-2008 Jarle Ro     Arne og Åsane RKH 
2004-2005 Audun Ingvartsen   Samnanger RKH 
2002-2004 Olaf Saggau Holm   Finse RKH 
2001-2002 Olav Kaastad    Tysnes RKH 
2000-2001 Tor Helland    Fana RKH 
1996-2000 Audun Ingvartsen   Samnanger RKH 
1992-1996 Knut Sælensminde   Laksevåg RKH 
1990-1992 Knut Korsbrekke   Fana RKH 
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1989-1990 Jan Agdestein    Stord RKH 
1984-1989 Annfrid Sperrevik   Os RKH 
1975-1984 Hjalmar Hansen   Arna RKH 
1973-1975 Oddbjørn Klyve    Os RKH 
1971-1973 Tor Eirik Stensvand   Steinstø Røde Kors 
1957-1971 Gunnar Sandbrekken   Fana RKH 
1953-1957 Sigurd Frichsen    Laksevåg RKH 
 
 
Distriktsrådsledere i Hordaland Røde Kors Omsorg /Besøkstjeneste 
2020-d.d. Helene M Myrdahl   Bergen Røde Kors 
2014-2020 Torunn Samuelsen   Dale Røde Kors 
2014-2014 Mona Flekke    Nordhordland Røde Kors 
2013-2014 Audun A Ingvartsen   Samnanger Røde Kors 
2009-2013 Elin Bratthole    Vossestrand Røde Kors 
2007-2009 Ragnhild Hauge    Alvøen og Laksevåg Røde Kors 
2006-2007  
2003-2006 Grethe Kvåle Nyland   Øystese  Røde Kors 
2001-2003 Torill Fjelltun    Øystese Røde Kors 
1999-2001 Sten Helland    Husnes Røde Kors 
1998-1999 Inger Klokkerstuen   Etne Røde Kors  
1994-1998 Turid Bysheim    Os RødeKors 
1991-1994 Unny Landro    Fjell Røde Kors 
1988-1991 Lillen Orlund (Inger Johanne)  Fana Røde Kors 
1982-1988 Grethe Farsund    Laksevåg Røde Kors 
1976-1982 Ruth Brodal    Fana Røde Kors 
1969-1976 Ebba Broch-Nielsen   Skjoldtun Røde Kors 
 
Distriktsrådsledere i Hordaland Røde Kors Ungdom 
2020-d.d Arvid Ekberg    Bergen Røde Kors 
2016-2020 Solveig Ugland     Bergen Røde Kors 
2016  Vilde Hamre     Arna og Åsane Røde Kors 
2014-2016 Iris Nielsen     Bergen Røde Kors   
2011-2014 Eirik Lossius Iversen    Arna og Åsane Røde Kors  
2010-2011 Thomas M. Johansen    Bergen Røde Kors 
2008-2010 Susanne Lier Fagerbakke   
2007-2008 Veronika Olsen   
2006-2007 Elisabeth Berg Hass 
2002-2006 Øyvind Sollesnes  
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Del 4 – HORDALAND RUNDT 
        
Askøy 

2022 har vært et travelt og spennende år hvor fokus har vært på å få alle aktivitetene våre tilbake i 

«normal» drift igjen. Selv om korona slapp litt taket over nyttår, endret mye seg i verden. Krigen i 

Ukraina har preget oss alle på ulike måter. Mange frivillige i Askøy Røde Kors har engasjert seg for 

både nyankomne flyktninger og hatt aktiviteter for de som allerede er her, i løpet av året som gikk.  

Blant annet har både Kvinnecafe, Barnas Røde Kors og Røde Kors Ungdom stått på for å få med alle i 

sine aktiviteter. Mange har bidratt både gjennom støttekonsert, på utflukter, på Hjelpesentralen 

med utdeling av klær og mye mer.     

I aktiviteten Gatemegling har man jobbet for å styrke frivilliggruppen, og i løpet av 2022 har vi fått 

hele 5 nye instruktører. I denne aktiviteten jobber man med konfliktverksteder for ungdom der de 

gjennom å bygge tillit og ha et positivt felleskap, lærer deltagerne å løse konflikter på lavest mulig 

nivå. Gatemeglerne holder på med verksted på Sotra og har holdt ett mini-verksted for nye frivillige. 

Vi vil arbeide videre for å bygge opp aktiviteten og nå ut til enda flere.                       

Treffpunkt (tidligere Kompis) har arrangert 21 

aktivitetskvelder i skolesemestrene, og 4 aktivitetsdager i 

sommerferien. Totalt har det vært ca. 290 ungdommer i 

alderen 13-20 år som har deltatt på aktivitetene. Det har 

også vært 14 frivillige totalt, der flere av dem har deltatt på 

kurs, nasjonal samling og møter. Aktivitetene på Treffpunkt 

har vært blant annet utflukter som klatrepark, 

trampolinepark, go-kart og kino, samt aktiviteter på Røde 

Kors huset som bingo, spillekvelder og Halloween. Dette er 

en nettverksaktivitet som hvor man ønsker å inkludere alle 

og hvor ungdommene i stor grad legger opp planen selv. 

Barnas Røde Kors og BARK ferie har gjennomført mange aktiviteter, og stadig flere barn ønsker å bli 

med på aktiviteter. Rundt 30 barn er med på BARK annenhver uke, og stadig flere ønsker plass på 

ferieaktiviteter. 

Vi har nå startet opp igjen med Leksehjelpen og Besteforeldre i skolen på flere skoler i løpet av 

høsten. Det er mange barn som syntes det er kjekt å kunne få litt hjelp og litt mat etter skoletid om 

mandagene.     

Besøksvennene fikk endelig komme på besøk igjen, til stor glede for alle som får besøk både hjemme 

og på sykehjem. Vi har nå ca. 20 besøksvenner, men har behov for enda fler da det er mange som 

ønsker besøk. Seniorcafeen hver onsdag har også gode besøkstall, med ca. 60 deltagere hver gang.           

Internasjonal kvinnecafe Kvinnekafeen er et treffpunkt for kvinne i 

alle aldre som bor på Askøy. Kafeen skal være et uformelt 

møtepunkt for kvinner som ønsker å få nye venner, og trene på 

norskkunnskaper. Mange vennskap starter på kvinnekafeen og 

varer livet ut. I løpet av våren har vi blant annet hatt: Byttedag, 

fastelaven, bli kjent med mitt land, påskeverksted og 

sommeravslutning.               
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På Erdal ungdomsskole holdt vi førstehjelpskurs for alle elever, som takk for at ungdommene samlet 

inn penger til ungdomsaktiviteter på Askøy. Takk til alle som støtter med midler og frivillig innsats, 

slik at vi kan drive humanitært arbeid på Askøy.   

Austevoll 

Ny humanitær krise - Flyktningkrise   

Med krigsutbruddet i Ukraina i februar, bidro Austevoll Røde Kors med å sende 10 000 kr som 

nødhjelp til Ukraina. Austevoll kommune ønsket bistand i forbindelse med innsamling av klær og 

annet som flyktningene kunne trenge, og som en ekstra støtte for integrering av dem i 

lokalsamfunnet. Vi satt i gang en innsamling av tøy, sko og leker og andre ting, som såpe. Etter at alle 

flykningene i Austevoll, uansett hvor de har kommet fra, hadde benyttet seg av tilbudet, ble resten 

av gavene send til mottaket i Bergen på slutten av året..   

Vi startet også med kafé for flykningene som er nå 

hver tirsdag. Det serveres et lett måltid med fokus på 

språkopplæring. Særlige tradisjoner knyttet til årstider 

og dager er tema på kafékvelder, så de nyankomne er 

forberedt og frostår mer av de norske tradisjonene, 

særlig når det gjelder noe som skole og hele 

samfunnet arrangerer. Det ble videre organisert flere 

fellesturer i kommunen med flyktninger og for avslutte 

tok vi en felles tur til Lumagica i Bergen.   

Bygdekino     

Bygdekino er for sin del kommet tilbake i normal drift hver annen fredag der både store og små har 

glede av kinoopplevelse i nærområde. Filmentusiaster har hatt anledning til å se flere 

premierevisninger i løpet av året.     

Fritid for alle   

For andre året på rad, har vi hatt tiltak rettet direkte for barn og unge i sårbare situasjoner med 

“Fritid for alle”. Flere søker til oss for å få dekke utgifter til fritidsaktiviteter. Austevoll Røde Kors 

ønsker at alle barn og unge skal få lik sjanse til å delta i fritidsaktiviteter uansett bakgrunn. Dette er 

også med på å bekjempe ensomhet bland barn og unge.   

Norges Røde Kors Fortjenestemedalje    

Norges Røde Kors komite for æresbevisninger tildelte Eva Waage en vel fortjent Norges Røde Kors 

Fortjenstmedalje for hennes langvarige og betydningsfull innsats. Eva har over 60 år bidra til at 

Austevoll Røde Kors har vært og er fremdeles en viktig aktør innenfor beredskap og humanitær i 

Austevoll.    

Ressursgruppen Beredskap, pilot prosjekt   



Tilbake til innholdsfortegnelsen 

 

Side 153 av 166 
 

I år har vi valg å opprette en Ressursgruppe Beredskap. Sju frivillige har det daglige og praktiske 

ansvaret for beredskapsarbeidet i regi av lokalforeningen. Dette gir oss rom for å bl.a øke innsatsen 

innenfor oppfølging av beredskaps frivillige, rekruttering, øvelser, utstyr, varsling og etablering av 

eget hjelpekorps i tillegg til vanlig aktiviteter av Beredskapsvakten.     

Besøksvenn   

Besøksvenner har startet opp igjen etter pandemi sine aktiviteter ved 

PO-senteret, men i redusert omfang. Austevoll Røde Kors får i tillegg 

forespørsel fra private personer som ønsker en besøksvenn. Austevoll 

har også besøksvenner med hund. Et populært tilbud, som vi gjerne vil 

styrke.     

Røde Kors på tur   

For å motvirke ensomhet og passivitet - samt skape aktivitet, 

deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser har Austevoll Røde Kors 

startet med en ny aktivitet, «Røde Kors på tur». Vi arrangert to vellykkede turer i 2022. Første tur 

gikk til Fedje, en nydelig dag i august. I samband med den landsomfattende Friluftslivets uke, 

inviterte vi videre til tur med noko attåt, rundt Vinnesvatnet.      

Som en avslutning på året har Austevoll Røde Kors også i år bidratt lokalt med 60 000 kr til 

juleinnsamlingen til Hjerterom i Havgape.   

 

Bergen 

I år kunne Bergen Røde Kors endelig starte opp igjen med fysiske norsktreninger, akkurat i tide til å 

ta imot et rush av språkinteresserte flyktninger fra Ukraina.  

 

 

Krigen i Ukraina har krevd en enorm innsats fra frivillige. Foruten bemanning av mottakssenteret til 

Røde Kors på Kokstad, har lokalforeningen i Bergen hatt stor økning i aktiviteter knyttet til barn, 

ungdom og på språkkafeen.  



Tilbake til innholdsfortegnelsen 

 

Side 154 av 166 
 

– Vi startet opp med norsktreninger alle hverdager i februar og økte til syv norsktreninger i uken i 

løpet av våren da vi opplevde ekstra tilstrømming av ukrainske flyktninger, sier leder for 

oppvekstenheten og norsktreningen i Bergen Røde Kors, Nora Børø.  

På høsten ble norsktreningstilbudet utvidet ytterligere, med en ekstra lokasjon på biblioteket i 

Fyllingsdalen.  

– Vi har hatt spesielt sterke møter med flyktninger i år, som har kommet rett fra aktive 

krigsområder. I mange tilfeller har vi opplevd at de har fått telefoner i løpet av norsktreningene, hvor 

man får oppdateringer fra venner og kjente i Ukraina. De frivillige norsktrenerne har håndtert dette 

fantastisk godt, og vist omsorg og støtte i en vanskelig tid, sier Børø, og legger til: 

– Mange kunne fortelle frivillige på norsktrening at de rømte fra Mariupol kun få dager før de satt 

rundt bordene på Røde Kors-huset eller på biblioteket. Mange var naturligvis også preget av dette, 

og de frivillige har blitt grundig kjørt i å gi psykososial førstehjelp. 

Mange ville hjelpe  

Bergensere har rent ned dørene på Røde Kors-huset for å bli frivillig i norsktrening, noe som har 

lettet arbeidet helt enormt.  

– Det å se at ukrainske flyktninger har fått et pusterom i en ellers svært vanskelig hverdag har vært 

veldig fint. Her har de frivillige - så godt det har latt seg gjøre - opprettholdt vanlig aktivitet. De har 

øvd på å uttale norske lyder, drukket kaffe og ledd sammen med ukrainerne, helt uten et felles 

språk, forteller Børø.  

Norsktreningsaktiviteten i Bergen Røde Kors holder til i Røde Kors-huset ved Fløibanen, men bruker 

også Bergen offentlige bibliotek to kvelder hver uke i tillegg til biblioteket på Oasen.  

– Vi er veldig glade for dette samarbeidet, som fungerer utrolig godt, sier Børø.  

Den største utfordringen det siste året er at Bergen Røde Kors har måttet avvise deltakere i døren 

når det er fullt. Dette har, forståelig nok, vært vanskelig for de frivillige. Men for å sikre at utbyttet 

av aktiviteten er godt og at vi ikke sliter ut de frivillige, har vi vært strengere på hvor mange 

deltakere vi har plass til per norsktrening.  

Død gullfisk  

Ellers har norsktreningen på Røde Kors-huset beklageligvis ført til én død gullfisk…  

– Flere ukrainske barn har vært med sine foreldre på norsktrening, som jo skaper noe støy og uro, 

men de frivillige har vært tydelige på at dette må være greit for en periode. Enkelte av barna har 

blitt veldig glade i fiskene på kontoret på Røde Kors-huset, og har løpt rett inn for å mate disse mens 

foreldrene har lært norsk. Fiskene fikk nok i overkant med mat i en periode og én tok knekken av ren 

og skjær overspising, sier Børø med et smil. 
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120 rødekorsere har vært aktive frivillige på norsktreningstilbudet i 

2022. De har til sammen lagt ned 7200 frivilligtimer. 

Norsktreningen til Bergen Røde Kors har hatt 2600 besøk i 2022, og 

da har vi ikke regnet med noen av de mange barna som har vært 

med foreldrene sine.  

– Ett av disse barna jeg husker spesielt godt, er en ivrig liten gutt. 

Han snakket naturligvis ikke et eneste ord norsk da han kom med 

familien sin i mars 2022. På høsten ble han med innom på en 

norsktrening igjen, og kommer da gjennom dørene med et 

klingende «Hallaien!». Barns evne til språklæring er virkelig helt 

enestående. 

Utvidelsen av norsktreningen har blitt muliggjort takket være ekstramidler fra Sparebankstiftelsen 

SR-bank og Bergen kommune. 

 

Norheimsund 

Det har vore eit roleg år for Norheimsund hjelpekorps. Det 

har likevel vore litt aktivitet i korpset. Til saman har me 

delteke på 6 aksjonar og henteoppdrag. Norheimsund har 

hatt ansvaret for å arrangere vinter og barmarksøvingar for 

område 1. Begge desse vart gjennomført og etter påske fekk 

me gjennomført to brannøvingar saman med Kvam brann og 

redning. I byrjinga av mars arrangerte me KSOR for nye 

medlemmer. Gjennom sumaren og hausten har me delteke 

på sanitetsvakter for festivalen Bygdalarm, Trail NM og på 

konsert for Vassendgutane.    

Norheimsund Røde Kors hjelpekorps har runda 80 år dette 

året. Dette vart feira på Hardingasete. Medlemmer som har vore med oss i 40, 25 og 10 år vart gjort 

stor stas på. Me er takksame for dei kjekke medlemmene våre.    

Samnanger 

Året 2022 har gått uten de store forandringer. Pandemien har ikke laget begrensninger for vår 

aktivitet slik den har gjort tidligere. Vi er en liten gruppe som i mange år har bistått Dagsenteret for 

hjemmeboende eldre. Tre dager i uken er vi assistenter der fra 09.00 til ca. 15.00. Det hadde vært 

svært vanskelig å opprettholde dette tilbudet uten hjelp fra oss. 

Vi har også tilbudt hjemmeboende eldre og funksjonshemmede en vårtur med buss. I 2022 gikk 

turen til Eidegrend klyngetun i Hålandsdalen. Der ble det servert skalldyrsuppe og kake med kaffi i 

den gamle floren som var gjort om til en lekker restaurant. Ute i solskinnet ble mange gamle minnet 

trukket frem når gamle venner og kolleger fikk prate sammen 

Innlagt i denne turen var også et stopp på Eikelandsosen kjøpesenter der folk fikk handle litt på egen 

hånd. 
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Det har vært tradisjon med to fester på Samnangerheimen hvert år, en kakefest om våren og en 

rømmegrøt om høsten. 

Her gjorde vi en liten forandring i 2022. Mange av 

beboerne er blitt mer pleietrengende de siste årene 

så vi bestemte å servere musikk i stedet for mat. Det 

ble en kjekk musikk stund en søndag ettermiddag. 

Leide da inn en profesjonell musiker fra Bergen 

Dette var for beboerne på Samnangerheimen og 

omsorgsboligene med pårørende.  

Hjelpekorpset i Samnanger inviterte besøkstjenesten 

og styret i Pensjonistlaget til førstehjelpskurs i 

oktober. Mange møtte og fikk en god innføring i 

hjertekompresjon og demonstrasjon av hjertestarter. 

Ellers har samarbeidet med Turistforeningen, Aktiv i 

100, stått for 20 turer i nærområdet i 2022. 

Noen av våre medlemmer har fortsatt kontakt med 

de som kom som flyktninger fra Syria. Noen på 

hjemmebesøk og noen på språkkafe. Vi har også 

noen som er besøksvenner for hjemmeboende eldre.  

Hjelpekorpset 

Året 2022 har vært et rolig år for oss, vi har vært med på et par aksjoner i nabokommunene da det 

ikke har vært så mange her i bygden. Vi har som vanlig hatt vakter i Eikedalen skisenter om vinteren, 

et par sanitetsvakter og badevakt ved bassenget på Tysse.       

Vi har ved flere anledninger vært med som markører og deltatt på øvinger med brannvesenet. 

Deriblant fått deltatt på blødningstopper og hypotermikurs i sammenheng med øvelser.                                                                               

En liten shoutout til basargjengen som arrangerte tidenes basar! Etter 2 år med                                                                     

nedstenginger ble det rekordomsetning. Nykjøpte truger til vinteren 2022 kom godt med under 

aksjon i ulendt terreng.   
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Voss 

Voss Røde Kors Hjelpekorps var 80 år i 2022!  

Det er ein sprek 80 åring som har hatt mykje aktivitet i året 

som har gått. Det har vore ein del sanitetsvakter, søk og 

redningsoppdrag og me har arrangert grunnutdanning for 

nye frivillige.  Under flaumen i november vart me kalla ut 

for å hjelpa Voss brannvern med å spa sand i sandsekker. 

etter kvart fekk me òg i oppdrag å vera tilstade i ei 

bustadblokk der ein pga. vatn i bygget måtte kobla ut 

straumen. Dette var på kvelden/natta og for at bebuarane 

skulle føla seg trygge når ljoset forsvann og heisen ikkje 

gjekk vart mannskap frå Røde Kors utstyrt med lykter og 

plassert i kvar etasje. Mange av bebuarane er eldre og 

uføre. 

 

Besøkstenesta har utvida tilbodet ved Voss sjukehiem frå å ha songstund kvar onsdag ettermiddag til 

òg å ha aktivitet med avislesing og brettspel annakvar torsdag. Ved Vetleflaten omsorgssenter har 

me aktivitet kvar måndag føremiddag.  

 

Barnas Røde Kors har hatt eit aktivt år med aktivitet annakvar tysdag. 

Dei har blant anna vore på besøk på ambulansestasjonen, lært 

førstehjelp, hatt natursti og akedag, bowla og spela fotballgolf, vore på 

VilVite og teater i Bergen, hatt påskeverkstad og jolaverkstad og baka 

peparkaker. 

På grunn av krigen i Ukraina har Voss herad, som mange andre 

kommunar, teke imot langt fleire flyktningar i 2022 enn åra før. Røde Kors og heradet har inngått ein 

ny samarbeidsavtale om tilsett koordinator som har som arbeidsoppgåve å hjelpa busette 

flyktningar å finna, og koma inn i, fritidsaktivitetar på Voss. Røde Kors starta òg i samarbeid med 

heradet opp Open møteplass for nyankomne flyktningar der dei kan møtast, møta nordmenn og få 

informasjon om ulike ting som t.d. fritidstilbod på Voss. 

Migrasjonsavdelinga har blant anna i samarbeid med Voss Resort arrangert 

skikurs for born og unge og skidag for flyktningfamiliar, i samarbeid med Voss 

IL symjegruppa har me arrangert fleire symjekurs for born og ungdom og i 

samarbeid med den kommunale ungdomsklubben og Kirkens bymisjon har me 

arrangert aktivitetar for ungdom i 8.-10. trinn i alle skuleferiane. Veldig kjekt 

at Norsktreninga kom skikkeleg i gang att etter pandemien med mange nye 

frivillige og deltakarar. Kvinnegruppa og Rusling og prat har òg vore populære 

tilbod. 

 

Årets juleaksjon er den største Voss Røde Kors nokon gong har hatt. 188 barn frå 78 familiar har fått 

jolegåver frå Røde Kors og nesten 100 husstandar har fått matposar. 
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Vossestrand 

Vossestrand Røde Kors har i 2022 deltatt på, og arrangert forskjellige aktivitetar. Etter to år med 

korona, var det på høg tid og svært kjekt at me endeleg fekk arrangera medlemskveldar igjen, og 

reist rundt på ulike øvingar. Høgdepunktet dette året var områdeøvinga for område fire, som blei 

arrangert av Vossestrand. Under sjølve øvinga fekk deltakarane øvd seg på å navigere og 

kommunisera med nye digitale kartverktøy, samt repetering av det gode gamle kartet. I tillegg fekk 

deltakarane plassert ut radioutstyr, trena på scooterkøyring og oppfrisking av skredkunnskapen sin! 

Med strålande vær, blei dette ei vellykka øving.  

I tillegg til mykje aktivitet i korpset, har me i 2022 hatt offisiell opning av beredskapshuset. 

November 2021 var me så heldige å flytta inn i eit nytt lokale, med gode fasilitetar som me delar 

med brannvernet på Vossestrand. Dette blei markert med opning i 2022!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilbake til innholdsfortegnelsen 

 

Side 159 av 166 
 

Stord  

Stord Røde Kors har i 2022 hatt et år der vi har vært tilbake til normal aktivitet igjen etter 

pandemien. 

Omsorg: 

Frivillige i Omsorg var med på Gjensidige stiftinga sin juleaksjon 

der med arrangerte juleverksted, ga julegaver og proviantkasser 

til sårbare barn. ILAG gruppa (møteplass for alle) har møttes 

hver uke og hatt gode samtaler over kaffe og vafler. 

Pepperkakebyen hadde vi på AMFI Stord og loddsalg og salg av 

håndarbeid ga oss en god inntekt. 

Besøkstjenesten har gått på besøk på sykehjem og sykehus med 

salstraller hver uke, og vi har arrangert kafe på sykehjemmene 

en gang i måneden. 1 til 1 besøk har blitt gjennomført gjennom 

hele året. Den årlige eldreturen til Fjellstova med middag, 

dessert og musikk ble igjen gjennomført. Eldredagen ble markert 

og omsorg sørget for kaker og kaffe for ca.230 personer. Vi har 

gjennom året hatt seniorkafeer annenhver uke for eldre som bor 

alene. Vi har òg hatt sangstund på Buneset. Alle nevnte er populære møteplasser. 

Besøksvenner med hund - Ingen stor aktivitet i år, noen venter på regodkjenning.  

Barnehjelp har hatt juletrefest og to diskotek for personer med utviklingshemming. Leiren 

for personer med utviklingshemminger til Solgården ble gjennomført i august. Den årlige 

basaren hadde vi i mars, den òg ga oss god inntekt.  

Våketjenesten: vi har16 våkere, men ingen oppdrag i 2022. Har hatt møter med ulike 

institusjoner og hjemmebaserte tjenester for å informere om vårt tilbud. 

Migrasjon/integrering: Vi har hatt aktiviteter for barn og unge på mottak. Bl.a tur til VilVite i 

Bergen. Sommersamling for barnefamilier, bowling, kino, leksehjelp og strikkekafe. I samråd 

med økt ankomst av flyktninger fra Ukrai na laga vi til et treffsted hver fredag for disse og 

andre flyktninger. Her er det fullt hus hver uke og vi har lett servering, aktiviteter for barna 

og litt norskundervisning. Vi har òg hatt klesutdeling og skaffa annet 

utstyr de trenger. Denne samlingen samarbeider vi med andre 

organisasjoner på Stord. 

BARK: Bark har hatt samlinger hver uke, for det meste utendørs. 

Sommeravslutningen var på Vikinggarden på Avaldsnes. Aktivitetene 

har vært: samarbeid med redningshundene, refleksløype, tur på 

skeisebanen, besøk på flyplassen, mange aktiviteter i skog og mark, ved 

sjøen, bowling, fysikkeksperiment, testa ut bordtennis mm. 

Røde Kors Ungdom har hatt få medlemmer i 2022, men hatt noen 

temakvelder gjennom året og vært med på tur til VilVite i Bergen med 

ungdommer fra mottakene på Stord. 
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RØFF: Røfferne har hatt hyttetur på Vågslid med fokus på førstehjelp og 

friluftsliv, og deltatt på landsleir i Egersund. Aktivitetene har vært: å lage 

pizza på bål, lært søkemetoder ute i naturen, øvd førstehjelp med minimalt 

utstyr og lært om nødnettet Hjelpekorpset bruker.  

Hjelpekorpset har fått mange nye medlemmer og flere godkjente. Har hatt 

øvelser og sanitetsvakter og deltatt på aksjoner. Medlemmer har deltatt på 

ulike kurs. 

Dessverre har vi heller ikke i 2022 fulgt beredskapsvaktene godt nok opp. 

Vi håper at i 2023 blir det flere aktiviteter i lokalforeninga vår! Vi har vært 

heldige og fått flere nye medlemmer i 2022, og det er vi takknemlig for! 

 

Røldal 

All aktivitet i Røldal Røde kors er hjelpekorpsaktivitet. Vår 

hovedaktivitet er vintertjeneste, og korpset har rednings- og 

søksoppdrag under krevende forhold i et stort område av 

Hardangervidda som er vårt hovedområde. Vi har 

kjentmannsturer og samarbeid med eksterne aktører (Røldal 

fjellstyre og DNT Oslo) for å øke kompetansen på 

snøscooterkjøring og kjennskapen til vårt område, noe som 

viktig når behovet skal oppstå. 

Påskevakter i Røldal og Hellevass (Hardangervidda): 

I 2022 hadde vi 5 redningsoppdrag i vårt nærområde. Vi var og 

en del av alarmplan i område 5.Vi er en del av område 5 som i 

løpet av 2022 har dannet felles instruktørgruppe og 

samarbeidet om å gjennomføre Kvalifisert førstehjelp og 

Kvalifisert samband. 
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Vi har gjennomført felles skredkvelder/øvinger i Håradalen. 

Sammen med de andre hjelpekorpsene i område 5 har vi i 2022 

deltatt på kreftforeningens Stafett for livet. 

Æresmedlemskap 

For noen år siden ble Hordaland æresmedlemskap tildelt Aud 

N. Lynghamar og Inge Lynghamar, men grunnet pandemien 

mottok de nevnte dette i 2022. 
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Fana 

 
"Mitt kjæledyr" messe, november 
22 

Fana Røde Kors deltok med stand på MESSEN "Mitt 

kjæledyr". Det meldes om god interesse for vår "stasjon". Det ble registrert mange potensielle nye 

medlemmer  

 

   

Markering av Frivillighetens år – stor presentasjon i foajeen i Lagunen, juni 2022 

Dette var et svært vellykket arrangement. 
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Arboretets dag 22. mai 2022 

 
 

Kongens Fortjenstmedalje til korpsleder Øyvind Stegen. 

9. september 2022 arrangerte Fana Røde Kors en festmiddag i Grand Selskapslokaler, 
med mange inviterte gjester fra Bergen Brannvesen, Politiet i Bergen, Helse Bergen og 
Røde Kors. Som innledning på kvelden ble Øyvind Stegen tildelt HM Kongens 
fortjenstmedalje av ordfører Rune Bakervik, som en heder for hans innsats for 
frivilligheten gjennom over 50 år.  
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Kinsarvik 

Kinsarvik RKH har hatt 30 aksjonar i 2023. Medlemsmassen ligger stabilt på 40 operative 
medlemmar.  Båten vi kjøpte i 2021 har vore med på fleire aksjonar. Det har vist seg å vere 
ei god investering med tanke på redning. 

Utdanning: 

Kinsarvik RKH og Tyssedal RKH arrangerte i 2022 KSOR vinter på Dyranut. På dette kurset 
deltok 19 personar frå område 5. 

I 2022 fekk vi i samarbeid med Hordaland båten gjennomført KSJØ i Kinsarvik. Det var 15 
deltakar som var med på det kurset. I tillegg har vi kursa opp fleire medlemmar i krevende 
lende og kjøpt inn komplett utstyr til 5 personer.  

 

 

 

 


