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RAMMEPROGRAM  

 
RAMMEPROGRAM FOR DIGITALE VALGMØTER OG DIGITALT DISTRIKTSÅRSMØTE 2022 

 
HORDALAND RØDE KORS 2022 

LØRDAG DEN 12 MARS 2022 
 
 
1000-1130 Valgmøte for Hordaland Røde Kors Hjelpekorps 
1000-1130 Valgmøte for Hordaland Røde Kors Omsorg 
1000-1130 Valgmøte for Hordaland Røde Kors Ungdom 
 
1000-1130 Lokalforeningssamling 
  1000-1025  Årsmøtesakene, spørsmål og svar 

1025-1045 Beredskapsstrategi 2023-2030 
1045-1055 Pause 
1055-1110 Status rekruttering og ivaretakelse av frivillige i Røde Kors 
1110-1120 Ekstra ensomhet etter pandemien 
1120-1130 Koblingssenter, status 

 
 
1200-1600 Distriktsårsmøte 
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SAKSLISTE        
 
 
SAKSLISTE FOR DISTRIKTSÅRSMØTE 2022 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 tellekorps 
 
07 Presentasjon av årsberetningen for 2021 
08 Presentasjon av årsregnskap, balanse og noter for 2021 
09 Presentasjon av revisjonsberetningen for 2021 
10 Presentasjon av kontrollkomiteens rapport for 2021 
11 Presentasjon av distriktsstyrets forslag til årsoppgjørsdisposisjoner for 2021 
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 2022+2023 
17 Presentasjon av forslag til budsjett for 2022 
18 Presentasjon av forslag til budsjett for 2023 
19 Spørsmål, svar og debatt til sakene 15-17 
20 Vedtak av Handlingsprogram 2022 og 2023 og Budsjett 2022 og 2023 
 
21 Valg av distriktsstyre 
22 Valg av kontrollkomite 
23 Valg av valgkomite 
D Avslutning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 5 av 145 
 

HILSEN FRA DISTRIKTSLEDER 
Kjære Røde Korsere og ansatte! Velkommen til 

årsmøtet 2022. 

For meg som distriktsleder er det sårt å nok en 

gang ønske velkommen til et digitalt årsmøte, 

med begrensede muligheter for debatt og 

saker. Vi ser slutten på pandemien, men har en 

tung oppløpsside igjen før vi er helt i mål. Styret 

tok beslutningen om å holde digitalt møte den 

7. Februar. Situasjonen i samfunnet krever det 

av oss denne gangen også. Påmeldingene i 

forkant av årsmøtet viste oss også at knapt 

halvparten ønsket fysisk møte.  For å ivareta organisasjonsdemokratiet, og sikre best mulig 

oppslutning, blir det digitalt i år også. Vi har opplevd ulike faser av pandemien gjennom hele året og 

dette har preget hele organisasjonen. Takk til dere alle for et utrolig engasjement for frivilligheten!  

Vi har gjennomført mange store aktiviteter til å være stolte av. Vi har nok en gang bevist at vi er til å 

stole på når katastrofen inntreffer. Hordaland Røde Kors har vært en nyttig medspiller for det 

offentlige i 2021, og en god venn for dem som har hatt bruk for våre tjenester. Vi stiller opp og vi 

gjennomfører. Vi driver nytenkning og prøver nye ideer. Det hadde ikke vært mulig uten dere. Tusen 

takk alle Røde Korsere i Hordaland. Dere har stått på og jobbet døgnet rundt for at alle innbyggerne 

skal få det litt bedre, litt enklere og en litt tryggere hverdag nå i pandemien. Befolkningen er 

avhengige av dere på mange områder, og dere har nok en gang vist at dere stiller opp for 

frivilligheten, takk! 

Året som har gått har vært preget av pandemien i alle våre aktiviteter. Det har gått litt i bølgedaler, 

noen ganger med restriksjoner, andre ganger mer fritt. Vi har fortsatt det gode og trygge arbeidet 

som vi la grunnlaget for året før og på årsmøtet i 2021. En del nye aktiviteter har sett dagens lys, for 

eksempel Røde Kors Koblingssenter på Laksevåg senter. Ny Røde Kors båt er i produksjon og skal 

drives videre av noen lokalforeninger. Nytt Fellesverk er åpnet av Bergen Røde Kors i Bergen 

sentrum. Det er gledelig å se tallene innenfor omsorgsfeltet og migrasjon. På tross av pandemi og 

restriksjoner så peker pilene oppover for frivillige, deltakere og tildelinger. Distriktet har tatt flere 

grep som gjør det lettere for lokalforeningene å forvalte tildelingene på en god måte i 2022. 

Hjelpekorpsene har hatt mange og krevende redningsaksjoner. Vi har bidratt i vaksinering og på 

teststasjoner for å nevne noe.  

Styret har jobbet godt i lag, og vi har fått behandlet flere krevende saker i året som har gått. 

Stemningen i styret er god og alle bidrar. Jeg vil trekke frem at vi fikk gjennomført en ringerunde til 

alle lokalforeningene i høst. Alle foreningene ble kontaktet og styret fikk mulighet til å ta pulsen på 

organisasjonen. Dette er nyttig for oss i vårt arbeid. Vi har hatt både digitale og fysiske møter. Dette 

er i tråd med Røde Kors sin klimapolitikk, så de hybride møtene er kommet for å bli. Vi skal ikke bli 

noen miljøorganisasjon, men gjøre noen grep som bidrar i det store bildet. 

Selv har jeg hatt nok et travelt år som distriktsleder. Det er et mangfoldig og givende arbeid, å være 

bindeledd mellom landsstyret og dere i lokalforeningene. Det er kjekt å høre fra dere, diskutere med 

dere og tilrettelegge for aktivitet i hele det gamle fylket. Jeg trives med styrearbeidet, styret og med 

dere! Sammen er vi et godt lag! 

Vel møtt til årsmøtet 2022! 
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HILSEN FRA D-RÅDSLEDER HJELPEKORPS 
Et nytt år har gått og vi har lagt bak oss et 2021 som 

har gitt oss både glede og utfordringer. 

Hjelpekorpsene har tilegnet seg gode rutiner og 

kompetanse på forebygging og håndtering av 

utfordringer knyttet til covid-pandemien vi er inne i. 

Dette er erfaringer basert på nyervervet kunnskap vi 

har tilegnet oss. 

Til tross for alle restriksjoner og pålegg har vi klart å 

opprettholde beredskapen vår. Vi har dratt på 

leteaksjoner, stått på vaksinestasjon, avholdt 

førstehjelpskurs i både digitale og levende former. 

Covid-19 har satt føring på det meste vi har gjort, 

dette klarer hjelpekorpsene å løse på en fantastisk 

måte og distriktsrådet er imponert over det arbeidet som legges ned.  

Noen aksjoner har vært mer ressurs- og tidkrevende enn andre, gressbrannen på Sotra i juni og 

leteaksjonen i Tokagjelet i Kvam i oktober er eksempler på dette.  

Kurs og kompetanseheving var blant det første som ble satt i gang da gjenåpningen startet. 

Tilegning av nye kunnskaper og ferdigheter på ulike fagområder samt videreføring av dette var svært 

etterspurt og vi er ekstra glade for at vi har fått gjennomført både pinsekurshelgen på Voss og et 

ekstra laglederkurs for barmark. 

Røde Kors Hjelpekorps har medlemmer som må være over gjennomsnittet tålmodige og viljesterke. 

For det å drive med en daglig aktivitet fylt av restriksjoner og anbefalinger – samtidig som en drar på 

leteaksjon og henteoppdrag når telefonen ringer, det er noe som det står stor respekt av. 

Distriktsrådet er imponerte over den viljestyrken, ståpåheten og dugnadsånden som ligger hos 

hjelpekorpsene. Selv når pandemirestriksjonene igjen kommer på høsten tenkes det positivt og til 

det beste for den det gjelder. 

Distriktsrådet ønsker å takke alle som har gjort en innsats i 2021. Summen av det dere gjør i stort og 

smått bidrar til å sikre den oppgaven hjelpekorpset blir betrodd fra våre oppdragsgivere. Dere er det 

viktigste og mest verdifulle vi har. 

 

Til deg som er frivillig og tillitsvalgt i Røde Kors Hjelpekorps i Hordaland: Tusen takk for den innsatsen 

du har gjort i 2021, du er med og utgjør en forskjell! 

 

Kristian Lundemo 

Distriktsrådsleder 

Hordaland Røde Kors Hjelpekorps 
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HILSEN FRA D-RÅDSLEDER OMSORG   
La meg først og fremst starte med å takke dere alle sammen. Takk for at dere er med i Røde Kors og 

takk for alt dere gjør som Røde Korsere i deres lokalsamfunn. Frivillige på omsorgsfeltet bidrar både 

til å holde ordinære aktivitet i gang der det er mulig, og til den 

ekstra aktiviteten som vi ser i forbindelse med korona. Det er 

ikke mulig å få takket dere nok. Tusen takk også til dere som av 

mange forskjellige årsaker har vært hindret fra å være i 

aktivitet, men som fortsatt holder ut og ser frem sammen med 

oss mot gjenåpning og normale aktiviteter igjen. 

Året vi har lagt bak oss er preget av både skuffelser og positive 

overraskelser. Det har vært tøft med nye runder med 

nedstengninger, men det er samtidig positivt overraskende å se 

at vi tross alt har fått til en del aktivitet i året som har gått. Det 

har for eksempel arrangementene i regi av Besøkstjenesten, for 

å nå ut til sin målgruppe, vist oss. Med 20 besøkstjenestemarkeringer har vi over 120 frivillige nådd 

ut til 450 beboere på eldrehjem og andre i målgruppen. Både frivillige og deltakere har satt pris på 

disse møtene og vi håper de har gitt motivasjon til å se fremover! 

Vi hadde sett veldig frem til å få mulighet til å ønske velkommen til en ny omsorgssamling. Vi fant til 

sist ut at det riktige ville bli en ny digital gjennomføring. Er det noe positivt ved det, ja faktisk! 

Erfaringen vår med digitale omsorgssamlinger er at veldig mange frivillige ønsker at vi i fremtiden 

skal jobbe med arrangementer som er både fysiske og digitale. Kanskje vil vi i årene fremover kunne 

nå enda flere frivillige med denne typen tilbud. Det er en utvikling vi tross alt ikke kunne forutse for 

et par år siden.  

Mange av våre frivillige er nært på koronasituasjonens innvirkning på barn og unge. Det er tøft å ikke 

få til all den aktiviteten man ønsker, når man vet hvor store behovene er. Derfor er vi glade for at den 

pågående Barnas Røde Kors-satsingen i distriktet kan bidra til at aktiviteten blomstrer i tiden som 

kommer. Det er startet opp en rekke BARK-avdelinger i året som har gått. Nærmere 70 frivillige har 

startet opp aktiviteter som når ut til over 180 barn! En av de første tingene vi lærte gjennom 

Ensomhetsprosjektet i Hordaland, var at uønsket utenforskap kan starte i lav alder. Vi forstod derfor 

at vi måtte utvide perspektivet vårt til også å handle for å motvirke uønsket utenforskap blant barn. 

Derfor fikk vi Barnas Røde Kors, eller BARK-satsingen vår.  

Satsingen på barn og unge er på ingen måte begrenset til Barnas Røde Kors. I Bergen Røde Kors har 

de jobbet knallhardt med Kors på Halsen og de har åpnet Norges største Fellesverk! Enormt mye 

arbeid har gått ned i den satsingen og det blir veldig spennende å se hvordan aktivitetene utvikler 

seg på dette huset i årene som kommer. De siste par årene har vi hatt en helt ny og utrolig kjekk 

utvikling i Ferie For Alle. Mange barn opplever ikke den ferien de fortjener og kommer tilbake på 

skolen etter ferien uten de samme kjekke historiene om fantastiske ferieopphold som de andre 

barna. Den følelsen av utenforskap er det viktig å gjøre noe med og det er akkurat det vi gjør med 

Ferie For Alle!  

I 2020, året da korona kom, så gjennomførte vi ingen vanlige Ferie for alle-opphold, men i stedet for 

å gi 200 barn ferie, så klarte vi å mobilisere til å gi over mer enn 460 barn fra over 180 familier 

hyggelige opplevelser gjennom aktivitetsdager og aktivitetspakker. I 2021 måtte vi starte aktiviteten 

på nytt. Det har vært krevende også på grunn av de rådende omstendighetene, men vi har klart det. 

Det er imponerende hva de har klart å få til og det er enda mer imponerende hva som skal skje i år. 
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Gjengen i Ferie For Alle har planer om å arrangere opphold for over 500 barn. Det er mer enn 

dobbelt så mange deltakere som det vi hadde i årene før korona. Tenk på det! 

Det har skjedd mye mer spennende, både på barne- og ungdomsfeltet og på andre felt. Ser vi etter så 

er det mye positivt vi kan ta med oss inn i tiden fremover! 

 

HILSEN FRA D-RÅDSLEDER UNGDOM   
2021 har vært et tøft år for mange. Vi har måtte omstille oss 

med stadige oppdateringer fra nasjonale og lokale myndigheter, 

og det har vært vanskelig å kunne planlegge for langt fram I tid 

på grunn av den usikre tida vi er i. Men vi ser nå mot lysere tider. 

 

Med et flertall av samfunnet vaksinert så har vi kommet 

nærmere en mer vanlig hverdag og vi har kunnet ha gjennomført 

flere fysiske samlinger og treffpunkt aktiviteter I det siste året, 

og for ungdom har det vært snart 2 tøffe år med både pandemi, 

smittevern tiltak og karantene. Det har ikke vært gode 

muligheter å kunne oppleve ungdomstida som tidligere. Med nå 

et nytt år så ser vi mot lysere tider, og vi kan håpe på en tid med 

ingen skole på nett eller store tiltak på samlinger vi skal ha. Men 

det er også mange som i det nye året vil kjenne på ensomheten. 

Det er derfor viktig at vi ungdom forsetter det gode arbeide med 

å ta vare på hverandre videre i 2022. 

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 ny 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.  

Røde Kors Ungdom skal være et talerør for unge i saker som omhandler unge. I 2021 har 

distriktsrådet derfor vært representert i distriktsstyre, samt aktuelle råd og utvalg i distriktet. 

Sammen med Sogn og Fjordane Røde Kors og Rogaland Røde Kors arrangerte vi også i år en felles 

Vestlandssamling, der vi satte fokus på samarbeid, erfaringsutveksling og styrking av lokalt arbeid. I 

tillegg var tre tillitsvalgte til stede som delegater på Norges Røde Kors Ungdom sitt årsmøte.  

 

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

tillitsvalgte for den fantastiske innsatsen i 2021! 

 

Arvid Fauskanger Ekberg 

Distriktsrådsleder 

Hordaland Røde Kors Ungdom 
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DEL 1 (del 1 skal vedtas på årsmøtet, del 2,3 og 4 er til informasjon) 

ÅRSBERETNING FOR 2021 
HORDALAND RØDE KORS  

ORG. NR. 971437839 
 

FORMÅL 

Hordaland Røde Kors, med forretningsadresse Sandbrekkeveien 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 2020 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
 

ARBEIDSMILJØ   

Antall ansatte gjennom året Antall Årsverk 

På kontoret: 20 14,32 

Ansatte utenfor kontoret 9 4,39 

Totalt: 29 18,72 
 
 
Daglig leder er lønnet av Norges Røde Kors. Arbeidsmiljøet ansees som godt.  
 
 

YTRE MILJØ 

Virksomheten belaster ikke det ytre miljø, og leier kontorlokaler i Sandbrekkeveien 95, 5225 Nesttun i Bergen 
kommune. 
 
 

LIKESTILLING 

Styret består av 4 kvinnelige medlemmer, og 5 mannlige. Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventninger 
om tiltak for å fremme likestilling i styret. 
 
 

SYKEFRAVÆR  Korttidsfravær    Langtidsfravær  Totalt fravær 

Fravær i prosent       0,44%        2,68%          3,12% 
        
        

DRIFT 

Styret og ansatte har i 2021 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 31.12.2021 består av: 
                  

                        

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsleder Bjørn Arild Fjeldsbø Odda Røde Kors                   

1.nestleder                              Nina Solvår Sælen Os Røde Kors                        

2. nestleder                             Vigdis Sand Torvanger Arna og Åsane Røde Kors  

Styremedlem    Geir Langeland Arna og Åsane Røde Kors  

Styremedlem  Idar Sunde Bergen Røde Kors                

Styremedlem Janne Mortensen Fjell Røde Kors                     

1. varamedlem                        Tor Eivind Moss Finse Røde Kors             

2. varamedlem                       Solveig Stølås Etne 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 2021 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  Vigdis Sand Torvanger  Arna og åsane Røde Kors 2020-2022 
Styremedlem  Geir Langeland   Arna og Åsane Røde Kors 2021-2023 
Styremedlem  Idar Sunde   Bergen Røde Kors  2020-2022 
Styremedlem  Janne Mortensen  Fjell Røde Kors   2020-2022 
1. varamedlem  Tor Eivind Moss   Finse Røde Kors  2021-2023 
2. varamedlem  Solveig Stølås   Etne Røde Kors   2020-2022 
Styremedlem  Kristian Lundemo  d-rådsleder hjelpekorps 2021-2023 
Styremedlem  Helene Margaretha Myrdahl d-rådsleder omsorg  2021-2023 
Styremedlem  Arvid Fauskanger Ekberg d-rådsleder ungdom  2021-2022 
 
KONTROLLKOMITEEN 
Leder    Leif Holst   Fana Røde Kors   2021-2023 
Medlem   Alf Magne Tveit   Stord Røde Kors  2020-2022 
Medlem  Eirik Milde   Fana Røde Kors   2021-2023 
1. varamedlem  Aud N Lynghamar  Røldal Røde Kors  2020-2022 
2. varamedlem  John Bjørn Mikalsen  Bømlo Røde Kors  2021-2023 
 
John Bjørn Mikalsen trakk seg som 2. varamedlem høsten 2021. 
 
VALGKOMITEEN 
Leder    Ann-Kristin Stensen  Bømlo Røde Kors  2021-2023 
Medlem   Svein Buer   Odda Røde Kors  2020-2022 
Medlem  Rune Skaar   Bergen Røde Kors  2021-2023 
1.varamedlem  Sølvi Eltvik   Sund Røde Kors   2020-2022 
2.varamedlem  Oddrunn Steinsland  Kvinnherad Røde Kors  2021-2023 
 
Ann-Kristin Stensen trakk seg fra vervet som leder i valgkomiteen i september 2021. Alle i komiteen 
rykket dermed opp et hakk og konstituerte seg på nytt med Svein Buer som leder. 
 
ARBEIDSUTVALG 
Bjørn Arild Fjeldsbø (leder), Nina Solvår Sælen og Vigdis Sand Torvanger 
 
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 
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INTERNASJONALT UTVALG 
Nina Solvår Sælen, leder 
Nirmathan Tharmalingam 
Torunn Samuelsen 
Jørn Thomassen 
Martin Andre Blomli Frøyseth 
Lars Atle Skorpen 
 
FERIE FOR ALLE UTVALG 
Har ikke eget utvalg for øyeblikket 
 
TRØKK-KOMITE 
Vigdis Sand Torvanger, leder 
Thorbjørn Kirkeleit, hjelpekorps 
Helena M Myrdahl, omsorg 
Arvid Ekberg, ungdom 
Thorbjørn Fosse, ansatt 
 
 
ANSATTE MEDARBEIDERE 

Navn: Tittel: Seksjon/Enhet/LF 

DISTRIKTSKONTORET     

Lars Atle Skorpen Fung. Seksjonsleder beredskap  Beredskap 

Erlend Håheim Seksjonsleder Hjelpekorps Hjelpekorps 

Paal Herland Kursansvarlig Finsekurset Hjelpekorps 

      

DK LOKAL KAPASITET     

Thorbjørn Fosse Fung. Daglig leder Lokal kapasitet 

Alf Kåre Dalsbø Prosjektleder Rekruttering Lokal kapasitet 

Karsten Torvanger Beredskapskoordinator Lokal kapasitet 

Ove Rio Aktivitetskoordinator Lokal kapasitet 

Gry Olsen Tronvold Inntekts- og kommunikasjonsleder Lokal kapasitet 

      

DK REGNSKAP     

Signe Roald Laustsen Regnskapsleder Regnskap 

Bente Grytøyr Regnskapskonsulent Regnskap 

Peter A. Hagelsteen Regnskap Regnskap 

Anita Emilia 
Grzenkowicz 

Konsulent Regnskap 

Else Britt Høviskeland Regnskapsmedarbeider Regnskap 

      

DK OMSORG     

David Yttervik 
Seetiangtham 

Seksjonsleder Omsorg Omsorg 

Ørjan Skaga Seksjonsleder Migrasjon, analyse og evaluering Analyse og 
evaluering 

Alexander Benjamin Frivillighetskoordinator Omsorg 

Astri Marie Fretheim Frivillighetskoordinator Omsorg 
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Tonje Nesslin Frivillighetskoordinator Omsorg 

Marlen Suzann Wollf Koordinator Omsorg 

Elise Smines Eriksen Frivillighetskoordinator Omsorg 

      

LOKALFORENING     

Marit Nedkvitne Flyktningguidekoordinator og Aktivitetskoordinator Voss 

Kristina Finne Aktivitetskoordinator, migrasjon Voss 

Therese Schneider Askøy Røde Kors - Aktivitetskoordinator Askøy 

Lene Aase Marø Askøy Røde Kors - Aktivitetskoordinator Askøy 

Anne Kvalheim Aktivitetskoordinator Stord Stord 

Ingrid Helene Ramberg Koordinator Laksevåg 

Katharina Lærum Frivillighetskoordinator Askøy/Bergen 

 

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 

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 

 
 
ÆRESBEVISNINGER 
Hordaland Røde Kors har tildelt følgende æresbevisninger 2021  Totalt 
Æresmedlem i Hordaland Røde Kors       0     13   
Hordaland Røde Kors Hederstegn       0       5 
Hordaland Røde Kors Fortjenestemedalje      0     25     
Hordaland Røde Kors Hjelpekorps Fortjenestemedalje     2     93 
Hordaland Røde Kors Omsorg Fortjenestemedalje     0     71 
Hordaland Røde Kors Ungdom Fortjenestemedalje     0       7 
Sum           2   214 

 

ILDSJELPRISEN      

Distriktsstyret tildelte Ildsjelprisen for 2020 til Terje Hårvik, Laksevåg Røde Kors.  
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STYREMØTER      

Det har vært avholdt 9 styremøter, de fleste på teams eller hybrid.   
Styret har hatt til behandling 84 ordinære saker. I tillegg har styret hatt en rekke faste 
orienteringssaker. Arbeidsutvalget har behandlet noen saker på delegert fullmakt. 
 

ÅRSMØTE      

Årsmøtet 2021 ble avholdt på Teams, lørdag 13 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 102 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. 

LOKALFORENINGER     

Vi er 36 aktive lokalforeninger i 2021. 
Det er per i dag ikke er aktivitet i Sveio, Jondal og Granvin. 
I lokalforeningene er det til sammen 185 aktiviteter, som hjelpekorps, omsorg, ungdom, osv., en 
øking fra året før.  
 
 

MEDLEMSTALL OG FRIVILLIGHETSUTVIKLINGEN  

 

Medlemmer 

Vi ser dessverre samme nedgang i 2021, som vi gjorde i 2020. En nedgang på nesten 5% i 

medlemstallet vårt som gjorde at vi landet på 17 529 medlemmer. Dette kan i stor grad tilskrives 
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COVID-19. Vanligvis har Norges Røde Kors ververe som rekrutterer nye medlemmer gjennom året, 

men disse har i de første 5 månedene av 2021 ikke vervet et eneste nytt medlem. Vi ser at vi har fått 

betydelig færre medlemmer på denne måten enn det vi pleier å få i et normalår. Dette forteller oss 

minst to ting: 

• Vi må utvikle nye rekrutteringsarenaer for å ikke være så avhengig av feltselgerne 

• Vi må bli flinkere til å holde på medlemmer over lengre tid 

I løpet av 2021 har 1416 personer meldt seg inn i Røde Kors i Hordaland, mens 2523 har meldt seg ut. 

Nedgangen i nye medlemmer er på hele 44%. Heldigvis har vi i større grad enn i 2020 holdt på 

eksisterende medlemmer, noe som har redusert nedgangen. Dette skal vi bygge videre på. 

40,5 % av medlemmene er i 2021 givermedlemmer, mot 42,6% i 2020 og 39,2% i 2019. Nedgangen i 

2021 i det totale medlemstallet kommer i stor grad hos givermedlemmer. Det er fortsatt slik at en 

stor andel av våre medlemmer kun er givermedlemmer og kanskje ikke har et bevisst forhold til sitt 

medlemskap eller til aktivitetene i Røde Kors.  

 

Frivillige 

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

Dette er i 2021 snudd til oppgang og vi er nesten opp på toppnivået fra 2019. 

Vi ser en økning i antall nye frivillige på 34% sammenlignet med 2020 og vi har også beholdt 17% 

flere frivillige enn i fjor.  

I 2019 var vi 5012 frivillige, i 2020 4830 frivillige, mens vi i 2021 endte på 4956 frivillige. Disse frivillige 

har 5367 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. Vi er nå på det laveste prosentnivået siden vi begynte å måle dette.  

 

Prosjekt Rekruttering 

Prosjekt Rekruttering kan, i 2021, deles opp i tre deler: 

• Januar-mars: Bistand Bergen og restart av rekrutteringsarbeidet 

• April-mai: Den nasjonale førstehjelpskampanjen 

• Juni-desember: Frivilligundersøkelse og påfølgende piloter i utvalgte lokalforeninger 

 

PANDEMIEN 

Covod-19 pandemien har satt sitt preg på virksomheten i Røde Kors i Hordaland igjennom hele 2021.  
På den ene siden har pandemien forhindret viktig humanitær innsats, særlig i forhold til sårbare 
grupper. På den andre siden har pandemien ført til økt innsats på andre områder, særlig knyttet til 
smittetesting og vaksinering. 
"Bølge" begrepet har virkelig fått feste seg som beskrivelse på 2021. Smittebølger, med bølgetopper 
og bølgedaler har vært etterfulgt av hhv nedstenginger av ulik grad og gjenåpninger av ulik grad og 
lengde. 
Brukerne av Røde Kors sine aktiviteter og tjenester, lokalt og i distriktet, har vært preget av strenge 
regler for hva som kan gjennomføres, og med relativt mange og store endringer i hva som var lovlig 
og hva som var lur, på de ulike tidspunkt. 
Vi opplever at så vel lokale ledd som distriktet har håndtert utfordringene i aktivitetene så godt det 
har vært mulig, innenfor de reglene som har vært gjeldende. Røde Kors har giret om og giret opp. 
Noe måtte avlyses, noe måtte utsettes, noe måtte flyttes utendørs eller gjennomføres i mindre 
grupper. Særlig krevende har det vært at mange av våre brukere, som har det krevende under 
normale omstendigheter, har fått det vesentlig verre i denne perioden, uten at det alltid har vært 
mulig for oss å gjøre noe med det. Tillitsvalgte, frivillige og ansatte fortjener hederlig omtale for å ha 
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gjort det beste ut av alle situasjoner, og samtidig opprettholdt respekten for reglene som skal sikre at 
færre blir smittet, færre blir syke og færre dør. 
Vår evne til å respondere på akutte situasjoner inne søk, redning og beredskap er opprettholdt 
igjennom hele perioden, og frivillige i Røde Kors Hjelpekorps har nok en gang opplevd rekord i antall 
aksjoner dette året. Aksjonenes omfang og kompleksitet viser også en økende tendens. 
Mange av våre lokale ledd har opprettholdt og videreutviklet samarbeid med myndigheter om 
bistand til ulike tiltak og oppdrag igjennom dette pandemiåret. Lokale ledd har bl.a. deltatt i 
transportoppdrag for helseforetak og kommuner, utlevering av mat til folk som selv ikke kunne skaffe 
seg dette, beredskap innenfor hjemmetjenester / trygghetsalarmer, informasjons- og 
vertskapsfunksjoner i butikker og kjøpesentre, bemanning av ulike funksjoner ifm. teststasjoner og 
luftveisklinikker, deltatt ved massevaksinering for både Covid-19 og sesonginfluensa og mye mere til.  

 

Hordaland Røde Kors har bistått med råd og veiledning til lokale ledd, både om gjennomføring av 
aktiviteter og pandemirelatert arbeid. I noen sammenhenger har distriktet hatt en aktivt 
koordinerende rolle, f.eks. ved organisering og drift av Røde Kors sin innsats på teststasjoner og 
luftveisklinikker i Bergen kommune, i tett samarbeid med de aktuelle lokalforeninger. 
Mange av distriktets tilbud om kurs, samlinger, møter og andre fellesaktiviteter måtte avlyses dette 
året, da det enten ikke var lovlig eller lurt å gjennomføre disse. 
Vi opplever at vi, igjennom utrettelig innsats fra frivillige, tillitsvalgte og ansatte har klart å 
gjennomføre alt som har vært lov å gjennomføre, av det som har vært planlagt for denne perioden. 
Titusenvis av frivilligtimer er Røde Kors sitt viktigste bidrag til denne krevende situasjonen for landet 
og verden. 
 
Teststasjonene og vår beredskapsevne 
Vårt arbeid på teststasjonene i Bergen Kommune foregikk fra 14. september 2020 til 17. mars 2021 
og det ble lagt ned hele 15 608 timer som bistand. Kommunen var svært fornøyd med samarbeidet 
og ville gjerne ha oss med videre. Arbeidet ble avsluttet fordi det tok for mye ressurser fra oss og vi 
hadde holdt det gående veldig lenge. Vi kan være stolte over innsatsen som ble lagt ned, men vi tar 
også med erfaringen at det var utfordrende å mobilisere frivilligheten vår til dette oppdraget. Det var 
ikke en stor andel av frivilligheten i Bergen Kommune som involverte seg i dette oppdraget og vi 
trenger å jobbe med vår beredskapsevne- og strategi knyttet til dette.  
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RØDE KORS BÅTEN  

Aksjoner  

Røde Korsbåten har deltatt på totalt 60 aksjoner. 

45 av disse er utført for HRS og 10 for AMK. 5 

oppdrag er ikke betalte oppdrag, eller betalt 

direkte av kunde. Dette kan være oppdrag der vi 

har kommet over båter og personer som trenger 

hjelp, men som ikke regnes som «i nød» av HRS.   

 

Frivillig timer  

Vi har i 2021 registrert 8066,75 timer i Kova. 

4346 av disse timene er registrert som 

båtvakt/aksjon dette er altså timer der båten og 

mannskapet har vært fysisk om bord og trent samt vært på oppdrag. Det er registrert 1564 timer 

som beredskap der mannskapene har pakket baggen klar og ikke kan være lenger unna båten enn 30 

minutter, beredskapsvakter brukes stort sett i sammenheng med jul og sommerferie for å sikre at vi 

har mannskap dersom det skulle skje noe.  

De resterende timer er tid som er brukt på interne møter, kurs både internt og eksternt samt 

dugnader.   

 

Teknisk   

Det har vært ett turbulent år på den tekniske siden, vi har gjennomført noen dyre reoperasjoner, 

blant annet byttet motorblokk på ene maskinen. Ellers har båten fått seg en liten oppfriskning inni 

under serviceoppholdet i vår, da ble overflater pusset og oljet.   

 

Opplæring  

I løpet av 2021 har Røde kors båten Hordaland hatt stor aktivitet innen opplæring, Vi har vært med å 

gjennomføre 1 VSJØ kurs og 3 KSJØ kurs.  

  

Under 2021 har vi holdt 2 stk. beredskaps dager for Eide Fjordbruk. Der har ansatte i Eide fått god 

opplæring i hvordan man tar folk opp av sjøen, testet ut hvordan det er å falle oppi 

oppdrettsanlegget med arbeidsklær og Førstehjelpsundervisning.   

Totalt har RKBH undervist 80 personer i sjøredning   

Internt I RKBH har vi fått utdannet 1 nestkommanderende og 6 matroser, pr dags dato har vi nå 10 

stk. på venteliste   

I 2021 har Opplæringsgruppen i Røde kors båten Hordaland, utviklet nytt aspirant kurs, Det ble kjørt 

som pilot prosjekt høsten 21 med stor suksess.   

 

Prosjekt ny Redningsbåt  

 Båten som er bestilt er typen Mare DC14PB. Den er 47 fot og har en toppfart på rundt 40 knop. 

Levering er satt til uke 24 i 2022.  
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FINSEKURSENE  

På grunn av pandemien ble Finsekurset avlyst i 2021.     

 

BEREDSKAP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Røde Kors er landets største frivillige beredskapsorganisasjon. 
Trolig har det aldri før, i moderne tid, vært levert mer frivillig innsats og flere frivilligtimer til 
beredskap enn i 2021. Det er en helt enestående innsats, som har vært helt nødvendig. 
I tillegg til alle de ulike pandemirelaterte beredskapsoppgavene gjennomført i 2021, har vi også 
opprettholdt, og videreutviklet, vår beredskapsevne innen alle felt. Arbeidet på teststasjoner, 
vaksinestasjoner, ulik pandemirelatert innsats for ulike sårbare grupper 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. 
I desember 2021 vedtok distriktsstyret oppstart av arbeid med ny beredskapsstrategi for Røde Kors i 
Hordaland, for perioden 2023-2030. 
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. 
 

KOBLINGSSENTER      

Røde Kors Koblingssenter er et pilotprosjekt og del av satsingen på ensomhetsbekjempelse i regi av 

Hordaland Røde Kors. Piloten har hentet inspirasjon fra «Connecting Communities Programme» i regi 

av Britisk Røde Kors, som så stor suksess i bekjempelse av ensomhet gjennom dette prosjektet. I 

møte med en voksende eldrebølge og økende ensomhet i Norge, står Koblingssenteret som en pilot, 

et lite «laboratorium» for videreutviklingen av Besøkstjenesten og hvordan vi mer effektivt kan 

bekjempe ensomhet. Hordaland Røde Kors fikk leie lokaler gratis i Laksevåg Senter. Målet vårt er å 

bruke arenaen til å teste ut aktivitet som i fremtiden kan bli en del av alle besøkstjenester som 

ønsker det. 

Etter et grundig forarbeid åpnet vi Koblingssenteret på Laksevåg 01.11.21. De første frivillige er 

kurset og vi er i gang med aktive koblinger! Noe av det vi ønsker å lære om fra Britisk Røde Kors, er 

mer kortvarige, men også mer målrettede koblinger. Kan frivillige hjelpe besøksverter over 

dørstokkmila og inn i nye, varige fellesskap, som ikke er avhengig av den frivillige etter en stund? 

I et forsøk på å nå ut til deltagere på en ny måte, når vi ut til helsetjenester (legesenter og DPS) for å 

fremme Koblingssenteret som et positivt tiltak i ensomhetsbekjempelsen. Tilbakemeldingene har 

utelukkende vært gode, vi er tatt godt imot av helsestasjoner som ser stor nytte av koblingssenteret 
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og den jobben vi gjør. I et samarbeid med Roger Ekeberg Henriksen (Førsteamanuensis, Høgskolen på 

Vestlandet), ønsker Koblingssenteret å bidra til økt akademisk kunnskap for hvilke prosesser som kan 

redusere ensomhet. Roger Ekeberg Henriksen samarbeider med Koblingssenteret og Helsestasjoner 

for videre forskning. Kan fastleger henvise pasienter som egentlig bare trenger sosialt samvær til 

Røde Kors? Vi håper at vi kan gjenskape de interessante erfaringene som vi ser fra prosjekter i andre 

land. Målet vårt må være at vi i fremtiden kan styrke vårt arbeid med å hindre og lindre uønsket 

utenforskap. 

Deltagerundersøkelser blir gjennomført på grunnlag av sterkt behov til et godt evalueringsarbeid av 

piloten. I deltagerundersøkelser gir deltagere og frivillige tilbakemelding på positive og negative 

erfaringer med en-til-en koblinger ved Koblingssenteret, egne erfaringer om hva som fungerer og 

ikke. Deltagere vil også bli rekruttert (frivillig) til å delta i intervjuer før endt en-til-en kobling. Intervju 

blir gjennomført for å samle inn mer innholdsrik kvalitativ data. Her blir deltagere intervjuet om en-

til-en kobling har påvirket deres følelser av ensomhet -og eller utenforskap, samt endringer i 

livskvalitet.  

Hordaland Røde Kors har et pågående samarbeid med HEMIL-Senteret ved UiB (Institutt for Helse, 

Miljø og likeverd, Universitetet i Bergen) for å oppnå bedre kunnskap og evaluering av jobben vi gjør 

med ensomhetsbekjempelse. Høst/Vinter 2021/2022 er en praksisstudent fra UiB tilknyttet 

Koblingssenteret. Studenten skriver også om ensomhet blant eldre i masteroppgaven, deler av 

oppgaven anvendes i evalueringsprosessen.  

Vi er i en spennende fase og ser frem til det som skjer fremover. Det er gøy å se at piloten blir så godt 

tatt imot i lokalsamfunnet og vi har mange ivrige deltagere og frivillige som er engasjert i vår 

utvikling. Helsestasjoner er veldig mottagelige for videre samarbeid og uttrykker at de ser nytten av 

Koblingssenteret som et forebyggende tiltak mot kronisk ensomhet. Vi møter stort engasjement i 

lokalforeningene vi har dialog med, og så langt har vi veldig gode erfaringer med alle som er 

engasjert i piloten.   
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VENNEFORMIDLING  

Venneformidlingen er Finsk Røde Kors sitt system for administrasjon av koblingsaktiviteter. Et slags 

«match.com for tilretteleggeren». Hordaland tester ut systemet i Besøkstjenester. Målet vårt er å 

teste ut ny teknologi, samtidig som besøkstjenestene som er med som piloter får nytte av det, 

gjennom bedre orden og litt ekstra tilrettelegging og oppfølging fra distriktet. 

Prosjektet ble gjennomført etter prosjektplan og har oppfylt alle overordnede mål og delmål. Første 

pilot ble igangsatt i mars, etter en del forarbeid gjennom første kvartal hvor tjenesten bla. ble satt 

opp med norske postnummer og lokalforeninger. Bergen Røde Kors var de første som testet 

tjenesten og det ble kjørt en «pilot-pilot» sammen med dem for å se hvordan løsning best mulig 

skulle piloteres i andre lokalforeninger. I 3.kvartal ble også Voss, Askøy og Laksevåg Røde Kors 

inkludert i prosjektet. Det er totalt registrert 297 profiler i tjenesten ila. 2021 - 143 frivillige og 154 

verter. 

Venneformidling har gjennom 2021 gjennomført første del av piloteringen og hentet inn 

tilbakemeldinger på brukeropplevelse. Disse er systematisert og prioritert basert på etterspørsel og 

vurdering fra pilotforeningene. Løsningen er pilotert i 4 lokalforeninger av ulik størrelse, 

utgangspunkt og behov, for å best mulig kunne si noe om hvor godt tjenesten svarer til ulike former 

for drift. Totalt svarer tjenesten på mye, men det er samlet inn mange gode innspill som også Røde 

Kors i Finland er interessert i å se nærmere på.  

Prosjektet er finansiert med støtte fra stiftelsen DAM og Fylkesmannen i Vestland. Opp mot 

handlingsplanen for Hordaland Røde Kors er prosjektet med på å oppfylle punkt 72 og 76, og bidrar 

både med å styrke lokal ledelse, enklere frivillig administrasjon, samt modernisering av drift av 

koblings- og gruppeaktivitet. Den direkte investeringen i en ny digital løsning er med på å styrke våre 

humanitære resultater i tillegg til å være et både nødvendig og nyttig verktøy for å sørge for riktig 

ivaretakelse av personvern i koblingsaktiviteter. 

    

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. 
 
Pandemien har, som i alle andre aktiviteter i Røde Kors, hatt en innvirkning på vitnestøtteaktiviteten. 
Før pandemien startet hadde vitnestøtte i Hordaland rundt 25-30 aktive frivillige. Nedstengingen av 
samfunnet og restriksjonene i 2020 og våren 2021 medførte en kraftig nedgang i antall 
vitneforklaringer med fysisk oppmøte i domstolen. Dette gjorde at vaktene ble lite innholdsrike og det 
var som oftest poengløst å ha vitnestøtter til stede hver dag i domstolen. I tillegg forsvant 
vaktmulighetene i lagmannsretten, da Gulating lukket dørene helt. Pandemien gjorde også at de fleste 
frivillige forståelig nok valgte å holde seg hjemme for å unngå smitte. Likevel ble ordningen holdt i live 
takket være et godt samarbeid mellom Hordaland Røde Kors og domstolene, og ikke minst 
aktivitetsleder som var til stede på tinghuset gjennom hele pandemien, og med det bidro til 
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opprettholdelsen av tilbudet. Etter sommeren hadde vitnestøtteordningen et solid nok grunnlag til å 
fortsette aktiviteten, med rundt 10-12 gjenværende vitnestøtter fra «den harde kjernen». 
 
Sakte, men sikkert, økte antall vitner i domstolen i løpet av høsten 2021. Vitnestøtteordningen var rett 
før jul tilnærmet tilbake til «normalen». En av årsaken til at det var mulig å holde tritt med det økende 
behovet i domstolene, var rekrutteringsrunden som ble gjort rett etter sommeren, som resulterte i 18 
nye vitnestøtter. Vitnestøtte Hordaland har per 31.12.2021 ca. 30 aktive vitnestøtter, i tillegg til rundt 
10 under opplæring. Målet for Vitnestøtte Hordaland er å totalt være 50 aktive frivillige i året som 
kommer. Det er nødvendig for den videre driften av vitnestøtteaktiviteten i regionen, da Hordaland 
Røde Kors i 2021 startet piloteringen av prosjektet Digital Vitnestøtte. Digital vitnestøtte fungerer som 
et supplement til den ordinære ordningen og er et nyttig verktøy for å nå ut til de vitnene vi ikke når, 
for eksempel: de som gir vitneforklaring digitalt; de som skal vitne i et fjerntliggende rettssted som 
ikke kan tilby vitnestøtte; de som er mer komfortable med digitale hjelpetjenester enn fysisk oppmøte, 
og den yngre demografien generelt. I tillegg er Diskrimineringsnemnda, gjennom avtale med 
Hordaland Røde Kors, koblet på digital vitnestøtte slik at den økende pågangen med muntlige vitner i 
nemnda møtes med et tilbud som gir dem støtte og informasjon etter behov. Digital Vitnestøtte er et 
nytt prosjekt som er støttet av Stiftelsen Dam og som Hordaland er først ute med å pilotere i samarbeid 
med nasjonalkontoret. 
 
Utvidelsene av vitnestøtteordningen i Hordaland Røde Kors og økningen i antall aktive frivillige 
medfører et behov for driftsstøtte til aktivitetsleder. Derfor ble det før jul 2021 startet opp en 
ressursgruppe som har hovedansvaret for å sørge for kvalitetssikker og bærekraftig drift av aktiviteten. 
Ressursgruppens mandat ble godkjent av Distriktsråd Omsorg 06.09.2021. Gruppen ble etablert 
30.11.2021 med tildeling av fem roller til hvert av de fem medlemmene. Ressursgruppen har allerede 
utført sin første «oppgave» ved å komme med innspill til innholdet på fagsamlingen for vitnestøttene 
under omsorgssamlingen 2022. Ressursgruppen blir en viktig kompetansekilde og veileder for 
Hordaland Røde Kors sitt arbeid med å forvalte vitnestøtteaktiviteten fremover. 
 

BARK-SATSING  

Barnas Røde Kors-satsningen har sin opprinnelse i Hordaland Røde Kors (HRK) sitt 

«Ensomhetsprosjekt», som begynte i 2019. Ensomhetsprosjektet har fokus på målgruppen til 

Besøkstjenesten, og gjorde overordnede Røde Kors-vurderinger i forbindelse med oppstarten. Noe av 

det første HRK lærte da vi satte i gang med en regional Røde Kors-vurdering av ensomhet og 

utenforskap, var at uønsket utenforskap starter i en tidlig alder. I de samme overordnede Røde Kors-

vurderingene avdekket HRK at det ute i distriktet fantes få gode lavterskel- og gratistilbud til de 

yngste. Det ble også avdekket at de fleste lokalforeninger hadde få eller manglende tilbud til barn og 

ungdom. Ensomhet og utenforskap kan bli en vedvarende tilstand og føre til kronisk ensomhet. 

Ensomhet er helseskadelig og har flere negative helsemessige og sosiale utfordringer. På bakgrunn av 

kartleggingsarbeidet som ble gjort startet HRK en selvstendig BARK-satsing som et sideprosjekt, fordi 

vi vet at forebygging er viktig. 
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I 2021 har Hordaland Røde Kors 

tilrettelagt for etablering av 6 nye BARK-

grupper: Askøy (egen ansattressurs lokalt), 

Osterøy, Ytre Arna, Øystese («Kvam 

BARK», i samarbeid med Norheimsund), 

Kinsarvik og Os. Disse gruppene har til 

sammen 63 frivillige som har skapt 

aktiviteter for 164 barn gjennom hele året 

(alle frivillige og deltagere er telt én gang). 

Vi jobbet også med restart av BARK i Odda 

Røde Kors.  

Tilretteleggingen som lokalforeningene og 

BARK-avdelingene fikk har variert. Ingen 

av avdelingene fikk helt lik oppfølging, det avhenger helt av hva slags frivillig- og ansattressurser som 

allerede fantes lokalt. Vi ønsker alltid å gi mest mulig lokalt eierskap så fort som mulig, men bidrar 

med alt som trengs frem til det er mulig. 

Vi ser også at det er stort potensiale for å skape godt samarbeid om barne- og ungdomsarbeidet i 

geografiene til Kinsarvik, Tyssedal og Odda Røde Kors. Kan lokalforeninger og distrikt kanskje 

sammen få til noe spennende i dette området i tiden som kommer? Vi ser frem til å nøste mer i disse 

mulighetene i året som kommer.     

 

FERIE FOR ALLE 

Det har vært et «bra på tross av-år» 

for Ferie For Alle i Hordaland. 

Aktiviteten måtte begynne fra null i 

2021 og det skjedde ikke noe i 

påsken. Etter det fikk vi vår første 

heltidsansatte ressurs til aktiviteten. 

Oppdraget var å rekruttere nye 

frivillige og etablere aktiviteten i tråd 

med retningslinjer og krav til kvalitet. 

Fra vi fikk ressursen på plass har vi 

fått til alt og litt til av det som vi har 

hatt ambisjoner om. 2022 ser lyst ut og våre langsiktige ambisjoner er at Ferie For Alle i Hordaland 

skal være en av Ferie For Alle-aktivitetene i Norge som når best ut til målgruppen.  

Plan og mål for Ferie For Alle 2021 var å ansette en frivillighetskoordinator i 100% fra starten av året, 

og så gjennomføre 8 opphold, med totalt 390 deltakere. Ansattressurs var ansatt i mars 2021 i 60% 

stilling, og fra juni i 100% stilling.  

Det ble gjennomført 7 ferieopphold; 4 sommeropphold, 2 høstferieopphold og 1 romjulsopphold, 

samt en aktivitetsdag før jul. Totalt var 279 mennesker med på leir eller aktivitetsdag. Grunnet 

koronarestriksjoner var maks antall deltakere på sommer- og høstleirene lavere enn opprinnelig plan. 

I tillegg ble deltakerantall justert ned på høstferieleir for å være forsvarlig med tanke på antall 

frivillige. 
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Det har vært mye aktivitet, latter og glede på alle gjennomførte FFA opphold. Et høydepunkt i løpet 

av sommeren var en 11 år gammel gutt som veldig gjerne ville padle kajakk, men var litt redd, og 

hadde ikke padlet før. Med forklaring og trygge ord fra en frivillig som støttet og betrygget ham, turte 

han å prøve. 5 minutter senere ropte han stolt «se på meg da» mens han padlet og smilte stort. 

Mestringsfølelsen lyste av ham, til glede for både deltakere og frivillige!  

Deltakerne har vært rekruttert gjennom offentlige instanser, som er ansvarlig for å melde familiene 

på. Det har blitt sendt ut invitasjoner til Ferie For Alle leirer ca. 2 måneder før leir, til 

helsesykepleiere, skoler, nav ansatte, barnevern mm. Epost listen over «påmeldere» er på over 400 

personer fordelt i kommunene i Hordaland. Det er et selvstendig poeng å bygge opp en aktivitet hvor 

vi når ut til målgruppen i hele distriktet. Det har også vært gjort oppsøkende arbeid for å legge til 

epostadresser til for eksempel helsesykepleiere i de ulike kommunene, samt sørget for å holde listen 

oppdatert når nye personer har tatt kontakt.  

Barna på leir har hatt innflytelse på enkelte aktiviteter underveis på leirene, basert på hvilke 

interesser de har. For eksempel om det skulle spilles fotball eller gjøre andre aktiviteter. De frivillige 

har vært lydhør ovenfor dette, men også foreslått og dratt i gang lek eller aktivitet når det var 

naturlig. Barna har også fylt ut evalueringsskjema tilpasset barn, for å kunne ta deres meninger med i 

videre utvikling av Ferie For Alle.  

Ny ansatt var på plass i mars, med 100% stilling fra 21 juni. Det var ønskelig å etablere to 

frivilliggrupper som sammen med ansatt skal drifte FFA. Dette arbeidet er pågående, da det er stor 

overvekt av nye frivillige og ikke så hyppig aktivitet, tar det noe tid før frivillige er rutinerte og kan/vil 

ha mer ansvar i forhold til ressursgruppe og lignende. 

FFA har vært kvalitetssikret ved tett oppfølging og nærvær av den ansatte, siden det er så mange nye 

frivillige. Den ansatte har vært tilstede på alle leirsteder og har hatt tett oppfølging av de frivillige 

med tanke på egnethet og kurs. Det ble satt opp Oppvekst kurs i forkant av sommerens leirer i 

samarbeid med Bergen Røde Kors, som over halvparten av FFA frivillige deltok på. Det ble i tillegg 

tatt opp viktige punkter fra dette kurset på alle planleggingsmøtene i forkant av alle leirene, for å 

sikre at alle frivillige hadde den samme informasjonen. Retningslinjer og viktige punkt (som aldri 

være alene med barn og taushetsplikt/opplysningsplikt) ble gjentatt på møte i forkant + første dag på 

leir. Det er et mål å dyrke frem en stor gruppe av leirledere som selvstendig kan kvalitetssikre 

gjennomføringen av leirene, mens ansatt tilrettelegger fokuserer på overordnet drift og 

kvalitetssikring. 

 

 

BLODGIVERVERVING 

2021 har vært et nytt spesielt år for blodververne i Hordaland. Blodbanken HUS hadde ved årets 

begynnelse behov for ca. 2500 nye blodgivere i 2021, i møter med Blodbanken HUS er de fornøyd 

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

Blodgruppen 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.  
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Det ble dessverre ikke holdt fellesmøte for ververne i 2021. Men det er sendt ut informasjonsmail til 

de frivillige gjennom året. Blodgruppen har hatt et fysisk, to virtuelle møter og videre mailkontakt 

gjennom året.  

Blodgruppen deltar i alle blod-aktiviteter som blir iverksatt av Norges Røde Kors, men i år ble det 

redusert aktivitet grunner restriksjoner. Vi fortsatte avgjørelsen med at verveaktivitet blant 

befolkningen skulle avventes. Dette spesielt med tanke på at de frivillige ikke skulle bli utsatt for 

eksponering av smitte. Det vi har fått til er å følge opp eksisterende blodgivere, det har vært delt ut 

ekstra pakker til givere som var inne for tapping rundt påske og jul. Det har vært god dialog med 

blodbanken gjennom året.  

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

ønsket dette. Denne lokale kampanjen gav 34 nye blodgivere, noe blodbanken på Voss var godt 

fornøyd med. Blodbanken kan fortelle at gjennom året har det kommet en jevn strøm med nye 

givere som har meldt seg elektronisk, og at 60% av disse stiller på første time for registering. Dette er 

gledelige tall, vi håper å se videre i kommende år.  

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

distriktskontorets støtte til sekretærhjelp og møter både fysiske og virtuelle.  

 

TRØKK 2021 

Trøkk ble arrangert på Quality Hotel 

Edvard Grieg, på Sandsli helgen 15. til 

17. oktober. Det var svært gledelig, at 

smittesituasjonen tillot å avholde Trøkk 

fysisk. Og at man kunne legge til rette 

for sosiale stunder på tvers av 

organisasjonen og hele Hordaland. 

Kursene som ble avholdt var 

Ettersamtale nivå 1, Den nødvendige 

samtalen, Grunnkurs beredskap, 

Instruktørkurs hjertestarter, Tør du 

lytte, Dialog og konflikthåndtering, 

Kommunikasjon og sosiale medier, Førstehjelp ved selvmordsfare, IKT-systemene i Røde Kors, 

Oppvekstskurs, Taushetsplikt  

Mange av kursene var helt fulle og på kurset Førstehjelp ved selvmordsfare var det hele 44 påmeldte, 

dette førte til at vi måtte kjøre dette kurset som to parallelle kurs.  

Til sammen deltok i underkant av 90 personer på trøkk, det er på samme nivå det vanligvis er på 

trøkk. Med tanke på fjorårets lave oppslutning kunne nok deltakerantallet ha vært noe høyere. 

Årsaker til at det ikke var høyere kan sees i sammenheng med at Ledersamling for hjelpekorps var 

planlagt samtidig, samt at det for enkelte fremdeles kan ha opplevdes som utrygt å delta med tanke 

på Korona pandemien.  
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FOND FOR LOKAL AKTIVITET  

Det har nok et år vært nedgang i tildeling av frie midler fra Norges Røde Kors. I 2021 ble Hordaland 

Røde Kors tildelt kr 664.000 i frie midler, mot kr 677.000 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 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 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 8 lokalforeningene som har dedikerte ansatte som 

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

Arbeidet innenfor dette området har også i 2021 blitt preget av Covid-19 pandemien. Mye av 

arbeidet har handlet om å informere lokale ledere, mobilisere lokale ledd til å fortsette å 

gjennomføre aktivitet innenfor rammene for godt smittevern, samt tilby verktøy som har satt dem i 

stand til å starte ny aktivitet. 

 

FØRSTEHJELPSKAMPANJEN/100 KURS 

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. Det kan vi være stolt av! 

Selv om nasjonalkontoret adopterte konseptet og bidro 

økonomisk og faglig, var det Hordaland Røde Kors som 

gjennomførte kursene. 

I løpet av to uker i mai gjennomførte vi 26 digitale kurs for ca. 

2500 deltakere fra forskjellige steder i landet. 25 av 26 kurs ble 

holdt av instruktører fra Hordaland. Disse to 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. 

53% av deltakerne ga sin evaluering av kurset, og det er et høyt tall i seg selv. Tilbakemeldingene fra 

deltakerne har vært overveldende positive, noe man kan se under: 
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VARSLINGSSAKER 

I 2021 har Hordaland Røde Kors vært involvert i arbeidet med 4 varslingssaker, en endring fra 7 saker 

året før. 

Sakene deler seg i uønsket og seksualisert 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 og muntlige advarsler. 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.  

Også i år er ser vi i noen av sakene at den det er varslet mot, gått til "mot-varsel" som reaksjon på å 

ha blitt varslet mot. Ingen av mot-varslene har ført frem. 

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.  
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INTERNASJONALT SAMARBEID – KYPROS 

I 2021 var det gått 6 av 9 år i 

samarbeidsavtalen mellom Kypros Røde 

Kors og Hordaland Røde Kors.  

Til tross for pandemien, har det vært 

jevn kontakt mellom Kypros Røde Kors 

og Hordaland Røde Kors, i snitt ca hver 

3 uke igjennom hele året. Slik har vi 

sammen deltatt i å sikre at alle 

planlagte aktiviteter, som lovlig lot seg 

gjennomføre på Kypros, er gjennomført.  

I forhold til folketallet er Kypros rammet 

hardere av pandemien enn Norge.  

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 2021 setter nye rekorder og en tretthet i samfunn og befolkning i forhold til å stille 

opp for humanitære behov. 

Det ble i 2021 gjennomført et svært kort kontaktbesøk til Kypros Røde Kors, der det ble gjort en god 

gjennomgang av status i alle deler av samarbeidet og detaljerte planer ble lagt for 2022. 

På slutten av 2021 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 447 600,- kunne sendes til 

Kypros Røde Kors for dette formålet. 

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 

Medieoppmerksomhet er viktig for å vise hva Røde Kors gjør, å rekruttere frivillige, medlemmer og 

samarbeidspartnere, og å sette fokus på de humanitære behovene Røde Kors prøver å dekke. Røde 

Kors er avhengige av bidrag fra eksterne givere, noe som gjør at det er viktig at vi klarer å formidle ut 

det gode arbeidet som blir gjort i organisasjonen.  

 

Røde Kors foreninger i Hordaland har til sammen hatt 705 omtaler i media i 2021. Av disse er 49% på 

nett, 41% i print og resterende er sammendrag, radio og «andre». 
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Top fem aviser er: 

Bergensavisen 

Bergens Tidende 

Hordaland 

Hardanger Folkeblad 

Nordhordland  

 

Dette er høye tall, og viser at mange lokalforeningene har blitt veldig flinke opp mot media. Man ser 

tydelig at lokalt mediearbeid gir resultater, og vi vil derfor fortsette 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 våre barne- og familieaktiviteter, 

mens utgave nummer to i desember løftet vi frem våre nysatsninger i Hordaland som Røde Kors 

koblingssenter og åpning av nytt Fellesverk i Bergen Røde Kors, som samler alle aktiviteter for barn 

og unge i store flotte nye lokaler. I tillegg belyste vi krisesituasjonen på Kypros og vårt twinning-

samarbeid med Kypros Røde Kors.      

 

 1. utgave 2021 2. utgave 2021 Total 

Annonsesalg 184 141  176 750  360 891  

Trykkerikostnader 129 767  123 930  253 697  

Resultat 54 374  52 820  107 194  

 

 

GRASROTANDELEN     

Lokalforeningene i Hordaland Røde Kors har mottatt kroner 2 158 915 fra Grasrotandel i 2021. Det er 

en økning på 2 % sammenlignet med 2020. Lokalforeninger med mer enn kr 100 000,- i inntekt herfra 

er Arna og Åsane Røde Kors, Askøy Røde Kors, Bergen Røde Kors, Os Røde Kors, Stord Røde Kors og 

Voss Røde Kors. Samlet oversikt finner du i del 2 av dette dokumentet. 

 

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 2021 ble det bestemt å innvilge full kompensasjon.  
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I 2021 ble det tildelt over 2 millioner kroner til lokalforeninger 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 6 371 967 fra 

Pantelotteriet i 2021. Det er en økning på 22 % sammenlignet med 2020. Lokalforeninger som 

mottok mer enn kr 100 000,- er Arna og Åsane Røde Kors, Askøy Røde Kors, Bergen Røde Kors, Bømlo 

Røde Kors, Fana Røde Kors, Fjell Røde Kors, Kvinnherad Røde Kors, Laksevåg Røde Kors, 

Nordhordland Røde Kors, Os Røde Kors, Stord Røde Kors og Voss Røde Kors Samlet oversikt finner du 

i del 2 av dette dokumentet. 

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: 
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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 2021 mottatt 14,4 millioner kroner i aktivitetstilskudd til fordeling fra Norges Røde Kors. Tabell 
med detaljene finner du i del 2 av dette dokumentet. 
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ÅRSBERETNING HJELPEKORPS 

Av vedtakssaker kom distriktsrådet opp i 21 saker på 9 distriktsrådsmøter i 2021. Når man også tar 

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

 

• Aksjonsledergruppen område 5 

• Beredskapshenger med skredutstyr på 
Vossestand  

• Budsjett og handlingsplan 2022 

• Endring i områdestrykturen  

• Ekstra LSOR kurs  

• Frivillighetsundersøkelsen 2021 

• FORF-midler  

• Gjennomføring av regionkurs (med 
tanke på Covid 19-situasjonen) 

• Gjennomføring av valgmøte  

• Handlingsplan og budsjett 2021 

• HMS-saker 

• Instruks vakthavende aksjonsleder, 
område og områdeleder  

• Kandidater til valgkomiteen 

• Kallesignal Hordalandsbåten 

• Ledersamling 2021 

• LSOR Vinter på Finse i 2022 

• Møteplan distriktsrådet 

• Ny fagleder Ettersøkning 

• Ny fagleder Kommunikasjon 

• Ny fagleder Sminke og Markør  

• Ny fagleder Vann  

• Ny Hjelpekorpskontakt  

• Områdeleder område 5 

• Områdeledere og fagledere 

• Operativ status hjelpekorps  

• Oppfølging av korps som trenger 
ekstra bistand 

• Oppfølging av tidligere sak: 
Områdeinndeling 

• Planprosessen 

• Påskesentralen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Region- og distriktskurs 2021 

• Samarbeidet i Region Vest 

• Status Covid-19-bidrag til Bergen 
kommune 

• Status LSOR og ASOR 

• Status regodkjenning 

• Strategisamling 2021 

• Støtte fra VY 

• Søknad ASOR 2022 

• Søknader til «Støtte til hjelpekorps 
2021» som skal videre til Oslo i 
søknadsportalen 

• Tildeling Hjelpekorpsløftet 2021 

• Tildeling Hjelpekorpsløftet 2022 

• Tørrdrakter  

• Årsmeldinger til årsmøtepapirene 
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Sammensetting Hordaland Røde Kors Hjelpekorps 2021 

 
Distriktsrådet 
Distriktsrådsleder Kristian Lundemo    Fana    
Operativ leder  Chris Askeland     Bergen    
Administrativ leder Thorbjørn Kirkeleit    Bømlo    
Rådsmedlem  Thomas Gjerde                  Arna/Åsane    
Rådsmedlem  Øystein Berg     Bergen    
Varamedlem  Eli Hope                               Kinsarvik    
Varamedlem  Sindre Eriksen Aadland    Sotra    
 
Områdeledere  
Områdeleder 1  Sondre Neteland    Norheimsund   
NK Område 1  Morten Laupsa Borge    Øystese   
Områdeleder 2  Atle Vågstøl                                                   Os   
NK Område 2  Anders Sagevik     Bergen    
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  Aksjonledergruppen i område 5  
NK Område 5       
 
Fagledere  
Ettersøkning  Lars Pesch/ Synne Lindvik (Oktober 2021)  Bergen/Voss   
Førstehjelp  Helene Vinje     Sotra    
Krevende lende  Helge Larsen     Bergen     
RØFF   Elisabeth Aanensen     Stord  
Samband  Roar Elde     Øygarden   
Sjø og Strand  Magnar Taranger/Andreas Aldeholm (August 2021)  Bømlo/Bergen    
Skred   Olav Standal     Bergen  
Sminke og Markør          Anne-Lise Ackenhausen                                           Bergen 
Kommunikasjon              Einar Ananiassen                                                       Laksevåg   
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Aksjonsutvikling 2013-2021 

 

 
 
Oppdrag fordelt på områder 2015-2021 

 

Område 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Område 1 – Samnanger, Kvam, Øystese, Ålvik 7 15 19 24 17 8 13 

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

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

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

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

Røde Kors Båten* 8 7 7 13 9 27 34 

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

 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aksjoner 107 112 150 190 163 166 178 211 217

107
112

150

190

163 166
178

211
217
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Aktiviteter og aksjoner i de geografiske områdene 

 
Område 1 

 
 Vi fikk avholdet eit områdemøte i 2021. Områdeøvelsane vart avlyst på grunn av Covid-19. Det er 
oppstarta felles førstehjelpskurs for nye medlemmer i området, som blir avslutta i 2022.  
 
Aksjoner: 
Søk etter savnet: 5 
Henteoppdrag:  8 
Totalt:                               13 

 
 
Område 2 

I 2021 var et år sterkt preget av Covid-19 pandemien, både området og enkeltkorps har hatt store 
begrensninger i aktiviteten. Spesielt i forbindelse med kurs og øvelser. Til tross for begrensninger har våre 
mannskaper stilt opp på samtlige oppdrag der vi er blitt anmodet om å bistå både fra LRS og AMK 
 
Aksjoner: 
I 2020 har det vært utkall av mannskaper 76 ganger i område 2. Disse fordeler seg som følger: 
Leteaksjoner / Redningsaksjoner utkalt av politiet: 66 
Redningsaksjoner / henteoppdrag utkalt av AMK: 8 
Søk etter antatt omkommet på bestilling fra politiet: 2 
 
 
Områdemøter:  
Det har i 2020 vært gjennomført 2 områdemøter, på grunn av Covid-19 har 1av disse vært på Teams, og ett 
med fysisk oppmøte. Områdemøtet i desember ble avlyst på grunn av nytt smitteutbrudd og strengere 
nasjonale anbefalinger og pålegg. 
 
Øvelser: 
Det har vært en FORF barmark øvelse i område 2 i 2021, denne ble arrangert i fellesskap av NFS, NRH og 
RKH.  
I tillegg er det arrangert 2 områdeøvelser, en øvelse på Os, og en øvelse på Osterøy 
 
Aksjonsledergruppen:  
Aksjonsledergruppen har ved årsskiftet 18 aktive medlemmer fra Røde Kors, 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. Aksjonsledergruppen har sine 
møter fast en gang i måneden. I 2021 har de fleste av møtene vært avholdt digitalt, men vi rakk å 
gjennomføre møtet i november og desember før pandemien igjen innhentet oss.   
Vakttelefonen har i 2021 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. 
Aksjonsleder gruppen har også bidradd med aksjonsledelse i omliggende områder 2 ganger i løpet av året. 
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Årsmelding område 3 for 2021 

Områdeleder i område 3 er Thorbjørn Kirkeleit (Bømlo) med Sigbjørn Børretzen (Etne) som nestleder. 
Begge har hatt vervene i hele 2021. 
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. Tysnes RKH 
har tidligere vært under område 3 men ble i 2021 flyttet til nytt område som en del av omstrukturering i 
distriktet. 
2021 har som 2020 fortsatt med å være et spesielt år for de fleste. Heldigvis har vi som alle andre blitt 
flinkere på digitale verktøy, smittevern, fleksibilitet og spontanitet. 
Det har dessverre ikke blitt gjennomført områdemøte i 2021, og alle felles øvelser som har blitt forsøkt 
gjennomført har blitt planlagt på tidspunkt en har måttet avlyse de tett på. 
Grunnutdanningen i området har og i 2021 vært felles i område, men til forskjell fra tidligere år ble denne 
gjennomført på vårparten og ikke høsten. Dette gav oss flere fordeler mtp værforhold og færre ting som 
kommer i veien, men blant annet på KSOR Barmark ble det utfordrende å ha det mørkt nok når kvelden 
kom. 
I området så er det 67 medlemmer på alarmplanene. 
Totalt har område 3 blitt varslet om 11 aksjoner fordelt slik: 

- Bømlo: 5 stk 

- Etne: 6 stk 

- Stord: 4 stk 

Dette er en kraftig nedgang i oppdragsmengde sammenlignet med tidligere år. Dette er nok knyttet til 
situasjonen vi er i og at oppdragsgiver løser flere oppdrag selv nå enn tidligere. 
Alle korps i området hører til Sør-Vest politidistrikt. 

Område 4 

 
På grunn av Covid 19-pandemien har aktiviteten i korpsene vært redusert.  Utenom aksjoner har det blitt 
gjennomført kun et fåtall øvelser og kurs. Noen korps har vært involvert i transport eller forberedelse av 
transport av Covid-pasienter. Men behovet for slik transport i område 4 har vært liten. 
Område 4 hadde kun et områdemøte i 2020; i oktober.  Områdeøvelse ble gjennomført på Hallingskeid 15-
16. feb.  
Voss Røde Kors Hjelpekorps arrangerte KSOR barmark i juni med avslutning 12-14 juni. Her gjorde 
arrangørene et godt stykke arbeid med å holde et trygt kurs midt i pandemien. 
Korpsene melder om en periode med varierende oppmøte på aksjoner. Det er derfor viktig at flere korps 
blir involvert på oppdragene.  
 
Aksjoner: 
Oppdrag for politi/HRS  33   
Henteoppdrag for AMK  15  
Totalt    48 
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Område 5: Røldal, Odda, Kinsarvik, Tyssedal og Kvinnherad RKH 

 
 
 
Aksjonar i 2021 
Søk etter savnet: 25 
Henteoppdrag:                10  
Totalt:   35 
 
Vi registrerer ei auke i fjellturisme i område 5. I 2021 var auka i Hardanger merkbar. Fleire søker 
opplevingar i fjellet spesielt om sommaren, men vi ser og at det er ein auke på vinterstid. I desember hadde 
vi to aksjonar på Trolltunga. Det var ved begge høva utanlandske turistar som ville oppleve Trolltunga. Det 
er Trolltunga og Dronningstien som har flest besøkande her i område 5 i 2021. 
 
Trolltunga        50 000 
Dronningstien 60 000   
 
   
Kurs: 
I området har situasjonen med pandemien prega aktivitetar i 2021. Kurs og opplæring har vi måtte flytta på 
fleire gongar, eller dessverre måtte avlysa. Det er ikkje berre dei interne kursa for å utdanna nye 
medlemmer dette har gått ut over, det har og gått utover kurs til næringsliv og offentlege institusjonar. Det 
vart i haust arrangert KSOR barmark i Kinsarvik. På dette kurset deltok det medlemmer frå alle korpsa i 
område 5. Totalt var det 21 deltakarar på dette kurset, og alle fullførte. Odda rkh gjennomførte kvalifisert 
ATV kurs hausten 2021. Vi hadde nokre medlemmer i området som deltok på PLIVO øving i hausten 2021.  
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Det har ikkje vore gjennomført områdeøving i området pga. Covid 19. 
 
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 bedredskapsvakter i Fjellhaugen skisenter. Røldal hadde påskevakt på Hellevass. 
 
Teststasjon covid 19: 
På testsenteret i Odda har medlemmer i frå RKH delteke på testing og organisering.  
 
Aksjonsleiargruppe Område 5. 
Gruppa består av 7 personer fra korpsene. Dessverre manglar vi medlemmer frå Kvinnherad RKH. 
Vi har hatt 4 møter med forskjellige scenarier og tema, og vi avslutta møte i desember med ein betre 
middag, før Chris hadde litt om SAR Topo.  
 
Oppslutnad på aksjonar: 
I 2021 har vi sett at det varierer på kor mange som stiller på aksjonar. Tidleg i haust tok vi kontakt med dei 
forskjellige korpsa i område 5, og drøfta korleis vi kan få fleire ut på aksjonar når alarmen går. Det er ikkje 
nokon klare svar på grunnen til at vi opplever ein nedgang i på kor mange som stiller når alarmen går, men 
noko kan forklarast med at møter og aktivitetar har lagt på eit minimum i pandemien.  
Det vi erfarte etter samtalen med korpsa i område 5, var at fleire stilte på aksjonar i haust.  
 
 
Ettersøking, redning og opplæring 

 
Året 2020 vil inngå i historiebøkene på mange måter – ikke minst som året med nye rekordtall når det 
gjelder søk- og redningsaksjoner i distriktet. Totalt ble det i 202 registrert 168 aksjoner der hjelpekorpsene i 
Hordaland var involvert (uten Hordalandsbåten). Henteoppdrag (93) og søk etter savnet (60) utgjorde 
brorparten, og begge to har økt med ca. 16% sammenlignet med 2019. De frivillige fortjener en skikkelig 
klapp på skulderen for å sørge for at vi har klart å løse alle disse oppdragene! Dessuten topper Hordaland 
også i 2020 statistikken over antall leiteaksjoner per fylke – og egentlig burde vi jo i tillegg legge på Sogn og 
Fjordane sine 18 søk etter savnete personer, for å dekke hele nye Vestland fylke. 
 
Det var altså mye aktivitet knyttet til aksjoner, men på den andre siden måtte mange kurs og øvelser 
avlyses grunnet korona også i 2021. Det ble nesten ikke gjennomført noen vinterkurs i 2021. Da 
vaksineringen var lav og muligheten for alvorlig sjukdom var tilstedes, ble alt av store fellesarrangement 
avlust fram til starten på mai.   Når vi gjekk mot sommer og smittetrykket ble lavere fikk vi gjennomført 
LSOR, VFØR og Sminke og Markørkurs på Voss Folkehøyskolen i 
Pinsen.  
 
Etter sommeren ble det gjennomført to ATV-kurs, ett instruktørkurs 
for nødnett og siden LSOR-kurset på Finse blei avlyst blei det kjørt ett 
ekstra LSOR kurs på Flesland i november sammen med VSJØ kurs. 
 
Av administrative samlinger ble det gjennomført strategisamling og 
ledersamling for hjelpekorpset under Trøkksamlinga i haust. Det var 
kjekt å kunne treffes fysisk igjen. Håper dette blir normalen igjen i 
løpet av 2022   
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I løpet av 2021 har mange korps klart å gjennomføre grunnutdanning for nye medlemmer. Med gode 
rutiner rundt smittevern er dette blitt gjort på en god og forsvarlig måte. I løpet av 2021 er det også blitt 
gjennomført stadig flere re-godkjenninger av hjelpekorpsmedlemmer. Dette er viktig at ve forsetter med i 
2022 for å sikre god kvalitet i det arbeidet vi gjør innenfor søk og redning.   
 
I henhold til handlingsplanen kjørte distriktet i sommer en spørreundersøkelse rundt kompetanse. Nesten 
alle hjelpekorpsene svarte på denne undersøkelsen. Dette gir distriktet god oversikt over kompetansen på 
lagledernivå og aksjonsledernivå i korpsene i distriktet. Dette ble diskutert på strategisamlinga i august og 
ledersamlinga i oktober.  
Digitaliseringen av KO-arbeidet har også økt i 2021, med innføring av nye støtteverktøy for det meste innen 
mannskapsutkalling, søksplanlegging og dokumentasjon. Sammen med økt bruk av nettbrett ute i søk har 
det skapt en ny hverdag under søk og redningsaksjoner – og større forventninger når det gjelder å 
oppdatere seg på de nye hjelpemidlene. Det er også komet i gang arbeid med å få på plass ett felles 
aksjonsstøtteverktøy for hele redningstjenesten mot slutten av 2021. Det blir spennende å følge utviklingen 
av dette.   
 

  



 

Side 40 av 145 
 

Årsmelding Skredgruppen 2021 

 
Det har igjen vært mye aktivitet i Skredgruppen i året som har gått. Skredgruppen har hele 26 medlemmer 
med Fagkurs skred, 22 utsjekka fagledere og i alt 30 aspiranter. Dette gjør oss til en av di største gruppe i 
Norges Røde Kors. 
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 framleis 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. 
Gjennom Gjensidigestiftelsen har skredgruppa fått midlar til å kjøpe inn sekker med spade, søkestang og 
shelter til alle dei utsjekka faglederne. Dette er et viktig beredsklaps-løft for å sikre at faglederene alltid har 
utstyr tilgjengeleg for å kunne reise direkte. Målet er å jobbe vidare med å utstyre sekken med meir utsyr. 
Aksjoner 2020-21 sesongen: 
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 2020-21 vart det varsla totalt 2 skarpe hendelser i vårt område. Alle vart løyst med sentral 
deltakelse fra skredgruppa, ingen menneskeliv gjekk tapt. 

• Reppane 

• Myrkdalen 
Annen aktivitet: 
COVID har dessverre satt sine begrensinger for oss denne sesongen 

• Lokale treningskveldar 

• Møte for alle skredgruppene 

• Deltakelse på skredkonferansen 2021 

• Strategimøte for skredgruppen 
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Årsmelding samband 2021 

 
Aktiviteten til sambandsgruppen har det siste året både vært av administrativ og praktisk karakter. 
Sambandsgruppen har drevet med vedlikehold av det analoge nettet og noe ombygging av 
sambandsløsningene på Finsehytte. (Denne benyttes av Hordaland Røde Kors både til LSOR og ASOR vinter. 
Sambandsgruppen har teste noe mer på den VHF baserte Digitale radioløsningen med Kryptert tale og 
Tracking. 
 
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 området 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) 
Det ble i 2021 avhold et Nødnetts Instruktør Kurs på EGQH på Sandsli med 9 deltagere. 
Hordaland Distrikt hadde ønsket å kjøre en pilot på VSAM i 2021, men grunnet Covid 19 og det faktum at 
RGS ikke var klar med kurset gjorde at dette ikke ble gjennomført. 
 
Distriktet opplever liten vilje til respons hos den nasjonale Ressursgruppe Samband både når det gjelder 
informasjon og svar på konkrete henvendelser. 
 
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 tracking 
funksjon. Den analoge APRS trackingen er nå delvis lagt over i møllpose og en del stasjoner der demontert, 
da vi har konsentrert oss om å ha dekning på færre gode posisjoner.  
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ÅRSBERETNING – SVAR PÅ HANDLINGSPROGRAM 2021 
AMBISJONER I MÅLTALL  

Målnr Mål Indikator Ambisjon 2021 Resultat 

2.1 Redde liv lokalt Andel kommuner med skriftlig 
samarbeidsavtale med Røde Kors om beredskap 

100 % 100 % 

2.1 Redde liv lokalt Andel lokalforeninger som har gjennomført 
minst en beredskapsøvelse i år 

100 % 100% 

2.1 Redde liv lokalt Antall frivillige som har gjennomført 
beredskapskurs 

150 14 

2.1 Redde liv lokalt Antall frivillige som har gjennomført 
førstehjelpsopplæring 

900 1253  

2.1 Redde liv lokalt Antall godkjente hjelpekorpsere med 
kompetanse innen lagledelse 

170 168 

2.1 Redde liv lokalt Antall godkjente hjelpekorpsere 640 551 

2.2 Trygg oppvekst Antall frivillige i aktiviteter for barn og unge 600 572 

2.2 Trygg oppvekst Antall deltakere Ferie for alle 390 240 

2.2 Trygg oppvekst Antall deltagere i andre ferieaktiviteter 100 336 

2.2 Trygg oppvekst Antall frivillige i aktiviteter for Røde Kors 
Ungdom 

100 130 

2.3 Liv i verdighet Antall unike deltagere i aktiviteten Nettverk 
etter soning 

40 29 

2.3 Liv i verdighet Antall frivillige i aktivitet for flyktninger og 
innvandrere 

450 430 

2.3 Liv i verdighet Antall frivillige i aktiviteten Besøkstjeneste 930 917 

3.1 Humanitær 
effekt 

Antall møter gjennomført av 
distriktsforeninger med fylkes-
/stortingspolitikere 

4 4 

3.2 Styrke 
frivilligheten 

Antall frivillige 5500 4956 

3.2 Styrke 
frivilligheten 

Antall medlemmer rekruttert av lokalforeninger 1000 696 

3.3 Åpen og 
endringsdyktig 

Antall avholdte kurs i lederutvikling ved lokal- 
eller distriktsforening 

6 3 
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REDDE LIV: MENNESKER ER FORBEREDT PÅ, RESPONDERER PÅ OG KOMMER SEG RASKT ETTER KRISER 

Røde Kors i Hordaland skal være en kompetent, tydelig og synlig beredskapsaktør, som skaper trygghet i 
lokalsamfunnet og redder liv. Røde Kors skal bygge kapasitet og kompetanse som aktør i 
beredskapstjenesten og redningstjenesten. Dette gjør vi bl a ved å: 
 

Punkt Handlingsprogram Hva betyr dette for 
distriktet 

Hva betyr dette for 
lokalforeningene 

Resultat 

1 Videreutvikle Røde Kors 
Hjelpekorps som en 
sentral, tydelig og 
kompetent aktør i 
redningstjenesten, 
beredskapsarbeidet og 
helsetjenesten. 

Legge til rette for, og 
gjennomføre, gode 
og effektive felles 
tiltak og tjenester, 
som bygger opp om 
felles lokale behov i 
hjelpekorps i 
Hordaland. 
Se eget 
handlingsprogram 
for Hordaland Røde 
Kors Hjelpekorps. 

Legge best mulig til 
rette for god drift, vekst 
og utvikling i eget 
hjelpekorps. Motivere, 
inspirere og delta i tiltak 
som både direkte og 
indirekte fremmer eget 
hjelpekorps. 

Aktiviteten 
bremset pga. 
pandemien, men 
hjelpekorpset har 
opprettholdt 
sentrale funksjoner 
som en tydelig og 
kompetent aktør.   

2 Videreutvikle Røde Kors 
Omsorg og Røde Kors 
Ungdom som sentrale, 
kompetente og tydelige 
aktører i 
beredskapsarbeidet. 

Legge til rette for, og 
gjennomføre, 
aktuelle tiltak for å 
øke kompetansen og 
derigjennom 
relevansen for RKO 
og RKU i lokalt 
beredskapsarbeid. 

Aktivt inkludere Røde 
Kors Omsorg og Røde 
Kors Ungdom i 
beredskapsarbeidet, 
både med 
opplæring/kompetanse, 
øving og deltagelse i 
beredskapsaksjoner, når 
dette er naturlig. 

Frivillige fra omsorg 
og ungdom har 
deltatt i 
beredskapsinnsats i 
forbindelse med 
pandemien.  

3 Opprettholde og 
videreutvikle Røde Kors 
Beredskapsvakt. 
Motivere eksisterende 
frivillige til å melde seg 
som beredskapsvakt. 

Legge til rette for 
god lokal drift av 
Røde Kors 
Beredskapsvakt, 
tilby kurs, annen 
opplæring, opplegg 
for verving og daglig 
drift. 
Etablere Røde Kors 
Beredskapsvakt på 2 
nye steder i 2021 og 
forsterke alle 
eksisterende. 
Opprettet 
beredskapsutvalg 
som skal være link 
mot LF. Se på 
mulighet for 
kompetanseregister. 

Sette av tilstrekkelig 
oppmerksomhet, 
ressurser og personer til 
å videreutvikle og 
forsterke egen 
beredskapsvaktaktivitet. 
Alle lokale ledd som ikke 
har startet 
beredskapsvakt ennå 
vurderer dette i 2021. 
Kompetanseregister for 
bedre oversikt og 
utnyttelse av ressurser. 

Vi ligger etter 
ambisjonsnivået på 
vekst og utvikling i 
beredskapsvakt-
aktiviteten. Dette 
vil bli prioritert i 
2022. 
Beredskapsvaktene 
hadde i 2021 
viktige bidrag i 
beredskapsarbeidet 
og har 
understreket sin 
viktighet og 
berettigelse. 
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4 Tilby, og gjennomføre, 
gode beredskapsøvelser 

Tilby gode øvelser til 
lokale ledd, ledere i 
områdene og andre 
aktuelle frivillige. 

Gjennomføre egne 
øvelser. 
Delta i distriktets 
øvelser 

Hele året har vært 
en kontinuerlig 
beredskapsøvelse. 

5 Opprettholde, utvikle 
og øve 
varslingssystemene 

Opprettholde, 
videreutvikle og tilby 
felles øvelser av de 
felles 
varslingssystemene. 
Jobbes med sentralt, 
og avventer inntil 
videre 

Opprettholde, 
videreutvikle og øve 
lokale varslingssystemer 
og delta i fellesøvelsene 

Gjennomført som 
planlagt. 

6 Ha systematisk dialog, 
avklarte roller og 
samarbeidsavtaler om 
beredskap med alle 
kommunene og andre 
aktører innen 
beredskap 

Opprettholde den 
gode dialogen og 
avtalestrukturen om 
beredskap vi har 
med alle 
kommunene i 
Hordaland, samt 
videreutvikle denne, 
særlig med fokus på 
kommuner som har 
slått seg sammen. 

Opprettholde den gode 
lokale dialogen med 
kommunen og andre 
beredskapsaktører, og 
delta sammen med 
distriktet i utvikling av 
beredskapssamarbeidet 
med kommunen iht 
avtalen om beredskap. 

Gjennomført som 
planlagt. 

7 Sørge for at alle som 
opptrer på vegne av 
Røde Kors har kunnskap 
om førstehjelp og 
psykososial førstehjelp. 

Tilby fysiske og 
digitale fagkurs og 
instruktørkurs til 
lokale ledd, slik at 
alle frivillige får et 
godt lokalt tilbud om 
kurs i førstehjelp og 
psykososial 
førstehjelp. 

Utvikle og opprettholde 
sin kapasitet til å 
gjennomføre kurs i 
førstehjelp og 
psykososial førstehjelp 
for egne frivillige. 
Motivere frivillige til å 
delta på digitale kurs i 
regi av distriktet. 

Alle frivillige har 
hatt mangfoldige 
tilbud om digital 
opplæring. Over 
1200 har deltatt. 

8 Styrke befolkningens 
førstehjelpskompetanse 
og kunnskap om 
egenberedskap. 

Tilby instruktørkurs 
til alle lokale ledd. 
Videreutvikle 
konseptet "100 
kurs" rundt 8. mai 
som felles satsing på 
gratis 
førstehjelpskurs til 
publikum i alle 
kommuner hele 
året. 
Utvikle en egen pilot 
på et 
egenberedskapskurs 
som kjøres som 
webinar en gang på 
høsten 2021. 

Motivere og selektere 
kandidater til 
instruktørkurs og bygge 
opp en solid lokal 
instruktørkapasitet. 
Delta i "100 kurs" 
kampanjen hvert år. 
Tilby lokale kurs i 
førstehjelp og 
egenberedskap hele 
året, basert på lokale 
behov og kapasitet. 
Motivere frivillige og 
publikum til å delta på 
webinar om 
egenberedskap. 

Gjennomført som 
planlagt. 
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9 Tilby førstehjelps- og 
friluftsopplæring til 
barn og unge. 

Tilby kompetanse og 
støtte til drift av 
lokale RØFF 
aktiviteter. 
Legge til rette for 
opprettelse av RØFF 
på minst 3 nye 
steder i 2021. 

Skape vekst og 
videreutvikling for alle 
eksisterende RØFF 
grupper. 
Lokale ledd uten RØFF 
vurderer oppstart, slik 
at vi får i gang minst 3 
nye grupper i 2021. 

Vi har startet opp 
ny aktivitet i flere 
lokalforeninger. 
Har vært stor vekst 
i BARK, og noe 
vekst i RØFF. 

10 Rekruttere og beholde 
flere blodgivere. 

Legge til rette for, og 
gjennomføre 
kampanjer for 
rekruttering av 
blodgivere. Legge til 
rette for drift av 
distriktets 
blodutvalg. 
Fortsette det gode 
samarbeidet med 
blodbankene. 

Alle som i dag driver 
verving av blodgivere 
opprettholder og 
utvikler dette. Lokale 
ledd som kan delta, 
vurderer å bli med i 
verving av blodgivere. 

Pga. Covid har man 
ikke vervet som 
vanlig. Fokus på 
frivillig-pleie og 
pleie av 
eksisterende 
blodgivere.  

11 Bidra til forebygging og 
gjenoppbygging etter 
katastrofer og kriser, 
væpnet konklikt og vold 
på en måte som styrker 
langsiktig utvikling. 

Være ledende i 
landet på lokal og 
regional frivillig 
beredskap, 
samarbeide tett og 
godt med 
myndigheter og 
andre innen 
forebygging, 
risikoreduksjon og 
begrensning, 
situasjonshåndtering 
og 
gjennomoppbygging, 
samt være en klar, 
tydelig og aktiv aktør 
innen privat og 
personlig beredskap. 
Tett samarbeid med 
kommunene rundt 
fokus på 
egenberedskap. 
Utvikle og forbedre 
tilbudet 

Opprettholde og 
videreutvikle sin evne til 
å bidra med lokal 
forebygging, lokal 
respons og lokal 
gjenoppbygging i 
beredskapssituasjoner. 
Bidra aktivt i arbeidet 
med informasjon om 
privat og personlig 
beredskap. Prioritere å 
sende frivillige på kurs 
innen beredskap. 
Tilrettelegging for at LF 
enkelt kan invitere 
befolkningen til 
infomøter om 
egenberedskap. 

Gjennomført som 
planlagt. 

12 Etablering av 
beredskapsgivere.  

Støtte opp i 
etablering av givere. 

Økonomisk støtte. Ikke gjennomført. 

13 KO-vogner til bruk i 
redningsoppdrag  

Drifte disse sammen 
med lokale ledd. 

Ansvarlig for sikker bruk 
og vedlikehold, sammen 
med DK. 

Gjennomført som 
planlagt. 
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HVORDAN VI SKAL ARBEIDE 

I Hordaland Røde Kors skal vi prioritere og gjennomføre humanitær innsats som har effekt. Vi inspirerer, 
mobiliserer og beholder flere medlemmer og frivillige. Vi videreutvikler oss som en åpen og endringsdyktig 
organisasjon, i tråd med samfunnsutviklingen. Vi opptrer på en bærekraftig og ansvarlig måte, til 
inspirasjon for andre. Dette gjør vi blant annet ved å: 
 

Punkt Handlingsprogram Hva betyr dette for 
distriktet? 

Hva betyr dette for 
lokalforeningene 

Resultat 

14 Tilpasse 
humanitære 
aktiviteter til 
dagens og 
fremtidens behov, 
basert på Røde 
Kor- vurderingen 
og kunnskap om 
effekten av vår 
innsats. 

Tilby opplæring og 
rådgiving i vurdering av 
lokale humanitære behov 
og bruk av "Røde Kors 
vurderingen" 

Jevnlig, og alltid 
ved spesielle 
behov, foreta lokal 
kartlegging av 
vurdering av 
humanitære behov, 
minst en gang 
hvert år ifm. 
utarbeidelse av 
forslag til lokal 
handlingsplan. 

Gjennomført som 
planlagt. 

15 Ha enkle systemer 
for prioritering, 
evaluering og 
rapportering 
tilpasset 
frivilligheten. 

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. 

Lokale ledere 
legger til rette for 
og lærer lokale 
frivillige opp i 
bruken av aktuelle 
verktøy, systemer, 
rutiner og 
rapporter. 
Lokalforeningen 
svarer på spørsmål 
og undersøkelser 
fra distriktet, samt 
sender inn alle 
rapporter. 

Gjennomført som 
planlagt. 

16 Være talsperson 
for mennesker i 
sårbare 
livssituasjoner. 

Ta ansvar, undersøke og 
påvise forhold som anses 
uakseptable og ta dette 
opp med den/de som har 
ansvar, på en tjenlig måte 
Tilby kurs for frivillige fra 
alle lokale ledd i hvordan 
man blir en god 
talsperson for Røde Kors. 

Undersøke og 
påvise forhold 
lokalt som av Røde 
Kors vurderes 
uakseptable fra 
vårt humanitære 
ståsted, og enten 
selv eller i 
samarbeid med 
distriktet, ta dette 
opp med den/de 
som har lokalt 
ansvar, på en 
tjenlig måte. Delta 
på kurs i hvordan 
man er en god 

Gjennomført som 
planlagt. 
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talsperson for 
lokalt Røde Kors 

17 Synliggjøre 
resultatene av vår 
humanitære 
aktivitet igjennom 
aktivt 
informasjonsarbeid 
på alle nivå. 

Tilby kurs og opplæring i 
alle typer 
informasjonsarbeid.  
Tilby støtte i arbeidet 
med lokale enkeltsaker. 

Delta på kurs i 
informasjonsarbeid
, slik at 
lokalforeningen 
alltid har en god 
kapasitet til dette. 
Være aktiv i alle 
relevante medier 
lokalt. 

Gjennomført som 
planlagt. 

18 Ivareta vårt 
omdømme som en 
troverdig 
humanitær aktør. 

Ivareta vårt omdømme 
som en troverdig 
humanitær aktør. 

Ivareta vårt 
omdømme som en 
troverdig 
humanitær aktør. 

Gjennomført som 
planlagt. 

19 Utvikle nettverk 
med myndigheter, 
private aktører, 
forskningsmiljøer 
og andre 
organisasjoner. 

Utvikle nettverk med 
regionale og aktuelle 
lokale myndigheter, 
private aktører, 
forskningsmiljøer og 
organisasjoner. 

Utvikle nettverk 
med lokale 
myndigheter, 
lokale private 
aktører, 
forskningsmiljøer 
og lokale 
organisasjoner 
etter behov og 
kapasitet.  

Gjennomført som 
planlagt. 

20 Arbeide aktivt 
overfor 
næringslivet for å 
styrke deres 
satsing på 
samfunnsansvar. 

Arbeide aktivt overfor 
aktuelle aktører i 
regionalt næringsliv for å 
oppnå økonomisk og 
annen støtte. 
Tilby opplæring i slikt 
arbeid til lokale ledd. 

Arbeide aktivt 
overfor lokale 
aktører i 
næringslivet for å 
styrke deres satsing 
på samfunnsansvar 
og støtte til lokalt 
Røde Kors. Delta på 
kurs i slikt arbeid. 

Gjennomført som 
planlagt. 

21 Skape nye, og øke 
eksisterende, 
inntekter som 
sikrer 
gjennomføringsevn
e og uavhengighet. 

Tilby kurs og 
kompetanseheving på 
hvordan søke midler. 
Bidra til at de gode 
eksemplene spres i 
distriktet. 

Delta på kursene 
som distriktet 
arrangerer.  

Gjennomført som 
planlagt. 

22 Sikre åpen, 
regelmessig og lett 
tilgjengelig 
informasjon om 
hvordan vi bruker 
midler og leverer 
resultater. 

Tilby kompetanseheving 
og oppfølging til lokale 
ledd når det gjelder 
rapportering på bruk av 
midler. 

Delta på distriktets 
tilbud om kurs og 
kompetanseheving 
på dette området. 

Gjennomført som 
planlagt. 

23 Utvikle, styrke og 
spre kunnskap om 
IHR, 

Spre kunnskap om dette 
regionalt og tilby kurs og 

Spre kunnskap om 
dette lokalt. 

Gjennomført mindre 
enn planlagt, pga. 
pandemien. 
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menneskerettighet
ene og 
prinsippene. 

opplæring i dette til alle 
lokale ledd. 

24 Sikre god 
oppfølging, og tilby 
behovsrettet 
opplæring og 
lederutvikling til 
frivillige, 
tillitsvalgte og 
ansatte. 

Tilby behovsrettede 
lederkurs på flere nivå og 
innen flere fag- og 
aktivitetsområder 

Legge til rette for 
at nåværende og 
fremtidige ledere 
deltar på kurs og 
tilrettelagte opplegg. 

Gjennomført mindre 
enn planlagt, pga. 
pandemien. 

25 Utvikle gode ledere 
som setter retning, 
engasjerer og 
gjennomfører. 

Arrangere lederkurs og 
ledersamlinger etter 
behov. 
Arrangere 
lokalforeningssamling i 
årsmøtehelgen. 
Arrangere 
lokalforeningsledersemin
ar om høsten. 

Delta på alle 
relevante arenaer 
med mulighet for 
lederutvikling. 

Gjennomført mindre 
enn planlagt, pga. 
pandemien. 

26 Sørge for at alle 
ledere har 
kompetanse i 
beredskapsarbeid. 

Arrangere ulike 
beredskapskurs for 
ledere. 
Utarbeide/oppdatere 
kurs i beredskaps- og 
kriseledelse, kontinuerlig 
forbedring. 

Delta på kurs, samt 
arrangere øvelser 
lokalt og delta på 
andres øvelser 
lokalt. 

Gjennomført som 
planlagt. 

27 Sikre at alle ledere 
kjenner 
organisasjonens 
verdigrunnlag og 
utøver sin ledelse i 
overenstemmelse 
med dette 
verdigrunnlaget. 

På kurs, samlinger og 
andre relevante 
anledninger skal dette 
undervises i og minnes 
om. 

Jevnlig ha fokus på 
Røde Kors sitt 
verdigrunnlag i de 
lokale 
sammenhenger 
dette passer. 

Gjennomført som 
planlagt. 

28 Øke innsatsen for å 
rekruttere flere 
medlemmer og 
frivillige, og arbeide 
for å beholde dem. 

Legge til rette for felles 
kampanjer og lokale 
kampanjer for 
rekruttering av nye 
medlemmer / 
støttemedlemmer. 
Legge til rette for felles 
kampanjer og lokale 
kampanjer for 
rekruttering av nye 
frivillige. 
Lage opplegg og planer 
for å beholde en større 
andel av medlemmer og 
frivillige over lengre tid. 

Delta aktivt i arbeid 
med å rekruttere 
nye medlemmer / 
støttemedlemmer. 
Delta aktivt i arbeid 
med å rekruttere 
flere frivillige. 
Delta i arbeidet for 
å beholde 
medlemmer og 
frivillige lengre i 
organisasjonen. 
 

Gjennomført mindre 
enn planlagt pga. 
pandemien. 
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29 Videreføre 
rekrutteringsprosje
ktet for å øke 
medlemstallet og 
øke antall frivillige. 

Videreføre 
rekrutteringsprosjektet i 
perioden 2020-2025, med 
følgende 3 hovedmål: 
9000 nye 
medlemmer/støttemedle
mmer netto i perioden 
2019-2025, av disse 1000 
nye i 2021. 
 
2000 nye frivillige, netto, i 
perioden 2019-2025, av 
disse 400 nye netto i 
2021. 
 
Redusere frafall av 
medlemmer og frivillige 
med 50% fra 2020 til 
2025. 
 
 

Delta aktivt i 
rekrutteringsprosje
ktet og nå følgende 
3 lokale hovedmål: 
Øke antall 
medlemmer/støtte
medlemmer med 
netto vekst på 40 i 
snitt per 
lokalforening i 
2021, og 50 årlig i 
2021-2025 
 
Øke antall frivillige 
med netto vekst på 
10 i snitt per 
lokalforening i 
2021, og 12 årlig i 
2021-2025. 
Iverksette tiltak 
som reduserer 
frafall blant 
medlemmer og 
frivillige med 50% 
fra 2020 til 2025. 

Gjennomført som 
planlagt med lavere 
resultat enn ønsket, 
pga. pandemien. 

30 Sørge for at 
frivillige kommer 
raskt i aktivitet og 
blir inkludert i 
organisasjonen. 

Tilby opplæring i mottak 
av frivillige og i Mitt Røde 
Kors. 
Tilby at deler av 
frivilligprosessen kan 
gjennomføres på 
distriktskontoret for 
lokalforeninger som 
ønsker dette. 
Etablere og utvikle 
ordning med 
frivilligverter i alle 
lokalforeninger. 

Alle lokalforeninger 
utpeker minst 1 
frivilligvert i 2021, 
med 
hovedoppgave å 
tilrettelegge for 
godt mottak av alle 
nye frivillige i 
foreningen, fra 
interesse er meldt 
til en aktivitet har 
overtatt 
vertskapsrollen. 
Sende frivilligverter 
på kurs. 

Har hatt mye fokus på 
dette i 2021, men pga. 
pandemien har man 
ikke kommet langt nok 
på etableringen av 
frivilligvert. Det blir et 
stort fokus i 2022. 

31 Kartlegge og 
nyttiggjøre seg den 
formal- og 
realkompetanse 
medlemmer og 
frivillige har, og 
løpende oppdatere 
denne 
informasjonen. 

Tilby opplæring i de 
systemene og verktøy 
Røde Kors har for dette 
formålet. 

Delta på kurs for å 
ha lokal 
kompetanse på 
dette. 

Gjennomført som 
planlagt. 
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32 Ha gode rutiner og 
verktøy for å 
håndtere interne 
konflikter. 

Tilby opplæring til ledere, 
tillitsvalgte og frivillige. 

Ha gode opplegg 
lokalt, ta tak i saker 
tidlig, løse på lavest 
mulig nivå, delta i 
opplæring om 
dette tema, varsle 
og be om hjelp 
tidlig. 

Har bistått enkelt-
foreninger. Ingen 
felles opplæring i 
2021. 

33 Vi skal ha 
velfungerende 
lokalforeninger. 

Legge til rette for kurs og 
annen opplæring, 
styreseminar, 
oppstartkonferanser, 
ledermøter og andre 
arenaer med dette som 
tema 
Ha kontinuerlig fokus på 
"sjekkliste for 
velfungerende 
lokalforeninger". 
 
 
 
 

Delta på opplæring 
i dette tema. 
Invitere til møter 
lokalt om dette 
tema. 
Jevnlig ha fokus på 
"sjekkliste for 
velfungerende 
lokalforeninger". 

Gjennom Lokal 
kapasitet har 
lokalforeningene blitt 
fulgt opp individuelt 
og gjennom felles 
opplæring på Teams i 
2021. Har hatt kurs og 
lokalforeningsledersa
mling. 

34 Være synlig i 
tradisjonelle og 
sosiale medier. 

Tilby kurs og annen 
tilrettelegging 
Være aktiv i alle relevante 
medier på saker av almen 
interesse for hele eller 
deler av distriktets 
geografi. 
Lære opp tillitsvalgte, 
frivillige og ansatte i 
talspersonsrollen og 
bruke dem aktivt i denne 
rollen. 

Delta på kurs og 
seminarer om 
dette tema 
Delta i tilrettelagte 
opplegg initiert av 
distriktet med en 
felles eller lokal 
"vinkel" 
Selv være aktiv i 
lokale medier ved 
alle naturlige 
anledninger. 
Være godt synlig i 
sosiale medier 
Holde egne 
nettsider 
oppdatert. 

Gjennomførte kurs i 
kommunikasjon og 
sosiale medier på 
TRØKK. Individuell 
veiledning og bistand 
gjennom hele året. 

35 Vi skal ha 
velfungerende 
valgkomiteer. 

Tilby kurs for 
valgkomiteer. 

Lokal valgkomite og 
lokale ledere deltar 
på kurs for 
valgkomiteer. 

Gjennomført høst 
2021. 

36 Benytte digitale 
løsninger og nye 
måter å arbeide på 
for å styrke våre 
humanitære 
resultater og 

Tilby kurs og annen 
opplæring, slik at mange 
nok i hver lokalforening 
opplever at de behersker 
alle våre digitale verktøy. 

Delta på kurs og 
andre tilrettelagte 
opplegg for 
kompetansedeling 
om digitale 
verktøy, ta disse i 

Gjennomført som 
planlagt. 
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ivareta krav til 
personvern. 

bruk lokalt og 
bruke dem så ofte 
det er naturlig. 

37 Språkassistanse  Se på muligheten for å 
etablere system for 
språkgrupper/-assistanse 
til bruk internt. 

Støtte til bruk i 
rednings- og 
beredskapssituasjo
ner. 

Ikke gjennomført. 

38 Ny beredskapsplan 
for DK. 

Fornye planverk iht 
gjeldene og nye planverk 
fra nasjonalkontoret.  

Bedre avklaring av 
hva de kan 
forvente fra DK, 
samt støtte. 

Ikke gjennomført. 

39 Fornye 
beredskapsplaner i 
lokale ledd. 

Tilby støtte til 
utarbeidelse, opplæring, 
øving og implementering. 

Bedre oversikt og 
fornying av 
gjeldene planverk. 
Mer oversiktlig og 
avklaringer. 

Gjennomført mindre 
enn planlagt. 

40 Vi skal ha et godt 
samarbeid mellom 
distriktsrådene. 

Tilrettelegge for 
møtepunkt der de tre 
distriktsrådene kan 
utveksle erfaringer og ha 
fokus på felles tema. 

Arrangere felles 
møter for alle de 
frivillige i 
lokalforeningen. På 
tvers av aktivitet. 

Ikke gjennomført. 
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HJELPEKORPS 

Nasjonale mål for Røde Kors Hjelpekorps 

Overordnet målsetning 1 

Røde Kors Hjelpekorps skal i perioden 2021–2023 dekke alle oppdrag innen søk etter savnet person 

på en sikker, nøyaktig og effektiv måte uten urimelig slitasje på mannskaper. 

 

Mål 1A: Minst X antall oppmøtte på aksjoner som oppfyller minstekrav. 

Mål 1B: Tilstrekkelig antall mannskaper med LSOR-kompetanse 

Mål 1C: Tilstrekkelig og hensiktsmessig søksteknisk utstyr. 

Overordnet målsetning 2 

Røde Kors Hjelpekorps skal i perioden 2021–2023 dekke alle henteoppdrag utenfor vei på en sikker, 

nøyaktig og effektiv måte uten urimelig slitasje på mannskaper. 

Mål 2A: Tilstrekkelig antall mannskaper med VFØR-kompetanse 

Mål 2B: Tilstrekkelig og hensiktsmessig transportutstyr og -kompetanse 

Mål 2C: Tilstrekkelig antall mannskaper med LSOR-kompetanse 

Overordnet målsetning 3 

Røde Kors Hjelpekorps skal i perioden 2021–2023 støtte lokalforeningen i håndteringen av alle 

relevante beredskapshendelser som en del av det totale bidraget fra Røde Kors. 

Mål 3A: God rolleavklaring mellom hjelpekorps og lokalforeninger. 

Mål 3B: Gode øvelsesrutiner i tråd med Røde Kors’ metodikk, for å styrke samhandling og 

kompetanse. 

Mål 3C: Tilstrekkelig og hensiktsmessig utstyr til å håndtere lokal risiko 

 

 

HANDLINGSPLAN HORDALAND RØDE KORS HJELPEKORPS  

Punkt Handlingsprogram Hva betyr dette for distriktet Status handlingsplan 

 

41 Nasjonalt delmål 

1A: Minst X % økt 

andel oppmøtte på 

aksjoner som 

oppfyller 

minstekrav. 

1. 5 personer fra alle 
områdene i Hordaland på 
ASOR barmark og 5 
personer på ASOR Vinter.  
 

2. Øke kompetanse og 
bevissthet rund FSOR. 
 

1.  Har hatt to deltakere på ASOR. ASOR 

vinter blei avlyst  

 

2.  Her har det ikke blitt gjort noe 

konkret.  
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3. 5 personer med KOV. 
 

4. Kartlegge hva som påvirker 
aksjonsoppmøte. 
 

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. 
 

6. Beholde frivillige.  
 
  

 

3.  3 personer fra Hordaland har tatt 

KOV i år  

 

4.  Kartleggingen ble gjort i 2020 

 

5. Det har blitt gjennomført 

grunnutdanning flere plasser i fylket på 

tross av situasjonen vi har vært i dette 

året.  

 

 

 

 

6.   Antall frivillige har gått ned i 2021 

både godkjente medlemmer, men også 

betalende medlemmer.            

 

42 Nasjonalt delmål 1B 

og 2C: Tilstrekkelig 

antall mannskaper 

med LSOR-

kompetanse 

7. Arrangere 
videregåendekurs i 
distriktet, og på regionnivå 
hvor dette er 
hensiktsmessig. Med 10% 
flere deltakere i 2021. 
 

8. Bidra med koordinering av 
kvalifiserende kurs hvor 
dette trengs. 
 

9. 40 personer på LSOR. 
 

10. Minst 1 storøvelse i hvert 
område.  
 

11. Arrangere øvelser tilpasset 
alle kunnskapsnivå.  

7.  Har arrangert 3 flere videregående 

kurs i år  

 

 

8.  Har stilt med kompetanse hos de 

som har spurt  

 

 

9.  Har nådd 28 

 

10. og 11.  Det er hold noen plasser, 

men Covid-19 satte en stopper for 

mange gjennomføringer.  

 

43 Nasjonalt delmål 

1C: Tilstrekkelig og 

hensiktsmessig 

søksteknisk utstyr. 

12. Informere direkte til korps 
om aktuelle og relevante 
kurs. 
 

13. Lage en veileder om 
nødvendig utstyr som 

12.  Invitasjon er blitt sendt til alle korps  

 

13.  Denne er ikke blitt fulført 
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korpsene må ha.  
 

14. Bistå med informasjon om 
muligheter for å søke om 
støtte til utstyr. 

14.   Informasjon om søknadsmuligheter 

er sendt til korpsledelsen i alle korps    

  

44 Øke antall aktive 

instruktører og 

veiledere. 

15. Oppmuntre til at 
fagpersoner deltar på 
instruktørkurs. 
 

16. 10 nye instruktører i 
Hordaland. 
 

17. Arrangere Kvalifisert 
operativ veiledning (KOV) i 
region vest.  

15. og 16 Har ikke vært mulig fordi 

instruktørkurset ikke er blitt 

gjennomført 

 

17.  Kov gjennomført i Førde med 3 

deltakere fra Hordaland    

 

 

45 Aksjonsledelse 18. Følge opp status på 
lederutvikling i lokale korps. 
 

19. Dekke kostnadene til første 
deltaker fra hvert korps på 
A-og F-nivå. 
 

20. 2 deltakere på FSOR. 
 

21. Arrangere 
områdeseminarer i operativ 
bruk av digitale verktøy. 
Utdanne lokale 
«superbrukere» i hvert 
korps og opprette en 
ressursgruppe på 
distriktsnivå. 
 

22. Innføring av digitale 
hjelpemidler innen søk og 
redning.  

18. Dette er ikke blitt gjort  

 

 

19. Begge deltakerne på ASOR skal ha 

blitt dekket av distriktet  

 

 

20. Det var en påmeldt, men ingen som 

gjennomførte.  

 

21. Denne prosessen er påbegynte, men 

ikke gjennomført i alle områder  

 

23. Dette blir mer og mer tatt i bruk i               

distriktet, og dette er et fagfelt som 

stadig er i utvikling.             

 

46 Vinter 24. 10 videregående 
skredredning 
 

25. 10 personer på ferdselskurs 
 

26. Opprettholde skredgruppen 
i Hordaland 
 

23. og 24. Ikke oppnådd grunnet Covid-

19 situasjonen.  

 

25. Skredgruppen er aktiv med 24 

godkjente fagledere og 18 aspiranter         
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47 Sjø og vann 27. 30 personer på VSJØ. 
 

28. 40 personer på KSJØ 

26. Har fått 13 med VSJØ kompetanse i 

år 

 

27. Det har blitt gjennomført 2 KSJØ 

kurs i Hordaland i år.              

 

48 Rekruttering 29. Bidra til rekruttering av 
frivillige til hjelpekorpset, 
og et mål om 5 % flere 
godkjente ved utgangen av 
perioden. 
 

30. Støtte oppunder 
eksisterende RØFF-tilbud, 
og etablere RØFF i minst 2 
foreninger som ikke har 
dette tilbudet i dag. 

28. Tallet på godkjente medlemmer har 

gått ned i 2221. Nå er vi 554 godkjente 

medlemmer.  

 

 

29. Det har vært god drift i de RØFF- 

aktivitetene som har vært driftet. Det 

har også blitt startet opp en ny RØFF 

aktivitet i distriktet.            

49 Nasjonalt delmål 

2A: Tilstrekkelig 

antall mannskaper 

med VFØR-

kompetanse: 
 

31. Ha 20 personer fra 
Hordaland på VFØR (og 
oppfordre til deltakelse i 
andre regioner) 
 

32. Arrangere DM/RM. 
 

33. Arrangere sminke- og 
markørkurs. Få på plass 
fagleder sminke- og markør 
i Hordaland.  

30. Det har deltatt 12 personer på VFØR 

i Hordaland i år.   

 

31. Avlyst på grunn av Covid-19 

 

32. Kurs med tre deltakere ble 

gjennomført og ny fagleder er på 

plass  

 

50 Nasjonalt delmål 

2B: Tilstrekkelig og 

hensiktsmessig 

transportutstyr og -

kompetanse 

34. 10 personer på ATV-kurs og 
12 personer på 
snøskuterkurs. 
 

35. Informere om regionale og 
nasjonale støtteordninger. 

33. 14 deltakere på ATV kurs og 12 

personer på snøscooterkurs  

36. Dette er blitt informert om i 

Hjelpekorpsinfo  

 

51 Gjøre Hordaland til 

et distrikt med god 

kompetanse innen 

Krevende lende og 

elveredning. 

37. Økt samarbeid med 
fagmiljø i regionen. 
 

38. Gjennomføre Røde Kors-
vurdering som gjelder 
etablering av et 
kompetansesenter for 
elveredning og krevende 
lende. 

39. Har vært utfordrende på grunn av 

pandemi   

Dette har ikke blitt gjort. 
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52 Nasjonalt mål 

3A: God 

rolleavklaring 

mellom hjelpekorps 

og lokalforeninger. 

 

40. God rolleavklaring mellom 
frivillige og ansatte. 
 

41. Bruke Røde Kors-
vurderingen i 
beredskapsarbeidet. 
 

33. Vi blir bedre på dette  

34. Dette er blitt gjort i alle 

henvendelser som er kommet til oss  

   

 

53 Nasjonalt mål 

3B: Gode 

øvelsesrutiner i tråd 

med Røde Kors’ 

metodikk, for å 

styrke samhandling 

og kompetanse. 

 

42. Arrangere 1 fullskala 
samvirkeøvelse per år, per 
område. 
 

43. Legge til rette for øvelser 
og annen faglig oppdatering 
i samarbeid med eksterne 
aktører i Hordaland. 
 

44. Bistå til lokal kompetanse 
på gjennomføring av 
øvelser. 

35. ikke blitt gjennomført  

 

 

36. Har vært utfordrende i år på grunn 

av pandemien  

 

37. Har ikke hatt fokus på dette    

 

 

54 Nasjonalt mål 

3C: Tilstrekkelig og 

hensiktsmessig 

utstyr til å håndtere 

lokal risiko 

 

45. Bidra til at hjelpekorps får 
hjelp med å identifisere 
hvilket utstyr man må ha til 
beredskapshendelser. 

42. Dette ble gjort med bevilgning på 

årsmøtet på 450 000  

 

 

 

55 Bedre vilkårene for 

ledelse i Hordaland 

Røde Kors 

Hjelpekorps på 

distrikts- og 

lokalnivå. 

46. Jobbe for å opprettholde 

god drift i operative 

hjelpekorps.   

 

47. Hjelp og rettledning til 

hjelpekorps som er i «en 

bølgedal». 

 

48. Ha samarbeid og 
korpsledelse som tema på 
lederkurs og samlinger. 
 

49. Styrke mediehåndterings-
arbeidet i samarbeid med 
lokale ledd.  
 

43. Her er det gjort en kartlegging på 

kompetansen i de ulike korpsene og 

man har en god oversikt.  

 

44. Har klar å hjelpe noen korps med å 

få opp antallet godkjente medlemmer  

 

45. Dette var fokusområde på 

ledersamlingen i oktober  

46. Her ble det ikke gjort noe i 2021, 

men det kommer kurs i 2022  
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50. Bidra til at hjelpekorpsene 
får god opplæring på nye 
datasystemer. 
 

51. Se på mulighetene for å 
bruke et Internal 
Management System som 
støtteverktøy både for 
distriktsrådet og 
lokalrådene. 

47. Her har det blitt gjennomført 

opplæring både ute i distriktet, men 

også på ledersamlingen i oktober  

 

48. Bliksund er blitt tatt i bruk  

56 Ha et 

varslingssystem, 

som tjener oss, våre 

samarbeidspartnere

, og ikke minst den 

som er savnet. 

52. Forbedre 
varslingsløsningen. 

49. Cim opplæring er blitt gjennomført. 

Det jobbes også med å få på plass ett 

mer stabilt varslingssystem mellom 

politiet og Røde Kors.  
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OMSORG 
REDDE LIV: MENNESKER ER FORBEREDT PÅ, RESPONDERER PÅ OG KOMMER SEG RASKT ETTER KRISER 

Risikobildet i Norge endrer seg. Klimaendringer gjør at vi må tilpasse oss et scenario med mer ekstremvær 

og økt frekvens av naturrelaterte hendelser, som flom, snøskred, branner og så videre. Sett sammen med 

risiko for epidemier og endret bruk at norsk natur, står vi overfor hyppigere og mer krevende hendelser, 

både for enkeltmennesker og lokalsamfunn. Dette krever at vi arbeider med påvirkning for å løfte 

klimatilpassede beredskapstiltak i lokalsamfunnet, samtidig som vi styrker vår egen evne til å gjennomføre 

en mer sammensatt respons.  

 

Røde Kors skal kunne bistå ved ulykker og hendelser som enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn eller 

nasjonen utsettes for. Skal Røde Kors opprettholde sin solide posisjon som frivillig beredskapsorganisasjon, 

må vi kontinuerlig videreutvikle oss og samarbeide med offentlige myndigheter og andre aktører for å 

forebygge og respondere godt på akutte fysiske og psykososiale behov. Dette gjør vi blant annet ved å: 

 

Punkt Handlingsprogram Hva betyr dette for 

distriktet 

Hva betyr dette for 

lokalforeningene 

Resultat 2021 

57 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. 

Legge til rette for, 

og gjennomføre, 

aktuelle tiltak for å 

øke kompetansen 

og derigjennom 

relevansen for RKO 

og RKU i lokalt 

beredskapsarbeid. 

Aktivt inkludere Røde 

Kors Omsorg og Røde 

Kors Ungdom i 

beredskapsarbeidet, 

både med 

opplæring/kompetanse, 

øving og deltagelse i 

beredskapsaksjoner, når 

dette er naturlig. 

Vektlagt Omsorg sin 

rolle også i 

Beredskapsarbeidet. 

58 Respondere på 

akutte fysiske og 

psykososiale 

behov, ved å styrke 

kompetanse og 

kapasitet i hele 

Røde Kors. 

Legge til rette for at 

lokalforeninger får 

gjennomført 

grunnkurs, tilby 

fordypende kurs for 

frivillige og 

tillitsvalgte. 

Alle frivillige får 

informasjon om 

grunnkurs og muligheten 

for fordypende kurs. 

Rekruttere instruktører 

for kurs. 

HRK gjennomfører 

digitaliserte kurs i 

forbindelse med 

Korona. 

Fokus på 

videreutvikling av 

vitnestøtteaktiviteten 
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TRYGG OPPVEKST: BARN OG UNGE UTVIKLER SEG I TRYGGE OMGIVELSER, PREGET AV INKLUDERENDE 

FELLESSKAP 

De fleste barn og unge i Norge har et godt liv med gode muligheter til utvikling. Likevel er det et økende 

antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og som derfor opplever å stå utenfor fellesskapet og ikke 

har de samme mulighetene til utvikling og deltakelse. Det er en økning i antall unge som rapporterer om 

psykiske plager, følelse av ensomhet og depressive symptomer. En for stor andel fullfører ikke skolen, og 

flere står i fare for å begå kriminalitet og vold. Uforutsette hendelser som epidemier eller økt migrasjon 

øker risikoen for at flere barn og unge i samfunnet vårt blir sårbare. 

 

Årsakene til at mange barn og unge har det vanskelig, er sammensatte. Gjennom å videreutvikle og styrke 

vår innsats for barn og unge, og deres familier, skal Røde Kors gjøre en enda tydeligere forskjell. Tidlig 

innsats er avgjørende for at humanitære utfordringer ikke skal følge den enkelte gjennom livet. Dette gjør 

vi blant annet ved å: 

 

Punk

t 

Handlingsprogram Hva betyr dette for 

distriktet? 

Hva betyr dette for 

lokalforeningene 

Resultat 2021 

59 Fremme og beskytte 

barn og unges 

rettigheter og sørge for 

at deres stemme blir 

hørt, uavhengig av 

oppholdsstatus. 

Fremme 

tematikken 

gjennom 

tilretteleggingen av 

omsorgs- 

migrasjons- og 

ungdomsaktiviteter

. 

 

 

Fremme 

tematikken 

gjennom 

gjennomføringen 

av omsorgs- 

migrasjons- og 

ungdomsaktiviteter

. 

Det er startet opp nye 

BARK-avdelinger i Askøy, 

Kinsarvik, Olsvik, Os, 

Osterøy, Ytre Arna, 

Øystese (i samarbeid 

med Norheimsund). 

Disse utgjør 69 frivillige 

og 182 deltakere. 

Distriktet satser på Ferie 

for alle og 

videreutvikling av 

aktiviteten. Det er 

gjennomført 6 opphold 

og 1 aktivitetsdag med 

ca. 240 deltakere (og 

over 20 frivillige).  

60 Forebygge og redusere 

ensomhet og psykiske 

plager blant barn og 

unge 

Det legges til rette 

for at flest mulig 

lokalforeninger har 

aktiviteter for barn 

og unge. 

Prioritere å starte 

og drifte aktiviteter 

for barn og unge. 

Oppstart av BARK-

avdelinger. 

Distriktet har også 

støttet oppstarten av 

Kors på Halsen. 

Distriktet har også fokus 

på Ferie for alle. 
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61 Forebygge og redusere 

utenforskap og frafall i 

skolen. 

Bidra til likeverd og 

synliggjøre 

ressursene i 

målgruppen 

gjennom 

tilrettelegging for 

aktiviteter for barn 

og unge. 

Bidra til likeverd og 

synliggjøre 

ressursene i 

målgruppen i 

gjennomføringen 

av aktiviteter for 

barn og unge. 

Distriktet har lagt til 

rette for gjennomføring 

av leksehjelp og 

sommerskole. 

Distriktet har også 

støttet oppstarten av 

Kors på Halsen. 

Distriktet har også fokus 

på BARK og Ferie for 

alle. 

62 Forebygge vold-, rus- og 

kriminalitetsproblematik

k blant barn og unge. 

Forstå 

utfordringene 

regionalt i 

samarbeid med 

myndigheter og 

andre 

organisasjoner, 

legge til rette for 

målrettede tiltak 

lokalt. 

Forstå 

utfordringene 

lokalt i samarbeid 

med lokale 

myndigheter og 

andre 

organisasjoner, 

sørge for 

målrettede tiltak. 

Distriktet har fulgt opp 

gatemeglingsaktiviteten

e i Bergen og Askøy 

Røde Kors. Distriktet har 

også fokus på BARK og 

Ferie for alle. 

63 Gi unge mulighet til å 

utvikle seg selv og 

lokalsamfunnet sitt 

gjennom frivillig 

engasjement. 

Røde Kors 

Ungdom. 

Fremme ung 

innflytelse i 

omsorgsrådet og 

distriktsstyret.  

Røde Kors 

Ungdom.  

Fremme ung 

innflytelse i 

lokalråd og 

lokalforeningsstyre.  

 

 

 

LIV I VERDIGHET: MENNESKER LEVER TRYGGE LIV I VERDIGHET, MED MULIGHET FOR UTVIKLING 

Ensomhet og utenforskap utgjør betydelige humanitære utfordringer i samfunnet. Årsakene til disse 

utfordringene er både strukturelle og individuelle. Trender som migrasjon, urbanisering, økt effektivisering 

av arbeidslivet, sosioøkonomisk ulikhet og at det er mindre naturlig å møtes på tvers av aldersgrupper, 

bidrar til økt stigmatisering, ekskludering og ensomhet. Antall personer med kroniske lidelser og endring i 

alderssammensetningen i kommunene, gjør at presset på offentlige helse- og omsorgstjenester blir større, 

og behovet for tiltak og frivillig innsats blir derfor viktig. Samtidig ser vi at uforutsette hendelser eller 

endringer som epidemier og migrasjon, skaper behov for tiltak som kan håndtere nye former for ensomhet 

og grunnleggende humanitære behov. Gjennom å videreutvikle og styrke vårt tilbud av ulike former for 

lavterskeltilbud, felles møteplasser, tiltak for nettverksbygging og én-til-én-kontakt for ulike grupper i hele 

Norge, skal Røde Kors gjøre en enda tydeligere forskjell. Dette gjør vi blant annet ved å: 
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Punkt Handlingsprogram Hva betyr dette for 

distriktet? 

Hva betyr dette for 

lokalforeningen? 

Resultat 2021 

64 Være en tydelig 

talsperson for 

humanitære 

verdier og 

rettigheter i alt vi 

gjør. 

 

Synliggjøre 

humanitære 

utfordringer som vi 

ser i aktivitetene 

våre.  

Sette humanitære 

verdier og rettigheter i 

sammenheng med egne 

aktiviteter.  

Tør du lytte-kurs på 

TRØKK.  

Fokus på Røde Kors-

vurderinger ovenfor 

lokalforeningsstyrer i 

forbindelse med 

oppstart av BARK.  

65 Redusere 

ensomhet og 

isolasjon. 

Satse på koblings- og 

gruppeaktiviteter 

gjennom 

Ensomhetsprosjektet. 

Redusere stigma 

rundt ensomhet. 

Gjøre gode Røde Kors-

vurderinger om egne 

aktiviteter for 

ensomhetsbekjempelse. 

Satse på koblings- og 

gruppeaktiviteter.  

Info om «over 

dørstokken med en 

hand å holde i». Kick-

off på sykehjem-

kampanjen nådde 

over 450 deltakere 

med 20 markeringer 

(med over 120 

frivillige engasjert). 

Fokus på arbeid med 

gjenåpning innenfor 

en-til-en- og 

gruppeaktiviteter.  

66 Redusere 

utenforskap og 

styrke mestring. 

67 Gi mennesker 

mulighet til å 

utvikle seg selv og 

lokalsamfunnet 

sitt gjennom 

frivillig 

engasjement. 

Fremme at 

befolkningens 

sammensetning 

gjenspeiles i 

omsorgsrådet og 

distriktsstyret. 

Fremme at 

befolkningens 

sammensetning 

gjenspeiles i lokalrådet 

og lokalstyret. 

Valgkomiteen har 

fokusert på å 

rekruttere bredt. 

68 Bidra til å dekke 

grunnleggende 

humanitære 

behov for 

mennesker som 

står utenfor 

velferdsstatens 

helsehjelp og 

sikkerhetsnett.   

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. 

Synliggjøre tilbud for 

papirløse migranter og 

sårbare grupper som 

finnes i distriktet. 

 

Temaet er aktualisert 

den siste tiden og 

distriktsrådet vil løfte 

denne tematikken 

opp i 2022.  

69 Videreutvikle 

Røde Kors 

Omsorg med 

kompetanse og 

kapasitet til å 

Bidra til opplæring i 

Røde Kors-

vurderingen til 

lokalforeninger, tilby 

Gjennomføre Røde 

Kors-vurderinger av alle 

aktiviteter jevnlig. Sørge 

for at frivillige og 

tillitsvalgte benytter seg 

Ensomhetsprosjektet, 

med 

Venneformidlingen 

og Koblingssenteret 
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respondere godt 

på behov i 

lokalsamfunnet. 

kurs og opplæring i 

aktiviteter. 

av tilbud om kurs og 

opplæring lokalt og i 

distriktet. 

bidrar til 

videreutvikling.  

 

 

HVORDAN VI SKAL ARBEIDE 

 

Punkt Handlingsprogram Hva betyr dette for 

distriktet? 

Hva betyr dette for 

lokalforeningene? 

 

70 Drive koordinert og 

målrettet samarbeid 

med offentlige og 

private aktører, 

mellom ulike deler av 

vår organisasjon, og 

med søsterforeninger 

og bevegelsen. 

Twinning-samarbeid, 

representant fra dråd 

omsorg. 

Distriktsstyret. 

 Representant fra d-råd 

omsorg har 

representert omsorg i 

internasjonalt utvalg. 

71 Bygge kompetanse og 

evne til å redusere 

menneskelige lidelser 

og selvmordsfare. 

Bygge kompetanse 

gjennom kurs og 

samlinger på 

omsorgsfeltet. 

Bygge kompetanse 

gjennom kurs og 

samlinger på 

omsorgsfeltet. 

 

Frivillige på 

omsorgsfeltet har fått 

tilbud om og deltatt på 

distriktets tilbud om 

digitale grunnkurs i 

forbindelse med 

korona. 

72 Styrke lokal ledelse og 

gjøre det enkelt å 

administrere frivillig 

innsats, tilpasset 

lokale forhold. 

Bidra til 

modernisering av 

driften av koblings- og 

gruppeaktiviteter.  

 Ensomhetsprosjektet er 

en viktig bidragsyter til 

modernisering av 

driften av koblings- og 

gruppeaktiviteter, både 

i distriktet og nasjonalt. 

73 Styrke 

kunnskapsdeling og 

nytenkning mellom 

frivillige lokalt, 

nasjonalt og globalt 

Twinning-prosjekt.  Distriktet har bidratt 

med rådgivning omkring 

etablering av 

omsorgsaktiviteter i 

Kypros Røde Kors. 

74 Utvikle gode ledere 

som setter retning, 

engasjerer og 

gjennomfører. 

Bygge kompetanse 

gjennom kurs og 

samlinger på 

omsorgsfeltet. 

Bygge kompetanse 

gjennom kurs og 

samlinger på 

omsorgsfeltet. 

Ledere på omsorgsfeltet 

har fått tilbud om og 

deltatt på lederkurs. 

Omsorgssamlingen ble 

utsatt til vinteren på 
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grunn av 

koronasituasjonen. 

75 Videreutvikle en 

tydelig og 

gjennomgående 

beredskapskultur.   

Legge til rette for 

beredskapsøvelser 

med mobilisering på 

tvers av 

organisasjonen.  

Gjennomføre 

beredskapsøvelser 

med mobilisering på 

tvers av 

organisasjonen. 

Omsorgsfrivillige har 

mobilisert sterkt i 

forbindelse med 

beredskapsarbeidet 

utløst av 

koronasituasjonen. 

76 Investere i digitale 

løsninger og nye 

måter å arbeide på for 

å styrke våre 

humanitære resultater 

og ivareta krav til 

personvern. 

Bidra til 

modernisering av 

driften av koblings- og 

gruppeaktiviteter.  

 Ensomhetsprosjektet er 

en viktig bidragsyter til 

modernisering av 

driften av koblings- og 

gruppeaktiviteter, både 

i distriktet og nasjonalt. 

77 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. 

Arbeide for at kurs og 

samlinger 

gjennomføres i tråd 

med målsettinger om 

klima- og 

miljøavtrykk. 

Arbeide for at kurs og 

samlinger 

gjennomføres i tråd 

med målsettinger om 

klima- og 

miljøavtrykk. 

De aller fleste kurs og 

samlinger er 

gjennomført digitalt, 

noe som har bidratt til 

svært lagt klima- og 

miljøavtrykk.  
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UNGDOM 

REDDE LIV: MENNESKER ER FORBEREDT PÅ, RESPONDERER PÅ OG KOMMER SEG 

RASKT ETTER KRISER 

 

 

Punkt Handlingsprogra
m 

Hva betyr dette 
for distriktet 

Hva betyr dette for 
lokalforeningene 

Resultat  

78 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. 

Legge til rette for 
og gjennomføre 
aktuelle tiltak for 
å øke 
kompetansen og 
deltakelsen for 
ungdom i 
beredskapsarbeid
et. 
 
 

Aktivt inkludere 
Røde Kors 
Ungdom i 
beredskapsarbeide
t, både ved 
opplæring, øvelser 
og deltakelse i 
beredskapssituasjo
ner, når dette er 
naturlig 

Har vært et aktivt 
medlem i 
relevante styrer og 
råd for å fremme 
ungdommens rolle 
i 
beredskapsarbeid. 
Tilbudt kursing 
gjennom TRØKK 
for ungdom som 
ønsker å heve 
kompetansen sin. 

79 Respondere på 
akutte fysiske og 
psykososiale 
behov, ved å 
styrke 
kompetanse og 
kapasitet i hele 
Røde Kors. 

Legge til rette for 
en klar rolle i 
beredskapsplane
ne. Legge til rette 
for at alle frivillige 
får gjennomført 
grunnkursene 

Inkludere ungdom 
i beredskapsplaner 
der disse 
eksisterer 
Gi alle frivillige 
informasjone om 
grunnkursene 

Har gjennomført 
grunnkurs for 
frivillige, for å 
heve kompetanse 
for 
beredskapssituasjo
ner. 

80 Styrke 
befolkningens 
førstehjelpskomp
etanse og 
egenberedskap. 

Dele relevant 
informasjon om 
førstehjelp og 
egenberedskap 
via sosiale medier 
 
 

Dele relevant 
informasjon om 
førstehjelp og 
egenberedskap via 
sosiale medier 
 
 

Har delt relevant 
informasjon om 
førstehjelp og 
egenberedskap via 
sosiale medier.  
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TRYGG OPPVEKST: BARN OG UNGE UTVIKLER SEG I TRYGGE OMGIVELSER, PREGET 

AV INKLUDERENDE FELLESSKAP 

 

 

Punkt Handlingsprogram Hva betyr dette 
for distriktet? 

Hva betyr dette 
for 
lokalforeningene 

Resultat  

81 Fremme og 
beskytte barn og 
unges rettigheter 
og sørge for at 
deres stemme blir 
hørt, uavhengig 
av 
oppholdsstatus. 

Være et talerør 
for unge 
stemmer. 
Sikre ung 
medvirkning. 
 
 

Sikre ung 
medvirkning og 
unges deltakelse 
 
 

Har gjennom 
markeringer i 
sosiale medier og 
fysisk fått 
fremmet ungdom 
sinn stemme. 

82 Forebygge og 
redusere 
ensomhet og 
psykiske plager 
blant barn og 
unge 

Fremme 
viktigheten av 
sosiale 
møteplasser for 
ungdom og 
tilrettelegge for at 
dette eksisterer 
flest mulig steder 

Opprette og 
videreutvikle 
sosiale 
møteplasser for 
ungdom 

Gjennomført og 
videre utviklet 
Treffpunktaktivite
ter. Arbeidet med 
å få opprettet 
flere Treffpunkt i 
flere lokal miljø. 

83 Gi unge mulighet 
til å utvikle seg 
selv og 
lokalsamfunnet 
sitt gjennom 
frivillig 
engasjement. 

Fremme ung 
medvirkning og 
ung til ung 
metodikken. 
Legge til rette for 
at ungdom har en 
stemme og 
selvbestemmelses
rett i samfunnet 
og i 
organisasjonen 

Fremme ung 
medvirkning og 
ung til ung 
metodikken. 
Legge til rette for 
at ungdom har en 
stemme og 
selvbestemmelses
rett i sitt 
lokalsamfunn og i 
sin lokale 
organisasjon 

Deltatt på lokale, 
distrikts- og 
nasjonale 
årsmøter og har 
vært aktiv i sosiale 
medier for å 
fronte 
ungdomsmeninge
r. 
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LIV I VERDIGHET: MENNESKER LEVER TRYGGE LIV I VERDIGHET, MED MULIGHET FOR 

UTVIKLING 

 

 

Punkt Handlingsprogram Hva betyr dette 
for distriktet? 

Hva betyr dette 
for 
lokalforeningen? 

Resultat 

84 Være en tydelig 
talsperson for 
humanitære 
verdier og 
rettigheter i alt vi 
gjør. 
 
 

Synliggjøre 
humanitære 
utfordringer som 
vi ser i 
aktivitetene våre. 
Fremme saker og 
være talspersoner 
for unge. 

Sette humanitære 
verdier og 
rettigheter i 
sammenheng 
med egne 
aktiviteter.  
Være talspersoner 
for unge i 
lokalmiljøet 
gjennom 
aktiviteter. 

 

85 Redusere 
ensomhet og 
isolasjon. 

Satse på 
treffpunkt og 
sosiale 
møteplasser 

Sette fokus på 
tematikken 
ensomhet  

Opprette og 
utvikle aktiviteten 
treffpunkt og 
sosiale 
møteplasser 

Har tilbudt 
frivillige å delta på 
Treffpunktkurs, og 
har videre utviklet 
sosiale 
Treffpunktmøtepl
asser  

86 Redusere 
utenforskap og 
styrke mestring. 

Satse på 
treffpunkt og 
sosiale 
møteplasser 

Sette fokus på 
tematikken 
ensomhet 

Opprette og 
utvikle aktiviteten 
treffpunkt og 
sosiale 
møteplasser 

5 Lokalforeninger 
har åpne sosiale 
møteplasser for 
ungdommer i 
2021. 

87 Gi mennesker 
mulighet til å 
utvikle seg selv og 
lokalsamfunnet 
sitt gjennom 
frivillig 
engasjement. 

Tilrettelegge for 
at alle som 
ønsker kan ha et 
frivillig 
engasjement 

Tilrettelegge for 
at alle som ønsker 
kan ha et frivillig 
engasjement  

Deltatt på lokale, 
distrikt og 
nasjonale 
årsmøter og har 
vært aktiv i sosiale 
medier for å 
fronte 
ungdomsmeninge
r. 

88 Videreutvikle 
Røde Kors 
Ungdom med 
kompetanse og 
kapasitet til å 
respondere godt 

Tilrettelegge for 
opplæring og 
kursing for 
frivillige 

Tilrettelegge for 
opplæring og 
kursing for 
frivillige 

Har delteke og 
tilbudt frivillige 
kursing i 
Treffpunktkurs, 
samt kurstilbud 
gjennom TRØKK 
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på behov i 
lokalsamfunnet. 

og andre 
samlinger 

 

HVORDAN VI SKAL ARBEIDE 

Punkt Handlingsprogram Hva betyr dette 
for distriktet? 

Hva betyr dette 
for 
lokalforeningene? 

Resultat 

89 Tilpasse 
humanitære 
aktiviteter til 
dagens og 
fremtidens behov, 
basert på Røde 
Kors- vurderingen 
og kunnskap om 
effekten av vår 
innsats. 

Fremme unges 
behov og bistå 
ved 
gjennomføring av 
Røde Kors 
vurderingen. 

Forstå unges 
behov ved 
gjennomføring av 
Røde Kors 
vurderingen. 

Gjennomført Røde 
Kors-vurderingen. 
for å forstå unges 
behov. Har og 
tilpasset aktiviteter 
for å møte de 
unges, og 
opprettet ny 
aktivitet i 
Treffpunkt Student 
for å møte 
behovet.  

90 Bygge 
kompetanse og 
evne til å 
redusere 
menneskelige 
lidelser og 
selvmordsfare. 

Drive 
holdningsskapend
e arbeid om ung 
helse og psykisk 
helse 

Drive 
holdningsskapend
e arbeid om ung 
helse og psykisk 
helse 

Har drevet 
holdningsskapende 
arbeid gjennom 
markeringer av 
merkedager både 
fysisk og digitalt. 

91 Få gjennomslag 
for en bærekraftig 
og humanitær 
politikk som tar 
hensyn til 
kommende 
generasjoner og 
reduserer de 
humanitære 
konsekvensene av 
klimaendringene. 

Informere om og 
jobbe for en 
bærekraftig 
organisasjon som 
tar hensyn til 
klimaendringene 

Redusere 
klimaavtrykket til 
aktiviteter der 
dette kan gjøres 
uten at det går 
utover humanitær 
aktivitet 

Har hatt deltakere i  
styrer og råd som 
fremmer mer 
bærekraftig tiltak 
og vurderinger for 
å ta hensyn til 
klimaendringene, 
og har teke 
vurderinger på 
korleis å minske 
utslipp til 
aktivitetar der hvor 
det er mulig. 

92 Motta, lære opp 
og sette frivillige 
raskere i aktivitet, 
samt arbeide for å 
beholde 
eksisterende 
frivillige og 
medlemmer. 

 
 

Utarbeide planer 
og aktivt jobbe for 
mottak og 
opplæring av 
frivillige for å få 
de raskere ut i 
aktivitet 

Har brukt internett 
som virkemiddel 
for å få inn nye 
frivillige, og 
gjennomført 
kursing via nett. 
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93 Sikre god 
oppfølging og 
legge til rette for 
ulike måter å 
være frivillig på, 
og tilrettelegge 
slik at alle skal 
kunne delta. 

Tilrettelegge for 
at alle som ønsker 
kan ha et frivillig 
engasjement 

Tilrettelegge for 
at alle som ønsker 
kan ha et frivillig 
engasjement 

Hatt stands og vært 
aktiv på forskjellig 
digitale plattformer 
for å være synlige 
for alle som ønsker 
å ha et frivillig 
engasjement. Og 
drive oppfølging 
med de som tekk 
kontakt.  

94 Styrke 
kunnskapsdeling 
og nytenkning 
mellom frivillige 
lokalt, nasjonalt 
og globalt 

Tilrettelegge for 
erfaringsutvekslin
g gjennom 
ledersamling og 
andre aktuelle 
kurs og samlinger 

Delta på 
ledersamling og 
andre aktuelle 
samlinger 

Har måttet avlyse 
Ledersamling 
Ungdom på grunn 
av smittevern. Men 
har deltatt i andre 
relevante 
samlinger digitalt 
og fysisk gjennom 
året. 

95 Utvikle gode 
ledere som setter 
retning, 
engasjerer og 
gjennomfører. 

Bygge 
kompetanse 
gjennom kurs og 
samlinger 
 
 

Delta på aktuelle 
kurs og samlinger 

Har deltatt på 
aktuelle kurs, 
samlinger, møter, 
Vestlands Samling 
og 
distriktssamlinger. 

96 Styrke likestilling, 
mangfold og 
ungdomsdeltakels
e i alle ledd i 
organisasjonen. 

Sikre ung 
medvirkning 

Sikre ung 
medvirkning 

Har deltakende  
ungdomsrepresent
anter i alle 
relevante ledd i 
organisasjonen 
som sikrer ung 
medvirkning. 

97 Investere i digitale 
løsninger og nye 
måter å arbeide 
på for å styrke 
våre humanitære 
resultater og 
ivareta krav til 
personvern. 

Oppfordre til bruk 
av digitale 
systemer og 
løsninger, og tilby 
opplæring i dette 

Oppfordre til bruk 
av digitale 
systemer og 
løsninger 

Brukt Teams for 
møter, og sosiale 
medier for å nå ut 
til ungdom.  

98 Ivareta 
menneskers 
sikkerhet, 
sårbarhet og 
rettigheter 
tilknyttet våre 
aktiviteter og ta 
vare på frivillige, 
ansatte og 
delegater. 

Sikre god 
oppfølging av 
frivillige 

Sikre god 
oppfølging av 
frivillige 

Sikre god 
oppfølging av 
frivillige gjennom 
samtaler, og frivillig 
kvelder. 
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99 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. 

  Gjennomføre 
arbeid på en 
bærekraftig og 
etisk måte der 
dette kan gjøres 
uten at det går 
utover 
humanitær 
aktivitet 

Gjennomføre 
aktivitet på en 
bærekraftig og 
etisk måte der 
dette kan gjøres 
uten at det går 
utover 
humanitær 
aktivitet 

Hatt fokus på å 
gjennomføre all 
aktivitet på en 
bærekraftig og 
etiske måte, der 
det kunne gjøres. 
Og har fokus på det 
i planleggings 
prosessen av 
aktivitet. 
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ÅRSREGNSKAP OG BALANSE, SAMMENDRAG 
2021 ble, etter forholdene under pandemien, 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 lurt, 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 15 år sikret at Hordaland Røde Kors har nådd sine økonomiske mål, er solid og uten likviditetsmessige 
utfordringer.  
 
2021 gav en omsetning på kr 34,6 millioner, mot budsjettert kr 19 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.  
2021 gav et årsresultat på kr 3,1 millioner, vesentlig mer enn vanlig. Økingen skyldes i hovedsak inntekter vi 

har fått i 2021 til tiltak som ikke kunne gjennomføres dette året pga pandemien, men som nå er avsatt til 

samme formål for gjennomføring etter pandemien. 
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RESULTATREGNSKAP  
 

Resultat Budsjett Budsjett

hiå hiå Årsbudsjett

202112 202112 2021

30 Salgsinntekter, avg.pl -360 891 -300 000 -300 000

32 Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet -3 042 369 -1 925 400 -1 925 400

33 Inntekter fra NRKors Sentralt -25 343 989 -14 960 950 -14 960 950

34 Offentlige inntekter -4 941 851 -1 050 000 -1 050 000

36 Leieinntekter -635 626 -660 000 -660 000

39 Andre driftsrelaterte inntekter -90 228 -151 500 -151 500

SUM INNTEKTER -34 414 954 -19 047 850 -19 047 850

TOTALE INNTEKTER -34 414 954 -19 047 850 -19 047 850

43 Varekjøp m/mva 253 697 200 000 200 000

SUM VAREKOSTNADER 253 697 200 000 200 000

50 Lønn ansatte 9 154 641 7 543 897 7 543 897

58 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft -341 141 0 0

59 Andre personalkostnader 198 333 190 700 190 700

SUM PERSONALKOSTNADER 9 011 833 7 734 597 7 734 597

60 Avskr./nedskrivninger 312 080 275 000 275 000

61 Frakt- og transportkostnader 2 058 4 000 4 000

63 Kostnader lokaler 1 726 091 1 645 000 1 645 000

64 Leie maskiner, inventar mv 100 149 310 800 310 800

65 Verktøy/inventar 317 264 313 500 313 500

66 Rep. vedlikehold 116 768 24 000 24 000

67 Div. innleide tjenester 2 198 823 1 439 900 1 439 900

68 Kontorkostnader 63 199 197 100 197 100

69 Telefon og porto mv 321 115 163 500 163 500

70 Kostnader transportmidler 35 872 90 500 90 500

78 Tap mv -123 263 0 0

SUM KONTORKOSTNADER 5 070 155 4 463 300 4 463 300

71 Kostnader og godtgj. for reiser 1 707 460 4 264 150 4 264 150

73 Markedsføring 56 633 169 700 169 700

75 Forsikringspremier, garanti mv 48 946 50 000 50 000

SUM REISER, TRYKKING, KOPIERING, FORS. 1 813 039 4 483 850 4 483 850

74 Kontingenter og gaver 437 364 340 975 340 975

76 Utgifter v/tjeneste 3 126 787 860 025 860 025

77 Møter, kurs og arrangementer -87 101 0 0

SUM MØTER, KURS OG ANDRE ARR. 3 477 050 1 201 000 1 201 000

TOTALE DRIFTSKOSTNADER 19 625 774 18 082 747 18 082 747

80 Finansinntekter -192 863 0 0

81 Finanskostnader 8 573 5 000 5 000

SUM NETTO FINANSPOSTER -184 290 5 000 5 000

87 Kontante bidrag 17 400 718 1 890 000 1 890 000

SUM TILSKUDD 17 400 718 1 890 000 1 890 000

TOTAL FINANS OG EKSTRAORD.POSTER 17 216 427 1 895 000 1 895 000

89 Overføringer og disponeringer -5 556 370 -930 000 -930 000

SUM OVERFØRING TIL/FRA BUNDNE MIDLER -5 556 370 -930 000 -930 000

TOTAL OVERFØRING TIL/FRA BUNDNE MIDLER -5 556 370 -930 000 -930 000

DRIFTSRESULTAT -3 129 123 -103 -103

Resultatrapport 202112 - Hordaland Røde Kors

Totalt 
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AKTIVITETSREGNSKAP   

 

  

Regnskap 2021 Regnskap 2020 Budsjett 2021

Note Totalt Totalt Totalt

Anskaffede midler

Medlemsinntekter 346 711 374 815 360 000

Offentlige tilskudd 1 4 941 851 2 543 853 1 050 000

Andre tilskudd 1 24 997 278 25 136 940 14 600 950

Innsamlede midler og gaver 90 228 87 056 151 500

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på:

- aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 2 4 038 886 6 251 221 2 885 400

Finans- og investeringsinntekter 192 863 445 456 0

Andre inntekter 0 1 543 0

Sum anskaffede midler 34 607 817 34 840 883 19 047 850

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0

Kostnader til organisasjonens formål fordelt på:

- tilskudd, bevilgn. mv. til oppf. av org. formål 17 400 718 12 129 679 1 890 000

- kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

2.1 Redde liv

20215 - Kompetent og tydelig beredskapsaktør 2 364 564 3 402 671 643 000

20216 - Beredskap og respons knyttet til akutte og psykososiale behov522 434 1 352 933 126 500

20217 - Videreutvikle Røde Kors Hjelpekorps 1 054 817 2 438 904 2 120 100

20218 - Styrke førstehjelpskompetanse 103 454 71 505 135 400

2.2 Trygg oppvekst

20223 - Barn og unge, inkludering 2 680 878 2 331 339 1 319 600

2.3 Liv i verdighet

20232 - Redusere ensomhet og isolasjon 607 180 1 116 253 183 550

20233 - Redusere utenforskap og styrke mestring 1 497 867 1 150 077 1 674 687

20235 - Bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov 105 254 411 688 0

3.1 Humanitær effekt

20313 - Drive koordinert og målrettet samarbeid 304 262 316 724 304 500

3.2 Styrke frivilligheten

20322 - Opplæring av frivillige 821 364 1 131 818 1 160 600

20323 - Tilrettelegging for frivillige 5 562 153 3 161 076 4 887 663

20324 - Styrke lokal ledelse 166 007 168 152 599 500

3.3 Åpen og endringsdyktig

20332 - Videreutvikle en sunn organisasjonskultur 1 805 316 898 891 1 427 937

20334 - Styrke likestilling, mangfold og ungdomsdeltakelse i alle ledd i organisasjonen0 5 000

3.4 Bærekraftig og ansvarlig

20343 - Skape nye, og øke eksisterende, inntekter 961 184 573 918 497 800

Sum kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 18 556 735 18 525 950 15 085 837

Administrasjonskostnader 3,4 1 077 611 1 952 299 3 001 910

Sum forbrukte midler 5 37 035 064 32 607 928 19 977 747

Årets aktivitetsresultat -2 427 247 2 232 955 -929 897

Tillegg/reduksjon av formålskapital

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 641 1 727 0

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner -2 207 011 417 057 -930 000

Annen formålskapital -3 350 000 1 814 173 0

Sum tillegg/reduksjon av formålskapital 12 -5 556 370 2 232 956 -930 000

Hordaland Røde Kors
Aktivitetsregnskap for 2021
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BALANSE        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

Balanse pr. 

31.12.2021

Balanse pr. 

31.12.2020

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0

Transportmidler, inventar og maskiner 8 206 478 295 725

Finansielle anleggsmidler 2 2

Sum anleggsmidler  206 481 295 727

Varer 0 0

Fordringer 10 1 461 451 2 772 724

Bankinnskudd, kontanter og lignende 11 46 030 007 47 463 356

Sum omløpsmidler 47 491 458 50 236 081

SUM EIENDELER 47 697 939 50 531 809

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 12,13 266 218 265 577

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 12,13 24 287 801 26 494 812

Annen formålskapital 12,13 15 528 293 15 749 170

Sum formålskapital 40 082 312 42 509 559

Sum langsiktig gjeld 0 0

  

Leverandørgjeld 3 650 026 3 604 202

Skyldige offentlige avgifter 59 462 69 737

Annen kortsiktig gjeld 14 3 906 138 4 348 311

Sum kortsiktig gjeld 7 615 627 8 022 250

   

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 47 697 939 50 531 809

Balanse pr. 31.12.2021
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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

2021 2020

Statstilskudd 650 000 12 000

Fylkeskommunale tilskudd 1 433 198 1 002 000

Kommunale tilskudd 590 000 570 000

Andre offentlige tilskudd 2 268 653 959 853

Sum offentlige tilskudd 4 941 851 2 543 853

Tilskudd fra Norges Røde Kors 22 493 242 22 946 668

Innsamlede midler flyktninger 0 0

Tilskudd fra fond lokal humanitær aktivitet 664 000 677 000

Tilskudd fra andre Røde Kors-ledd 240 000 239 347

Tjenester fra Norges Røde Kors 1 600 036 1 273 925

Sum andre tilskudd 24 997 278 25 136 940

Totale tilskudd 29 939 129 27 680 793

Note 2 Spesifikasjon av inntekter fra aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål

2021 2020

Salgsinntekter 360 891 371 326

Inntekter fra distriktet 3 042 369 5 250 668

Andre driftsrelaterte inntekter 635 626 629 227

Sum 4 038 886 6 251 221

Note 3 Fordeling av felleskostnader

Note 4 Administrasjons- og formålsprosent

2021 2020 2019 2018 2017

Sum adm.kostnader 1 077 611 1 952 299 934 064 1 761 436 1 574 299

Sum forbrukte midler 37 035 064 32 607 928 23 398 886 22 100 129 20 536 234

Administrasjonsprosent 2,9 % 6,0 % 4,0 % 8,0 % 7,7 %

2021 2020 2019 2018 2017

Kostnader til formålet 35 957 453 30 655 629 22 464 821 20 338 993 18 961 935

Sum forbrukte midler 37 035 064 32 607 928 23 398 886 22 100 129 20 536 234

Formålsprosent 97,1 % 94,0 % 96,0 % 92,0 % 92,3 %

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 antall årsverk som er knyttet opp mot 

aktiviteten.
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Note 5 Artsinndeling av kostnader

2021 2020

Varekjøp 253 697 265 580

Personalkostnader 9 011 833 7 357 560

Avskrivninger 312 080 272 342

Andre driftskostnader 10 048 164 12 577 100

Finanskostnader 8 573 5 667

Tilskudd 17 400 718 12 129 679

Sum kostnader 37 035 064 32 607 928

Note 6 Antall årsverk

2021 2020

Antall årsverk - fast ansatte 14,8 11,4

Antall årsverk - midlertidig ansatte 3,9 4,0

Totalt 18,7 15,4

Konferer punktet "Lønnskostnader" under Regnskapsprinsipper.

Note 7 Ytelser til ledelsen

2021 2020

Ytelser til styret

Lønn og honorar

Andre godtgjørelser

Sum ytelser til styret 0 0

Ytelser til revisor

Ordinær revisjon 58 188 68 863

Særattestasjoner

Rådgivning 43 500

Andre tjenester

Sum ytelser til revisor (inkl. mva.) 101 688 68 863

Note 8 Varige driftsmidler

Inventar

Transport-

midler

Totalt varige 

driftsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.2021 66 240 1 294 157 1 360 397

Tilgang i året 222 833 0 222 833

Avgang i året 0 0

Anskaffelseskost pr. 31.12.2021 289 072 1 294 157 1 583 229

Akkumulerte avskrivninger 01.01.2021 66 240 998 432 1 064 672

Årets ordinære avskrivninger 93 049 219 030 312 079

Akkumulerte avskrivninger avgang 0

Akk. avskrivninger pr. 31.12.2021 159 289 1 217 462 1 376 751

Akk. nedskrivninger pr. 31.12.2021 0

Bokført verdi pr. 31.12.2021 129 783 76 695 206 478
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Note 9 Transaksjoner med nærstående parter

Fra Norges Røde Kors

Tilskudd 14 781 972

Rammetilskudd 7 311 000

Fond for lokal aktivitet 664 000

Pro bono-tjenester 1 600 036

Videreformidlede eksterne tilskudd 2 100 000

Videreformidlet momskompensasjon 1 255 976

Til Norges Røde Kors

Tilskudd 1 137 613

Utstyr og deltakeravg. 5 000

Lønnskostnader 11 214 618

Fra lokalforeninger

Deltakeravgift 354 027

Til lokalforeninger

Aktivitetstilskudd 12 200 718

Driftstilskudd RKBHKKAS 5 200 000

Fra andre nærstående parter

Røde Kors Førstehjelp, husleie 635 626

Røde Kors Førstehjelp, felleskostnader lokaler 10 914

Til andre nærstående parter

Røde Kors Førstehjelp, utstyr 42 593

Røde Kors Førstehjelp, felleskostnader lokaler 23 641

Røde Kors Førstehjelp, lønnskostn. Bistand Bergen 1 788 662

Note 10 Fordringer

2021 2020

Forskudd ansatte 1 981 0

Kundefordringer 875 221 2 557 587

Delkredere 0 0

Forskuddsbetalte kostnader 584 249 428 177

Andre fordringer 0 -213 040

Totalt 1 461 451 2 772 724

Note 11 Kontanter og bankinnskudd

2021 2020

Kontanter og bankinnskudd 46 030 007 47 463 356

Av dette er følgende bundet:

2021 2020

Avsetninger for forpliktelser 7 615 627 8 022 250

Sum bundne midler 7 615 627 8 022 250

Likvide midler til disposisjon 38 414 380 39 441 107

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 12 Endringer i formålskapital

Annen 

formåls-

kapital

Formåls-

kapital med 

selvpålagte 

restriksjoner

Formåls-

kapital med 

eksternt 

pålagte 

restriksjoner

Total formåls-

kapital

Formålskapital pr. 01.01.2021 15 749 170 26 494 812 265 577 42 509 559

Tilførsel av kapital 0 6 176 563 641 6 177 204

Bruk av kapital -3 350 000 -8 383 574 0 -11 733 574

Totalt til disponering: 3 129 123 0 0 3 129 123

 Årets aktivitetsresultat -2 427 247

A. Disponert andel av årets aktivitetsresultat 5 556 370

B. Udisponert andel av årets aktivitetsresultat -3 129 123

Formålskapital pr. 31.12.2021 15 528 293 24 287 801 266 218 40 082 312

Note 13 Spesifikasjon av formålskapital med restriksjoner

Formålskapital med eksterne restriksjoner 2021 2020 Endring

Beredskapsfond 266 218 265 577 641

Sum formålskapital med eksterne restriksjoner 266 218 265 577 641

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 2021 2020 Endring

Levende hus 3 673 424 3 429 943 243 481

Investeringstilskudd RK Båt 0 1 -1

Røde Kors fondet for Hordaland 12 201 578 12 189 008 12 570

Årsmøtevedtak - støtte lokale ledd 1 506 431 400 000 1 106 431

Årsmøtevedtak - sparing beredskap 2 150 000 2 000 000 150 000

Årsmøtevedtak - sparing båt 0 5 200 000 -5 200 000

Årsmøtevedtak - innkjøp KO-vogner 400 000 400 000 0

Årsmøtevedtak - Oppgradering kontor 235 188 250 000 -14 812

Årsmøtevedtak - Rekrutteringsprosjekt 763 528 1 300 000 -536 472

Årsmøtevedtak - Ensomhetsprosjekt 1 857 652 1 325 860 531 792

Årsmøtevedtak - BARK-satsing 500 000 0 500 000

Årsmøtevedtak - krisepakkefond 1 000 000 0 1 000 000

Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner 24 287 801 26 494 812 -2 207 011

Note 14 Annen kortsiktig gjeld

2021 2020

Mellomregning RK 495 552 0

Mellomregning Norges RK 1 628 -58 620

Nedlagte lokalforeninger 510 117 406 349

Tilskuddsgjeld 447 802 0

Tilskudd videreformidles 31 283 31 283

Akt.tilskudd fra NRKors - bevilget i året 17 445 085 31 366 224

Akt.tilskudd fra NRKors - ovf. aktivitet i året -15 758 799 -30 228 611

Påløpte kostnader 683 470 351 685

Aktiverte inntekter 50 000 2 480 000

Totalt 3 906 138 4 348 311
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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. 

• Betydelige inntekter i forbindelse med bistand vedrørende Covid-19.  

• 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.  

• Høye kostnader i forbindelse med bistand Covid-19 bistand, dette er det naturlig nok ikke tatt 

høyde for i budsjettet. 

• Høyere lønnskostnader enn budsjettert grunnet økning av årsverk. 

• 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. 

• Lavere reisekostnader da reising har vært begrenset av smittevernhensyn. 

 

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:  

• Eksternt pålagte restriksjoner; renter beredskapsfond  

• 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  
 

Kontrollkomiteens har for 2021 hatt følgende sammensetning: 

 

Leder                                     Leif Holst                                       Fana Røde Kors 

Medlem                                 Alf Magne Tveit                             Stord Røde Kors 

Medlem                                 Eirik Milde                                      Fana Røde Kors 

1 varamedlem                      Aud N Lynghamar                       Røldal Røde Kors 

2 varamedlem   John Bjørn Mikalsen  Bømlo Røde Kors (trakk seg høsten 2021) 

 

Kontrollkomiteen har i perioden deltatt på samtlige styremøter. 

Kontrollkomiteen har hatt en sak til behandling. 

 

Kontrollkomiteen har gjennomgått årsberetning, resultat og balanse med tilhørende prinsipper og noter. 

I tillegg har komiteen avholdt møte med regnskapsavdelingen. Tilstede var også revisor og 

administrasjonen. 

Temaet var som tidligere gjennomgang av regnskapsrutiner, håndtering av bilag, disponering av 

bankinnskudd og lign. 

 

Kontrollkomiteen mener også at Distriktsstyret ikke har fattet vedtak som er i strid med vedtak fattet av 

Årsmøte eller Landsmøte. 

 

Hordaland Røde Kors er etter kontrollkomiteens oppfatning drevet etter vedtatte lovert og regler og 

anbefaler årsberetning, resultat og balanse med tilhørende prinsipper og noter for årsmøtet. 

 

 

Bergen, 10. februar 2022.02. 

 

 

 

Leif Holst(s)                                                         Eirik Milde(s)                                                         Alf Magne Tveit(s) 
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FORSLAG TIL VEDTAK OG ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 
A) 
Årsmøtet godkjenner distriktsstyrets forslag til årsberetning for Hordaland Røde Kors 2021, distriktsstyrets 
forslag til årsregnskap for 2021 med noter, revisjonsberetningen og kontrollkomiteens rapport for 2021. 
 
B) 
Årsmøtet vedtar at disponibelt årsoverskudd for 2021, kr 3 100 000,- skal disponeres slik; 

1. Styrking av beredskapskapasiteten, «beredskapsmillion»             1 000 000,-          
2. Synlighet og rekruttering i frivillighetens år     400 000,- 
3. Opprette eget fond for toppfinansiering av investeringer i lokale ledd            1 000 000,- 
4. Styrking av satsingen på barn og unge      400 000,- 
5. Opprettholde nåverdien av distriktets fond     329 123,- 

Sum                      3 129 123,-  
 
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. Styrking av beredskapskapasiteten, «beredskapsmillion»             1 000 000,-      
Siden mars 2020, da pandemien kom, har lokalforeninger og Hordaland og distriktet hatt mer 
innsats i beredskap enn noen gang før. Tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere og publikum 
er gode. Vi har i perioden lært mye, bl a om hva som fungerer godt og hva som må bli bedre, hvilke 
oppgaver som er naturlig for oss og oppgaver vi må vurdere mer før vi kan konkludere. På bakgrunn 
av erfaringene fra pandemien så langt, og det sterkt økende antall beredskapshendelser vi har sett i 
Norge de siste årene, har Distriktsstyret vedtatt oppstart av arbeid med en Beredskapsstrategi for 
Røde Kors i Hordaland for 2023-2030. Strategien planlegges vedtatt på distriktsårsmøte 2023. 
Denne strategien vil sette fokus på økt antall og økt kompleksitet i beredskapshendelsene, som gir 
flere og mer krevende utfordringer for oss i Røde Kors. Vi må investere kraftig, i hele 
strategiperioden, i rekruttering, opplæring, øving og utstyr. Distriktsstyret foreslår derfor å 
finansiere deler av denne økte aktiviteten med å sette av betydelige beløp av fremtidige års 
overskudd til dette, til bruk for å øke beredskapskapasiteten i lokalforeningene. Vi starter 
oppbygging av denne finansieringen nå, med en «beredskapsmillion» som allerede i år vil gi effekt 
lokalt. 
 

2. Synlighet og rekruttering i frivillighetens år     400 000,- 
2022 er «Frivillighetens år». Røde Kors sin evne til å levere humanitær innsats har direkte 
sammenheng med hvor mange medlemmer vi har og hvor mange frivillige som bruker tiden sin hos 
oss. I Røde Kors i Hordaland ser vi en sammenhengende negativ trend både i medlemstallet og 
tilgang på frivillige. Det må stoppes, og bli snudd til vekst! Fort! 
Publikums interesse for Røde Kors, og villighet til å støtte oss med medlemskontingent eller bli 
aktiv frivillig i våre aktiviteter henger i stor grad sammen med vår evne til å fortelle om hvem vi er 
og hva vi gjør. Vi tenker vi er like gode på det nå, som før. Men, det er så uendelig mange flere 
budskap «der ute» nå, enn bare for få år siden. Å få publikum til både å få fokus på oss og i tillegg 
gjøre noe aktivt, som å melde seg inn eller bli frivillig, er mer krevende enn noen gang. Men det er 
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mulig å få det til, og det er mulig å snu den negative trenden. Vi må investere i synlighet for å få det 
til. 
Vi må også investere i «intern synlighet» også. En relativt ny trend er at mange frivillige i Røde Kors 
i Hordaland ikke er medlem i Røde Kors. Det ønsker vi å endre, fort. 
 

3.   Opprette eget fond for toppfinansiering av investeringer i lokale ledd   1 000 000,- 
 
I samband med finansiering av Røde Kors Båten Hordaland ble det, både i Distriktsstyret og på 
Distriktsårsmøtet, diskutert etablering av et eget fond for toppfinansiering av investeringer gjort av 
lokale ledd i Røde Kors i Hordaland som alternativ bruk av pengene, om planene om ny båt ikke ble 
realisert. Nå er ny båt under realisering og de aktuelle pengene overført til det formålet. 
Ideen om å ha et fond for toppfinansiering av investeringer gjort av lokale ledd er imidlertid like 
god, og Distriktsstyret foreslår nå å sette av foreslått beløp som første innskudd i fondet. 
Alle lokale ledd i Røde Kors i Hordaland har, fra tid til annen, ulike investeringsbehov, store og små. 
Eksempler på store investeringer er Røde Kors hus, Røde Kors hytter, aktivitetslokaler, kjøretøy, 
båter, snøscootere og utstyr til redning, beredskap og andre aktiviteter. 
Lokale ledd, ofte i samarbeid med distriktet, blir stadig flinkere på å finansiere slike investeringer, 
med egne inntekstsgivende aktiviteter og sparing, støtte fra offentlige samarbeidspartnere, støtte 
fra fond og sponsorer, etc. Men ofte går det lang tid fra ide til handling på grunn av at økonomien 
er krevende å få på plass. Særlig er det de siste kronene som kan være krevende å få inn. Når ham 
har brukt opp egne midler og søkt i «øst og vest» på støtte fra eksterne, så står det et mindre beløp 
igjen som forsinker investeringen eller medfører at planen ikke kan realiseres. 
Da kan et fond for toppfinansiering være en kilde til å få inn de siste pengene, slik at man kommer i 
gang, fpr realisert sine planer og raskere enn ellers øker sin evne til å levere mer og bedre 
humanitær innsats i sitt område. 
Planen er at et slikt fond, de neste årene, igjennom bruk av årsoverskudd og andre kilder, kan 
bygges opp til en betydelig verdi, som etter godkjent søknad kan dele ut finansieringstilskudd til 
investeringer i regi av lokale ledd i Røde Kors i Hordaland. 
Distriktsstyret vedtar regler for fondet og vedtar tildelinger fra fondet. 
 

4. Styrking av satsingen på barn og unge       400 000 
    
Noe av det første Ensomhetsprosjektet (som distriktsårsmøtet vedtok i 2018) lærte oss – var at 
uønsket utenforskap starter tidlig. Som resultat av dette ble igjen satsingen på barn og unge styrket 
og BARK-satsingen ble en selvstendig del av Ensomhetsprosjektet. Det har gitt resultater vi kan 
være glade for. Likevel, med mer aktivitet kommer vi stadig tettere på realitetene, for 
utfordringene med psykisk helse blant barn og unge i samfunnet øker. Det er fortsatt slik at 
behovet vokser raskere enn vår innsats. Vi ønsker å styrke barne- og ungdomsarbeidet ute i 
distriktet, for eksempel ved å kunne legge til rette for lokale samlinger (med en andel subsidiering 
av deltakerne) i områder hvor det både er et humanitært behov og et grunnlag til å styrke det 
frivillige arbeidet over tid. I tillegg ligger det trolig et uforløst potensial i å finansiere barne- og 
ungdomsaktiviteter i lokalforeningene i Sørfjorden og omegn med eksterne midler (for eksempel 
fra fylkeskommunen), men det bør gjøres et større grunnarbeid for å utløse denne støtten, i et 
samarbeid mellom regionale og lokale krefter. Disposisjonen vil gi den tryggheten som trengs for at 
distriktet kan ta ekstra sats med tid og ressurser til tilrettelegging av barne- og ungdomssatsingen. 
Erfaringen vår er at vi over tid lykkes med å finansiere denne typen satsinger med eksterne midler, 
men det trengs en trygghet og en ekstra push i starten for å gjøre det mulig. 
 

5. Opprettholde nåverdien av distriktets fond     329 123,- 
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HANDLINGSPROGRAM 2022   
 

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 PROIRITERE! 

I RØDE KORS I HORDALAND PRIORITERER VI: 

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

kapasitet og verving av flere medlemmer/frivillige 

• Å være gode på BARK, RØFF, unge i sårbare livssituasjoner og internasjonalt 

samarbeidsprosjekt 

• Å være faglig rådgiver og pådriver for Røde Kors ungdom, Ferie for alle og leksehjelp 

• Å være nysgjerrig på elektroniske verktøy for koblingsaktiviteter og beredskap for plutselig 

stor pågang av nye frivillige pga. eksterne hendelser 

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 fokus på, i hele distriktet. 

Andre lokale behov tas med i lokale handlingsplaner. 
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Målkartet til Røde Kors i Norge 2021 – 2023 

 

 

 

 

Målkartet ble besluttet av Landsmøtet oktober 2020. 
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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 

• Videreutvikle Røde Kors Hjelpekorps som en sentral, tydelig og kompetent aktør i 

redningstjenesten, beredskapsarbeidet og helsetjenesten.  

• Videreutvikle Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom som sentrale, kompetente og 

tydelige aktører i beredskapsarbeidet.  

• Opprettholde og videreutvikle Røde Kors Beredskapsvakt. Motivere eksisterende frivillige 

til å melde seg som beredskapsvakt.  

• Tilby, og gjennomføre, gode beredskapsøvelser  

• Opprettholde, utvikle og øve varslingssystemene  

• Ha systematisk dialog, avklarte roller og samarbeidsavtaler om beredskap med alle 

kommunene og andre aktører innen beredskap 

• Sørge for at alle som opptrer på vegne av Røde Kors har kunnskap om førstehjelp og 

psykososial førstehjelp.  

• Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og kunnskap om egenberedskap.  

• Tilby førstehjelps- og friluftsopplæring til barn og unge.  

• Rekruttere og beholde flere blodgivere.  
 

Nasjonale indikatorer Desember 2021 Årsambisjon 2022 

Antall godkjente hjelpekorpsere 551 620 

Andel kommuner med skriftlig samarbeidsavtale med 

Røde Kors om beredskap 

100% 100% 

Svarprosent på søksoppdrag i SAR-systemet 98% 96% 

Gjennomført beredskapsøvelse i distriktet 100% 100% 
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Nasjonale indikatorer Desember 2021 Årsambisjon 2022 

Antall frivillige som har gjennomført 

førstehjelpsopplæring 

372 400 

Antall frivillige som har gjennomført beredskapskurs 14 150 

 

Distriktets indikatorer Årsambisjon 2022 

1. 5 deltakere fra alle områdene i Hordaland på 

ASOR barmark og 5 deltakere på ASOR Vinter.  

5 

2. Øke kompetanse og bevissthet rund FSOR. Sørge for å få bevissthet rundt dette i 

hele distriktet  
3. 5 personer med på KOV-kurs (kvalifisert 

operativ veiledning). 

5 

4. Kartlegge hva som påvirker aksjonsoppmøte. Hvordan kan vi øke oppmøtet? 

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 nye medlemmer  

6. Beholde frivillige.  540 

7. Arrangere videregåendekurs i distriktet, og 

på regionnivå hvor dette er hensiktsmessig. Med 10% 

flere deltakere i 2022. 

 

8. Bidra med koordinering av kvalifiserende kurs 

hvor dette trengs. 

Hvor mange korps har fått hjelp? 

9. 20 deltakere på LSOR. 20 

10. Minst 1 storøvelse i hvert område.  Gjennomføre øvelse i alle fem områder  

11. Arrangere øvelser tilpasset alle 

kunnskapsnivåer. 

Sørge for at alle øvelser blir gjennomført 

med mål  

12. Informere direkte til korps om aktuelle og 

relevante kurs. 

Lage en god oversikt over kurs og 

kurskalender  

13. Lage en veileder om nødvendig utstyr som 

korpsene må ha.  

En veileder skal være på plass  
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Distriktets indikatorer Årsambisjon 2022 

14. Bistå med informasjon om muligheter for å 

søke om støtte til utstyr. 

Være tidlig ute med å informere om 

søknadsfrister og tilby kurs i å søke 

15. Oppmuntre til at fagpersoner deltar på 

instruktørkurs. 

Målretta felles strategi slik at ting ikke 

blir tilfeldig 

16. 10 nye instruktører i Hordaland. 10 

17. Arrangere Kvalifisert operativ veiledning 

(KOV) i region vest.  

Kurs med 12 deltakere i region vest  

18. Følge opp status på lederutvikling i lokale 

korps. 

Hjelpe lokale korps til å ha 

lederutviklingsfokus  

19. Dekke kostnadene til første deltaker fra 

hvert korps på A- og F-nivå. 

12 

20. 2 deltakere på FSOR. 2 

21. Arrangere områdeseminarer i operativ bruk 

av digitale verktøy. Utdanne lokale «superbrukere» i 

hvert korps og opprette en ressursgruppe på 

distriktsnivå. 

Alle fem områdene skal bruke digitale 

verktøy på aksjon  

22. Innføring av digitale hjelpemidler innen søk 

og redning. 

Ha på plass opplæringsstrategi på 

medlemsnivå i korpsene  

23. 10 deltakere på videregående skredredning 10 

24. 10 deltakere på ferdselskurs 10 

25. Opprettholde skredgruppen i Hordaland Legge til rette for en samling for å 

opprettholde kompetansen i gruppen  

26. 2 deltakere på fagkurs skred  2 

27. 10 deltakere på VSJØ. 10 

28. Bidra til rekruttering av frivillige til 

hjelpekorpset, og et mål om 5 % flere godkjente ved 

utgangen av perioden. 

5 % flere 

29. Støtte oppunder eksisterende RØFF-tilbud, 

og etablere RØFF i minst 2 foreninger som ikke har 

dette tilbudet i dag. 

Få en oversikt over RØFF avdelinger i 

Fylket og legge til rette for utvikling av 2 

nye  

30. Ha 20 deltakere fra Hordaland på VFØR (og 

oppfordre til deltakelse i andre regioner) 

20 
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Distriktets indikatorer Årsambisjon 2022 

31. Arrangere DM/RM med fem lag fra Hordaland  RM med fem lag fra Hordaland  

 32. Arrangere sminke- og markørkurs med plass 

til 12 deltakere. 

12 

33. 10 deltakere på ATV-kurs og 12 deltakere på 

snøskuterkurs. 

22 

34. Informere om regionale og nasjonale 

støtteordninger. 

Sjå punkt 14.  

35. God rolleavklaring mellom frivillige og 

ansatte. 

Klart og tydelig  

36. Bruke Røde Kors-vurderingen i 

beredskapsarbeidet 

Aktivt bruke Røde Kors-vurderingen i 

beredskapsarbeid  

37. Delta på en fullskala samvirkeøvelse per år, 

per område dersom slik blir arrangert.  

Bli flinkere til å samarbeide på tvers med 

profesjonelle aktører  

38. Legge til rette for øvelser og annen faglig 

oppdatering i samarbeid med eksterne aktører i 

Hordaland. 

Bli en aktør som tar initiativ til 

samarbeid mellom aktører i hele 

Hordaland 

39. Bistå til lokal kompetanse på gjennomføring 

av øvelser. 

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. 

Få på plass en oversikt over nødvendig 

beredskapsutstyr for å redde liv 

41. Jobbe for å opprettholde god drift i 

operative hjelpekorps.   

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». 

Gjennom motivasjon og målretta 

veiledning bygge disse korpsene opp 

igjen med solid fagkompetanse. 
43. Ha samarbeid og korpsledelse som tema på 

lederkurs og samlinger. 

Ha fokus på dette på ledersamlinger i 

tillegg vil dette også være med på 

lagledersamling.  
44. Styrke mediehåndteringsarbeidet i samarbeid 

med lokale ledd.  

Få opp lokal kompetanse på Talsmann, 

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. 

Nå ut til de korpsene som ikke deltar på 

ledersamling også  
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Distriktets indikatorer Årsambisjon 2022 

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  

 

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 

De fleste barn og unge i Norge har et godt liv med gode muligheter til utvikling. Likevel er det et 

økende antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og som derfor opplever å stå utenfor 

fellesskapet og ikke har de samme mulighetene til utvikling og deltakelse. Det er en økning i antall 

unge som rapporterer om psykiske plager, følelse av ensomhet og depressive symptomer. En for 

stor andel fullfører ikke skolen, og flere står i fare for å begå kriminalitet og vold. Uforutsette 

hendelser som epidemier eller økt migrasjon øker risikoen for at flere barn og unge i samfunnet vårt 

blir sårbare. 

 

Årsakene til at mange barn og unge har det vanskelig, er sammensatte. Gjennom å videreutvikle og 

styrke vår innsats for barn og unge, og deres familier, skal Røde Kors gjøre en enda tydeligere 

forskjell. Tidlig innsats er avgjørende for at humanitære utfordringer ikke skal følge den enkelte 

gjennom livet.  
 

Distriktets prosjekter og leveranser for å nå mål 

Prosjekt og leveranser Sammenheng med mål 

47. Være et talerør for unge stemmer. Sikre 

ung medvirkning. 

Røde Kors Ungdom 
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Prosjekt og leveranser Sammenheng med mål 

48. Fremme viktigheten av sosiale 

møteplasser for ungdom og tilrettelegge for 

at dette eksisterer flest mulig steder.  

Røde Kors Ungdom 

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 

50. Fremme tematikken gjennom   

tilretteleggingen av omsorgsaktiviteter. 

Styrke fokus på enslige mindreårige og 

vennefamilie. 

Røde Kors Omsorg 

51. Det legges til rette for at flest mulig 

lokalforeninger har aktiviteter for barn og 

unge.  

Røde Kors Omsorg 

52. Bidra til likeverd og synliggjøre 

ressursene i målgruppen gjennom 

tilrettelegging for aktiviteter for barn og 

unge.  

Røde Kors Omsorg 

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 

54. Fremme ung innflytelse i omsorgsrådet 

og distriktsstyret.  

Røde Kors Omsorg 

 

Nasjonale indikatorer Desember 2021 Årsambisjon 2022 

Antall frivillige i aktiviteter for barn og unge 572 620 

Antall frivillige i aktiviteter for Røde Kors Ungdom 130 140 

Antall deltagere i Ferie for alle 171 500 

Antall deltagere Fellesverk 542 1 200 

Antall BARK-grupper 23 29 

Svarprosent Kors på halsen 64% 75% 
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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 

Ensomhet og utenforskap utgjør betydelige humanitære utfordringer i samfunnet. Årsakene til disse 

utfordringene er både strukturelle og individuelle. Trender som migrasjon, urbanisering, økt 

effektivisering av arbeidslivet, sosioøkonomisk ulikhet og at det er mindre naturlig å møtes på tvers 

av aldersgrupper, bidrar til økt stigmatisering, ekskludering og ensomhet. Antall personer med 

kroniske lidelser og endring i alderssammensetningen i kommunene, gjør at presset på offentlige 

helse- og omsorgstjenester blir større, og behovet for tiltak og frivillig innsats blir derfor viktig. 

Samtidig ser vi at uforutsette hendelser eller endringer som epidemier og migrasjon, skaper behov 

for tiltak som kan håndtere nye former for ensomhet og grunnleggende humanitære behov. 

Gjennom å videreutvikle og styrke vårt tilbud av ulike former for lavterskeltilbud, felles 

møteplasser, tiltak for nettverksbygging og én-til-én-kontakt for ulike grupper i hele Norge, skal 

Røde Kors gjøre en enda tydeligere forskjell.  
 

Distriktets prosjekter og leveranser for å nå mål 

Prosjekt og leveranser Sammenheng med mål 

55. Synliggjøre humanitære utfordringer 

som vi ser i aktivitetene våre. Fremme saker 

og være talspersoner for unge.  

Røde Kors Omsorg og Ungdom 

56. Satse på Treffpunkt, koblings- og 

gruppeaktiviteter gjennom 

Ensomhetsprosjektet. Redusere stigma rundt 

ensomhet.  

Røde Kors Omsorg og Ungdom 
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Prosjekt og leveranser Sammenheng med mål 

57. Fremme at befolkningens 

sammensetning gjenspeiles i omsorgsrådet 

og distriktsstyret.  

Røde Kors Omsorg 

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. Styrke arbeidet med 

Vitnestøtteaktiviteten. 

Røde Kors Omsorg 

59. Tilrettelegge for at alle som ønsker kan 

ha et frivillig engasjement.  

Røde Kors Ungdom 

60. Styrke arbeidet med 

Vitnestøtteaktiviteten, etablere en 

ressursgruppe på 5-6 personer og bli 50 

aktive frivillige  

Røde Kors Omsorg 

 

Nasjonale indikatorer Desember 2021 Årsambisjon 2022 

Antall frivillige i aktiviteten Besøkstjeneste 916 950 

Antall frivillige i aktivitet for flyktninger og 

innvandrere 

236 450 

Dekningsgrad frivillige i aktiviteten visitortjenesten i 

fengsler med soningsplasser på høyt sikkerhetsnivå 

16% 21% 

Antall deltagere i aktiviteten Nettverk etter soning 29 55 
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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  
 

 

 

Nasjonale indikatorer Desember 2021 Årsambisjon 2022 

Antall arrangementer åpent for eksternt publikum 

med humanitære behov som tema arrangert av 

distriktsforeninger 

0 2 

Antall møter gjennomført av distriktsforeninger med 

fylkes-/stortingspolitikere 

4 5 

Distriktsforeningen bruker verktøyet samfunnspuls 1 1 

 

 

Distriktets indikatorer Årsambisjon 2022 

61. Tilby opplæring og rådgiving i vurdering av lokale 

humanitære behov og bruk av "Røde Kors 

vurderingen" 

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. 

Tilby kurs til alle frivillige om hvordan 

man kan være en god talsperson for 

Røde Kors 
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Distriktets indikatorer Årsambisjon 2022 

63. Tilby kurs og opplæring i alle typer 

informasjonsarbeid. Tilby støtte i arbeidet med 

lokale enkeltsaker. 

Sette opp kurs lokalt og på distriktets 

samlinger og kurshelger.  

64. Utvikle nettverk med myndigheter, private 

aktører, forskningsmiljøer og andre organisasjoner. 

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.  

Tilby opplæring i dette arbeidet til 

lokale ledd. 

66. Være aktiv i alle relevante medier på saker av 

allmenn interesse for hele eller deler av distriktets 

geografi. 

Lære opp tillitsvalgte, frivillige og 

ansatte i talspersonsrollen og bruke dem 

aktivt i denne rollen. 

 

 

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  
 

 

 

Nasjonale indikatorer Desember 2021 Årsambisjon 2022 

Antall frivillige 4 806 5 700 

Andel frivillige som er fornøyd eller meget fornøyd 

med kommunikasjonen med og mellom frivillige i 

Røde Kors 

NA 50% 

Antall medlemmer rekruttert av lokalforeninger 696 1 200 
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Distriktets indikatorer Årsambisjon 2022 

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 

Tilby webinar og fysiske kurs både lokalt og på 

distriktsnivå 

68. Tilby behovsrettede lederkurs på 

flere nivå og innen flere fag- og 

aktivitetsområder 

Arrangere ledersamlinger med kurs og 

kompetanseheving.  

69. Arrangere lederkurs og 

ledersamlinger etter behov. Arrangere 

lokalforeningssamling i årsmøtehelgen. 

Arrangere lokalforeningslederseminar 

om høsten. 

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. 

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. 

Tilby webinar og fysiske kurs lokalt.  

72. Tilby kurs for valgkomiteer. Tilby webinar og fysiske kurs i september/oktober. 

73. 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. 

 

 

Kurs og arrangement 

Omsorgssamling  
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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  
 

 

 

Nasjonale indikatorer Desember 2021 Årsambisjon 2022 

Antall gjennomførte kurs i lederutvikling ved lokal- 

eller distriktsforening 

0 7 

Andel lokalforeninger med ungdomsrepresentant i 

styret (under 30 år) 

32% 40% 

 

 

Distriktets indikatorer Årsambisjon 2022 

74. Arrangere beredskapskurs for ledere.  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. 

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. 

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, oppstartkonferanser, ledermøter og 

andre arenaer med dette som tema.  

Ha kontinuerlig fokus på Sjekkliste for 

velfungerende lokalforeninger 

78. Fornye beredskapsplanverk iht. gjeldene og nye 

planverk fra nasjonalkontoret. 

Lage nytt planverk basert på erfaringene 

fra pandemien og de malene som 

nasjonalkontoret utvikler.  



 

Side 101 av 145 
 

 

 

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 2021 Årsambisjon 2022 

Årlig reduksjon i CO2-ekvivalenter fra flyreiser i Røde 

Kors  

NA -10% 

Andel lokal- og distriktsforeninger med godkjent 

GDPR-protokoll 

79% 100% 

 

 

Distriktets indikatorer Årsambisjon 2022 

79. Tilby kurs og kompetanseheving på hvordan søke 

og rapportere på midler.  

Avholde minst 2 kurs. 
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BUDSJETT         

 

BUDSJETT 2022
Konto Kontonavn Budsjett 2022 Regnskap 31.12.2021 Budsjett 2021

3020 Annonsesalg, avgiftspliktig -370 000 -360 891 -300 000 

3210 Deltageravgift, inntekt -1 398 000 -356 527 -1 600 400 

3290 Div inntekter, utenfor avg omr -100 000 -2 685 842 -325 000 

3320 Medlemskontigent -350 000 -346 711 -360 000 

3330 Adm Tilskudd fra NRKors -7 315 010 -7 451 823 -7 256 000 

3331 Akt Tilskudd fra NRKors -8 407 409 -14 626 519 -5 055 800 

3332 Kursstøtte fra NRKors 0 -414 900 0

3334 Fond for lokal aktivitet Distr (frie) -725 300 -664 000 -745 750 

3336 Tilskudd fra andre (RK-Ledd m fl) -240 000 -240 000 -243 500 

3398 PRO-BONO fra NRKors; Administrative tjenester -1 455 104 -1 600 036 -1 299 900 

3412 Statstilskudd -1 955 858 -650 000 0

3440 Fylkeskommunale tilskudd -460 000 -1 433 198 -460 000 

3450 Kommunale tilskudd -300 000 -590 000 -590 000 

3460 Andre offentlige tilskudd 0 -730 000 0

3481 Momskompensasjon 0 -1 255 976 0

3486 Kompensasjon Corona 0 -282 677 0

3600 Leieinntekter utleie lokaler 0 -635 626 -660 000 

3900 Bundne bidrag, gaver -100 000 -30 550 -101 500 

6910 Ubundne bidrag, gaver 0 -200 0

3911 Grasrotandelen -65 000 -62 392 -50 000 

3912 Panto 0 -12 082 0

3920 Innsamlet i aksjoner 0 -567 100 -50 600 

3921 Utbetalt fra askjoner 0 582 096 50 600

SUM INNTEKTER -23 241 681 -34 414 954 -19 047 850 

4300 Varekjøp med fradrag 260 000 253 697 200 000

SUM VAREKOSTNADER 260 000 253 697 200 000

5090 Viderefakturert lønn 11 641 200 11 486 934 9 422 500

5091 Viderefakturert lønn LF (lokalforeninger) -1 872 117 -2 332 292 -1 878 603 

5899 Viderefakturert refusjon NAV fra RK 0 -341 141 0

5900 Gaver/blomster ansatte 10 000 0 10 000

5910 Kantineutgifter 80 000 0 80 000

5931 Andre personalforsikringer 80 000 79 534 55 000

5980 Stillingsannonser 5 000 0 5 000

5990 Diverse utgifter, personale 10 000 108 043 10 000

5999 Viderefakturert andre Personalkostn fra RK 0 10 756 30 700

SUM LØNN- OG PERSONALKOSTNADER 9 954 083 9 011 833 7 734 597

6050 Avskrivning transportmidler 260 000 219 030 275 000

6060 Avskrivning inventar 0 93 050 0

6100 Frakt 4 000 0 4 000

6199 Viderefakturert frakt og transportkostnader fra RK 0 2 058 0

6300 Leie lokaler 1 325 000 1 471 252 1 320 000

6301 Leie lokaler eksternt 0 359 724 0

6304 Leie infrastruktur 12 500 0 15 000

6305 Leie lokaler, viderefakturert -662 500 -241 665 

6340 Lys, varme 76 000 75 000 150 000

6360 Renhold 70 000 61 780 150 000

6370 Driftskostnader, lokaler 10 000 0 10 000

6400 Leie kontorutstyr 30 000 0 30 000

6420 Leie EDB-utstyr, inkl. lisens 5 700 61 078 0

6430 Leie eksternt utstyr 53 000 7 155 55 000

6440 Leie transportmidler 227 000 29 207 225 800

6499 Viderefakturert leie maskiner,inventar m.m. fra RK 0 2 708 0

6500 Verktøy 0 2 943 0

6540 Inventar og utstyr 164 000 180 504 249 000

6545 Sambandsutstyr 62 000 87 216 33 000

6560 Forbruksmateriell 28 500 2 008 29 500

6599 Viderefakturert verktøy, inventar osv. fra RK 0 44 593 2 000

6601 Indre vedlikehold lokaler 35 000 8 660 0

6620 Reparasjon/Vedlikehold, div utstyr 64 000 96 984 24 000

6621 Serviceavtaler 0 11 124 0

6700 Revisjon 120 000 101 232 120 000

6740 Konsulentbistand 0 497 556 0

6760 Honorarer, ikke oppgavepliktige 0 0 20 000

6798 PRO-BONO fra NRKors; Administrative tjenester 1 455 104 1 600 036 1 299 900

6800 Kontorrekvisita 76 000 22 458 84 000

6820 Trykksaker 0 28 419 0

6830 Kursmateriell 51 500 0 33 600

6840 Aviser og tidsskrifter, innkjøpt til huset 5 000 3 348 10 000

6890 Diverse kontorkostnader 465 000 2 375 25 000

6899 Viderefakturert frakt og transportkostnader fra RK 20 000 6 599 44 500

6900 Telefon 65 000 81 380 54 000

6906 Øvrig elektronisk kommunikasjon 7 000 6 828 0

6920 Samband 65 000 59 993 40 000

6921 Alarmtelefoner 28 000 127 612 28 000

6940 Porto 3 500 0 6 500

6999 Viderefakturert telefon og porto fra RK 19 500 45 302 35 000

SUM KONTORKOSTNADER 4 144 804 5 157 546 4 372 800

Hordaland RK DK totalt
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LOKALFORENINGENES STØTTE TIL DISTRIKTETS BUDSJETT FOR 2022 
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 13 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 2022 settes til kr 0,- per medlem. 
 
 
 
 

BUDSJETT 2022
Konto Kontonavn Budsjett 2022 Regnskap 31.12.2021 Budsjett 2021

7000 Drivstoff, transportmidler 31 200 1 664 60 000

7020 Vedlikehold inkl service, transportmidler 0 6 250 0

7051 Fast parkering-,bom-,piggdekkavgift, transportm 15 000 11 187 20 000

7099 Viderefakturert kostnader transportmidler fra RK 28 800 16 771 10 500

7140 Reisekostnader 294 500 302 851 242 000

7141 Refusjon reiseutlegg tillitsvalgte 79 500 46 762 87 000

7160 Oppholdsutgifter etter regning 3 617 500 1 252 989 3 338 400

7170 Bevertning 13 000 0 68 000

7199 Viderefakturert reisekostnader fra RK 538 350 104 858 528 750

7320 Markedsføring/kampanjer 75 000 30 381 75 600

7340 Profileringsartikler 11 500 3 044 11 500

7350 Annonsering 12 500 0 12 500

7360 Møteutgifter og representasjon 66 000 18 001 70 100

7399 Viderefakturert rekl.- og represent.kostn. fra RK 500 5 208 0

7400 Kontingenter 10 000 9 000 10 000

7420 Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag 379 000 407 511 330 975

7499 Viderefakturert kontingent- og gavekostn. fra RK 0 20 853 0

7500 Forsikring 50 000 48 946 50 000

SUM REISER, MØTER OG MARKEDSFØRING 5 222 350 2 286 274 4 915 325

7601 Aktiviteter 314 000 2 832 807 563 525

7603 Deltageravgift kurs/övelser 125 000 180 454 218 000

7604 Sentrale kurs 20 000 0 5 000

7605 Bevertning aktiviteter 79 000 44 383 68 500

7606 Aktivitetsutstyr 0 945 0

7699 Viderefakturert kostnader aktiviteter fra RK 5 000 68 198 5 000

7770 Purre- og inkassokostnader 0 1 485 0

7790 Andre kostnader / Diverse utgifter 0 -88 586 0

7840 Avsetning tap på fordringer 0 -123 263 0

SUM AKTIVITETER, KURS OG ANDRE ARR. 543 000 2 916 423 860 025

SUM TOTALE DRIFTSKOSTNADER 20 124 237 19 625 773 18 082 747

8030 Renteinntekter bank 0 -74 281 0

8070 Annen finansinntekt 0 -118 582 0

8130 Bankomkostninger 5 000 8 573 5 000

SUM FINANS 5 000 -184 290 5 000

8710 Tilskudd lokale ledd 4 141 300 12 200 718 1 830 000

8740 Andre tilskudd 0 5 200 000 60 000

SUM TILSKUDD 4 141 300 17 400 718 1 890 000

AKTIVITETSRESULTAT 1 028 856 2 427 246 929 897
8910 Inn FK EP (D) 0 641 0

8930 Inn FK SP (D) 0 6 176 563 0

8931 Ut FK SP (K) -1 030 000 -8 383 574 -930 000 

8951 Ut Annen formålskapital (K) 0 -3 350 000 0

SUM DISPONERINGER -1 030 000 -5 556 370 -930 000 

SJEKK -1 144 -3 129 123 -103 

Hordaland RK DK totalt
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BUDSJETT 2022 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Årsmøtet vedtar dette budsjettforslaget som budsjett for Hordaland Røde Kors for 2022. 
 
 
BUDSJETT 2023 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Årsmøtet vedtar at midlertidig driftsbudsjett for 2023, fra 1. januar 2023 og frem til vedtak av ordinært 
budsjett for 2023, på ordinært årsmøte i 2023 skal være: 
 
"Budsjettet for 2022, justert for ordinær lønns- og prisvekst, samt eventuelle ekstraordinære disposisjoner 
som distriktsstyret måtte finne påkrevd i perioden." 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING  
DISTRIKTSSTYRET 
2. nestleder Tor Eivind Moss   Finse Røde Kors  2 år 2022-2024 
Styremedlem Idar Sunde   Bergen Røde Kors  2 år 2022-2024 
Styremedlem Janne Mortensen  Fjell Røde Kors   2 år 2022-2024 
1. varamedlem Ida Dolonen-Marthinussen Kvinnherad Røde Kors  1 år 2022-2023 
2. varamedlem Nils Vidar Hopland  Nordhordland Røde Kors 2 år 2022-2024 
    
Det foreligger ingen andre forslag på kandidater til disse vervene. 
 
 
KONTROLLKOMITEEN 
Medlem Alf Magne Tveit   Stord Røde Kors  2 år 2022-2024 
1. varamedlem Aleksander Bjelland  Kvinnherad Røde Kors  2 år 2022-2024 

2. varamedlem Elin Bye    Voss Røde Kors   1 år 2022-2023 
 
Det foreligger ingen andre forslag på kandidater til disse vervene. 
 
 
Hordaland den 11. februar 2022 
 
 
Svein Buer(s)   Rune Skaar(s)   Sølvi Eltvik(s) 
Leder    Medlem   Medlem 
 
 
 
 
 
DISTRIKTSSTYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE VED VALG PÅ ÅRSMØTET 2022 
Distriktsstyret foreslår for årsmøtet å velge følgende kandidater til verv på valg i valgkomiteen for 
Hordaland Røde Kors: 
 
Leder  Svein Buer   Odda Røde Kors  2 år  2022-2024 
Medlem Solveig Stølås   Etne Røde Kors   2 år 2022-2024 
2 varamedlem Vigdis Sand Torvanger  Arna og Åsane Røde Kors 2 år 2022-2024 
 
 
Det er ingen andre forslag til valgkomiteen. 
 
 
Midtun den 31 januar 2022 
 
 
Bjørn Arild Fjeldsbø (s)  Nina S Sælen (s)  Vigdis Sand Torvanger (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  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      d-rådsleder hjelpekorps 2021-2023 
Styremedlem      d-rådsleder omsorg  2021-2023 
Styremedlem      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  Aleksander Bjelland  Kvinnherad 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 
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PRESENTASJON AV KANDIDIATER PÅ VALG  
PRESENTASJON AV KANDIDATER PÅ VALG 

Navn: Ida Dolonen-Marthinussen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg heter Ida Dolonen-Marthinussen og bor i kvinnherad kommune. Født i 1977. Jeg er gift og 2 barn. 

Jobber som avdelingsleder innen Rus-og psykiske helsetenester i kommunen. Opprinnelig sykepleier med 

videreutdanning innen rus- problematikk. Studerer for øyeblikket organisasjon og ledelse, 

videreutdanning.  

Opprinnelig fra Vadsø i Troms- og Finnmark fylke, og har bodd her siden 2005.  

Jeg ble medlem i Kvinnherad røde kors høst 2020, og ble godkjent hjelpekorpser barmark november 2021.  

Jeg sitter som styremedlem i lokallaget og er rådsmedlem i hjelpekorpset i kvinnherad.  

Min motivasjon for å stille til valg er å kunne bidra inn både geografisk og med min kompetanse, i tillegg til 

å bli enda bedre kjent i organisasjonen som Røde kors representerer.  

Stiller til valg som: 1. varamedlem i distriktsstyret 
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Navn: Nils Vidar Hopland  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nils Vidar er ein svært erfaren Røde Korser, som har vært med i Røde Kors i over 20 år. Han har vært innom 
alle vervene i hjelpekorpset, vært mange år i Nordhordland Røde kors, og vært i distriktsråd for 
hjelpekorps. No er han regionleder vest for hjelpekorpsene. Lokalt har han bidratt med sin kunnskap lenge, 
mest for hjelpekorpset, men har også bidratt til at omsorgsaktivitetene og ungdomsaktivitetene har kunne 
holdt seg gående.  
 
Stiller til valg som: 2. varamedlem i distriktsstyret 
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Navn: Aleksander Bjelland 

 

 

Aleksander Bjelland er født i Odda 1991, starta i Odda Røde Kors Hjelpekorps i 2019, flytta til Kvinnherad 

2020, og har vært med i Kvinnherad Røde Kors siden 2020. Hatt rolle som vara til Hjelpekorps rådet og vara 

til styret i lokalforeningen. Han har også vært med i valgkomiteen til Hjelpekorpset og Lokalforening. Er 

aktiv i Hjelpekorpset i Kvinnherad. Aleksander jobber som tung-bilmekaniker.  

Stiller til valg som: 1. varamedlem til kontrollkomiteen.  
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Navn: Elin Bye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verv   

2018 - dd  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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Del 2 – TIL INFORMASJON 
  

Oversikten under viser medlemmer og frivillige fordelt på hver lokalforening i Hordaland: 

Lokalforening Nyregistrerte Stoppede Betalende Frivillige 
Arna og Åsane Røde Kors 216 218 1619 246 

Askøy Røde Kors 9 116 675 152 

Austevoll Røde Kors 9 15 105 41 

Bergen Røde Kors 304 670 3973 900 

Bømlo Røde Kors 14 77 430 118 

Dale Røde Kors 5 24 173 93 

Eidfjord Røde Kors 2 5 55 65 

Eksingedalen og Modalen Røde Kors 2 1 4 1 

Etne Røde Kors 15 19 243 127 

Fana Røde Kors 375 415 2542 278 

Finse Røde Kors 9 14 148 74 

Fitjar Røde Kors 2 6 12 25 

Fjell Røde Kors 19 103 716 121 

Folgefonn Røde Kors 0 0 0 0 

Fusa Røde Kors 10 13 168 93 

Granvin Røde Kors 0 0 10 14 

Halsnøy Røde Kors 3 3 16 4 

Hordaland Røde Kors 3 3 45 115 

Jondal Røde Kors 1 7 50 49 

Kinsarvik Røde Kors Hjelpekorps 15 15 127 121 

Kinsarvik Røde Kors Omsorg 0 0 0 8 

Kvinnherad Røde Kors 22 48 351 191 

Laksevåg Røde Kors 192 166 1043 129 

Nordhordland Røde Kors 47 104 847 212 

Norheimsund Røde Kors 6 11 197 122 

Odda Røde Kors 10 44 315 189 

Os Røde Kors – Hordaland 38 120 766 169 

Osterøy Røde Kors 5 35 259 70 

Røldal Røde Kors 4 7 61 68 

Samnanger Røde Kors 4 17 148 146 

Stord Røde Kors 21 66 587 205 

Sund Røde Kors 15 22 212 62 

Sveio Røde Kors 0 5 31 21 

Tysnes Røde Kors 2 21 97 57 

Tyssedal Røde Kors 1 7 70 57 

Ulvik Røde Kors 4 2 80 63 

Unneland Røde Kors 0 0 2 2 

Vaksdal Røde Kors 3 8 174 82 

Voss Røde Kors 42 79 786 365 

Vossestrand Røde Kors 7 15 139 45 

Øygarden Røde Kors 4 13 91 6 

Øystese Røde Kors 3 10 165 117 
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Ålvik Røde Kors 3 3 43 31 

Ålvik Røde Kors Omsorg 0 0 0 11 

Totalt 2502 3243 18446 4959 
 

Disse summerte tallene fra tabellen sammenfaller ikke med tallene i oversikten over. 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.  
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Grasrotandelen, tabell         

Lokalforeningene i Hordaland Røde Kors har mottatt kroner 2 158 915 fra Grasrotandel i 2021. Det er en 

økning på 2 % sammenlignet med 2020. 

 

 

 

 

 

Grasrotandel 2021

Arna og Åsane Røde Kors 119 349                               

Askøy Røde Kors 113 535                               

Austevoll Røde Kors 27 213                                 

Bergen Røde Kors 266 181                               

Bømlo Røde Kors 53 949                                 

Dale Røde Kors 49 975                                 

Eidfjord Røde Kors 83 348                                 

Etne Røde Kors 51 429                                 

Fana Røde Kors 55 176                                 

Finse Røde Kors 27 289                                 

Fjell Røde Kors 43 351                                 

Fusa Røde Kors 21 889                                 

Hordaland Røde Kors distrikt 58 723                                 

Kinsarvik Røde Kors 38 179                                 

Kvinnherad Røde Kors 91 328                                 

Laksevåg Røde Kors 89 819                                 

Nordhordland Røde Kors 57 868                                 

Norheimsund Røde Kors 66 772                                 

Odda Røde Kors 83 058                                 

Os Røde Kors 139 470                               

Osterøy Røde Kors 33 279                                 

Røldal Røde Kors 23 785                                 

Samnanger Røde Kors 34 827                                 

Stord Røde kors 105 810                               

Sund Røde Kors 3 682                                   

Tysnes Røde Kors 14 788                                 

Tyssedal Røde Kors 37 013                                 

Ulvik Røde Kors 19 044                                 

Vaksdal Røde Kors 34 523                                 

Voss Røde kors 169 270                               

Vossestrand Røde Kors 67 994                                 

Øygarden Røde Kors 40 245                                 

Øystese Røde Kors 30 011                                 

Ålvik Røde Kors 6 742                                   

2 158 915                            
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Momskompensasjon tabell        

 

 

 

 

 

Søkt beløp Tildelt beløp

Arna og Åsane Røde Kors 103 322                 109 714               

Askøy Røde Kors 126 208                 126 208               

Austevoll Røde Kors 41 445                    41 445                 

Bergen Røde Kors 1 566 824              1 566 824            

Bømlo Røde Kors 86 654                    86 645                 

Eidfjord Røde Kors 23 231                    23 231                 

Etne Røde Kors 48 368                    48 368                 

Fana Røde Kors 79 101                    79 101                 

Finse Røde Kors 21 378                    23 468                 

Fjell Røde Kors 35 487                    35 487                 

Fusa Røde Kors 10 705                    10 705                 

Hordaland Røde Kors distrikt 1 255 976              1 255 976            

Kinsarvik Røde Kors 35 066                    35 066                 

Kvinnherad Røde Kors 23 721                    23 721                 

Laksevåg Røde Kors 68 904                    86 685                 

Nordhordland Røde Kors 83 782                    83 782                 

Norheimsund Røde Kors 37 640                    37 640                 

Odda Røde Kors 45 027                    45 027                 

Os Røde Kors 65 249                    70 642                 

Osterøy Røde Kors 50 217                    50 217                 

Røldal Røde Kors 11 559                    11 559                 

Samnanger Røde Kors 22 153                    22 153                 

Stord Røde kors 59 888                    59 888                 

Sund Røde Kors 18 703                    18 703                 

Tysnes Røde Kors 6 642                      6 642                   

Tyssedal Røde Kors 26 588                    26 588                 

Ulvik Røde Kors 23 372                    23 372                 

Vaksdal Røde Kors 26 579                    26 579                 

Voss Røde kors 136 072                 136 072               

Vossestrand Røde Kors 24 626                    24 626                 

Øystese Røde Kors 28 178                    29 111                 

Ålvik Røde Kors 8 315                      12 633                 

4 200 980              4 237 878            
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Panto tabell          

Lokalforeningene i Hordaland Røde Kors har mottatt kroner 6 371 967 fra Pantelotteriet i 2021. Det er en 

økning på 22 % sammenlignet med 2020. 

 

 

Panto 2021

Arna og Åsane Røde Kors 634 710                              

Askøy Røde Kors 350 351                              

Austevoll Røde Kors 67 484                                

Bergen Røde Kors 1 513 886                           

Bømlo Røde Kors 108 453                              

Dale Røde Kors 17 238                                

Eidfjord Røde Kors 7 196                                  

Eksingedalen og Modalen Røde Kors 190                                      

Etne Røde Kors 31 277                                

Fana Røde Kors 955 354                              

Fitjar Røde Kors 30 948                                

Fjell Røde Kors 238 497                              

Fusa Røde Kors 62 529                                

Granvin Røde Kors 587                                      

Halsnøy Røde Kors 13 228                                

Hordaland Røde Kors distrikt 12 097                                

Jondal Røde Kors 14 647                                

Kinsarvik Røde Kors 15 924                                

Kvinnherad Røde Kors 135 412                              

Laksevåg Røde Kors 623 754                              

Nordhordland Røde Kors 413 269                              

Norheimsund Røde Kors 48 730                                

Odda Røde Kors 60 038                                

Os Røde Kors 290 154                              

Osterøy Røde Kors 63 869                                

Røldal Røde Kors 1 088                                  

Samnanger Røde Kors 49 129                                

Stord Røde kors 195 703                              

Sund Røde Kors 67 694                                

Sveio Røde Kors 46 910                                

Tysnes Røde Kors 37 558                                

Tyssedal Røde Kors 2 294                                  

Ulvik Røde Kors 967                                      

Vaksdal Røde Kors 4 375                                  

Voss Røde kors 167 614                              

Vossestrand Røde Kors 5 555                                  

Øygarden Røde Kors 58 872                                

Øystese Røde Kors 22 018                                

Ålvik Røde Kors 2 368                                  

6 371 967                           
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Aktivitetstilskudd tabell        

Aktivitet Distrikt Lokalforening Totalt 

Aktivitet i mottak - barn 70 000 30 000 100 000 

Aktivitet i mottak – voksne 25 000 20 000 45 000 

Andre oppvekstaktiviteter 83 239 96 761 180 000 

BARK 239 555 1 010 445 1 250 000 

Besøkstjeneste med hund 103 000 142 000 245 000 

Besøkstjenesten 569 000 281 000 850 000 

Fellesverket 0 1 512 667 1 512 667 

Fellesverket – arbeidstrening 0 245 000 245 000 

Fellesverket – sommerjobb  0 200 000 200 000 

Ferie for alle 2 670 410 0 2 670 410 

Flyktningguide 250 000 0 250 000 

Gatemegling 0 556 500 556 500 

Gatemegling i fengsel 0 173 000 173 000 

Gatemegling i skole 0 210 500 210 500 

Helseinfo innvandrere 60 000 0 60 000 

Hjelpekorpsløftet 0 320 000 320 000 

Juleaksjon 33 327 244 068 277 395 

Kompis 50 000 550 000 600 000 

Leksehjelp 0 700 000 700 000 

Nettverk etter soning 0 760 000 760 000 

Nettverksprosjekter 0 460 000 460 000 

Norsktrening 125 000 735 000 860 000 

Papirløse 0 300 000 300 000 

RØFF 12 000 42 000 54 000 

Sommeraktiviteter barn og unge 0 368 000 368 000 

Til topps 100 000 265 000 365 000 

Unge bosatte flyktninger 150 000 160 000 310 000 

Visitortjenesten 0 479 500 479 500 

Øvrige migrasjon 7 200 32 800 40 000 

 4 547 731 9 894 241 14 441 972 
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Del 3 – INFORMASJON AV VARIG VERDI      

Æresbevisninger tildelt av Hordaland Røde Kors 
Oppdatert per 080221 

 

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 
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012 Geir Langeland   Arna og Åsane Røde Kors 160214 

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 

 

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 
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029 Arne Jostein Jensen  Norheimsund Røde Kors  270214 

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 
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076 Kjetil Almås   Stord Røde Kors   050918 

077 Trygve Jakobsen  Stord Røde Kors   050918  

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 

 

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 
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025 Ole Høgsve   Os Røde Kors   200214 

026 Marit Turner   Voss Røde Kors   130314 

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 



 

Side 122 av 145 
 

 

 

  

 

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 
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        
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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 
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 – dd 
Thorbjørn Fosse 2020-2021 (fung. daglig leder for Lars Atle Skorpen i tiden 010620-010421) 
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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 
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 
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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 

 
I 2021 ble Askøy Røde Kors 25 år. Et helt kvart århundre med ulike aktiviteter rundt omkring på Askøy, med 
hundrevis av frivillige engasjerte opp igjennom årene, i ulike aktiviteter både ute og inne, både hjemme, på 
Røde Kors huset og på mange skoler. Men det har vært et uvanlig og utfordrende år vi har lagt bak oss, og 
jubilanten må utsette feiringen.  
 
Gatemeglerne har stått på gjennom året ved å tilby elever på ulike ungdomsskoler på Askøy både 
miniverksted og konfliktverksted, der de har gitt ungdommene kunnskap og verktøy til å selv kunne løse 
konflikter på lavest mulig nivå. En sentral del av Gatemegling sine verksteder handler om å bygge tillit og et 
positivt fellesskap. 
 

Kompis har arrangert 9 aktivitetskvelder og en Kompis-uke i sommerferien. Dette har resultert i 260 besøk 

av ungdommer i alderen 13-20 år i 2021. De har blant annet hatt spillkvelder og Quiz på Røde Kors Huset i 

Florvåg, men også hatt utflukter som Gokart, tur til Dronningen og klatrepark. 

Barnas Røde Kors og BARK ferie, har også fått gjennomføre en del aktiviteter, men med begrenset antall 
barn og påmeldinger. 
 
Besteforeldre i skolen har måttet ta pause pga av restriksjoner på skolene gjennom hele pandemien, mens 
leksehjelpen har vært litt til og fra. Besøksvennene har snudd seg rundt og blitt ringevenner i perioder der 
man ikke kan treffes. Lykken var stor når man kunne ha kickoff i november, og endelig treffes igjen på 
sykehjemmene. 
 
 
Vi har også lyst å dra frem de fantastiske frivillige som har bidratt under vaksinering og lagt ned.  
mange timer for at vi alle skal kunne gå et tryggere 2022 i møte. 
 
 

. 
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Arna Og Åsane 

2021 er historie, og vi legger bak oss et innholdsrikt år. 

Arna og Åsane Røde Kors har holdt hjulene i gang gjennom 2021, og selv om  

covid-19 har bydd på utfordringer har vi klart å gjennomføre kurs og aktiviteter for  

våre medlemmer.  

 

Sanitetsvakter 

Gjennom året har vi gjennomført mange sanitetsvakter. Vi er som alltid på plass når Åsane spiller 
sine hjemmekamper. På Bergen Fjellmaraton og Bergen-Voss var vi også til stede, i tillegg til flere 
ulike store og små arrangementer.  

Vi har også hyttevakter med ski og scooter patrulje på Kvamskogen gjennom hele vinteren. 

 

Hjelpekorpset 

Hjelpekorpset er i beredskap hver dag, hele året. 

Også 2021 ble et år med mange aksjoner. Per 13.12.21 har Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps 
bistått på 29 aksjoner og henteoppdrag. 

Det har vært mange varierende 
og krevende oppdrag. Vi har 
hjulpet turfolk i fjellet og leitet 
etter savnede, men aksjonen i 
Tokagjelet kan nok trekkes frem 
som en av de mest krevende 
aksjonene for Røde Kors i 2021. 
Arna og Åsane bisto sammen 
med hjelpekorpsere fra nesten 
alle lokallag i Hordaland + 
elveredningsgruppen fra Sogn og 
Fjordane, og gjennom dette 
krevende oppdraget ble kompetansen og handlingskraften til Røde Kors Hjelpekorps virkelig 
tydeliggjort.  

 

Medlemmer, Kompetanse og utvikling 

til tross for at covid-19 har herjet så har vi klart å styrke kompetansen i lokallaget ganske bra. 
Antallet aktive medlemmer har økt til 43 i 2021, vi er takknemlig for at flere ønsker å bidra som 
frivillig i organisasjonen.  

Kurs som er gjennomført i 2021: KSOR – Kvalifisert søk og redning, KFØR – Kvalifisert førstehjelp, 
KSJØ – Kvalifisert sjøredning er noen av kursene våre medlemmer har deltatt på. Også innen ledelse 
har vi økt kompetansen gjennom LSOR – Ledelse søk og redning.  
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Ny redningspulk 

Vi har endelig fått på plass ny 
redningspulk til scooter-
patruljen på Kvamskogen. Den 
nye pulken har overbygg som 
skjermer pasienter fra dårlig 
vær, og  

vil være et bra verktøy i kampen mot hypotermi på oppdrag i vinterfjellet. 

 

Ny båt 

Arna og Åsane er stolt medeier i Røde Kors Båten Hordaland, og nå er ny båt på vei! En 47 fots 
redningsbåt. Dette vil gi 
både beredskap, 
forebyggende arbeid, kurs 
og kompetanse på sjø, et 
løft i hele 
Hordalandsregionen. 

 

 

 

 

 

 

Austevoll 

Selv om pandemien også i 2021 har vært 
et bakteppe for alt som har skjedd i 
foreningen, har Austevoll Røde Kors hatt 
det travelt og har bidratt lokalt ved en 
rekke områder i også år. 

 

70 års jubileum  

I 2021 ble makering av 70 års jubileumet 
for stiftelsen av Austevoll Røde Kors ble 
markert med både kake, 70 års brosjyre 
om historien om foreningen og en flott samling på Gjestgiveriet i november. Der ble også trofaste og 
erfarne frivillig hedret med utdeling av nål.  

  
Beredskaps, 1, 2, 3, go 

Vi ser mer og mer resultat av å ha et høyt fokus på lokal beredskap og kunnskap om førstehjelp. Dette 
har vært prioritert i de siste årene i Austevoll. I 2021 har vi nå fått en første frivillige som er blitt 
godkjente hjelpekorps. Det er ytterlige 13 stk som er i gang med nødvendig kvalifikasjonskurs med 
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mål å få samme godkjenning. De som er i gang nå, skal i første omgang være knyttet til Fana Røde Kors 
Hjelpekorps. Dette vil gi deltakerne god erfaring og innføring i gode rutiner og aktiviteter fram til det 
kan bli mange nok austevollinger i aktivitet at et selvstendig hjelpekorps kan settes i operasjon.  
Beredskapsvakt har også vært til stedet ved bl.a. COVID transportaskjon, bemanning av 
besøksvertordningen på PO-senteret, lodsalg, kakemarkering av 70-årsjubileet, massevaksinering, 
sommerkonsert i Bekkjarvik, i 17 mai bilparade og ved Pridemakeringen i Bekkjarvik.   

 

Øvehjertestarter i Austevoll!  

Det var med stor glede at vi kunne ta i bruk vår nye øve hjertestarter i høst. Dette er en helt unik 
mulighet for at flest mulig skal bli trygg i å bruke hjertestarter.  

 

Fritid for alle 

Fordi vi bryr oss, har vi i 2021 startet Fritid for alle. Dette er et tiltak rettet 
direkte for barn og unge i sårbare situasjoner i Austevoll. Det er vel kjent at 
utsatte grupper har fått det vanskeligere under pandemien og vi ønsket å 
gjøre noe med dette. Derfor gir vi økonomisk støtte som dekker 
årskontingent / 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.  

 

Svømmeopplæring 

Når vi bor ved sjøen er det også et forebyggende tiltak å øke kompetanse med svømmeopplæring og 
vi har derfor også startet med å gi økonomisk støtte til svømmeopplæring for innvandrere og 
nordmenn som ikke kan svømme, men som i tillegg trenger økonomisk støtte for å få tilgang på 
bassengøvelser. 

 

Bygdekino 

Pandemien har gjort at Bygdekino gikk i sakte fart deler av året. Men det er utrolig kjekt for frivilige 
som stiller trofast opp når Bygdekinoen kommer, å også se et trofast publikum som kommer uke etter 
uke for å få seg en lokal kinoopplevelse. I år har vi hatt gleden av å markere 20 års jubileum med 
sammenhengende filmvisninger med Bygdekinoen i Austevoll. Da var det både rød løper, et utvalg av 
gratis billetter og flotte reflekslys til alle!  

 

For å avslutte året har Austevoll Røde Kors også bidratt lokalt med 16 000 kr til julesamlingen til  
Hjerterom i Havgapet og 7 000  kr til Røde Kors Kypros for nødpakker til flyktninger. 
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Bergen 

Giret opp mot åpningen av samfunnet 

Nytt ungdomshus, nytt gjeldsprosjekt, nyoppusset hytte fylt med barneaktiviteter, prisvinnende 
ungdommer, splitter nytt seniortreffpunkt og ikke minst formidabel katastrofeinnsats. Slik var 
2021 i Bergen Røde Kors. 

Vi legger bak oss nok et annerledesår i Bergen Røde Kors. Skjønt, siste halvdel ble heldigvis 
hyggeligere enn første. Og med hyggeligere mener vi da mer aktivitetsfylt, med færre begrensninger 
og færre tiltak mot koronasmitte. I lokalforeningen vår er vi dog stolte av at vi har brukt den delvis 
nedstengte tiden til å gire opp mot åpningen av samfunnet igjen. Flere av aktivitetene som sto mye 
på vent ble derfor enda kjekkere å starte opp igjen da pandemisituasjonen tillot dette. 

 I to uker i sommer har vi 
derfor kunnet ha med oss 
barn til en nyrestaurert hytte i 
Grimseidpollen. Kvila står nå 
klar med splitter nye 
overnattingsplasser og mye 
større muligheter for 
utfoldelse. Vi hadde også 
skaffet mye nytt utstyr til 
barna som fikk svært 
hyggelige sommerdager i 
strålende sol.  

 Bilder fra 
Sommerhytten på 
Kvila i Grimseidpollen 
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Samtidig har vi brukt mye tid på å flytte ut av de altfor trange lokalene til Fellesverket i Sverresgate. I 
oktober åpnet vi dørene til Bergens 
største ungdomshus i Gågaten med blant 
andre ordfører Rune Bakervik og 
generalsekretær Bernt Apeland til stede. 
Huset ble en umiddelbar suksess, med 
tre etasjer fulle av et yrende liv.  

Bilde over: Amalie danser på åpningen 
av Fellesverket 

Bilde t.v.: god stemming på 
danseworkshop på åpningen av 
fellesverket 

 

 

Besøkstjenesten har også brukt 
pandemitiden til å planlegge og 
starte opp nye konsepter. I 
november åpnet vi Kraftverket på 
Røde Kors-huset, sammen med 
frivillige besøksvenner. Den myke 
åpningen med tilstelninger for byens 
seniorer annenhver tirsdag, skal øke 
i omfang når vi åpner for alvor 18. 
januar 2022. Da blir det Kraftverk-
kafé hver tirsdag med servering, 
foredrag, konserter og aktiviteter for 
og med et voksent publikum.  

Bilder fra Kraftverket 
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Nettverk etter soning (NES) er et Røde Kors-konsept vi er stolte av. Her kobler vi sammen frivillige 
med tidligere innsatte i fengsel for å sørge for at de får en god vei tilbake i samfunnet. I sommer 
startet vi også opp med NES Gjeld, et nytt prosjekt der vi hjelper innsatte med å få orden på deres 
privatøkonomi.  

  

Vi er også uhyre stolte av ungdommene våre. På årsmøtet til Røde Kors Ungdom i høst, ble Bergen 
Røde Kors Ungdom kåret til den beste lokalforeningen. I tillegg vant konseptet Treffpunkt Student 
pris for Årets Nykommer. 

Og så må vi nevne hjelpekorpset vårt. For noen 
superhelter denne gjengen er! De rykker ut på 
aksjoner flere ganger hver uke og gjør en uvurderlig 
samfunnsinnsats. Korpsleder Birger Åsheim var 
aksjonsleder under den tragiske ulykken i Tokagjelet i 
Kvam. Her var flere korps representert, men 
innsatsen til vårt lokale hjelpekorps teller flere hundre 

frivilligtimer bare på dette oppdraget alene.  

Bilde over; fra aksjonen i Tokagjelet 

Bilde t.h.; fra 7-fjellsturen                                                      

 

 

– Det Røde Kors gjør for ungdom i Bergen nå 
er bare helt supert. Dere gjør virkelig det aller 
beste som går an å gjøre. Dere må bare 
fortsette med alt sånn som dere gjør nå. 
Jobben dere gjør er helt fantastisk her. Jeg er 
så glad for alt dere gjør, sier deltaker Hassan 
Hammoudi (18), som også er en del av 
ungdomsekspertgruppen som har bestemt 
hvordan det nye ungdomshuset skal være. 
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Bilder fra åpningen av fellesverket i Strandgaten 90 
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Laksevåg  

     
Til tross for pandemien har Laksevåg Røde Kors startet flere nye 

aktiviteter og vi har en god tilstrømning av nye frivillige. Vi satser for 

fullt på aktiviteter for barn, unge og eldre i tillegg til å fortsette det gode 

arbeidet innen søk og redning.  

 

Norsk trening: 

Norsk trening startet med Walk and Talk på grunn av pandemien, men har etter hvert fått lov 

til å flytte inn på lokalene til Laksevåg bibliotek. Vi har en jevn tilstrømning av nye frivillige og 

jobber med å rekruttere flere deltakere gjennom ulike kanaler.  

 

BARK: 

Vi har i dag to bark grupper. Den siste gruppen startet vi opp 

våren 2021. Bark tilbyr varierte aktiviteter i som omfatter både 

lek inne og ute, læring og hyggelig samvær med andre barn.   

 

 

 

 

 

 

Besøkstjenesten 

Besøkstjenesten har hatt en stor vekst i 2021. Vi besøker beboere på flere sykehjem rundt 

omkring i bydelen vår og har fått mange nye «en til en» koblinger. Høsten 2021 ble vi med i 

«venneformidlingsprosjektet» og vi gleder oss til fortsettelsen.  

 

Hjelpekorpset 

Hjelpekorpset har hatt en god tilstrømning av nye medlemmer i 2021. Vi er alltid i beredskap 

og vi stiller med mannskaper på de fleste leteaksjonene. Vi har i tillegg styrket beredskapen 

med ny bil, nytt SOR utstyr og en sterk vannredningsgruppe som kan stille med båt 24/7 
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Kinsarvik 
 
 
Kinsarvik RKH har hatt eit spesielt år på grunn av Covid-19.Mykje av de faste sanitetsvaktene har gått 
ut på grunn av at arrangement har vorte avlyst. Korpset har delteke på 22 aksjonar dette året.  I dag 
er det 37 operative medlemmer i korpset.  
 
 
Utdanning: 
Kinsarvik RKH hadde planar om halda K-Sor vinterkurs på Dyranut, men dette vart avlyst på grunn av 
gjeldande smittevernreglar.  
Me gjennomførte grunnkurs for 7 medlemmer frå Kinsarvik rkh og 5 medlemmar frå Odda og 
Tyssedal rkh hausten 2021. 
I november arrangerte Kinsarvik rkh K-sor barmark. På dette kurset deltok 21, personar fordelt på 
alle korpsa i område 5.  
 
 
Nytt utstyr: 
På ekstraordinært årsmøte i juni 
vart det bestemt at Kinsarvik rkh 
kunne nytta midlar frå 
høgrentekonto til kjøp av 
redningsbåt og sikkerhetsutstyr. 
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Norheimsund 

2021 har vore eit meir aktivt år enn 2020. Me har hatt hovudfokus på rekruttering og opplæring av 
eksisterande medlemmer i nytt utstyr. Saman med Øystese Røde Kors har me kjøpt ei hjulbåre. I 
forbindelse med kjøp av hjulbåre laga me til to medlemskveldar med fokus på pasienttransport. 
Øystese har også, i samarbeid med Norheimsund, starta opp med BARK. Tilbodet har vorte veldig 
populært. Norheimsund stiller i hovudsak med frivillige på BARK-samlingane, men nokon er med på 
planleggingsfasen. Det har vore lite aksjonar i 2021, og barmark sesongen vart avslutta med ein 
voldsom aksjon i Tokagjelet. Aksjonen har ført til at me har blitt meir synlege i nærmiljøet, og 
rekrutteringsarbeidet vart enklare. Me ser fram til at 2022 skal verta eit endå meir aktivt år. 
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Nordhordland 

 
Lokalforeninga 
2021 går inn i historien som eit år kor vi som lokalforening har levert mange store ulike oppdrag til 
lokalsamfunnet. Samla så har vi levert rundt 10 000 timer med frivillighet omrekna i årsverk så vert 
det 5,7 årsverk med frivillighet. Vi trur ikkje det er så mange lokalforeninger på vår størrelse som har 
levert så stor innsats i timer som vi har gjort i 2021. Vi driver med Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp 
(13-17 år), Besøkstjeneste, Hjelpekorps og beredskapsvakt. Ved siden av dette, tilbyr vi også ein 
rekke andre tjenester til bedrifter og organisasjoner. Vi tilbyr blant annet sanitetsvakter, hvor vi 
stiller med personell og utstyr til arrangementer som fotballkamper, idrettsarrangement, konserter, 
og liknende 
Våre største oppdrag i 2021 har vært 

• å støtte ved vaksinering, her 
har hjelpekorpset, omsorg og 
beredskapsvaktene deltatt 

• Juleaksjonen som nå er eit 
samarbeid mellom 
frivillighetssentralen i Alver 
kommune, Røde kors omsorg 
og kor hjelpekorpset støtta 
med distribusjon/logistikk. 

• Leiteaksjon/søk etter antatt 
omkommet i Salhusfjorden ein 
aksjon som gikk over 2 uker og 
kor hjelpekorps og omsorg 
samarbeida. 

I 2021 har vi vært svært synlige i 
lokalsamfunnet og eit innlegget frå 
lokalavisen Nordhordland 24.12.2021 med overskrifta «Nordhordland Røde Kors. Hvordan kan vi 
takke dere?. Sier nok mykje om at dei som bur i vårt område ser at vi som organisasjon her lokalt har 
levert. Utover det å jobbe med dette Røde Kors arbeidet så er arbeidet med å stifta Nordhordland 
Røde Kors Eigedom kommet i gang, og vil bli formelt stiftet i januar 2022. Målet for dette selskapet 
er å bygge eit større bygg som skal huse dei ulike aktivitetane som vi har her i Nordhordland.  Vi 

kjem heller ikkje utanom at vi nå 
i 2021 har passert nokre 
milepålar økonomisk, med 
omsetning over 2,5 millionar, og 
over 1 million i overskott som vi 
har i 2021.  

Det og ha ein god økonomisk 
rygg gjer at vi lokalforeining kan 
fokusere på aktivitet framfor 
fokus på å skaffe pengar. 
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Omsorg 

Ein kjem  ikkje utanom at 2021 har vært eit år kor omsorgstenesta har hatt det svært travelt. Det er 
særleg 2 oppdrag som vi har brukt mykje tid på og det er å stille med folk i samband med vaksinering 
i Nordhordlandshallen og juleaksjonen. Vi deltatt på vaksineringa eit 50 tal gonger og når ein veit at 
vi er der frå 8-10 timer kvar gong med 6-8 personar så snakkar vi om over 3100 timar berre på dette 
oppdraget.  

Det andre store oppdraget 
vi har hatt i 2021 er 
juleaksjonen kor 173 
familie-kasser med mat 
vart levert og 320 barn fekk 
gåver frå juleaksjonen. 
Samla fekk nesten 1000 
innbyggere i Alver enten  
julegåve eller julemat frå 
denne aksjonen.Ein flott 
innsats både frå 
frivillighetssentralen i Alver 
som  har deltatt aktiv i 
aksjonen, 
private/næringslivet i Alver 
stilte opp med både penger 

og gåver. Verdien på gåvene/pengestøtta vi fekk var på om lag 500 000,- kroner.   

Utover dette så har vi språkopplæring på Radøy, besøksvenner både ein til ein og frivillige som 
møter på sjukeheimane, dagsenteret på Manger, våkeoppdrag/gruppa har hatt mange oppdrag og 
ikkje å gløyme vi har og besøksvenn med hund.  Vi delte og ut påskeegg til sjukeheimane, berre 
gjennom dette oppdraget så møte vi fleire hundre innbyggarar i vårt område. 

Antall aktive 35 aktive medlemmer, dvs. vi har fått 5 nye aktive medlemmer i 2021. 

 

Hjelpekorps 

Vi har i gjort mykje 
innan hjelpekorpset i 
2021. På utstyrs-sida, 
har vi kjøpt eigen 
korpsbil,1 ny 
snøscooter, ny alpin 
redningsbåre 
,oppgradert båten, 
henger til ATV og fått 
på plass mykje nytt 
utstyr som er lagra 
korpshuset.  

 

Bilde av vaktlaget 
som deltok på Bjørn West marsjen 2021   
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Samla sett så har vi brukt nesten 500 000,- og ein kjem ikkje utanom at vi har mottatt støtte både frå 
Sparebanken Vest og lokalt Næringsliv. Pr .dato så er vi  75 medlemmer i hjelpekorpset av desse er  

40 medlemmer godkjente, i 2021 har vi  fått 
16 nye medlemmer kor mange av dei nye 
medlemmer har høg kompetanse innan 
både fyrstehjelp og friluftsliv. Vi er blitt  
utkalla til 46 aksjoner og vi har stilt på 45 av 
desse, i snitt har vi stilt med 6 personar på 
dei aksjonane vi har deltatt på. Målet 
gjennom mange år har vært å bli betre på 
frammøte på aksjoner og det har vi fått til. 
Ein kjem ikkje utanom at året har vært 
prega av at vi har løfta oss som hjelpekorps, 
vi har brukt mykje tid på vaksinasjonen. Eit 
tall som fortel litt om innsatsen er at vi i 
2021 har sendt faktura på rundt 1 million 
for oppdrag knyta til vaksine så  det seier 
det litt om innsatsen knyta til covid 19.  

  Bilde frå juleavslutninga til hjelpekorpset 

Ser en på talet timar som er blitt levert i frå hjelpekorpset i 2021 så ligg det på 6000 timar. Slik at det 
er nesten ikkje ein dag i året 2021 det ikkje har vært ein eller annan aktivitet i hjelpekorpset.  Målet 
for 2021 er at vi skal auke talet på godkjente medlemmer til 70. 

 

 

Os 

Os Røde Kors har flere avdelinger, som jobber med mye forskjellig, her er noen ord om det vi jobber 
med: 
 
Barnas Røde Kors – BARK er ett tilbud for barn mellom 6 år og 13 år, i BARK får barn muligheten til å 
lære å bruke nærmiljøet sitt på en trygg og god måte, de får nye venner og lærer masse nyttig. Os 
Røde Kors har tidligere hatt en BARK avdeling og holder på å starte opp igjen. Her trenger vi flere 
ledere, ønsker du å vite mer? Her finner du mer informasjon: 
https://lokalen.wordpress.com/2021/10/08/inviterer-voksne-til-a-bli-med-pa-bark 

bark@osrodekors.no 

Besøkstjenesten – Mange mennesker føler seg ensom i hverdagen, mennesker i alle aldre og 
livssituasjoner. De mangler noen å dele gleder og sorger med, og føler seg ofte isolert. I Os Røde 
Kors Besøkstjeneste finnes en gruppe kvinner og menn som gjerne vil være til støtte og oppmuntring 
– være en besøksvenn. 

Besøkstjenesten arrangerer også dagsturer i Os og har Bingo på Luranetunet. 

Besøkstjenesten har medlemsmøte første tirsdag i måneden kl. 19.00 på Røde Kors Huset i 
Kolskogheiane 8. 

besokstjeneste@osrodekors.no 

https://lokalen.wordpress.com/2021/10/08/inviterer-voksne-til-a-bli-med-pa-bark
mailto:bark@osrodekors.no
mailto:besokstjeneste@osrodekors.no
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Beredskapsvaktene – Os Røde Kors har etablert Røde Kors Beredskapsvakt for raskt og effektivt å 
kunne mobilisere kvalifiserte frivillige til innsats i eget nærmiljø, dersom politiet eller den 
kommunale kriseledelsen (KKL) etterspør slik hjelp. 

Dette er et lavterskeltilbud der man forplikter seg til å gjennomgå grunnopplæringen for frivillige i 
Røde kors. Etter gjennomført opplæring står du på en varslingsliste og vil bli kalt ut dersom det 
inntreffer en situasjon der det er behov for din innsats. beredskapsvakt@osrodekors.no 

Hjelpekorpset – Røde Kors 
Hjelpekorps er en viktig del 
av redningstjenesten her i 
landet. Hjelpekorpset blir 
utkalt av politiet når de 
trenger hjelp i forbindelse 
med større ulykker, 
naturkatastrofer, eller når 
noen blir meldt savnet. 
Hjelpekorpset er klar til å 
rykke ut med mannskap på 
kort varsel, og har 
medlemmer som trener på 
sine oppgaver året rundt. 

Hjelpekorpset er stedet hvis 
du liker å omgås mennesker 
og nye utfordringer, hvor du 
både må kunne ta vare på 
deg selv og andre i norsk 
natur under krevende 
forhold. For å delta i søk- og redningsaksjoner må du være over 18 år, men du kan begynne i 
hjelpekorpset når du har fylt 17. 

Hjelpekorpset driver også forebyggende arbeid med sanitetsvakter på idrettsarrangementer, ol. og 
holder kurs i livreddende førstehjelp for bedrifter, skoler, lag og organisasjoner 

hjelpekorps@osrodekors.no 

 

 

Røldal 

Medlemstallet i Røldal er stabilt med en medlemsmasse på 60-70 medlemmer. Vi har i 2021 fått 
flere nye familier som har meldt seg inn og er glade for dette. All aktivitet i Røldal Røde Kors er 
hjelpekorpsaktivitet, og vi håper å øke antallet aktive medlemmer i åra som kommer. Årsmeldingen 
gjenspeiler aktiviteten i hjelpekorpset. 

Vi jobber stadig med å sikre beredskapen og øke kompetansen til medlemmer i hjelpekorpset.  Vi 
fikk i 2021 godkjent instruktør DHLR og områdesensor førstehjelp og regodkjent flere medlemmer. 
Vi hadde og et medlem som deltok på KSOR barmark i regi av Kinsarvik røde kors.  

mailto:beredskapsvakt@osrodekors.no
mailto:hjelpekorps@osrodekors.no
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Vår hovedaktivitet er vintertjeneste, og korpset har rednings- og søksoppdrag under krevende 
forhold i eit stort område av Hardangervidda som er vårt hovedområde. Vi har kjentmannsturer og 
samarbeid med eksterne aktører for å øke kompetansen på snøscooterkjøring og kjennskapen til 
vårt område, noe som viktig når behovet skal oppstå. 

Antall aksjoner har gått opp fra 2020 og vi fikk en spesielt travel Påske. Tidlige morgener og sene 
kvelder, det var alltid noen som var klare til å stille opp og rykke ut. Frivillige fra Røldal røde kors la 
ned over 150 timer på ulike redningsaksjoner og bistand til AMK i løpet av påskeuka.  Totalt 6 
oppdrag der mannskap har mobilisert og deltatt på aksjon. Vi samarbeidet med hjelpekorps i egen 
kommune og på tvers av kommune og fylkesgrense.  I tillegg hadde vi påskevakt i Hellevass og 
arrangert påskequiz langs Bygdevegen, denne fikk vi veldig mange positive tilbakemeldinger på både 
fra bygdefolk og turister på. 

Vi har og hatt 
mannskap som 
mobilisert og deltatt 
på aksjoner utenom 
Påske.  

 

Vi fikk og et oppdrag 
av den trivelige sorten. 
I begynnelsen av april 
var med å 
transportere et 
brudefølge opp mot 
Kista på Haukeli. 

 

 

Stord 

Stord Røde Kors har som alle andre hatt eit litt annerledes år også i 2021, med normal aktivitet i 
deler av året, før ny avstenging før jul igjen. 

 

OMSORG: 

Frivillige i Omsorg var med på Gjensidige 
stiftinga sin juleaksjon der me ga julegaver 
og proviantkasser til sårbare barn. ILAG 
gruppa (møteplass) har møttest kvar veke 
etter sommarferien. Medlemmer i Omsorg 
har stilt opp på vaksineringsvakter for 
kommunen gjennom heile året. Fantastisk 
innsats ! 

Besøkstjenesten har ikkje fått gått på 
besøk på sjukeheimar og sjukehus med 
salstraller, men me har arrangert kafe på 
sjukeheimane istaden. 1 til 1 besøk er med 
nokre unntak gjennomført gjennom heile 
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året. Den årlige eldreturen til Fjellstova vart avlyst. Eldredagen vart markert og omsorg sytte for 
kaker og kaffi for ca.190 personar. Me har gjennom året hatt seniorkafeer annakvar veke for eldre 
som bur aleine. Dette er populære møteplasser. 

 

Besøksvenner med hund- Ingen stor aktivitet i år, men nokre har vore med på sjukeheimskafeer, og 
nokre går på 1 til 1 besøk.  

 

Barnehjelpen fekk ikkje hatt juletrefest og kun ett diskotek for personer med utviklingshemming, 
grunna Covid 19 situasjonen. Leiren til Solgården blei avlyst av same grunn. Den årlige basaren vart 
avlyst, men Pepperkakebyen som me har ansvar for, blei gjennomført . 

 

Våketjenesten: Me har fått kursa 16 våkere, men ingen oppdrag i 2021. 

 

Migrasjon/integrering: Me har hatt aktiviteter for barn og unge på mottak. Bl.a tur til VilVite i 
Bergen. Sommarsamling for barnefamilier, bowling , samarbeid om symjeopplæring. Leksehjelp og 
walk and talk på våren. 

 

BARK : Bark har hatt samlinger kvar veke, for det meste utendørs. Sommaravslutninga var på Høyt 
og Lavt i Nedstrand. Aktivitetane har vore: besøk på gård, samarbeid med redningshundane, 
redningsselskapet og miljøagentane, refleksløype, tur på skeisebanen, besøk i Gruo, kino, bowling og 
tur til fyrøya. Me har og hatt forskningsdag. 

 

RØFF har hatt lite aktiviteter 
våren 2021 grunnet 
smittesituasjonen på skulane. I 
juni 2021 var Røfferne på 
overnatting  ved Tysevatnet på 
Stord, den helga da landsleir 
skulle vore. Hausten vart starta 
opp igjen med godt mot og med 
desse aktivitetane: elvevandring, 
førstehjelp, søk i Landåsen, lage 
gapahuk av natur og tarp, 
markører for hjelpekorpset, 
filmkveld og juleverkstad sammen 
med ungdom.  

 

Røde Kors Ungdom har fått fleire medlemmer i 2021 og hatt nokre aktiviteter for ungdom i 
lokalsamfunnet og på Stord Mottak. Dei har og stått på stand for å vise kva dei jobbar med. 
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Hjelpekorpset har fått 12 nye medlemmer og fleire godkjente. Har også fått 1 til godkjent lagleiar. 
Har hatt øvelser og sanitetsvakt. Medlemmer har deltatt på ulike kurs. 

Dessverre har me heller ikkje i 2021 ikkje fått støtta opp beredskapsvaktene godt nok. 

Me håper at i 2022 blir det litt 
fleire aktiviteter som kan 
starte opp igjen, slik at det 
sakte går mot normal 
aktivitetsnivå i lokalforeninga 
vår ! Me har vore heldige og 
fått fleire nye medlemmer i 
2021, og det er me takksame 
for ! 

 

 

 

 

 

Ulvik 

Ulvik RKH har i år hatt diverse aktivitetar.  

Vedlagt finner du bilder frå blant anna ny ATV 
6x6 i aksjon under Kvasshovden OPP i Ulvik. 
Det er og lagt med bilder frå HLR dagen som 
blei arrangert i lag med Ulvik Brannvern. Legger 
og med bilde av ny snøskuter som blei kjøpt 
dette året.  
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Vaksdal 

Vi er organisert med lokalforening samt de to operative enhetene Hjelpekorps og Omsorg. Vi har 173 
medlemmer. Heller ikke året 2021 ble slik som tenkt og planlagt. 

Hjelpekorpset startet sine aktiviteter ifølge arbeidsplan, men grunnet koronaen ble det avbrudd i 
arbeidsplanen for både 1. og 2. halvår. Påskevakten i Hjelpekorpshytta ble avlyst. Beredskap har vi 
dog hatt og deltatt i noen mindre leteaksjoner. I året har 10 medlemmer tatt førstehjelpsprøven – 
svært gledelig. Hjelpekorpset var også i 2021 aktive under Finsekurset og stilte med 3 personer i 
staben og 2 kursdeltagere.  

Omsorg begynte sine aktiviteter på vanlig måte, men i mars ble det avbrudd og omlegginger. Like 
fullt hadde de en del aktivitet med handlehjelp og pasientfølge i samarbeid med 
Frivillighetssentralen. Grunnet koronaen måtte de helt innstille sine svært så populære treff i 
eldrestova. Men – på høsten så det igjen lovende ut og dermed starte Omsorg igjen opp sine 
populære eldretreff i Korpshuset med stort frammøte og kjempegod stemning. På ettersommeren 
startet en også opp med besøkshund på Pleieheimen. Slikt et besøk «løser opp» og hos pasientene 
kommer smilet og humør fram. Også i år vartet Omsorg opp med sjokolade- og julehelsing til alle 
over 75 år i bygda. 

Noen få nye aktive medlemmer har både Hjelpekorpset og Omsorg fått i 2021. Vi må få til en ny giv i 
året som kommer og håpe på et enda mere normalt år med større aktivitet. 

 

 

Voss 

2021 har som 2020 vore prega av koronapandemien og me har som alle andre måtta 
tilpassa aktivitetane våre deretter. På tross av dette har det vore eit aktivt år for Voss Røde 
Kors.  
 
Frå vaksineringa mot Covid-19 starta i februar har frivillige frå Røde Kors hjelpt Voss herad 
med registrering og observasjon av vaksinerte på vaksinestasjonane på ungdomsskulen og i 
idrottshallen. Her har frivillige frå hjelpekorpset, beredskapsvakten og omsorg gjort ein 
fantastisk dugnadsinnsats. 
 
Hjelpekorpset starta i haust 
grunnutdanning for nye frivillige. 
Over 20 deltakarar har vore 
gjennom fyrstehjelpskurs og er 
klare for kurs i samband og 
KSOR.  
Det har som vanleg vore ein del 
aksjonar og henteoppdrag 
gjennom året og me har hatt 
nokre sanitetsvakter i tillegg til 
vaktene på vaksineringa. Me har 
dette året hatt ein stor 
etterspurnad etter 
førstehjelpskurs for bedrifter så kurshaldarane våre har hatt mykje å gjera. 
 
Etter at institusjonane hadde vore stengde i lengre tid var det fint å koma i gang att med 
aktivitet på Voss sjukeheim og Vetleflaten omsorgssenter. Besøkstenesta har songstund på 
sjukeheimen ei gong i veka og besøkshunden Kelly er på besøk annakvar veke. På 
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Vetleflaten er ei gruppe frivillige inne og besøkjer og aktiviserer bebuarane ei gong i veka. 
Elles er besøkstenesta òg godt i gang att med ein til ein besøk.  
 

Me har hatt mange aktivitetar for born og unge. Blant 
anna har BaRK hatt aktivitet annakvar veke, det har 
vore ferieaktivitetar for ungdom i alle skuleferiane, me 
har samarbeidd med Voss IL symjegruppa om 
symjekurs for born og unge med minoritetsbakgrunn, 
hatt handarbeidsgruppe for jenter alderen 13-20 år og 
arrangert skikurs for born med minoritetsbakgrunn.  
 

           
 

Voss Røde Kors sitt 
aktivitetskort har vorte eit 
viktig bidrag til inkludering 
av born og unge i 
fritidsaktivitetar. Kortet kan 
kjøpast i Vossabadet men 
born frå familiar med låg 
inntekt kan få dette gratis 
ved tilmelding. Med støtte 
frå Bufdir har me no kort 
som kan brukast til 15. 
august 2022. Korta kan 
nyttast i Vossabadet, på 
Voss Bowling, Voss kino 

og i Klatreparken. 

   


