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RØDE KORS-
PRINSIPPENE.

HUMANITET
Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om 
upartisk å bringe hjelp til de sårede på 
slagmarken. Både i sitt internasjonale og 
nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å 
forebygge og lindre menneskelig lidelse. 
Organisasjonens formål er å beskytte liv og 
helse og sikre respekt for enkeltmennesket. 
Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig 
forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred 
mellom alle folk. 

UPARTISKHET
Røde Kors yter hjelp uten hensyn til 
nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, 
samfunnsklasse eller politisk overbevisning. 
Røde Kors streber utelukkende etter å lindre 
nød og komme hurtig til hjelp der nøden er 
størst.

NØYTRALITET 
For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors 
ved konflikter ikke ta parti eller på noe 
tidspunkt la seg engasjere i 
uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, 
religiøs eller ideologisk karakter. 

UAVHENGIGHET 
Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale 
Røde Kors skal bistå myndighetene under krig 
og i nødsituasjoner og er underlagt landets 
lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin 
selvstendighet for til enhver tid å kunne handle 
i overensstemmelse med Røde Kors-
prinsippene. 

FRIVILLIGHET
Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon 
basert på frivillig medlemskap og er ikke på 
noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske 
fordeler. 

ENHET
I hvert land kan det bare være én Røde Kors-
organisasjon. Den må være åpen for alle og 
utføre sin humanitære virksomhet over hele 
landet. 

UNIVERSALITET
Røde Kors er en verdensomspennende 
bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-
foreningene har samme status og deler samme 
ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.
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STYRELEDERS 
FORORD. 
 

Tromsø Røde Kors er en stor familie. Vi består av 
flere hundre frivillige som gjør en fantastisk jobb 
innenfor vårt mandat som er å hindre og lindre 
menneskelig nød og lidelse. Spennet i hva de 
frivillige gjør hos oss er stort, og til sammen 
utgjør vi et stort nettverk av hender og varme 
hjerter som hjelper barn, unge, voksne og eldre 
i kommunen vår.  

Våre frivillige er i private hjem, på sykehjem, i 
omsorgsboliger, på fjellet, på sykehuset, i 
fengslet, på tinghuset, på rådhuset, på 
biblioteket, på Røde Kors-huset og på 
Fellesverket som er ungdomshuset vårt i Kaigata 
5. 

2022 har vært Frivillighetens år. I Tromsø Røde 
Kors har vi satt fokus på dette gjennom å ha flere 
gratis arrangementer gjennom året for våre 
frivillige. Vi valgte også å løfte fram noen av våre 
ildsjeler ved å lage videoer av dem som ble delt 
på sosiale medier. Gå gjerne inn på Facebook- 
og Instagram-profilene våre, og la deg 
imponere over mangfoldet! 

Russlands invasjon av Ukraina i februar gjorde at 
vi så styrken som ligger i at vi er en 
beredskapsorganisasjon. Våre frivillige og 
ansatte  

gjorde en viktig jobb med å avdekke et 
humanitært behov som hadde oppstått hos de 
ukrainske flykningene som hadde kommet hit 
på egenhånd. Et tett samarbeid med 
kommunen, private aktører og andre frivillige 
organisasjoner gjorde at vi raskt kunne bistå de 
som trengte det.  

 

 

Året 2022 er også året da den kritiske fasen av 
koronapandemien var over, og vi har jobbet 
med å få våre aktiviteter og frivillige tilbake til 
ordinær drift igjen. Det er en glede at vi kunne 
få aktiviteten Vitnestøtte oppe å gå igjen etter 
pandemien, og at vi endelig kunne kurse nye 
besøkshunder som kan besøke eldre og 
studenter i eksamenstiden i byen vår. 

Et viktig mål for Tromsø er å beholde og 
rekruttere flere frivillige. En oppfordring til deg 
er å være en ambassadør for oss. Fortell de du 
kjenner om verdien av å være frivillig i Tromsø 
Røde Kors. 

 

Vennlig hilsen, 
Ingvild Brox Kielland 
Lokalforeningsleder i Tromsø Røde Kors 
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KORT FRA ÅRET 2022  
I TROMSØ RØDE KORS. 
 

 

 

 

 

 
 

  

APRIL MAI JUNI 

Frivillige i Hjelpekorpset setter stadig 
opp kurs og øvelser slik at 
beredskapsevnen til enhver tid er så 
god som mulig. I vinter ble det blant 
annet gjennomført et kvalifisert 
skuterkurs  

Røde Kors-hytta ligger på 
Svarthammeren. Nå er det satt opp en 
Trimkasse med besøksbok på 
hytteveggen. Så skriv en hilsen neste 
gang du passerer 

Kvinnelige ukrainske flyktninger trengte 
basis hygiene- og sanitærprodukter 
som bind og deodorant. Frivillige 
pakket 40 poser som ble kjørt ut til 
kvinnene 

 
Sommerjobbprosjektet på Fellesverket 
førte til at åtte ungdommer fikk 
sommerjobb. Blant annet arrangerte 
de utedag på Charlottenlund med 
volleyballkamp, grilling og annet kjekt! 

I anledning Frivillighetens år markerte 
vi «Vår dag» på Fellesverket i mai. Her 
ble det gitt små førstehjelpsleksjoner 
gjennom hele dagen. Flere ukrainske 
flyktninger møtte til arrangementet 

JANUAR  FEBRUAR MARS 

Gjengen på TURBO stilte opp på 
Vinterfesten på Charlottenlund. Her 
lånte de ut skiutstyr og akebrett til stor 
glede for oppmøtte 
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Noen av medkvinnene våre som 
deltok på Sjekk deg-arrangement i
Rødbanken sammen med
Kreftforeningen for å demonstrere 
hvor viktig det er med jevn sjekk

OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

Endelig et Midnight Sun Marathon i 
godvær! Frivillige i Hjelpekorpset 
stilte med varmefolie, drikke, omsorg, 
heiarop og godt humør til løperne

Foto: Hjelpekorpset 

I Gåtrimmen har vi en fast gjeng som går 
turer i all slags vær – stort sett hele året. 
De fleste turene går i nærområdet. 
Deltakerne tar med matpakke som nytes 
ute sammen i godt selskap

Daglig leder, Kari, og mangeårig frivillig, 
Dasha, ble intervjuet på GLØD-scenen. 
Et flott arrangement hvor også andre 
frivillige ble presentert på storskjermen
med video. Hjelpekorpset hadde også 
sanitetsvakt på GLØD

Shaima og Nelvis er en del av det 
frivillige vaffelteamet på UNN. De 
serverte nystekte vafler og kaffe, og 
spredte glede til pasientene.

Foto: UNN

Noen av de fine besøkshundene våre
stilte på arrangementet «Stryk på 
hunden – ikke på eksamen». Studentene 
var veldig glade for å få besøk og tid til
kos med hundene

JULI AUGUST SEPTEMBER
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GENERELT FRA 2022.

Ofte kommer folk innom Røde Kors-huset for
hjelp til stort og smått. En eldre mann hadde 
utfordringer med smarttelefonen sin, Bank ID
og å betale regninger. Han stakk da innom 
Røde Kors-huset og fikk hjelp av ansatte. 

Mannen leverte noen dager senere en hyggelig 
hilsen og en nydelig «Grønn genser» i lunsjen 
til ansatte på Røde Kors-huset – som takk for 
hjelpen!

Ansatte satte stor pris på den gode kaka!

Frivillige og ansatte i Tromsø Røde Kors var 
representert i Pride-paraden i 2022
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OMDØMMEKÅRING 2022.

Analyseselskapet IPSOS kunne i 2022 vise til at Røde Kors troner på toppen over listen av 
organisasjoner når det gjelder omdømme. Et utdrag fra teksten på nettsiden www.abcnyheter.no:

Les mer om omdømmekåringen ved å scanne qr-koden:
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ÅRSBERETNINGER
TROMSØ RØDE KORS 2022.

1.0 Tromsø Røde Kors – Administrasjonen

2.0 Tromsø Røde Kors Omsorg

3.0 Tromsø Røde Kors Hjelpekorps
4.0 Tromsø Røde Kors Ungdom

5.0 Tromsø Røde Kors Frivilligsentral
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1. ÅRSBERETNING –
TROMSØ RØDE KORS 
ADMINISTRASJONEN

1.0 Styret og valgkomiteen

Roller Medlemmer i lokalstyret i 2022

Leder Ingvild Brox Kielland

Nestleder Tor André Skjelbakken

Medlem Eli Johanne Carstens (representant for Omsorg)

Medlem Heidi Johansen

Medlem Tor Arne Hanssen

Medlem Robert Isaksen

Varamedlem Hilde Dybwad

Varamedlem Hanne-Ma Markussen

Representanter fra lokalrådene Jørn Olsen (leder Hjelpekorps)

Sunniva Hestsveen (leder Ungdom)

Roller Medlemmer i valgkomiteen i 2022

Leder Knut Magne Wilhelmsen

Medlem Gunn Marit Schultz

Medlem Audhild Høyem

Medlem Alf Furu
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1.1 Styrets arbeid  
 
Antall styremøter i 2022: 8 
Antall saker behandlet: 65 

Årsmøte ble avholdt 17. mars 2022 på Røde 
Kors-huset. Styrets arbeid var i begynnelsen av 
året preget av situasjonen rundt Ukraina og 
foreningens håndtering av dette.  

På styremøte 21. april satte styret ned en 
arbeidsgruppe for framtidens Røde Kors-hus. 
Denne arbeidsgruppen har i løpet av året hatt 
flere møter, inkludert møte med Sparebanken-
Nord-Norge og Tromsø kommune. Arbeidet 
med lokalene ble besluttet utsatt på grunn av 
videreutvikling av ansattorganisasjonen.  

 

 

1.2 Røde Kors – huset  
 
Løpende vedlikeholdsarbeid og drift av huset 
har vært løst av administrasjonen og vaktmester. 
Det er ikke gjort større vedlikeholdsarbeid i 
2022. 
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1.3 Ansatte i Tromsø Røde Kors

Ansatt Tittel Stillingsprosent
Kari Lydersen Daglig leder (fra 1. februar) 100 % fast stilling

Kjell Roger Andersen Administrativ leder og fungerende daglig leder 
(til 1. februar)

100 % fast stilling

Nina Moe-Nilssen Rådgiver Administrasjon og Fellesverket (fra 1. 
juni)

100 % fast stilling

Maria Birkely Rådgiver Kommunikasjon og administrativ støtte 50 % fast stilling

Thomas Katten Gladsø Leder Frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors (fra 9. 
mars) 

100 % fast stilling

Pernille Lind Hjertø Rådgiver Migrasjon, Ungdom og Kurs for frivillige 
(fra 1. februar)

100 % fast stilling

Nihal Afana Rådgiver Medkvinner 50 % fast stilling

Ingvild Skaarseth Rådgiver Besøkstjenesten og Leksehjelp 100% fast stilling

Susanne Nordøy Ryan Konsulentstilling Besøkstjeneste 20% stilling (1. januar-1. 
mars) og 40% stilling (1. 
mars-30. juni)

Odd-Bjørn Sørnes Seniorrådgiver Hjelpekorps, samt Eksterne kurs 100 % fast stilling

Karen Nilsen  Rådgiver Gatemegling, Visitortjenesten og 
Vitnestøtte

100 % fast stilling (50% 
stilling i perioden 14. mars-2. 
juli)

Odd-Christian Lilleeng Leder Fellesverket 100 % fast stilling

Irmelin Melkild Timebetalt stilling tilknyttet Fellesverket 1. 
januar-1. april

Konsulent på Fellesverket Tromsø (fra 19. april)

40 % fast stilling

Georg Wasseng Vaktmesteroppgaver Timebetalt stilling

Rigmor Reithe Renhold Timebetalt stilling

Oscar Scott Carl Konsulent Fellesverk (22. april-31. mai) 40 % fast stilling
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1.4 Frivillighet og medlemskap

Frivilligheten i Tromsø Røde Kors
Dette punktet tar for seg frivilligheten i Tromsø Røde Kors generelt. 
For informasjon om mottaket av nye frivillige i 2022, les mer under 
punkt «5.1 Mottak av nye frivillige».

"Frivillighet" er ett av våre syv prinsipper og er selve kjernen i Røde 
Kors sitt arbeid. 

Ved utgangen av 2022 hadde vi 586 unike frivillige registrert i Tromsø 
Røde Kors. Tidligere år har vi ligget relativt stabilt på 500 frivillige. De 
siste årene, først som følge av koronapandemien og senere Ukraina, 
så økte antallet frivillige i lokalforeninga vår til i underkant av 600. 

Også i 2022 var Hjelpekorpset desidert største aktivitet, etterfulgt av Besøkstjenesten. 

Frivilligmassen vår består av 63 % kvinner og 37 % menn, og gjennomsnittsalderen er 43 år.

Vi ønsker å takke alle våre frivillige for god, dedikert innsats for andre i Tromsø gjennom året!

Medlemskap i Tromsø Røde Kors i 2022
I tillegg til eller som et alternativ til å være frivillig, kan personer støtte Røde 
Kors økonomisk gjennom årlig medlemskontingent. 

Røde Kors hadde 156 062 medlemmer fordelt på 368 lokalforeninger per 
31.12.2022. I Tromsø Røde Kors hadde vi ved utgangen av 2022 i underkant 
av 2900 betalende medlemmer. Dette er 300 nye medlemmer på ett år og 
utgjør en betydelig økning i medlemsmassen vår. 

Veksten i antall medlemmer fra 2018 til i dag,  skyldes trolig betydelig innsats 
fra dyktige feltselgere som verver Røde Kors-givere/ medlemmer i Tromsø. 

Veksten i antall medlemmer er høyt verdsatt da dette representerer frie midler til lokalforeninga vår 
som vi kan omfordele dit behovet er størst. 

Vi ønsker å takke alle som er medlem i Røde Kors!

Ved utgangen av 2022 
hadde vi 586 unike 
frivillige registrert i 
Tromsø Røde Kors.

Også i 2022 var 
Hjelpekorpset desidert 
største aktivitet, 
etterfulgt av 
Besøkstjenesten. 

I Tromsø Røde 
Kors hadde vi 
ved utgangen 
av 2022 i 
underkant av 
2900 betalende 
medlemmer.
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1.5 
Beredskapsutvalget 
 
Leder i Beredskapsutvalget: Gunn Schultz 
Antall møter: 5 
Antall frivillige: 7 

 

Beredskapsutvalgets arbeid i 
2022 

 Laget forslag til revidert beredskapsplan 
for foreningen 

 Laget forslag til ny beredskapsavtale 
med kommunen 

 Laget forslag til tiltakskort for 
kriseledelse  

 Gjennomført en beredskapsøvelse med 
daglig leder 

 Holdt innlegg på folkemøte om forslag 
til risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i 
Tromsø kommune 

 Deltatt på beredskapssamling i regi av 
Norges Røde Kors 

 

Mer om ROS-høringen nevnt over 
Tromsø Røde Kors har flere hundre frivillige og 
samlet sett sitter de på bred og verdifull 
kompetanse. Noen har spesialisert seg på 
psykososial førstehjelp eller tradisjonell 
førstehjelp, andre behersker flere språk, mens 
noen igjen kan bidra til å koke kaffe og dele ut 
pledd eller mat dersom en uønsket hendelse i 
kommunen skulle oppstå.  

Gunn og Kari hadde et innlegg hvor de løftet 
fram Røde Kors som beredskapsorganisasjon 
og hvor de ytret et ønske om at kommunen i 
videre plan for beredskap tydeliggjør 
samarbeidet med frivillige organisasjoner i 
større grad.  

 

Leder i Beredskapsutvalget, Gunn Schultz, og 
daglig leder i Tromsø Røde Kors, Kari Lydersen, i 
forbindelse med ROS-høringen 

Beredskapsutvalget jobber innenfor 
Landsstyrets vedtatte strategiske plan 
for samfunnssikkerhet og beredskap, 
og er et rådgivende og utøvende 
organ for lokalforeningen i spørsmål 
som berører Tromsø Røde Kors sitt 
beredskapsarbeid.  

Hovedoppgavene til 
Beredskapsutvalget er å koordinere 
lokalforeningens samlede 
beredskapsarbeid, styrke 
krisehåndteringsevner i hele 
organisasjonen, samt bistå foreningen 
generelt i krisehåndtering 
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1.6 Kommunikasjon 
og synlighet 

Sosiale medier og annen 
kommunikasjon

Gjennom hele året har vi hatt et aktivt og 
bevisst forhold til å synliggjøre våre aktiviteter 
og frivillige, samt drive holdningsskapende 
arbeid og være synlig for bidragsytere, 
gjennom ulike kanaler. 

Sammenlignet med flere andre lokalforeninger 
i Røde Kors, har vi en relativt stor andel følgere 
i befolkningen på både Instagram og 
Facebook.

Vi har også i år hatt stor fokus på å dele noe av 
det som skjer i Tromsø til distriktet og 
nasjonalkontoret. 

Vi delte blant annet flere saker til Røde Kors-
avisa som distribueres til 45 000 postkasser i 
Troms. 

Og vi delte flere saker til Norges Røde Kors 
som ble delt på nasjonalkontorets sosiale 
medier-kontoer. Videre hadde vi økt fokus på 
interndeling til Workplace. 

Her er et eksempel på en sak som ble løftet frem 
på Norges Røde Kors sine kanaler i sosiale 
medier

Antall følgere i sosiale medier:
   Facebook: 3610 
   Instagram: 662 
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Inntektsgivende arbeid –
Pantelotteriet

Pantelotteriet er en viktig inntektskilde for frie 
midler til lokalforeninga vår. Vi lagde også i 
2022 en video for å skape oppmerksomhet og 
økt synlighet rundt Pantelotteriet med 
oppfordring til lokalbefolkningen om å donere 
panten sin. Denne gangen var Sunniva 
Hestsveen fra Tromsø Røde Kors Ungdom 
profilert i videoen.

Vi produserte også opp markedsmateriell, slik 
som vippetasser og plakater, som kan henges 
opp på panteautomater. 

Annet kommunikasjonsarbeid i 
2022

Gjennom året hadde vi også økt fokus på å 
løfte frem frivilliges innsats i lys av 
Frivillighetens år 2022. Les mer om dette under 
punkt 1.7 Frivillighetens år 2022. 

Screenshot av filmen som ble laget av Sunniva
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1.7 Frivillighetens år 

Samarbeid og felles tiltak i 
Tromsø kommune 
Daglig leder i Tromsø Røde Kors arrangerte faste 
digitale møter mellom flere frivillige 
organisasjoner deriblant Kreftforeningen, 
Tromsø Idrettsråd, Tromsø Kulturråd, 
Bymisjonen, Troms barne- og ungdomsråd, samt
ansatte i Tromsø kommune gjennom hele året.

Formålet med møtene var å arrangere felles tiltak 
for å løfte Frivillighetens år 2022 i Tromsø 
kommune.  Følgende tiltak ble bestemt 
gjennomført:

Dialogmøter
Dialogmøtene var møter mellom foreninger og 
Tromsø kommune som inneholdt ulike tema. 
Foreningene byttet på å arrangere møtene. 
Målet var å bli kjent med hverandres foreninger, 
og dele kunnskap og utveksle erfaringer om 
frivillighet. Mange politikere og ansatte fra 
kommunen deltok også på møtene. 

Tromsø Røde Kors avholdt sitt dialogmøte i 
mars. Til stede var representanter fra mange 
ulike foreninger og politikere.

Kronikker
Det ble publisert ti kronikker om ulike tema
knyttet til frivilligheten i den lokale pressen 
gjennom året. 
Tromsø Røde Kors publiserte sammen med 
Kreftforeningen en kronikk om verdien av å 
samarbeide på tvers. 

Fra kronikken: –Sammenlagt danner 
Tromsøs frivillighet en enorm og 
innholdsrik ressurs, men det er en 
utfordring at frivillige organisasjoner 
i alt for liten grad samarbeider. Dette 
har vi ønsket å gjøre noe med, 
sammen med Tromsø kommune har 
vi opprettet dialogmøter, vi har hatt 
felles kurs og vi samarbeider mer om 
konkrete tilbud
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Frivillighetskonferanse
Tromsø kommune arrangerte en 
frivillighetskonferanse i Rødbanken på høsten. 
Tromsø Røde Kors deltok i programmet og 
bistod i planleggingen av konferansen.

Frivillighet i sentrum
Målet med Frivillighet i sentrum er å vise hvor 
stor og variert frivilligheten er i Tromsø by, og 
også rekruttere nye frivillige og deltakere.
Frivillighet i sentrum ble gjennomført i slutten av 
september og over 60 foreninger deltok i årets 
arrangement i Storgata. 

Tromsø Røde Kors Frivilligsentralen deltok i 
planleggingen av arrangementet, og foreningen 
vår var også representert på stand.

Andre markeringer av 
Frivillighetens år
Vår dag
Frivillige foreninger var oppfordret til å 
arrangere «sin» dag. I Røde Kors markerte vi 
«Vår dag» 8. mai, og tema var satt til «Den 
viktigste førstehjelpen». 

I Tromsø arrangerte vi Vår dag på Fellesverket. 
Det ble satt opp små førstehjelpskurs og -tips 
gjennom dagen. Live musikk, kahoot, god mat 
og kake bidro også til god stemning på 
arrangementet. 
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Glød-konserten

Sparebank 1 Nord-Norge arrangerte i september, på kvelden etter 
Frivillighet i sentrum, Glød-konserten med artister som blant annet 
Dagny og Karpe. Rundt 20 000 publikummere deltok på konserten på 
Prostneset. 

Her ble Tromsø Røde Kors synliggjort på flere måter! Daglig leder, Kari 
Lydersen, og mangeårige frivillig, Dasha Kudari, ble intervjuet på 
storscenen. De fortalte om Røde Kors og verdien av frivilligheten og 
frivillig arbeid i Tromsø. Dasha, som kom til Norge som flyktning for 12 
år siden, belyste også viktigheten av frivilligheten som en viktig og god 
arena for integrering. 

Videre lagde Sparebank 1 Nord-Norge to filmer om våre frivillige, en av 
Dasha som er frivillig på Fellesverket, og en av Marit og Synnøve som er 
frivillige i Besøkstjenesten og på Tirsdagstreffet. Filmene ble vist på 
storskjerm på konserten, og viste engasjementet, «gløden» og omsorgen våre frivillige viser andre i 
byen vår. Hjelpekorpset hadde også ansvar for saniteten på arrangementet.

–Jeg har en familie 
som er basert av 
frivillige og Røde 
Kors, og hvis det ikke 
er integrering så vet 
ikke jeg. Jeg har også 
lært språket gjennom 
å være frivillig, sa 
Dasha fra Glød-
scenen
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Fra filmene om Dasha som er frivillig på Fellesverket, og Marit og Synnøve som er frivillige i 
Besøkstjenesten og på Tirsdagstreffet. Hjelpekorpset i Tromsø Røde Kors hadde også sanitetsvakt på Glød.

Inspira – vår årlige fest for frivillige

Vårt humanitære arbeid utføres av frivillige, og det er viktig å ta vare på 
dem gjennom året. Hvert år i november arrangerer vi derfor Inspira – en 
stor fest for våre frivillige. 

I år hadde vi ekstra fokus på at det var Frivillighetens år. Det var sang 
og musikk, god mat, quiz og juleverksted. Det var ca. 52 voksne frivillige 
og tre barn som deltok. 

Særlig hyggelig var det at Mariam Tartousi fra Syria og Tromsø 
Akademiske kvinnekor også sang for oss på Inspira.
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Videoer av frivillige i sosiale medier

For å belyse frivilliges innsats og for å vise 
bredden i vårt aktivitetstilbud lagde vi videoer 
av frivillige fordelt på ulike aktiviteter. Videoene 
ble delt i sosiale medier gjennom høsten 2022 
som en del av markeringen av Frivillighetens år.

Her er screenshots fra tre av filmene som ble 
laget

Scan QR-koden for å se alle videoene av de 
frivillige på vår YouTube-kanal!
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Selius Berg Karlsen er en av våre frivillige

Noen av frivilligpresentasjonene i anledning Frivillighetens år ble delt som 
bilde og tekst – og ikke med video. Her er en av tekstene som ble skrevet 
om Selius som er frivillig på Norsktreningen.

Selius Berg Karlsen er frivillig på Norsktreningen, og møter opp et par onsdags kvelder 
i måneden på Røde Kors-huset i Tromsø for å hjelpe de som vil øve på å snakke bedre 
norsk. Språk er en viktig nøkkel til integrering og inkludering i et samfunn. Derfor er 
Norsktreningen så fin en aktivitet. Her stiller tålmodige og vennlige norsktalende 
frivillige opp for å ha dagligdagse samtaler med de som behøver dette.

Men Selius sitt engasjement i Røde Kors er større enn som så. Han har vært frivillig hos 
oss i om lag syv år og har i tillegg vært Røde Kors flyktningguide for en ung flyktning 
fra Afghanistan som kom til Norge alene og uten familie da han bare var 15 år. Selius og 
kona inviterte han til søndagsmiddager, hjalp han med lekser og når han skulle ta 
fagbrev, og ellers lot han bli en utvidet del av familien. Gutten er i dag voksen, men 
fremdeles har Selius og kona kontakt med han og inviterer han hvert år hjem til seg på 
julaften. Denne unge afghaneren har ingen egen familie i Tromsø, men hevder likevel at 
han har familie gjennom Selius og familien hans.

Selius vokste opp på Senja og sier at foreldrene var engasjert i Røde Kors i sitt nærmiljø. 
– Jeg fikk derfor frivillighet og Røde Kors inn med morsmelka, sier han. I dag motiveres 
han av å hjelpe og å se at noen kan få det bedre. –For oss krever det ikke mye arbeid å 
ha en ekstra person rundt bordet til søndagsmiddagen eller på julaften, mens for de som 
ikke har egen familie i Tromsø så kan det bety en del, sier han.

–Mange tror kanskje en må ofre mye for å være frivillig. Men man får så mye igjen i form 
av å bli kjent med andre mennesker og deres livssituasjon, i tillegg til å lære mer om ulike 
kulturer og religioner, avslutter Selius.

Det er Frivillighetens år i 2022 og vi vil vise noen av våre fine, dedikerte frivillige i Tromsø 
Røde Kors. Selius er en av dem.
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1.8 Krigen i Ukraina

Tromsø Røde Kors jobbet aktivt for å avdekke, 
hindre og lindre nød og lidelse for de ukrainske 
flyktningene som ankom Tromsø i 2022.  Dette 
er blant tiltakene som ble utført.

Kort tid etter invasjonen av Ukraina i februar 
meldte mange frivillige seg som ønsket å bidra. 
Til sammen meldte 86 nye frivillige seg. Det ble 
laget en beredskapsplan for et eventuelt mottak 
av ukrainske flyktninger, og tidlig ble det kartlagt 
over 50 ukrainsk- og russisktalende personer til 
oversettelsesbistand.

Frivillige bisto Troms politidistrikt med å møte 
nye flyktninger som kom til Tromsø via 
flyplassen.

Etter at ukrainske flyktninger hadde ankommet 
Tromsø, avdekket vi skjulte behov blant de som 
var kommet utenom det nasjonale 
mottakssystemet. Mange hadde begrensede 
midler og utfordringer med transport, og de 
hadde behov for helsehjelp og generell 
informasjon.

Vi tok derfor kontakt med kommunen og 
videreformidlet disse behovene. Dette førte 
blant annet til at flyktningene fikk reise med buss 
gratis og fikk også tilgang på helsehjelp. 

Det ble også satt opp et informasjonsmøte i 
kantina på rådhuset som følge av dette. Her var 
også Tromsø Røde Kors til stede med frivillige 
språkassistenter som snakket ukrainsk og/ eller 
russisk.

Bilde fra informasjonsmøtet for ukrainske 
flyktninger på rådhuset. Røde Kors-frivillige 
hadde på seg røde vester

I kontakt med politiet ble det avdekket at 
mange måtte bo midlertidig på hotell og privat 
– noen i flere uker for at politiet skulle klare å 
registrere dem.  Politiet forespurte blant annet 
om vi kunne tilrettelegge for hygieneartikler og 
vannflasker til de som bodde på hotell. 

Tromsø Røde Kors iverksatte også i 
2022 tiltak som 

beredskapsorganisasjon og støtteaktør 
for lokale myndigheter – denne gangen 

knyttet til ukrainske flyktninger
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Vi responderte raskt, og satt kort tid etter opp 
en butikk på Radisson-hotellet med gratis 
tilgjengelige hygieneartikler. 
Det ble også kjørt ut drikkeflasker.

Tromsø Røde Kors åpent også opp Fellesverket 
for de ukrainske barna, og vi delte ut aktivitets-
og gavekort for å gjøre ventetiden litt lettere. 
Gavekortene var et samarbeid med næringslivet 
og inneholdt gratisbilletter til blant annet 
Tromsøbadet, bowling, Storgata camping,
kafebesøk og Polaria. 

Videre kjøpte vi notatblokker til skolearbeid for 
ukrainske ungdommer som deltok på digital 
undervisning. 

Majoriteten av de nyankomne 
flyktningene var kvinner og barn. 
Mange av kvinnene trengte basis 

hygiene- og sanitærprodukter som 
bind og deodorant. Frivillige pakket 

derfor over 40 poser med 
hygieneartikler som ble kjørt ut til 

kvinnelige flyktninger
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Våre frivillige språkassistenter bistod også 
Frelsesarmeen i utdelingen av klær til ukrainske 
flykninger. Og da de ukrainske flykningene måtte 
flytte bosted fra et hotell til et annet bistod 
Hjelpekorpset med praktisk bistand og biler. 

Etter at den første fasen var over oppskalerte vi, 
i tråd med retningslinjer fra Norges Røde Kors, 
våre allerede eksiterende tilbud slik som 
Norsktreningen, Medkvinner, Flyktningguide og 
Fellesverket. 

Ett år etter invasjonen er det fremdeles et stort 
antall ukrainske flyktninger som er bosatt i 
Tromsø 

kommune. Mange av dem bruker våre 
eksisterende tilbud som Norsktreningen, 
Fellesverket og håndarbeidsgruppene.

Dette er eksempler på praktisk bistand og støtte 
frivillige i Tromsø Røde Kors bidro med da 
ukrainske flyktninger ankom Tromsø. Viljen var 
stor til å hjelpe! Basert på forespørsler og 
bistand om hjelp fra flere aktører som blant 
annet Tromsø kommune og politiet kan det sies 
at Tromsø Røde Kors er, og ytterligere har 
befestet sin posisjon som, en viktig 
beredskapsorganisasjon og humanitær aktør i 
Tromsø!

Røde Kors frakter inn nødhjelpsforsyninger til Ukraina. Foto: Italia Røde Kors
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2. ÅRSBERETNING –
TROMSØ RØDE KORS 
OMSORG
Følgende aktiviteter sorterer organisatorisk under Omsorg i Tromsø Røde Kors*:
Sosial inkludering Oppvekst Migrasjon

Besøkstjeneste Leksehjelp Flyktningguide og Vennefamilie  

Visitortjeneste Gatemegling Kvinnegruppa

Vitnestøtte Fellesverket Norsktrening

Mentorfamilie

Hagegruppa

Styremedlem, Eli Johanne Carstens, hadde i 2022 ansvar for oppfølging og rapportering til styret med 
hensyn til omsorgsaktiviteter i Tromsø Røde Kors.

*Tromsø Røde Kors har ytterligere omsorgsaktiviteter for både eldre og unge, men disse er organisatorisk underlagt 
Frivilligsentralen. Les derfor mer om disse omsorgsaktivitetene under punkt 5.0 Frivilligsentralen.

2.1 Sosial inkludering 
2.1.1 Besøkstjenesten 
Rådgiver: Ingvild Spinn Skaarseth
Aktive frivillige: 76
Antall deltakere: ca. 80

Besøkstjenestens overordnede 
mål er å forhindre eller redusere 
ensomhet ved å tilrettelegge for 
gode menneskemøter og sosiale 

aktiviteter
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Året 2022 var et bra år for Besøkstjenesten i 
Tromsø. Det første halvåret gikk med til å 
ferdigstille de organisatoriske endringene som 
ble iverksatt høsten 2021. Målet var å gi et solid 
grunnlag til å drifte Besøkstjenesten på en mer 
effektiv og mindre ressurskrevende måte videre. 
Første halvdel av 2022 var vi i tillegg to ansatte i 
Besøkstjenesten. Dette bidro til stor fremgang i 
aktivitetene. 

Til sammen gjorde vi 23 nye koblinger. Det er 
flere enn vi har hatt på mange år. Vi opplever 
også at koblingsprosessen har gått raskere og 
bedre, og har resultert i flere langvarige og gode 
koblinger. Vi har også kjørt i gang den nye 
modellen vår for sosiale møteplasser. Her har vi 
hatt til sammen fire oppdrag, som vi alle har fått 
god respons på. Systemet for våre sosiale 
møteplasser er på plass – nå gjelder det bare å 
rekruttere inn flere frivillige slik at vi kan ta på 
oss flere oppdrag. 

På høsten opplevde vi en oppsving i antall
frivillige og antall som faktisk deltar på kurs. 
Likevel faller mange fra tidlig i prosessen og før 
de er reelt startet opp i aktivitet. Dette jobber vi 
fortsatt med å finne årsaken til. 

Konklusjonen så langt er knyttet til begrepet 
«frivillighet er ferskvare» – hvis vi ikke 
responderer raskt nok når noen har meldt seg, 
så faller mange av.

I høstsemesteret arrangerte vi kurs for 
Besøksvenn med Hund – noe som ga fire nye 
ekvipasjer til Tromsø Røde Kors, og en ekvipasje 
til Lyngen Røde Kors. Flere av disse har allerede 
vært med på det populære arrangementet 
«Stryk på hunden, ikke på eksamen» ved 
universitetet i Tromsø, og også vært på besøk 
hos privatpersoner og på sykehjem.
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2.1.2 Visitortjenesten
Leder: Klaus Bergli
Rådgiver: Karen Nilsen
Aktive frivillige: 11

Ressursgruppen har i 2022 bestått av: 
Leder, Klaus L Bergli, og nestleder, John Selfors. 

Visitorgruppen har i 2022 bestått av:
11 medlemmer, inkludert leder og nestleder. 

Aktivitetene våre i 2022 har vært 
gjennomføring av felles besøksdager omtrent 
annenhver mandag, hvor fengselspresten har 
organisert hvem som ønsker besøk. Slik har det 
vært en planlagt aktivitet for fengselet, noe 
som gir mer forutsigbarhet.

Det har vært gjennomført totalt 77 besøk i 
fengslet i 2022 – hvorav 40 på høy sikkerhet og 
37 på lav sikkerhet.

  

Videre har vi gjennomført åtte pizzakvelder
med underholdning hvor det var god stemning 
og godt oppmøte. Vi gjennomførte to mer enn 
de seks planlagte pizzakveldene. Dette er noe 
både Visitortjenesten og Tromsø fengsel 
prioriterer da vi vet at de innsatte setter stor 
pris på disse kveldene.

Vi var også delaktig på sommerfest hvor vi 
bidro med grillmat og brus. 

På julaften deltok vi på gudstjenesten, og delte 
deretter ut gaver til alle innsatte, samt julekort 
laget av ungdommer ved Fellesverket i Tromsø. 
Denne julen ble det kjøpt inn gaver i form av 
spill til hver avdeling.

Frivillige fra Visitortjenesten og Medkvinner 
pakket inn julegaver til innsatte i Tromsø fengsel
før jul. Julegavene ble levert av frivillige visitorer 
i Tromsø Røde Kors, tradisjonen tro, på julaften 
til de innsatte.

Julekort laget av ungdommer på Fellesverket til 
innsatte i Tromsø Fengsel

Visitortjenesten er et tilbud til innsatte 
i Tromsø fengsel som ønsker besøk og 
samtale med en upartisk og nøytral 
person utenfor Kriminalomsorgen. 
Målet med Visitortjenesten er at den 
innsatte ved besøk skal få et avbrekk i 
en hverdag der isolasjon, utstøtelse og 
ensomhet ofte er en kjensgjerning
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2.1.3 Vitnestøtte
Rådgiver: Karen Nilsen
Aktive frivillige: 8

Høsten 2022 startet tilbudet Vitnestøtte opp 
igjen etter en pause i koronatida. Det ble 
rekruttert seks nye frivillige vitnestøtter. I 
november ble de nye og erfarne frivillige kurset 
på tinghuset i Tromsø. Kursleder var Kristoffer 
Seiersten fra nasjonalkontoret i Norges Røde 
Kors.

Kristoffer Seiersten fra nasjonalkontoret og Kari 
Lydersen, daglig leder Tromsø Røde Kors.

Et trygt vitne er et godt vitne! Dermed kan 
vitnestøtter bidra til økt rettssikkerhet!

Foto: Norges Røde Kors

Aktiviteten Vitnestøtte bidrar med 
psykososial bistand til vitner på 
Tinghuset i Tromsø. Gjennom 
Vitnestøtte-ordningen får mennesker 
som er innkalt som vitner 
medmenneskelig støtte, veiledning og 
praktisk hjelp i noe som kan oppleves 
som en ukjent og skremmende situasjon
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2.2 Oppvekst    
2.2.1 Leksehjelp  
Rådgiver: Ingvild Spinn Skaarseth  
Aktive frivillige: 21 
Antall deltakere: 39 

I 2022 hadde vi åpent to ettermiddager i uken 
– fire timer hver gang. Vi har jobbet mye med å 
«samkjøre oss» med Fellesverket, bli kjent med 
huset og se hva som fungerer og ikke. Vi har 
for eksempel hatt mandager delt med åpen 
møteplass på Fellesverket, mens torsdagene 
kun er for Leksehjelpen.  

Vi har lenge hatt en veldig høy 
gjennomsnittsalder på våre deltakere (26,4 år i 
2021). I flyttingen til Fellesverket ønsket vi å få 
ned gjennomsnittsalderen slik at vi bedre 
passer inn under det faktiske oppvekstfeltet. 
Foreløpig har vi ikke hatt stor suksess med 
denne endringen. Vi markedsfører oss i sosiale 
medier, og har ved flere anledninger vært på  
skolebesøk og stått på stand for å spre 
budskapet vårt til den yngre målgruppen.  

 

Vi opplever mange henvendelser og spørsmål 
om Leksehjelpen,  men at få faktisk møter opp. 
Vi ser derfor nærmere på hva som 
representerer «dørstokkmila» her. Likevel ser vi 
en svak vekst i antall deltakere og håper at mer 
satsing på rekruttering vil gi gode resultater i 
2023. 

 

Leksehjelp tilbys elever fra 11 år og 
oppover. Våre frivillige leksehjelpere 
har kompetanse på generelt 
grunnskolepensum, samt mer 
spesialisert pensum fra videregående 
skole, og de kommer fra mange ulike 
fagmiljøer. Leksehjelpen bidrar til at 
flere elever kan oppleve mestring i 
skolehverdagen ved å tilby en arena 
hvor de kan få hjelp med leksene fra 
trygge og kompetente voksne i rolige 
omgivelser 
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2.2.2 Gatemegling  
Rådgiver: Karen Nilsen 
Aktive frivillige: 8 
Antall deltakere: 142 

 
Instruktørutdannelse 
Gatemeglingskontoret hos Røde Kors utdanner 
alle instruktører – både voksne og ungdom. 
Frivillige blir en del av gatemeglingsnettverket 
etter endt instruktøropplæring. 
Gatemeglingskontoret bidrar med støtte, faglig 
veiledning og videre opplæring. 
Sertifiseringsverksted for aktive frivillige ble 
avholdt digitalt i august 2022. 

 

Antall ungdom deltatt på 
gatemeglingsverksteder  
I 2022 hadde vi totalt 142 deltakere fordelt på: 

 Seks konfliktverksted 
 Seks miniverksted 
 I tillegg er det utført noe miljøarbeid og 

forsoningsprosess 
 

 
 

 
Samarbeidspartnere 
Samarbeidspartnere i 2022 har vært 
Utekontakten*, Breivang vg. skole, Trygg 
Læring*, Konfliktrådet*, SLT Tromsø 
kommune*, Mobbeombudet Troms fylke*, 
Ishavsbyen vg. skole, Kvaløysletta vg. skole, 
Tromsø fengsel og Røde Kors Ungdom, samt 
samarbeidsnettverket Cypro (The Coordinated 
Youth Project). 

* - disse utgjør Fagråd Gatemegling, et møteforum for å 
utvikle nettverk og samarbeid. 

 
De ansatte i Tromsø Røde Kors fikk en innføring i 
«Ikke voldelig kommunikasjon – sjiraffspråket».
   

Røde Kors Gatemegling jobber med 
volds- og kriminalitetsforebygging 
gjennom å tilby ungdom i alderen 13- 25 
år konkrete redskaper i konfliktløsning. 
Målet er å gi ungdommer kunnskap og 
ferdigheter til å løse egne og andres 
konflikter på lavt nivå og der ungdom 
ferdes – «på gata». Vi bygger nettverk 
med frivillige og samarbeidspartnere 
som arbeider sammen med ungdom for 
å skape trygge miljø og fellesskap 
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2.2.3 Fellesverket
Ansatte: Leder, Odd-Christian Lilleeng, og konsulent, Irmelin Melkild
Aktive: 18 frivillige

Oversikt over brukere ved Fellesverket i 2022
Innsjekkinger sosial møteplass: 2157
Innsjekkinger leksehjelp: 85
Innsjekkinger gatemegling: 128
Antall åpne dager: 91
Unike deltakere: 532
I tillegg kom mer enn 108 eksterne besøkende som 
skoleklasser, Tromsø Røde Kors Ungdom, og elever 
fra valgfaget «Innsats for andre» i ungdomsskoler i 
Tromsø

Sommerjobbprosjektet
Fellesverket ansatte åtte ungdommer i Tromsø 
gjennom sommerjobbprosjekt. De ble delt inn i to 
grupper hvor de hadde ansvar for å gjennomføre 
sommeraktiviteter for ungdom i Tromsø i en periode 
på to uker hver.

Midlene til prosjektet kom fra Gjensidigestiftelsens Sommerjobbprosjekt. Prosjektet benyttes av flere
Fellesverk i Norge, og ble i år også en suksess i Tromsø. Det ble gjennomført flere aktiviteter i
arbeidsperioden. Vi ser for oss å kunne benytte dette tilbudet igjen sommeren 2023.

Røde Kors Fellesverk er et aktivitetshus for ungdom mellom 13 og 25 år. Her skal unge 
kunne delta på aktiviteter som Gatemegling og Leksehjelp. Ungdom som er interessert kan 
også få tilbud om arbeidstrening på Fellesverket. I tillegg finnes en sosial møteplass hvor 
man kan "henge" sammen med andre ungdom ved å delta på ulike aktiviteter som spill, 
film og kafé. Fellesverket skal være en trygg arena hvor ungdom kan lære, knytte vennskap 
og oppleve mestring med støtte fra trygge voksne frivillige. Fellesverkets tilbud er gratis
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Fra venstre på bildet er Kay (18), Helene Mari (18), 
Tuva (17) og Gabriel (18) som var blant de som fikk 
seg sommerjobb på Fellesverket i 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerjobbprosjektet vakte interesse og det ble laget en mediesak i iTromsø 

Helene Mari fikk sommerjobb 
 

Helene Mari var en av åtte ungdommer 
som fikk sommerjobb i 2022 på 
Fellesverket i Tromsø Røde Kors. Fire av 
de åtte ungdommene var på jobb da 
Fellesverket flyttet møteplassen sin ut 
til Charlottenlund på grunn av godværet 
en junidag. Her ble det grillet, spilt 
fotball og volleyball, og ellers slappet av 
i sola. 
 
Fellesverket Tromsø er et aktivitetshus 
for ungdom mellom 13 og 25 år, og 
Helene Mari og de andre ungdommenes 
jobb var blant annet å planlegge, 
rekruttere deltakere til og gjennomføre 
aktiviteter gjennom sommeren for 
andre ungdommer i byen. 
 
–Det er jo masse artige ting som skjer på 
Fellesverket som bordtennis, spill, mat 
og sosialt med andre ungdommer. Jeg 
søkte og fikk jobben. Vi er et team av 
unge som skal arrangere ting sammen. 
Det er digg å ha det gøy når jeg jobber. 
Jeg får også nye venner samtidig. 
 
–Jeg har lært flere ting i denne jobben, 
blant annet at jeg må tilpasse meg litt 
når jeg snakker med de som er yngre 
enn meg. Jeg har også lært å lage mat 
som hjemmelaget tomatsuppe og 
wraps, og også regler rundt renhold og 
hygiene ved matlaging når man skal 
servere andre mat. 
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Rekruttering
Det er et stadig behov for trygge forutsigbare voksne som kan 
drive aktiviteter på Fellesverket sammen med ungdommene. 
Rekruttering av frivillige er derfor en kontinuerlig og viktig 
prosess i Fellesverket.

Temakurs Fellesverket
I mars avholdt Fellesverket i Tromsø «Temakurs Fellesverket» for 
sine frivillige. Med hjelp av instruktørene Sofia Clementin og Lena 
Westlake fra Fellesverkene i Oslo, fikk frivillige en innføring i hva 
Fellesverket er og hensikten med aktivitetene som gjennomføres. 
Målet var å bidra til at frivillige ble trygge i frivilligrollen på 
Fellesverket. 

   Dasha og Vesna er frivillige på Fellesverket

Fra temakurs Fellesverket
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2.3 Migrasjon

Rådgiver: Pernille Lind Hjertø
Aktive frivillige: 83
Antall deltakere: 360 (ikke alle deltakere på 
Norsktrening er unike deltakere)

Innsats for ukrainske flyktninger
Kort tid etter Russlands invasjon av Ukraina kom det et stort antall ukrainske flyktninger til Tromsø. 
Frivillige på migrasjonsfeltet gjorde en fantastisk innsats for alle nye tromsøværinger. I tillegg registrerte 
mange nye frivillige seg – mange av dem var ukrainsk og russisk. Under punkt «1.8 Krigen i Ukraina» kan 
du lese mer om frivilliges innsats knyttet til ukrainske flyktninger.

Vinterfesten 2022
Vinterfesten ble arrangert i april. Dette er et 
friluftsarrangement for alle innbyggere i Tromsø 
kommune. Hovedfokuset er på personer som er ny i 
Tromsø og som ikke har tidligere erfaring med norsk 
friluftsliv. 

Tromsø Røde Kors samarbeidet med Tromsø kommune, 
Remiks avfallsselskap, Redd Barna, 4H, FN-Sambandet, 
Barnas Dager og Idrettsrådet. Arrangementet var en stor 
suksess! Tromsø Røde Kors delte ut sjokolade, juice og 
pølser til over 300 personer. I tillegg var TURBO til stede 
og lånte ut ski- og friluftsutstyr til alle som ønsket det. 

TURBO-gjengen lånte ut ski- og friluftsutstyr på 
Vinterfesten

Migrasjon består i Tromsø Røde Kors
av aktivitetene: Flyktningguide, 
Vennefamilie, Mentorfamilie, 
Kvinnegruppa og Norsktreningen. 

35



Frivillige og ansatte i Tromsø Røde Kors delte ut mat, juice og sjokolade på Vinterfesten

2.3.1 Flyktningguide og Vennefamilie    
Rådgiver: Pernille Lind Hjertø
Aktive frivillige: 16
Antall deltakere: 12

Frivillige flyktningguider og flyktninger kobles sammen og møtes et par timer i uka. Slik 
blir flyktningen bedre kjent med språk, kultur og lokalsamfunnet. 

Å være ungdom og helt alene i Norge er vanskelig. Gjennom en vennefamilie gis 
ungdommer mulighet til å praktisere norsk, få kunnskap om lokalsamfunnet og ha nær 
kontakt med trygge voksne.
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Ressursgruppas arbeid og koblinger 
Ressursgruppe Flyktningguide har ansvar for aktivitetene 
Flyktningguide og Vennefamilie.  

Ressursgruppa har hatt tre møter, samt sommeravslutning. Det er 
arrangert et Temakurs Migrasjon, og det ble arrangert et 
informasjonsmøte for potensielle frivillige hvor personer fra 
ressursgruppa ga informasjon og svarte på spørsmål.  De fleste 
koblingene ble avsluttet i 2022 – enten på grunn av opphør av 
koblingsperioden, flytting, dårlig tid hos begge parter, eller andre 
årsaker. Vi fikk tre nye koblinger før året var omme.  

En utfordring i 2022 var at vi ikke fikk noen henvendelser fra Tromsø kommune om nye deltakere før 
helt på slutten av året. Det er nok flere årsaker til dette. Blant disse kan være pandemien og at vi var 
mindre synlige da, utskiftninger av ansatte i kommunen, og at de ansatte fikk svært mye å gjøre da 
ukrainske flyktninger ankom Tromsø.  

Tromsø har heller nesten ikke bosatt unge enslige flyktninger, og ingen enslige mindreårige, noe som 
også påvirker pågangen for å få Vennefamilie. Vi har derfor jobbet målrettet med informasjonsarbeid ut 
mot Tromsø kommune, og vi har troen på at situasjonen bedrer seg i 2023.  

 

2.3.2 Kvinnegruppa 
Leder/ kontaktperson: Merete Sørvin 
Rådgiver: Pernille Lind Hjertø 
Aktive frivillige: 3 
Antall deltakere: 40 

Det var gjennomsnittlig i 
underkant av seks personer 
til stede ved hvert treff.  

En utfordring i 2022 har 
vært antall frivillige og også 
rekruttering av nye 
frivillige. Vi mistet flere 
frivillige på grunn av 
flyttinger og sykdom. Vi har 
én person ansatt som 
ansvarlig for sygruppen, 
men vi opplever at hun har 
behov for hjelp.  

Det er gledelig å se at vi i 
løpet av året hadde flere  

Ressursgruppa Flyktningguide  
besto i 2022 av: 

Chris Bull-Berg 

Jenny Feidal 

Trine Hild Blixrud 

Espen Andreassen 

Keenan Tartousi 

 

Kvinnegruppa er et 
samarbeid mellom Tromsø 
Røde Kors og Tromsø 
Husflidslag. Målet er å bidra 
til økt integrering og 
inkludering gjennom møter 
mellom kvinner fra ulike 
kulturer. Kvinnegruppa er en 
arena der deltakerne får 
mulighet til å praktisere 
norsk, samtidig som 
kvinnene er kreative sammen 
ved å sy og strikke 
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nye deltakere som også kom tilbake flere ganger. Det var personer som ønsket å lære seg å sy, personer 
som behøvde hjelp med å reparere klær og noen som kom kun for å treffe andre og ta en kaffe. 

Vi hadde en videregående elev som var der i studiepraksis, og vi hadde praksis med to elever fra 
Fjellheim bibelskole. 

Strikkegruppa, som også har vært et samarbeid med Tromsø Husflidslag, kunne endelig starte opp igjen 
i høst etter en pause som følge av korona. 

2.3.3 Norsktreningen
Rådgiver: Pernille Lind Hjertø
Aktive frivillige: 19
Antall deltakere per kveld i gjennomsnitt: 
8 i vårsemesteret og 12 i høstsemesteret

Ressursgruppe Norsktrening har ansvar for 
aktiviteten Norsktrening.

I løpet av 2022 har vi gradvis returnert tilbake 
til Norsktreningen slik vi kjente den før korona-
pandemien, bortsett fra at vi nå møtes kun én 
gang per uke, fremfor to. Vi har avholdt 33 
norsktreninger med totalt 322 besøk/ 
innsjekkinger.

Deltakergruppa har hovedsakelig bestått av 
studenter og arbeidsinnvandrere fra ulike deler 
av verden. Antallet deltakere har gradvis økt i 
løpet av året. Utover høsten har vi sett en 
økende andel ukrainske flyktninger. Vi har gitt 
løpende informasjon til Flyktningetjenesten og 
Voksenopplæringen i Tromsø kommune om 
vårt tilbud. Vår rådgiver (ansattstøtte) har også 
vært til stede i disse klassene og informert. 

Gode språkferdigheter er en forutsetning for 
deltakelse og tilhørighet i samfunnet

Røde Kors Norsktrening er et gratis tilbud 
rettet mot voksne fremmedspråklige som 
ønsker å praktisere muntlig norsk. Det er et 
lavterskeltilbud der deltakerne får mulighet 
til å utvikle sine språkferdigheter fra det 
nivået de er på, samtidig som det er en sosial 
og uformell arena egnet til å knytte nye 
bekjentskaper 
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Vi registrerer at det i løpet av 2022 er etablert flere private initiativ med tilbud om norsktreningslignende 
aktiviteter. Norsktreningen vår finner sted hver onsdag kl. 18-30 – 20.00.  Beklageligvis ser vi at noen av 
disse andre aktivitetene kolliderer med vårt tidspunkt. Vi håper at det i framtida er mulig til å koordinere 
aktivitetene bedre, slik at vi sammen kan gi gode tilbud til de som ønsker å bli bedre i norsk. Dette er 
noe som Tromsø Røde Kors skal arbeide med fremover. 

Vår flotte gruppe med frivillige omfatter flere med mange års erfaring fra Norsktreningen. I høst benyttet 
vi sosiale medier til å søke etter nye frivillige. Dette ga gode resultater. Vi har også i høst hatt med oss 
et par studenter fra Fjellheim bibelskole med på Norsktreningen, som har hatt sin diakoni-praksis hos 
oss. I tillegg har vi hatt bistand fra en norsktalende ukrainer som har bodd flere tiår i Norge, og som 
også har undervisningserfaring. Vi har en god alderssammensetning i gruppa som utfyller hverandre 
med hensyn på erfaringsbakgrunn, dialekt og interesser. Vi stiller ingen andre krav til å være frivillig hos 
oss utover at du kan snakke godt norsk og liker å møte og snakke med nye mennesker.
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Merknad til tabell: I 2019 hadde vi Norsktreningen to ganger i uka. 

Norsktreningen flyttet i januar 2023 til hovedbiblioteket i sentrum. Målet er å rekruttere flere deltakere 
ved å være mer sentrumsnært lokalisert og fordi vi vet mange bruker biblioteket som et møtested. Vi 
håper vår tilstedeværelse på biblioteket kan inspirere flere til å delta, og vi ser fram til et nytt og givende 
norsktreningsår!

2.3.4 Mentorfamilie
Rådgiver: Pernille Lind Hjertø
Aktive frivillige: 3
Antall deltakere: 3

Mentorfamilie-aktiviteten i Tromsø hadde totalt tre 
koblinger i 2022. To av disse ble avsluttet og én forble 
koblet. 

Mentorfamilie er et viktig tilbud til de som har behov 
for det. På grunn av få henvendelser fra enheten i 
kommunen som normalt rekrutterer deltakere for oss, 
har vi brukt mye tid i 2022 på å informere om tilbudet 
til andre instanser i kommunen.

Videre gjennomførte vi et Mentorfamilie-kurs for frivillige. Og i november arrangerte Tromsø Røde Kors 
en samling for alle ansatte i Norges Røde Kors i Mentorfamilie. Her arbeidet vi med rekruttering og 
oppfølging av deltakere og frivillige. På dag to av samlingen inviterte vi Hjelpekilden, Røde Kors-

telefonen for negativ sosial kontroll og 
æresrelatert vold og IMDi sine 
minoritetsrådgivere til å holde innlegg og 
tilbringe dagen sammen med oss. Vi lærte 
masse, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet 
i 2023. 

Fra Mentorfamilie-samlingen i Tromsø. På 
bildet er ansatte fra Mentorfamilie, Røde Kors-
telefonen, og minoritetsrådgiver på 
Voksenopplæringen i Tromsø. Foto: Alaa 
Munir Al-Khayat

Røde Kors Mentorfamilie er et tilbud 
for personer over 18 år som har vært 
utsatt for negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap eller andre former for 
æresrelatert vold. En mentorfamilie 
skal tilby et positivt pusterom i 
hverdagen hvor unge kan føle 
tilhørighet, dele hverdagsopplevelser 
og oppleve mestring og trygghet
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2.3.5 Hagegruppa  
Rådgiver: Pernille Lind Hjertø 
 
Hagegruppa var en flott aktivitet som ga glede og mestring 
til mange. Av forskjellige årsaker var det dessverre slik at de 
frivillige som hadde nøkkelroller og lederansvar for 
Hagegruppa ikke kunne fortsette. Det ble derfor vanskelig å 
opprettholde aktiviteten, og Hagegruppa ble besluttet lagt 
ned før sesongen 2022 startet opp. 
Det var derfor ikke aktivitet i Hagegruppa i 2022.  
 
 

 

Fra innhøstingen i Hagegruppa i 2021. Foto: Sunniva Johansen  

Tromsø Røde Kors Hagegruppe 
har hatt sin egen parsell på Holt 
Læringstun. Her kunne frivillige 
og deltakere fra ulike kulturer 
dyrke grønnsaker, urter og 
blomster sammen  
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3. ÅRSBERETNING –
TROMSØ RØDE KORS 
HJELPEKORPS 

3.0 Lokalråd Hjelpekorps 

Lokalråd Hjelpekorps har i 2022 hatt 11 møter og behandlet til sammen 103 saker. I tillegg har noen 
viktige og større saker vært fulgt opp gjennom flere møter. Særlig hyttesaken (renovering eller nybygg) 
har krevd mye tid. Denne saken har vært oppe på hvert møte siden april. 

Lokalråd Hjelpekorps besto av følgende medlemmer i 2022

Rolle Frivillig

Korpsleder Jørn Olsen

Nestleder/ adm. Leder Simon Møllebakken

Operativ leder Ann Ellen Karlsen

Rådsmedlem Ingrid Terese Knutsen

Rådsmedlem Markus K. Dreyer

Varamedlem Monica Svenning Engmark

Varamedlem Håkon Sørensen

Lokalråd Hjelpekorps er et rådgivende organ for lokalstyret innen hjelpekorpsfeltet. 
Lokalrådet leder Hjelpekorpsets aktiviteter på lokalstyrets vegne i henhold til 
handlingsprogram, budsjett og øvrige retningslinjer vedtatt av lokalforeningens årsmøte

42



Følgende har også møtt som observatører med talerett

Vi gjør oppmerksom på at aktive frivillige i Hjelpekorpset omtales som «medlemmer». Dette avviker fra 
resten av organisasjonen – som primært bruker benevnelsen «frivillig» for en som gjør frivillig arbeid.
Hjelpekorpset bruker også benevnelsen NK i sin årsberetning og handlingsplan som viser til 
«nestkommanderende».

3.1 Redning og beredskap

Aksjonene fordeler seg slik i perioden 2005-2022
År Refunderte utgifter Antall Timer

2005 27.335
2006 141.222
2007 60.489
2008 72.847
2009 150.626
2010 254.542
2011 471.530 43 2661
2012 329.466 41 1655
2013 291.369 31 1381
2014 275.832 45 1647
2015 178.579 40 1210
2016 115.792 24 634
2017 126.170 29 448
2018 94.460 16 193
2019 529.380 27 1838
2020 225.769 31 689
2021 345.266 36 834
2022 208.060 33 561

Rolle Frivillig

NK Operativ Richard Skogheim

NK Administrativ Mariell Fagernes

Seniorrådgiver Odd-Bjørn Sørnes
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Antall alarmer er relativt stabilt fra år til år, men 
antallet timer i søk og redning går ned. Dette 
skyldes flere årsaker. Den viktigste er at det er 
færre langvarige søk. Flere og flere søk er 
henteoppdrag på kjent posisjon der en trenger 
et fåtall mannskap med transportmidler (scooter 
eller ATV) og som er relativt kortvarige. Mange 
aksjoner løses av luftambulansen, og vi kalles ut 
som ekstra ressurs i tilfelle luftambulansen ikke 
greier å løse oppdraget. Da er det ofte vi får 
avblåsning på vei ut til aksjonen og mannskaper 
må snu. Et annet trekk vi ser, er at antallet 
aksjoner der den savnede er psykisk ustabil er 
økende. 

Det var også i år aksjoner der liv gikk tapt. Av 
fem omkomne i skred i Norge i 2022, var fire i 
Troms, og tre av dem i samme skred i Lyngen. 
Dette er naturlig nok krevende for våre frivillige, 
og siden skredaksjonene oftere skjer i bratt og 
utfordrende terreng så har det blitt tatt grep 
med å skaffe til veie mer sikringsutstyr for 
skredlederne. Skredgruppa og Taugruppa har 
også begynt å samarbeide tettere for å støtte 
hverandre. 

Det har gjennom hele året vært jobbet mye med 
varslings- og alarmeringsrutiner for at vi skal 
kunne være enda raskere på plass. Dette er noe 
som vi fremdeles vil fortsette med framover.

Nyhetssak i Nordlys i forbindelse med en
redningsaksjon i mai 2022

Tauredningsgruppa ble utkalt til fjellheisplatået 
høsten 2022 hvor en person hadde gått seg fast 
på isete underlag i bratt terreng
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Nyhetssaker fra Hjelpekorpsets redningsaksjoner deles 
stadig i lokale medier. Her ble en nyhetssak delt i iTromsø 
i forbindelse med en redningsaksjon høsten 2022.

3.2 Interne kurs og øvelser

Kurs
Grunnkursrekka har gått som normalt med 
stor innsats fra enkeltpersoner for å få 
kursene gjennomført. Vi har fremdeles ikke 
en stabil gruppe som følger opp 
grunnkursene fra år til år. 

Vi fikk høst 2022 et stort kull med nye som 
startet på grunnutdanninga (27 personer), 
men omkring halvparten fullførte ikke slik at 
de ble operativt godkjente. Likevel brakte 
det nye kullet med seg mye entusiasme, og 
mange har allerede vist seg engasjerte og 
involverer seg mye i våre aktiviteter. 

Vi har gjennom året hatt tre deltakere på 
Lagledelse Søk og redning (LSOR) og fire 
deltakere på Videregående førstehjelp (VFØR).         På bildet øves det med søkestenger på kurs

Tekst hentet fra avisa iTromsø: 
En utenlandsk mann ringte politiet like før 
klokken 12.00 og fortalte at han var hardt skadd 
og at han lå i terrenget. Han klarte ikke å gjøre 
rede for seg, og språkproblemer gjorde 
kommunikasjonen med nødetatene vanskelig
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Det var også gjennomført et kvalifisert skuterkurs i mars 2022.
Foto: Simon Møllebakken i Hjelpekorpset

Øvelser
Det er særlig Taugruppa, Transportgruppa og RPAS (drone)-gruppa som har stått for jevn og høy 
aktivitet med øvelser og trening. Ellers har det vært lav øvelsesaktivitet i korpset.
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3.3 Sanitetsvakter
Oversikt sanitetsvakter

År Antall 
vakter

Inntjening Vakttimer Rapporterte skader/ behandlinger
Ambula

nse
Legevak

t
Andre Totalt

2017 28 Kr. 196 975 * * * * *
2018 32 Kr. 259 125 * * * * *
2019 44 Kr. 321 150 2598 13 18 212 243
2020 8 Kr. 96 050 696,5 0 9 55 64
2021 11 Kr. 144 200 1001 0 2 62 64
2022 26 Kr 295.760 2260 0 (*) 1 (*) 138 (*) 139 (*)

* Mangler tall på dette  
(*) Ikke alt er rapportert, så tallene skulle vært høyere

De første månedene av 
året var fremdeles preget 
av koronapandemien, og 
tre sanitetsvakter ble
kansellert av denne 
grunn. I tillegg greide vi 
ikke å stille mannskap til 
én vakt (Vinterfesten). Fra 
april og utover året tok 
derimot antall 
sanitetsvakter seg
betydelig opp. Særlig 
rundt august var det et 
stor trykk, og fire av fem
helger var belagte med 
vakter. 

Mediesak i Nordlys fra 
Midnight Sun Marathon 
hvor Hjelpekorpset hadde 
sanitetsvakt
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Endelig 
et Midnight Sun 
Marathon i sol! Det 
ble blant annet delt ut 
varmefolie og drikke, 
og ellers gitt omsorg, 
hjelp og støtte der det 
behøvdes hos slitne 
utøvere underveis og i 
målområdet! 

Foto: Simon 
Møllebakken og Åsa 
Johanne Nordheim

I og med at vi manglet noen i rollen som vaktfordeler fram til utpå høsten, så 
måtte medlemmer i lokalrådet ta en stor del av belastningen med å skaffe 
mannskaper, planlegge og forberede vakter gjennom sommeren. Rådgiver var 
da også i permisjon slik at belastningen ble ekstra stor. Vi har med det nevnte 
unntaket alltid greid å skaffe det nødvendige antallet mannskaper, og har 
håndtert alle oppdrag på en god måte. 

Sent på høsten fikk vi på plass en gruppe med fire medlemmer som påtok seg 
ansvaret med å planlegge og skaffe mannskaper til sanitetsvaktene. De er 
fremdeles under opplæring, men har bidratt mye allerede. Gruppa har avlastet
særlig lokalrådet med sitt arbeid og det har vært helt vesentlig for korpsets 
drift.

Endelig var Buktafestivalen tilbake! Flere frivillige fra Hjelpekorpset stilte opp for å bistå med ivaretakelse 
av publikum på festivalen. Foto: Hjelpekorpset
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3.4 Eksterne kurs og undervisning
Etterspørselen etter eksterne kurs var fremdeles 
lav i første del av 2022 som følge av pandemien. 

Fra et førstehjelpskurs holdt høsten 2022

Videre var rådgiver i Hjelpekorpset i permisjon i 
fem måneder (april-september). 

I oktober derimot økte etterspørselen brått, og
nesten hele årsbudsjettet ble tjent inn i løpet av 
to måneder.

Det ble kjørt to instruktørkurs i 2022 – ett i april 
med fire deltakere, hvorav to fra Tromsø, og ett
i november med ni deltakere pluss venteliste 
(hvorav syv deltakere fra Tromsø). Disse kursene 
har gitt oss en sårt tiltrengt tilførsel av nye 
instruktører ettersom vi har mistet mange de to 
siste årene. Vi er nå rustet for å ta unna en større 
mengde eksterne kurs i 2023. 

3.5 Koronarespons i 2022
Hjelpekorpset i Tromsø Røde Kors vant høsten 2021 to anbud på koronatesting – ett der vi ga støtte 
med våre mannskaper til testing på kommunens testsentre, og ett der vi fikk ansvaret for å drifte testing 
på innkommende utenlandsfly på Tromsø lufthavn. Dette ble gjort sammen med Norsk Folkehjelp 
Tromsø. 

Aktiviteten var høy, og vi hadde på ett tidspunkt omkring 70 
mannskaper som tok vakter for oss. Testinga på flyplassen 
opphørte første uka i februar, og bidragene på de 
kommunale teststasjonene ble færre frem til de falt bort i 
mars. Selv om vi bare var i drift i en kort tid, så gjennomførte 
vi 4880 mannskapstimer i denne perioden, mer enn 
halvparten av hele 2021.

Vi har flere ganger fått rosende ord fra Tromsø kommune, både fra kriseledelsen og fra Pandemisenteret 
om vår innsats. Det er blitt sagt at uten våre mannskaper så hadde kommunen ikke kunnet håndtere 
pandemien på en såpass god måte. 

– Selv om vi bare var i drift i en 
kort tid, så gjennomførte vi 4880 
mannskapstimer i denne perioden, 
mer enn halvparten av hele 2021   
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3.6 Faggrupper
3.6.1 Transportgruppa
Leder: Richard Skogheim (til desember). Deretter Håkon Sørensen
NK: Håkon Sørensen (til desember)          

Dette er noe av det transportgruppa har gjennomført i 2022
Byttet Yamaha 600 til 800 (skuter)
Byttet trekk og øye/ krok på pasientslede
Startet prosessen med å bytte ut den siste Yamaha 600
Innført nytt system for utsjekk/ innsjekk av skutere, ATV og KO-bilen. Dette er nå digitalisert 
slik at vi slipper fysiske kjørebøker. QR-koder er festet på nevnte kjøretøy
Volkswagen Caravelle har fått ny motor etter at det ble avdekket alvorlige problemer med 
motorblokk
Ny ATV-henger er på plass for 
Tromsø 65 (ATV)
Bårerigg på Tromsø 65 er montert 
og komplett
Generell rydding i garasjen er 
gjennomført. Dette har ført til
bedre kontroll på utstyr
Toalett i garasjen kan endelig 
brukes igjen
Portene i garasjen er byttet ut
Påbegynt montering og 
oppkobling av oppvarming av 
KO-bilen via Defa-kabel
Byttet gassdempere på bakluke til 
hvit kapellhenger
Dekkskift ble gjennomført høsten 
2022

Fra dekkskift høsten 2022. Her stilte 
mange frivillige fra Hjelpekorpset opp. 
Inntektene fra dekkskiftene bidrar til 
verdifull midler som kan brukes til å styrke 
Hjelpekorpsets beredskap gjennom 
innkjøp og utbedring av utstyr
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3.6.2 Skredgruppa
Leder: Per Inge Belt

Skredgruppa i Tromsø Røde Kors Hjelpekorps består av medlemmer som har gjennomført Fagkurs Skred 
(ni medlemmer) og aspiranter (tre medlemmer).

Det siste året har flere rutinerte fagledere gitt beskjed om at de er ferdig med innsatsen i Skredgruppa. 
Det jobbes derfor med å gjennomføre kurs i 2023 slik at vi får opp rekrutteringen, og to aspiranter deltok 
på Fagkurs Skred.

Skredgruppa har bidratt til vedlikehold og kompetanseheving gjennom Skredbonanza og kurset 
Kvalifisert Søk og redning (KSOR) Vinter. 

Aksjoner av betydning som vi deltok på: 
Eirikaksla/ Veidalsfjellet i Lyngen (NK 
Fagleder Skred fra Tromsø). Vi var ellers 
klar til å bidra på skred på Senja og 
Beretlia Lyngseidet. 

Året før fikk vi tildelt kr. 100 000 fra 
Hjelpekorpsløftet. Midlene ble brukt til 
blant annet Wolfhound Pro (mobilsøker),
jervenduker, sendere/ mottakere
(skredsøkere), taupakker, shelter
(nødbivuakk) og snowstudykit for 
kompetanseheving internt i gruppa. 
Utstyret vil bli merket og kontrakt må 
underskrives før utstyret deles ut av 
godkjent Fagleder Skred. 

Ett medlem deltok på Fagsamling Skred 
på Gardermoen høsten 2022.

Ellers fungerer Vinterknappen bra når 
den blir brukt. Vi gir tilbakemelding til 
politiet at de må være mer konsekvent i 
bruken av denne.

Tromsø Røde Kors Hjelpekorps blir jevnlig utkalt i forbindelse med skredscenario. På bildet viser 
en utkalling til Lyngen i mars 2022
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3.6.3 Aksjonsledergruppa
Leder: Martin Fønnebø

Hovedoppgave:
Stille med godkjent Aksjonsleder når vi får
forespørsel fra hovedredningssentralen (HRS)/
politikammer (lokal redningssentral, LRS).
Ansvarlig for oppfølgning av aspiranter i 
Aksjonsledergruppen.

Ansvarsområde:
Ivareta og lede Tromsø Røde Kors Hjelpekorps sine mannskaper før, under og etter aksjoner.  
Løse oppdrag fra HRS/ LRS etter beste evne og i samsvar med Norges Røde Kors Hjelpekorps 
sitt regelverk.
Sørge for at aspiranter får delta på kurs og øvelser.

Kvartalsmøter: 10.03.22, 09.06.22, 08.09.22 og 12.12.22

Andre aktiviteter: 
Bidratt i planlegging av FORF-øvelse*
Arrangert SARTopo-workshop både internt og 
eksternt**
Webinar om SarReg for gruppa og distriktet***
Anskaffet en aksjonslederkoffert

* FORF er Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum – en paraplyorganisasjon som fronter faglige og politiske tema i 
møte med myndighetene.

** SARTopo er et system med aksjonsstøttefunksjonalitet som brukes av noen organisasjoner.

*** SarReg er en app der medlemmer kan logge inn via mobiltelefon. Den viser hvem som deltar på en aksjon/ øvelse, og gir 
individuell GPS-sporing av de som er pålogget via mobilen.

Antall medlemmer i gruppa: 
20
Antall medlemmer med
Aksjonsledelse Søk og redning 
(ASOR) eller tilsvarende 
kompetanse: 9
Antall medlemmer med status 
som aspirant: 11
Medlemmene i gruppa har 
bidratt i 30 aksjoner i 2022
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3.6.4 Depotgruppa 
Leder: Håkon Sørensen            

Året 2022 har gått til rydding og gjennomgang av depot, og har resultert i store endringer i 
oppbevaring, håndtering og kontroll av det som ligger under depot sitt ansvar.

En stor gjennomgang av alt førstehjelpsutstyr ble gjort gjennom sommeren og mye ble byttet ut som 
følge av dato og/eller tilstand.

Det har også vært jobbet mye med et nytt system for lagerhåndtering, sjekklister, bestilling, inn-/
utsjekk av utstyr med mer, og det er ønskelig med innføring av dette første eller andre kvartal i 2023.

3.6.5 Sambandsgruppa
Leder: Bernt Inge Hansen

I 2022 har vi talt samband som tidligere år. I 
dette ligger at vi etter hver aksjon og øvelse 
sjekker at alle nødnett og tilhørende batteri er 
returnert, og at vi dermed har kontroll med alt 
sambandsutstyr.

Vi har bistått med kursing av nye og gamle 
medlemmer, og deltatt i planlegging og 
gjennomføring av kurs, vakter og aksjoner. 

Vi ønsker fortsatt å bli brukt i større grad i 
planlegging i forbindelse med kurs og større 
vakter. 

Det har blitt brukt samband på hver aksjon i 
2022.

Det må fortsatt utredes sammen med distriktet 
hvilken fremtid det analoge nettet skal ha.*

Fra Tromsø Arctic Skimo i 2022. Her har en av våre frivillige, Markus K. Dreyer, to nødnett på seg
som er det felles digitale radiosystemet for alle nødetater. Foto: Hjelpekorpset i Tromsø

* Vi har digitalt nett – det nye nødnettet. Men det gamle analoge nettet, av noen kjent som VHF, er der fremdeles, men da 
mer som backup i en nødsituasjon det digitale nødnettet er ute.
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3.6.6 RPAS-gruppa (Remotely 
Piloted Aircraft Systems) 
Leder: Bernt Inge Hansen 

I januar 2022 fikk vi status som operatør innen 
sivil statsluftfart med drone.* Vi kan dermed 
fortsette å fly droner på eksisterende tillatelse.  

Vi har kunnet stille drone på alle aksjoner vi har 
blitt forespurt i 2022, med unntak av en aksjon i 
juli som følge av ferieavvikling.  

Det foregår sporadisk trening, og vi er i 
gjennomsnitt 3.5 piloter som er i beredskap.  

Gjennom 2022 har vi startet opptrening av tre 
nye piloter, slik at vi regner med å være 6.5 
godkjente piloter (i gjennomsnitt) i løpet av 
første kvartal i 2023.  

Fra RPAS-gruppa sin mørketrening med M300 
høsten 2022 i vakre omgivelser.  
Foto: Hjelpekorpset 
 

*Statsluftfart har utvidede fullmakter. Sivil statsluftfart derimot er det som drives av politi, toll og andre offentlige 
myndigheter. Som en del av redningstjenesten har RPAS-gruppa i Hjelpekorpset i Tromsø fått tillatelse til å fly under reglene 
for sivil statsluftfart, så lenge politiet kaller oss ut. Vi har da større frihet, og større ansvar, med hensyn til å fly drone 

 

 

3.6.7 Hyttekomiteen 
Leder: Kristian Mathisen  
NK: Robin Edwardsen 

Året 2022 har gått til vedlikehold og sjekk av brann- og 
CO2-varslere. Vi startet arbeidet med å lage 
vedlikeholdsrutiner og sjekklister for bruk.  

Det pågår også et stort prosjekt med hensyn til hytta – å 
bygge ny eller å renovere Røde Kors-hytta. Det er satt ned 
en egen prosjektgruppe, ledet av Håkon Sørensen, som 
håndterer dette. Det har vært lagt ned en stor innsats i prosjektet. Mye av jobben har vært å finne en 
entreprenør som kan påta seg jobben og ordne med godkjennelsesprosessen opp mot kommunen.  
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3.6.8 Grunnutdanningsgruppa
Leder: Sandra Øie Pettersen (til oktober) – deretter ingen

Leder i gruppa har satt opp og gjennomført årets grunnkurs med god støtte fra enkelte medlemmer:

Kvalifisert Søk og redning (KSOR) Vinter i februar
Kvalifisert førstehjelp i september
Kvalifisert Søk og redning (KSOR) Barmark i oktober

Stillingen er blitt utlyst etter at leder fratrådte, uten resultat foreløpig.

3.6.9 Korpskveldgruppa
Leder: Heidi Solli

Gruppa har arrangert månedlige korpskvelder med faglige og sosiale tema frem til sommeren. På 
grunn av flytting og permisjoner, har gruppa ikke hatt aktivitet i høst. Det har ikke lyktes å skaffe nye 
medlemmer til gruppa. 

3.6.10 Tauredningsgruppa
Leder: Markus Kristoffer Dreyer 
NK: Kristoffer Karlsen 

Tauredningsgruppa er en videreføring av spesialgruppen «krevende lende». Gruppen har vært operativ 
siden september 2020. Gruppen er å betegne som en spesialgruppe med mannskaper utdannet i søk 
og redning i ulendt, glatt og krevende terreng. 

Pr. 1. januar 2023 har gruppen vært delaktig og vurdert i et par aksjoner. Konklusjonen av øvelser og 
aksjoner er at tauredning er tidkrevende 
grunnet sikkerhetsaspektet, men også vekten 
av utstyret som benyttes. Et tiltak på dette 
området er at vi har begynt å videreutvikle 
utstyrssettene våre til å være mer tilpasset våre 
oppdrag, og å lage godkjente lettvektssett. 

Tauredningsgruppa i Hjelpekorpset øvde i 
Tromsdalen med kursdeltakere fra Målselv, 
Birtavarre, Bardu, Finnsnes og Rana. 
Foto: Hjelpekorpset i Tromsø
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Tauredningsgruppen har som tidligere år hatt stor øvelsesmengde. Det er en liten nedgang fra 2021 i 
hyppighet, men ikke nødvendigvis i kvaliteten. Det er hele tiden fokus på å involvere og invitere ikke-
godkjente taureddere som et rekrutteringstiltak. Vi ser at det er stor interesse for å bli medlem i 
gruppa. Det er enklere å gjennomføre kurs når vi nå har utdannet egen instruktør. 

Fagleder og nestkommanderende deltok på metode-/ fagsamling i 2022. 
På tampen av 2022 har vi også påbegynt samarbeidet med Skredgruppa. Målet er å utvikle et forenklet 
metodesett for skredaktivitet/ vinterterreng.

Det vil i 2023 være regelmessige øvelser og trening, samt møter og turer internt i taugruppa slik at det 
sosiale samholdet holder seg sterkt, og at alle har tilnærmet samme erfaring og kompetanse. 

Det stilles strenge krav til kontroll og godkjenning av tauredningsutstyr. Periodiske kontroller 
gjennomføres derfor av godkjent selskap/ kontrollør. Periodisk kontroll 2022 ble gjennomført i 
Taugruppa, og neste kontroll er forventet i september 2023.

Gruppa har som mål for 2023 å bli mer aktiv og relevant i mellomalpin sone (over tregrensa).

Kunnskapsdeling og 
samarbeid er viktig. 
Instruktør i tauredning 
(redning i 
bratt/glatt/krevende 
terreng) i 
Hjelpekorpset i 
Tromsø instruerte i 
november 2022 seks 
mannskaper til 
kvalifisert nivå i 
tauredning i 
Hammerfest. 
Hammerfest Røde 
Kors kunne derfor 
tilføye taukompetanse 
i sine 
beredskapsplaner. 
Foto: Tromsø Røde 
Kors Hjelpekorps
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3.6.11 Psykososial gruppe
Leder: Gunn Schultz

Det er gjennomført kurs i psykososial førstehjelp internt for frivillige i Tromsø Røde Kors, og også for 
Hjelpekorpset. Det er også gjennomført tilpasset psykososialt kurs for en ekstern organisasjon. 

Ettersamtale er en strukturert samtale med involverte i en dramatisk hendelse der sanseinntrykk og 
opplevelser bearbeides. Det er gjennomført én ettersamtale innen Røde Kors i Troms.

Det er kun en liten kjerne igjen i gruppen. Ett medlem har gjennomført opplæring til nivå 2 og går inn 
som instruktør også. Norges Røde Kors arbeider med en avklaring på fremtiden for ettersamtale innenfor 
det psykososiale tilbudet. 

3.6.12 Sminkørgruppa
Leder: Gunn Schultz

Det har vært gjennomført enkle sminkeoppdrag av medlemmer i gruppa til interne og eksterne 
aktiviteter. En del medlemmer har sluttet, slik at det er kun en liten kjerne igjen. 

3.6.13 Flygruppa
Leder: Ann Ellen Karlsen

Det har i 2022 vært tolv registrerte medlemmer i gruppa. På høsten kom det inn ytterligere tre
aspiranter.

Det har vært planlagt til sammen fire øvelser hvor 
ingen er gjennomført. Dette skyldes uforutsette 
værforhold og pilotmangel i NAK. Vi har likevel stilt 
mannskap tilgjengelig til alle øvelsene. 

Flytjenesten har ikke vært brukt i noen oppdrag dette 
året. Det har vært utfordrende å holde aktivitet da 
flygruppa er avhengig av den eksterne gruppa, NAK. 
Det er også kommet nye sikkerhetsbestemmelser og 

krav til utstyr som fører til at vi ikke kan være med på enkelte typer oppdrag og øvelser.

3.6.14 Vanngruppa
Vanngruppa har ikke hatt noen aktivitet i 2022 og vurderes nedlagt.

Gruppas aktivitet er i stor grad avhengig 
av Norsk Aeroklubb (NAK). NAK stiller 
med fly og pilot. Våre mannskaper, som 
kalles scannere, søker i områdene flyet 
flyr over 
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3.7 Representasjoner
Hjelpekorpset i Tromsø er representert på flere nivå innad i Norges Røde Kors.

Distriktsnivå
Joachim Danielsen, varamedlem, Troms Røde Kors Hjelpekorps Distriktsråd
Ann Ellen Karlsen, NK operativ leder, Troms Røde Kors Hjelpekorps
Per Inge Belt, fagleder Aksjonsledergruppa, og NK Skredgruppa, Troms Røde Kors Hjelpekorps
Torje Helland Graff, fagleder Samband, Troms Røde Kors Hjelpekorps
Markus K. Dreyer, fagleder Tauredning, Troms Røde Kors Hjelpekorps

Nasjonalt nivå
Tor Indrevoll, regionleder Nord og medlem i Norges Røde Kors Hjelpekorps Landsråd

Foto: Bjørn Skoglunn
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4. ÅRSBERETNING –
TROMSØ RØDE KORS 
UNGDOM 
Leder: Sunniva Hestsveen
Nestleder: Andreas Fjeldsøe

4.1 Aktiviteter og samlinger
Det ble gjennomført tre aktiviteter i mai. Dette ga gode besøkstall med 
gjennomsnittlig 19 deltakere per aktivitet. 

Fra bowlingaktiviteten i mai 2022 hvor 40 frivillige og deltakere møtte opp

Det var betydelig lavere aktivitet på høsten som følge av at vi mistet flere frivillige etter sommeren. 

Ungdom var representert sammen med Tromsø Røde Kors på stand på Frivillighet i sentrum i 
september. Videre har Ungdom hjulpet Fellesverket når det har vært behov for frivillige.

Ungdom var også til stede på følgende nasjonale samlinger:

- Deltakelse på ledersamling i Oslo
- Påvirket i lederforum

Røde Kors Ungdom 
består av unge 
mellom 13 til 30 år, 
som ønsker å gjøre en 
forskjell for andre 
barn og unge i sitt 
lokalmiljø. 
Aktiviteten ledes av 
frivillige lokalt og har 
utgangspunkt i lokale 
behov
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4.2 Representasjoner og anerkjennelser
- Andreas Fjeldsøe mottak den nasjonale prisen til 

Røde Kors Ungdom, «Årets Henry», for sin betydelige frivillige 
innsats gjennom mange år

- Mangeårig frivillig, Andreas Fjeldsøe, er leder for 
Troms Røde Kors Ungdom 

- Mangeårig frivillig, Benedicte Fagervoll, er medlem i landsrådet

Leder i Tromsø Røde Kors Ungdom, Sunniva Hestsveen, ble intervjuet i 
avisa iTromsø om bowlingaktiviteten arrangert i mai

Årets Henry 2022 – Andreas Fjeldsøe

Andreas Fjeldsøe har vært frivillig i Røde 
Kors i mange år – helt siden han var 16 år. 
Han har vært særlig betydningsfull, og i 
perioder helt uunnværlig, i særlig Tromsø 
Røde Kors Ungdom. Han har også bidratt 
i andre aktiviteter og på flere 
arrangement for lokalforeninga vår i 
løpet av de ni årene som frivillig.

I dag sitter han også som leder av Troms 
Røde Kors Ungdom (distriktet). På 
årsmøtet til Røde Kors Ungdom høsten 
2022 ble han hedret for sin frivillige 
innsats over mange år ved å motta prisen 
«Årets Henry»! Vi unner deg prisen – det 
er så fortjent! På vegne av Tromsø Røde 
Kors: Tusen takk for at du er du og for 
innsatsen, tiden og engasjementet ditt i 
lokalforeninga vår, Andreas!  
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5. ÅRSBERETNING –
TROMSØ RØDE KORS 
FRIVILLIGSENTRAL

5.0 Frivilligsentralen
Leder i Frivilligsentralen: 
Kari Lydersen (frem til 1. februar)
Thomas Katten Gladsø (fra 9. mars)
Aktive frivillige: 91

Ressursgruppa besto i 2022 av: Representerer:

Alf Furu Tirsdagstreffet

Anni Skogmann Tromsø kommune

Darya Kudari TURBO og Fellesverket

Frivilligsentralen sin hovedoppgave er å legge til rette for frivillighet. Vi skal initiere, 
mobilisere og samordne frivillig aktivitet. 

Frivilligsentralen skal være et kontaktpunkt og bindeledd for de som ønsker å yte eller 
motta frivillig innsats. Vi skal skape møteplasser på tvers av kulturer og generasjoner, og 
skape kontakt og aktiviteter mellom innbyggerne, frivillige organisasjoner og det 
offentlige i Tromsø
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5.1 Mottak av nye frivillige 
Frivilligsentralen har ansvaret for mottak av nye frivillige i Tromsø Røde Kors. 

Denne veksten kan skyldes flere faktorer: at vi har et generelt godt omdømme i lokalbefolkningen og at 
folk ønsker å bidra i vår organisasjon, at vi de siste årene har hatt økt fokus på å være synlig gjennom 
blant annet sosiale media, og at folk i Tromsø responderer på og ønsker å bidra ved kriser 
(koronapandemien, Ukraina-krigen) med mer. 

I løpet av 2022 har det blitt avholdt 14 infomøter for å ta imot disse nye frivillige – herav syv digitale og 
syv fysiske. I tillegg ble det gjennomført 47 en-til-en samtaler. 

På landsbasis estimerer Norges Røde Kors at hele 60 % aldri kommer ut i aktivitet. Det er flere grunner 
for dette – noen ombestemmer seg, noen flytter, noen synes at kurskravene for å bli frivillig er for 
omfattende eller lignende.  Et lignende prosentvist frafall finner vi derfor i Tromsø Røde Kors. Av de 528 
som registrerte seg var det for eksempel kun 185 personer som faktisk fylte ut et kartleggingsskjema 
enten på et informasjonsmøte eller i en en-til-en samtale.

Dette er grunnen for at vi også i 2023 har fokus på å endre og 
bedre mottaket av frivillige ytterligere. Målet er å få flest mulig 
av de som har meldt seg som ny frivillig ut i faktisk aktivitet.

Det jobbes også nasjonalt for å redusere dette frafallet, blant 
annet gjennom den digitale løsningen Mitt Røde Kors, samt 
gjennom videre utrulling og kvalitetssikring av det nye 
«Startkurset for nye frivillige».

Les mer om tall på unike frivillige og medlemmer i Tromsø Røde Kors under punkt 1.4 Frivillighet og 
medlemskap.

I 2022 var det i alt 528 personer som registrerte seg som nye frivillige i Tromsø Røde Kors –
noe som tilsvarer om lag ti nye registrerte per uke. Til sammenligning var det 360 som 
meldte seg i 2021 – noe om utgjorde syv nye frivillige registrert per uke. Det siste året har vi 
derfor opplevd en betydelig økning i antall personer som har meldt sin interesse for å bli 
frivillig i lokalforeninga vår 

Målet er å få flest mulig av de 
som har meldt seg som ny 
frivillig ut i faktisk aktivitet!
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5.2 Styrke frivillige foreninger i Tromsø 
Frivilligsentralen var i mars lokal arrangør av et kurs i søknadsskriving, i regi av Frivillighet Norge. Kurset 
var satt opp for frivillige lag og foreninger i Tromsø. 

I september var Frivilligsentralen medarrangør av Frivillighet i 
sentrum. Gjennom høsten har Frivilligsentralen lånt ut lokaler 
vederlagsfritt til stiftelsen Angstringen, som har hatt ukentlige 
møter på Røde Kors-huset.

I november arrangerte vi et nytt søknadskurs for frivilligheten i 
Tromsø. Denne gangen med fokus på søknader til 
Samfunnsløftet. Kurset ble satt opp i samarbeid med HATS, 
Tromsø Idrettsråd, Tromsø Kulturråd og Troms Musikkråd. Det 
var 17 deltakere på arrangementet som ble holdt i Rødbanken. 

                    Fra kurs i søknadsskriving i Rødbanken

5.3 Medkvinner
Rådgiver: Nihal Afana
Antall frivillige: 22
Antall oppdrag: 22

Medkvinner er et samarbeidprosjekt mellom Tromsø Røde 
Kors, Norsk Folkehjelp Sør-Tromsøya og Mangfoldige byer (Cit-egration) ved universitetet i 
Tromsø. Prosjektet ble en realitet som følge Fagereng-tragedien i 2019, og ble startet opp i november 
2021. Det ble også inngått en samarbeidsavtale med Tromsø kommune. 

Medkvinner består av 22 frivillige kvinner fra 16 ulike land og som snakker 18 språk til sammen. 
Medkvinner har fått opplæring om de offentlige og frivillige tilbudene, samt om hjelpeapparatet som 
finnes i Tromsø. 

Medkvinnene formidler informasjon om tilbud og henviser gjerne nyankomne innvandrere kvinner til 
instanser som kan hjelpe videre. Det langsiktige målet er å bygge tillit og forhindrer utenforskap 
gjennom økt inkludering i lokalsamfunnet. 

I 2022 har Medkvinner bidratt i 22 oppdrag. Disse oppdragene var å hjelpe nyankomne 
innvandrerkvinner med ulike utfordringer knyttet til å finne seg til rette i Tromsø.

Medkvinner består per i dag av 
22 frivillige kvinner fra 16 ulike 
land og som snakker 18 språk til 
sammen 
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Stortingspresident, Masud Gharahkhani, var på 
besøk på rådhuset i Tromsø. Han ønsket å bli 
bedre kjent med frivilligheten i byen vår og flere 
organisasjoner fikk presentere sine prosjekter. 

Foto: Tromsø kommune

Fra Sjekk-deg arrangementet i Rødbanken i 
samarbeid med Kreftforeningen

Medkvinner har deltatt på ulike arrangementer gjennom 2022:

«Bosatt – hva så? – Flyktninger, helse og integrering», en nasjonal konferanse 
arrangert av Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging (RVTS)
Sjekk deg-kampanje i samarbeid med Kreftforeningen
Konferansen «Retten til byen – Mangfold, deltakelse og krysskulturelle 
møteplasser»
Medkvinner var også representert på et møte på rådhuset da stortingspresident 
Masud Gharahkani var på besøk i Tromsø
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Noen av våre fine medkvinner i Tromsø Røde Kors. Foto: Marit Aure

Det har også vært flere presseoppslag om Medkvinner i lokale medier gjennom året. Videre har det 
vært publisert artikler iblant annet Fagpressenytt og Forskersonen.no om prosjektet Medkvinner.

5.4 Digitalt kurs for eldre
Antall frivillige: 5
Antall digitale treff: 5

Digitalt kurs for eldre er et samarbeid med Sommerlyst skole og faget Innsats for andre. Her hjelper 
skoleelever eldre i bruk av egen smarttelefon, nettbrett eller PC.  

Fem elever fra skolen arrangerte fem digitale treff for eldre høsten 2022.
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5.5 Utstyrsbasen TURBO
Antall utlån: 4888
Antall frivillige: 20

Utstyrsbasen TURBO er et samarbeid mellom Tromsø kommune og Tromsø Røde Kors. Målet er å låne 
ut turutstyr som gjør det mulig for barn i Tromsø å delta 
på utendørsaktiviteter sammen med andre. TURBO er en 
del av den nasjonale utlånsentralen BUA. 

TURBO har i 2022 hatt store utfordringer med 
rekrutteringen av nye frivillige – spesielt på 
høstsemesteret. Til tross for dette har man kunnet 
opprettholde åpningstidene, og økt det totale antallet 
utlån, fra året før. I 2021 ble det foretatt 3936 utlån, mens 
i 2022 økte dette til 4888. Dette skyldes trolig at tilbudet 
blir stadig mer kjent blant målgruppa vår i kommunen.

5.6 Tirsdagstreffet 
Antall frivillige: 11
Antall frivillige sjåfører: 4
Antall tirsdagstreff: 17
Antall unike deltakere: 20

I 2022 har det vært arrangert 17 tirsdagstreff. Treffene har 
blitt avholdt annenhver uke. Tirsdagstreffet har en veldig 
stabil frivilliggruppe som tilbyr et forutsigbart tilbud og 
program med enkel servering, litt musikk og visning av 
lokale filmer, blant annet fra Filmavisa Tromsø.

Mediesak i iTromsø om Tirsdagstreffet september 2022

Tirsdagstreffet er et sosialt treff for eldre på 
Røde Kors-huset med snitter, kaffe og lett trim 
eller underholdning. Deltakerne får tilbud om 
kjøretjeneste til og fra treffet av frivillige sjåfører
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5.7 Gruppetrimmen
Antall frivillige: 1
Antall unike deltakere: 28
Antall trimøkter: 35

Gruppetrimmen arrangeres hver torsdag på 
Røde Kors-huset og er tilpasset de eldre. 
Trimmen blir ledet av en frivillig som er 
pensjonert fysioterapeut. Det sosiale er en 
viktig dimensjon, og deltakerne drikker kaffe 
sammen etter treningsøkta.

Det ble gjennomført 35 trimøkter i 2022.

5.8 Gåtrimmen
Antall frivillige: 1
Antall unike deltakere: 15
Antall turer: 45

Dette er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å gå 
en rolig tur i godt selskap. Turene har foregått hver 
fredag på formiddagstid, men ble i 2023 flyttet til 
mandager. Frivillige turledere fra Røde Kors leder an
turene.

       Foto: Pia Hellmann Huus

Det har blitt arrangert 45 turer i 2022. Turene har foregått på fastlandet, Tromsøya og Kvaløya. På 
turene spiser deltakerne vanligvis medbragt matpakke sammen. I forbindelse med noen av turene har 
det blitt lagt inn kafébesøk, blant annet på Bryggejentene i Ersfjordbotn. Det har også vært felles 
bespisning på Røde Kors-huset.
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5.9 Frivilligtjenesten på UNN
Antall frivillige: 29
Antall vakter: 680

Frivilligtjenesten på UNN er et samarbeid mellom 
Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) og Tromsø 
Røde Kors. Aktiviteten har som mål å fremme 
helse og livskvalitet. De frivillige bidrar med «det 
lille ekstra» overfor pasientene med mål om at 
sykehusoppholdet skal bli litt bedre. 

I 2022 har fokuset vært å bygge opp igjen 
tilbudet etter koronapandemien da deler av 
tilbudene ble redusert eller satt på pause. 
Sykehusvertene har vært tilgjengelige på dagtid 
fra mandag til fredag, med 3-4 frivillige til stede 
gjennom dagen. Gjennom året har de frivillige 
gått til sammen 680 vakter på sykehuset. 

På tampen av året fikk vi også vaffelkaféen opp 
og gå igjen, og det ble i desember arrangert to 
vaffelstunder for pasienter og pårørende på 
geriatrisk sengepost. 

I 2022 har frivillige også igjen kunnet bistå i 
forbindelse med det kulturelle tilbudet på 
sykehuset.

Bildene viser Shaima og Nelvis fra vaffelteamet som arrangerte den første vaffelkaféen etter pandemien, 
og sykehusvertene Rolf og Jorunn som serverte solboller til pasienter og andre besøkende under 
soldagsmarkeringen på UNN. Foto: UNN 

En utrolig fin hilsen å få 
på Messenger til 
Tromsø Røde Kors
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5.10 Aktivitetsklubben
for barn 
Antall frivillige: 3
Antall deltakere: Fra 4 til 25 deltakere per 
aktivitetsklubb

Aktivitetsklubben har ulike tema slik som 
brettspill, lage fuglemat, snekre fuglekasser m.m.  
Klubben er gratis og for barn som går på 2.-6. 
trinn. Frivillige er til stede for å veilede og hjelpe 
barna. Aktivitetsklubben er et samarbeid mellom 
Tromsø bibliotek og byarkiv, Tromsø Røde Kors 
og Vitensenteret.                                                             Før jul lagde aktivitetsklubben julegensre

 

 

Vii ønskerr åå takkee allee somm støtterr ogg bidrarr till att Tromsøø Rødee Korss kann hjelpee dee somm trengerr dett mestt ii 
TTromsøø byy –– entenn duu err frivillig,, medlemm ellerr bidragsyterr påå annett vis
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TROMSØ RØDE KORS 21.02.2023 19.57
974 371 545 Kontospesifisert Årsregnskap Side 1/4

2022 2021

Resultatregnskap

Salgsinntekt
3050 SAMARBEIDSAVTALER 0,00 30 000,00
3060 SALG TJENESTER 3 603 796,00 4 840 393,00
3100 SALGSINNTEKTER 81 717,00 37 968,15
3210 DELTAKERAVGIFT 7 500,00 600,00
3241 SANITETSVAKTER 285 860,00 144 200,00
3242 SALG KURS 334 264,00 232 681,85
3244 INNTEKT REDNING, BEREDSKAP 201 090,02 345 265,75
3320 MEDLEMSKONTINGENT 566 382,00 513 481,00

5 080 609,02 6 144 589,75
Annen driftsinntekt
3400 TILSKUDD NORGES RØDE KORS 3 289 839,00 2 727 759,00
3401 TILSKUDD TROMS RØDE KORS 27 746,00 0,00
3402 TILSKUDD LØNN TROMS RK 344 629,52 566 999,23
3450 TILSKUDD KOMMUNE 1 105 000,00 1 310 000,00
3460 TILSKUDD FYLKESKOMMUNE 0,00 245 125,00
3470 TILSKUDD STATLIGE 859 715,85 773 000,00
3490 TILSKUDD ANDRE 781 787,00 1 245 856,00
3600 LEIEINNTEKT HUS 445 355,00 409 990,00
3602 LEIEINNTEKT UTSTYR 19 390,00 21 520,00
3700 PROVISJONSINNTEKT 81 676,00 0,00
3800 GEVINST VED AVGANG ANLEGGSM. 5 687,00 0,00
3805 SALG ANLEGGSMIDLER 92 000,00 65 000,00
3809 MOTKONTO SALG ANLEGGSMIDDEL -92 000,00 0,00
3940 GAVER 15 426,28 76 496,05
3950 INNSAMLET TIL LOK. FORMÅL 70 450,00 49 070,00
3970 PANTEPENGER PANTO 712 969,39 637 882,00
3980 KOMPENSASJON MVA 808 748,00 569 009,00
3981 REFUSJONER 3 030,00 0,00
3982 GRASROTANDEL 97 340,97 88 939,81
3990 DIVERSE INNTEKTER 13 737,00 0,00

8 682 527,01 8 786 646,09
Varekostnad
4000 VAREKJØP -78 998,32 -71 195,58
4010 INNKJØPT OG VIDEREFAKTURERT 0,00 -7 884,50
4500 FREMMEDYTELSER, UNDERENTREPR. -576 855,97 -749 552,90

-655 854,29 -828 632,98
Lønnskostnad
5000 LØNN TIL ANSATTE -116 830,00 -86 862,50
5010 FERIEPENGER -14 516,40 -10 883,50
5020 HONORAR INKL. FP -1 427 595,00 -1 414 518,00
5090 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD 423 723,00 -372 557,00
5120 ARBEIDSKOSTNAD TROMS RK, FAKTURERT -4 939 939,34 -4 381 385,16
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT -122 009,62 -118 602,57
5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP. -1 146,80 -859,80
5900 GAVE TIL ANSATTE -13 445,00 -4 182,00
5920 YRKESSKADEFORSIKRING -9 231,00 -9 292,00
5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER -33 374,27 -25 421,38

-6 254 364,43 -6 424 563,91
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle
eiendeler
6010 AVSKRIVNING DRIFTSMIDLER -460 656,79 -498 099,61

-460 656,79 -498 099,61
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2022 2021

Annen driftskostnad
6290 ANNET BRENSEL -2 075,00 0,00
6300 LEIE LOKALER -615 250,92 -556 749,97
6320 RENOVASJON, VANN, AVLØP -106 085,50 -101 147,40
6340 LYS OG VARME -162 649,47 -186 039,94
6360 RENHOLD -246 390,52 -197 759,04
6390 ANDRE KOSTNADER LOKALER -80 001,10 -105 066,79
6400 LEIE MASKINER OG UTSTYR -7 885,36 -10 927,90
6440 LEIE TRANSPORTMIDLER 0,00 -2 595,00
6500 VERKTØY, UTSTYR, INVENTAR -349 305,42 -818 050,58
6501 SAMBANDSUTSTYR -28 255,00 -9 493,75
6502 DEPOTUTSTYR -113 721,78 -81 855,60
6503 RPAS-GRUPPA -390,00 -18 586,90
6550 DRIFTSMATERIALER -87 452,43 -54 562,64
6552 DATAPROGRAM -64 486,39 -37 327,00
6555 FJERNLEVERBARE TJENESTER DATAANNONSER -28 218,08 -19 153,87
6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR -18 555,55 -47 364,15
6600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER -64 848,65 -693 546,11
6620 REP. OG VEDLIKEHOLD UTSTYR -6 683,84 -11 664,80
6701 REVISJONSHONORAR -50 000,50 -25 875,00
6702 REVISORS ATTESTASJONSTJENESTER -20 312,50 -3 750,00
6705 REGNSKAPSTJENESTER -266 971,00 -236 658,50
6790 ANDRE FREMMEDE TJENESTER -12 100,00 -25 530,47
6800 KONTORREKVISITA -13 282,50 -13 037,73
6820 TRYKKSAKER -33 227,44 -22 620,63
6840 AVISER, TIDSSKRIFTER, BØKER -13 633,96 -11 490,77
6860 MØTE, KURS, OPPDATERING -77 565,00 -42 081,00
6900 TELEFON -3 345,71 -4 990,24
6903 MOBILTELEFON -69 968,66 -61 525,97
6907 DATALINJER OG INTERNETT -46 537,50 -53 640,00
6909 SATELITTELEFON -2 944,35 -5 735,76
6940 PORTO -295,00 -818,75
7000 DRIVSTOFF BILER -50 123,98 -35 734,64
7020 VEDLIKEHOLD BILER -257 688,80 -142 978,95
7030 DRIFT SNØSCOOTER -62 944,10 -55 795,68
7040 FORSIKRING OG AVGIFT BILER -64 546,00 -67 424,00
7041 FORSIKRINGÅRSAVG. SNØSCOOTER -36 139,00 -27 392,00
7100 BILGODTGJØRELSE, OPPG.PL. -1 631,00 -5 782,15
7101 BILGODTGJØRELSE, IKKE LØNNSKJØRT -12 169,30 -2 168,95
7140 REISEKOSTNADER IKKE OPPG. PL. -92 770,05 -35 248,69
7160 DIETTKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG -2 612,90 -3 955,09
7320 ANNONSER OG REKLAME -53 314,99 -31 845,75
7329 ANNEN MARKEDSFØRING OG WEB 0,00 -28 344,00
7350 REPRESENTASJON FRADRAGSBERET. 0,00 -1 865,00
7400 KONTINGENTER -10 299,25 -162 089,25
7420 GAVER -34 692,80 -6 949,00
7500 FORSIKRINGSPREMIER -95 447,00 -103 665,00
7710 BEVERTNING MØTER -31 716,48 -24 796,52
7711 DIV. ARRANGEM. KOSTNADER -61 323,91 -25 801,42
7721 AKTIVITETER -532 553,31 -243 466,69
7750 EIENDOMS- OG FESTEAVGIFT -29 598,08 -27 182,60
7770 BANK-OG KORTGEBYRER -15 950,50 -14 784,20
7790 ANDRE KOSTNADER -8 234,64 -12 628,86
7839 ENDRING AVSETN. TAP FORDRING 3 000,00 2 000,00

-4 043 195,22 -4 517 544,70
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Annen renteinntekt
8051 RENTEINNTEKT BANK 2 201,00 317,00
8055 RENTEINNTEKT KUNDER 836,00 134,00

3 037,00 451,00
Annen finansinntekt
8070 ANDRE FINANSINNTEKTER 20 525,00 21 378,00

20 525,00 21 378,00
Annen rentekostnad
8155 RENTEKOSTNAD LEVERANDØRER -1 641,19 -1 282,65

-1 641,19 -1 282,65
Annen egenkapital
8960 OVERF. ANNEN EGENKAPITAL -2 370 986,11 -2 682 940,99

-2 370 986,11 -2 682 940,99

Balanse

Tomter, bygninger og annen fast eiendom
1100 BYGNINGER 98 351,53 114 331,53
1261 FAST BYG.INV., EGET BYGG 180 942,00 41 657,02

279 293,53 155 988,55
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.
1230 TRANSPORTMIDLER 387 462,00 383 167,69
1234 MB VITO AS45015 107 648,11 196 848,11
1235 ATV 177 900,00 228 300,00
1238 SNØSCOOTERE 211 878,00 184 200,00
1250 INVENTAR 28 157,74 37 757,74
1270 UTSTYR, VERKTØY M.V 124 710,68 195 324,78
1285 EDB-UTSTYR 0,00 3 657,33

1 037 756,53 1 229 255,65
Kundefordringer
1500 KUNDEFORDRINGER 1 991 388,86 4 468 025,56
1530 OPPTJENT, IKKE FAKT. INNTEKT 284 442,67 356 084,18
1580 AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER -5 000,00 -8 000,00

2 270 831,53 4 816 109,74
Andre kortsiktige fordringer
1540 OPPTJENT TILSKUDD 30 152,00 1 413 000,00
1740 ANDRE FORSKUDDSBET. KOSTNADER 17 183,50 92 451,92
1743 FORSK.BET. FORSIKRING 0,00 191 136,00

47 335,50 1 696 587,92
Bankinnskudd, kontanter og lignende
1900 KASSE AVD. 10 0,00 2 255,00
1910 KASSE AVD. 40 6 123,00 5 723,00
1920 BANK 4750.20.37796 A10 1 327 343,41 680 503,62
1921 BANK 4750.18.49649 BRUKSKONTO 2 978 784,07 644 537,20
1922 BANK 4750.10.28068 KAPITALKONTO AVD. 10 1 492,81 111 485,81
1925 BANK 4750.07.30478 A40 2 171 293,69 296 263,35
1951 BANK TREKK 4750.10.14431 30 000,42 49 436,42
1980 BANK 4750.27.21867 852 864,53 521 600,53

7 367 901,93 2 311 804,93
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Annen egenkapital
2000 EGENKAPITAL 0,00 -6 617 577,36
2050 EK/FOND 1 -8 988 563,47 0,00

-8 988 563,47 -6 617 577,36
Øvrig langsiktig gjeld
2290 INVESTERINGSTILSKUDD -182 166,00 -167 333,00

-182 166,00 -167 333,00
Leverandørgjeld
2400 LEVERANDØRGJELD -722 550,73 -1 837 683,96

-722 550,73 -1 837 683,96
Skyldige offentlige avgifter
2600 FORSKUDDSTREKK -6 314,00 -42 714,00
2770 SKYLDIG ARB.G.AVGIFT. -2 463,42 -17 313,00
2771 SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP. -1 146,80 -859,80

-9 924,22 -60 886,80
Annen kortsiktig gjeld
2940 SKYLDIG FERIEPENGER -14 516,45 -10 883,55
2960 PÅLØPTE KOSTNADER -263 768,15 -244 523,12
2962 PÅLØPT LØNNSKOSTNAD 0,00 -406 923,00
2965 FORSKUDDSBETALT INNTEKT 0,00 -250 000,00
2970 UOPPTJENT INNTEKTTILSKUDD -523 000,00 -566 636,00
2980 ARV ETTER ÅGE IVAN JENSSEN -31 000,00 -31 000,00
2981 GAVE FRA ASBJØRN SELSBANE AS -250 000,00 0,00
2992 DEPOSITUM -17 630,00 -16 300,00

-1 099 914,60 -1 526 265,67
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Sak 4. Valg av revisor for året 2022 
 

Forslag til vedtak: 

Styret i Tromsø Røde Kors foreslår at årsmøtet gjenvelger å bruke 
Revisorkompaniet AS som vår revisor.  

 

Kort om revisor: 

Revisorkompaniet AS ble stiftet 20.10.2010 ifm overtakelse av 
revisjonsvirksomheten fra Dørum og Nordstrøm AS. Selskapet er eid av to 
partnere, og har totalt ti ansatte. 
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HANDLINGSPLANER
TROMSØ RØDE KORS 2023.

1.0 Tromsø Røde Kors Administrasjonen

2.0 Tromsø Røde Kors Omsorg

3.0 Tromsø Røde Kors Hjelpekorps

4.0 Tromsø Røde Kors Ungdom
5.0 Tromsø Røde Kors Frivilligsentral
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1. HANDLINGSPLAN –
TROMSØ RØDE KORS 
ADMINISTRASJONEN  

1.0 Hovedmål Tromsø Røde Kors
Tromsø Røde Kors har ansvar for lokal Røde Kors-
aktivitet i Tromsø kommune, men vi skal også bistå og 
støtte med aktivitet ellers i nærområdet der det er 
naturlig og der vi har kapasitet. I tillegg følger vi opp 
aksjoner og satsninger fra distrikts- og nasjonalleddet 
til Røde Kors.

Tromsø Røde Kors satsingsområder i 2023-2024

Vår oppgave er å avdekke, hindre og 
lindre menneskelig nød og lidelse

Redde liv

Vi skal være en tydelig beredskapsaktør og jobbe for at mennesker er forberedt på, 
responderer på og kommer seg raskt etter kriser.

Trygg oppvekst

Vi skal legge til rette for at barn og unge skal utvikle seg i trygge omgivelser, 
preget av inkluderende fellesskap.

Liv i verdighet

Vi skal legge til rette for at mennesker skal få leve trygge liv i verdighet, med 
mulighet for utvikling.

Bærekraftig økonomi

Vi vil styrke inntektene slik at vi kan bidra der behovene er størst.

Styrke frivilligheten

Vi skal inspirere, mobilisere og beholde flere frivillige.
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Grunnlaget for utarbeidelsen av lokal handlingsplan og satsingsområder er Troms Røde Kors 
(distriktet) sitt handlingsprogram, samfunnsmålene for 2021-2023 i Norges Røde Kors, samt FNs 
bærekraftmål.  

 
 

Norges Røde Kors – samfunnsmål 
Norges Røde Kors sine samfunnsmål er følgende i perioden 2021-2023: 

 Redde liv: Mennesker er forberedt på, responderer på og kommer seg raskt etter kriser. 
 Trygg oppvekst: Barn og unge utvikler seg i trygge omgivelser, preget av inkluderende 

fellesskap. 
 Liv i verdighet: Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet for utvikling. 

 
 

Tromsø Røde Kors og FNs bærekraftmål 
FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030.  

Ett av hovedprinsippene i bærekraftmålene er at ingen skal utelates – «Leaving no one behind». Det 
betyr at de mest sårbare menneskene, mennesker med et komplekst og sammensatt sykdomsbilde, 
funksjonsnedsettelse og/ eller eldre mennesker, er en av målgruppene vi må ivareta for å lykkes med 
en bærekraftig utvikling. 
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Aktivitet i Tromsø Røde Kors underbygger alle de 17 bærekraftmålene, men vi har valgt ut fire mål som 
er særlig relevant for oss: God helse, Mindre ulikhet, Bærekraftige byer og samfunn, og Samarbeid for å 
nå målene.

God helse (nr.3)
Hvordan helsen vår er påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold. Internasjonalt jobber Røde Kors 
blant annet for å sikre helsetjenester for de mest sårbare, hindre spredning av epidemier og 
sykdommer, samt å redusere barne- og mødredødelighet. 

I Tromsø jobber Røde Kors for å sikre god mental helse for mennesker i alle aldre, blant annet ved å 
tilby samtalestøtte og sosiale aktiviteter som Besøkstjenesten, Visitortjenesten og Fellesverket. 

Mindre ulikhet (nr.10)
Tromsø Røde Kors jobber for å redusere ulikhet ved å tilby aktiviteter som inkluderer alle, som 
reduserer utenforskap og som fremmer et inkluderende samfunn. Satsingene våre som TURBO, 
Fellesverket, Medkvinner og Kvinnegruppa er eksempler på aktiviteter som underbygger målet om 
mindre ulikhet.

Bærekraftige byer og samfunn (nr.11)
Tromsø Røde Kors arbeider for å gjøre byen og lokalsamfunnet vårt inkluderende, trygt, robust og 
bærekraftig. Tromsø Røde Kors Hjelpekorps er en stor frivillig aktør innen redningstjenesten og bidrar 
til å styrke beredskapsevnen i møte med katastrofer. 

Vi har også fokus på å skape aktiviteter som fremmer sosial bærekraft slik som Medkvinner, for å gi 
alle mennesker en lik sjanse for et helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten 
diskriminering av noe slag. 

Samarbeid for å nå målene (nr.17)
Tromsø Røde Kors er en viktig og sentral aktør i sivilsamfunnet. Vi jobber aktivt for å bygge sterke, nye 
samarbeid med det frivillige organisasjonslivet, det offentlige og næringslivet for å hindre menneskelig 
nød og lidelse, samt skape en bærekraftig utvikling. 
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1.1 Organisasjonen i Tromsø Røde Kors 
Overordnet mål for aktivitet: Tromsø Røde Kors skal ha en effektiv styringsform der alle 
organisasjonsledd kjenner til sine arbeidsoppgaver og ansvarsforhold.  

Aktivitetene i Hjelpekorpset og Ungdom er underlagt hver sine lokalråd. Omsorg er underlagt 
lokalstyret. For noen fellesoppgaver opprettes det arbeidsgrupper av lokalstyret. Aktiviteter i 
Frivilligsentralen er underlagt lokalstyret med en ressursgruppe.  

 

Målgruppe: Alle frivillige i alle organisasjonsledd i Tromsø Røde Kors  

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Jevnlige styremøter   Månedlig  Styreleder   

Jevnlige AU-møter   Månedlig   Styreleder   

Aktivitetsrapporter   Hvert tertial  Administrasjon/ lokalråd   

     

1.2 Røde Kors-huset 
Overordnet mål for aktivitet: Røde Kors-huset skal være et egnet sted der vi kan ha tilhold for våre 
aktiviteter og lagre vårt beredskaps- og aktivitetsutstyr. Huset skal være mest mulig tilpasset 
aktivitetene slik at alle har en god opplevelse av å drive med Røde Kors-aktivitet på huset. 
Restkapasiteten på huset skal leies ut slik at vi får en sunn økonomisk drift av huset.   

 

Målgruppe: Frivillige, deltakere, ansatte og andre som leier våre lokaler på Røde Kors-huset  

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Drift og vedlikehold av dagens Røde Kors-hus    Hele året Administrasjonen 

Utrede muligheter for bygging av nytt  
Røde Kors-hus 

 Hele året Arbeidsgruppe for et 
fremtidig Røde Kors-hus og 
daglig leder 

Koordinere og videreutvikle utleie av lokaler Hele året  Administrativ rådgiver 
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1.3 Økonomi
Overordnet mål: Tromsø Røde Kors skal jobbe for å bli mer økonomisk uavhengig ved å øke andelen 
frie inntekter slik at økonomien ikke blir styrende for våre aktiviteter, men at det er lokalsamfunnets 
behov som blir ivaretatt.  

Målgruppe: Alle aktiviteter

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Oppdatert søknadskalender med mulighet
for nye tilskuddsordninger

Hele året Administrasjonen

Kartlegge mulige inntektskilder for å øke 
egenkapitalen til lokalforeningen

Hele året Lokal styret og daglig leder

1.4 Frivillighet og medlemskap
Overordnet mål for aktivitet: Tromsø Røde Kors må ha tilstrekkelig antall motiverte frivillige fordelt 
på de ulike aktivitetene våre. I Røde Kors er frivillighet et bærende prinsipp der folk gir av sin tid for å 
hjelpe andre. Derfor må rekruttering og frivilligpleie settes høyt. Videre velger mange også å støtte oss 
med medlemskap, noe som gir oss frie inntekter til lokal Røde Kors-aktivitet. Vi må derfor ha videre 
fokus på å øke antall betalende medlemmer i lokalforeninga vår.  

Målgruppe: Frivillige i alle ledd og betalende medlemmer

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Bedre mottaksprosessen av nye frivillige. Målet er 
å få flest mulig av de som har meldt seg som ny 
frivillig faktisk kommer ut i aktivitet.

Februar-april Administrasjonen

8. mai-markering Mai Administrasjonen

Delta på aktuelle stands/ arrangementer 
gjennom året for å være synlig, samt verve 
frivillige og medlemmer

Hele året Lokalråd og 
administrasjonen

Ha et aktivt forhold til synlighet og 
kommunikasjon. Se mer under punkt 1.6

Hele året Rådgiver Kommunikasjon og 
administrativ støtte

88



Frivilligpleie innad i den enkelte aktivitet En-to ganger 
per år

Rådgivere i de ulike 
aktivitetene 

Sommerfest for våre frivillige Juni Administrasjonen

Inspira – årlig fest for våre frivillige November Lokalstyret med støtte fra 
administrasjonen

  

1.5 Beredskapsutvalget
Overordnet mål for aktivitet: Hovedoppgavene til Beredskapsutvalget er å koordinere Tromsø Røde 
Kors sitt samlede beredskapsarbeid, styrke krisehåndteringsevnen i hele organisasjonen, og bistå 
lokalforeningen i krisehåndtering.  

Målgruppe: Hele organisasjonen i Tromsø Røde Kors

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Ha møte med distriktets beredskapsansvarlige Februar Beredskapsutvalget  

Inngå ny avtale med Tromsø kommune Februar/ mars Beredskapsutvalget  

Beredskapsøvelse for styret og ansatte Mars Beredskapsutvalget  

Oppdatere ressursoversikt: utstyr og frivillige  Juli Beredskapsutvalget

Oppdatere beredskapsplanen for 
hele organisasjonen

Juli Beredskapsutvalget

Avklare beredskap mellom Tromsø Røde Kors og 
Hjelpekorpset

Innen juli Beredskapsutvalget

Avklare samarbeid mellom Tromsø Røde Kors og 
Karlsøy kommune

Innen juli Beredskapsutvalget
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1.6 Kommunikasjon og synlighet
Overordnet mål for aktivitet: Å synliggjøre våre tilbud, aktiviteter, arrangement og frivillige i Tromsø 
Røde Kors. Målet er å tiltrekke oss flere frivillige, få flere deltakere til våre aktiviteter, opprettholde og 
øke medlemsandelen vår, være synlig for økonomiske bidragsytere og kommunen, og generelt bidra 
til holdningsskapende arbeid i befolkningen i Tromsø

Målgruppe: Frivillige, medlemmer, målgrupper for våre aktiviteter, økonomiske bidragsytere og 
befolkningen i Tromsø kommune

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Synliggjøre våre frivillige, tilbud og aktiviteter, 
samt tiltrekke oss deltakere fra våre målgrupper, i 
sosiale medier

Hele året Rådgiver Kommunikasjon og 
administrativ støtte

Ha en oppdatert, relevant hjemmeside Hele året Rådgiver Kommunikasjon og 
administrativ støtte

Pressemeldinger om relevante tema og 
arrangementer

Hele året ved behov Rådgiver Kommunikasjon og 
administrativ støtte i 
samarbeid med respektive 
rådgivere for ulike fagfelt

Relevante leserinnlegg: Fire-seks innlegg i løpet 
av året

To-tre per halvår Respektive rådgivere for 
ulike fagfelt

Oppdaterte artikler og intervjuer til ulike Røde 
Kors-publikasjoner (for eksempel videoer, 
brosjyrer osv.)

Hele året Rådgiver Kommunikasjon og 
administrativ støtte

Bidra til intern informasjonsdeling i Norges Røde 
Kors (Ukenytt, Workplace, sende inn lokale saker 
og artikler)

Hele året Rådgiver Kommunikasjon og 
administrativ støtte
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2. HANDLINGSPLAN –
TROMSØ RØDE KORS 
OMSORG 

2.0 Om omsorgsaktiviteter i Tromsø Røde Kors
Omsorgsaktiviteter i Tromsø Røde Kors sorterer ikke lenger under et eget lokalråd. I dag har ett av 
medlemmene i lokalstyret til Tromsø Røde Kors rollen som kontaktperson for aktiviteter på 
omsorgsfeltet.

2.1 Sosial Inkludering

2.1.1 Besøkstjenesten
Overordnet mål for aktivitet: Besøkstjenesten arbeider for å forhindre eller redusere ensomhet hos 
mennesker. Dette gjør vi både ved én-til-én møter, og ved å skape sosiale møteplasser

Målgruppe: Ensomme og isolerte mennesker som har behov for besøk og økt sosial kontakt

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Kurse ti nye besøkshunder August-oktober Ansattressurs/ instruktører

Øke antall koblinger Hele året Frivillige/ ansattressurs

Arrangere minst ti sosiale møteplasser Hele året Frivillige

Arrangere temakveld om demens for våre 
frivillige

I løpet av året Frivillige/ ansattressurs
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2.1.2 Visitortjenesten
Overordnet mål for aktivitet: Visitortjenesten er et tilbud til innsatte i fengsel om besøk og samtale 
med en visitor fra Røde Kors. 

Målgruppe: Innsatte i Tromsø fengsel

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Besøk på cella til innsatte Hele året Frivillige

Seks pizzakvelder Tre vår og tre høst Ressursgruppe/ frivillige

Julaften/ pakkeutdeling* Desember Fengselsprest/

frivillige

Medlemspleie to ganger i året Vår og høst Ressursgruppe

Kurstilbud Vår og høst Ressursgruppe/ frivillige

*Gavene pakkes av de frivillige i Visitortjenesten i samarbeid med annen aktivitet i Tromsø Røde Kors.

I tillegg vil vi fortløpende vurdere aktiviteter for å skaffe sponsormidler blant annet til julegaver.

2.1.3 Vitnestøtte
Overordnet mål for aktivitet: En vitnestøtte skal bistå vitner med medmenneskelig støtte, trygghet 
og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker på tinghuset i Tromsø. Det kreves 
grunnopplæring fra Røde Kors og Domstolsadministrasjonen

Målgruppe: Mennesker som er innkalt som vitner i rettssaker

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Bistå vitner ved tinghuset Hele året Frivillige

Medlemspleie to ganger i året Vår og høst Ansattressurs
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2.1.4 Nettverk etter soning 
Overordnet mål for aktivitet: Målet med Nettverk etter soning er å gi straffedømte en sjanse til å øke 
sin livsmestring, og bidra til at de kan etablere et liv som ikke er styrt av kriminalitet og rus etter endt 
soning 

 
Målgruppe: Straffedømte personer 

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Etablering av aktivitet Sommer og høst Daglig leder 

Oppstart av aktivitet/ rekruttering av frivillige Høst-vinter Ansattressurs og frivillige 

 

 

2.2 Oppvekst 
2.2.1 Leksehjelpen 
Overordnet mål for aktivitet: Leksehjelp er et tilbud til elever med pensum fra grunnskole og 
videregående. Vårt største mål er å hjelpe barn og unge med å oppleve mestringsfølelse i 
skolehverdagen. I tillegg er Leksehjelpen en viktig sosial møteplass, samt integreringsarena for barn og 
unge, på tvers av alder, bakgrunn og skole 

 
Målgruppe: Barn og unge, og i noen tilfeller voksne, som behøver hjelp til skolearbeid og lekser 

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Skolebesøk for rekruttering av deltakere  Ansattressurs/ Fellesverket 

Standvirksomhet for å rekruttere frivillige  Ansattressurs/ Fellesverket 

Opprette en ressursgruppe for Leksehjelpen  Frivillige/ ansattressurs 

Få mer enn 100 unike brukere av Leksehjelpen 
innen årsslutt 

Hele året Alle 

Arrangere fagkveld – GeoGebra for leksehjelpere  Ressursgruppe 

Arrangere fagkveld – Hvordan hjelpe elevene, 
uten å gjøre leksene for dem (Ishavsbyen vgs.) 

 Ressursgruppe 
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2.2.2 Gatemegling
Overordnet mål for aktivitet: Røde Kors Gatemegling skal:

1. Invitere unge i alderen 13 til 25 år inn i konflikt- og meglingsverksteder der de lærer å håndtere 
egne og andres konflikter på konstruktive måter og uten bruk av vold

2. Bistå unge i konflikt med konfliktmegling av unge, eventuelt voksne, gatemeglere, samt 
veiledning til å ta kontakt med det offentlige hjelpeapparatet

3. Utdanne flere frivillige og unge instruktører i Gatemegling
4. Avholde miniverksted for unge, samt for andre relevante deltakere
5. Videreutvikle og ivareta samarbeid med relevante samarbeidspartnere
6. Tilby kurs i dialog- og konflikthåndtering til ungdom som en innføring og motivasjon for 

deltakelse på konfliktverksted, samt andre relevante deltakere

Målgruppe: Ungdom mellom 13-25 år

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Konfliktverksted (inkl. rekruttering) Hele året Instruktører og ansattressurs

Meglingsverksted (inkl. rekruttering) Hele året Instruktører og ansattressurs

Instruktørverksted, Voksen
(inkl. rekruttering nye frivillige instruktører)

To – tre ganger Ansattressurs og 
hovedinstruktører

Instruktørverksted, Ung
(inkl. rekruttering nye frivillige Ung-instruktører)

En – to ganger Ansattressurs og 
hovedinstruktører

Veilede/ følge opp instruktører Hele året Ansattressurs

Faglige og sosiale sammenkomster for frivillige To – tre ganger Ansattressurs og frivillige

Miniverksteder og sosiale arrangement for 
ungdom

Hele året Instruktører og ansattressurs

Nettverk og samarbeidsforum To – fire ganger Ansattressurs, Fagråd og 
Cypro
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2.2.3 Fellesverket 
Overordnet mål for aktivitet: Målet med Fellesverket er å bidra til å bedre oppvekst- og levevilkår for 
barn og unge i Tromsø by 

 
Målgruppe: Ungdom mellom 13-25 år i Tromsø 

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Planlegging/ evaluering av åpen møteplass Hele året  Ansatte og frivillige 

Utvikle aktivitetstilbudet arbeidspraksis Vår/ sommer Ansatte og 
samarbeidspartnere 

Rekruttering av frivillige til åpen møteplass Hele året Ansatte 

Forpleining av frivillige på åpen møteplass To ganger i året Ansatte 

Samarbeid med eksterne aktører Hele året Ansatte 

Utvikle og øke antall åpningsdager  
på åpen møteplass 

Vår Ansatte og frivillige 

Synliggjøring av Fellesverket som ungdommens 
møteplass i Tromsø 

Hele året Ansatte, frivillige og 
samarbeidspartnere 

Øke antallet brukere av åpen møteplass Hele året Ansatte og frivillige 

Sommerjobbprosjekt Sommerferie Ansatte og 
samarbeidspartnere 

  

 

2.3 Migrasjon 
Overordnet mål for aktivitet: Røde Kors skal legge til rette for at flyktninger og innvandrere skal 
oppleve mestring, trygghet, mening, respekt og verdsetting i dagliglivet gjennom å styrke sine sosiale 
nettverk 

Målgruppe: Flyktninger, arbeidsmigranter, familiegjenforente, asylsøkere og andre migranter i Tromsø 
uavhengig av juridisk status, men også nordmenn som får økte sosiale nettverk og kunnskap om 
flyktninger og innvandrere generelt 
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2.3.1 Flyktningguide og Vennefamilie 

Overordnet mål for aktivitet: Gi bosatte flyktninger mulighet til å bli kjent med lokalsamfunnet og 
samtidig la guiden få lære om landet og kulturen flyktningen kommer fra, ved å gjennomføre 
aktivitetene Flyktningguide og Vennefamilie. 

I 2023 er hovedmålet å nå ut med tilbudet til flere flyktninger, familiegjenforente og eventuelt andre 
som kan inkluderes i aktiviteten.  

 

Målgruppe: Flyktninger og frivillige 

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Styrke og utvikle flerkulturfeltet Hele året  Rådgiver Migrasjon 

Inspirasjonskveld for guider  Mars  Rådgiver Migrasjon 

Tettere samarbeid med Tromsø kommune Hele året  Rådgiver Migrasjon 

 

 

2.3.2 Kvinnegruppa  

Overordnet mål for aktivitet: Tromsø Røde Kors Kvinnegruppe skal bidra til økt integrering og 
inkludering gjennom møter mellom kvinner fra ulike land og kulturer. Kvinnegruppa er en arena der 
deltakerne får mulighet til å praktisere norsk samtidig som kvinnene er kreative ved å sy og strikke 
sammen 
 

Målgruppe: Voksne kvinner i målgruppa til migrasjonsaktivitetene, se over 

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Møter med de ansvarlig for sygruppa før hver 
sesongstart – to ganger i året  

Én time før første 
møte i Kvinnegruppa, 
høst og vår  

Rådgiver Migrasjon 

Kvinnegruppe med sykurs ca. 30 ganger, to 
frivillige, 20 deltagere, gjennomsnittlig tre besøk 
per deltager   

Gjennom hele 
skoleåret, ukentlig, 
mandager kl. 17-20  

Sykursleder 

Kvinnegruppe med strikking ca. ti ganger, fire 
frivillige, 15 deltagere, gjennomsnittlig tre besøk 
per deltager  

Gjennom hele 
skoleåret, ukentlig, 
torsdager kl. 17.30-
20  

Frivillige i Kvinnegruppa  

Rekruttere flere frivillige – minimum to frivillige Hele året Rådgiver Migrasjon 

 

96



2.3.3 Norsktreningen 
Overordnet mål for aktivitet: Røde Kors Norsktrening skal bidra til økt integrering og inkludering 
gjennom møter mellom norsktalende frivillige og innvandrere som ønsker å lære seg bedre norsk. 
Norsktreningen er et lavterskeltilbud der deltakerne får mulighet til å praktisere og utvikle norsk fra 
det språknivået de er på. Norsktreningen er en sosial arena for å praktisere norsk og lære om det 
norske samfunn, samt en arena til å bygge sosiale nettverk.  
 

Målgruppe: Voksne fremmedspråklige som ønsker å praktisere muntlig norsk 

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Evaluering av flyttingen av Norsktreningen til 
biblioteket i sentrum 

Juni Ressursgruppa og rådgiver 
Migrasjon 

Rekruttering og kursing av nye frivillige: 

- Norsktreningen er representert på 
infomøter som arrangeres av Tromsø 
Røde Kors 

- Norsktreningskurs avholdes for nye 
frivillige etter behov  

Kontinuerlig Ressursgruppa og rådgiver 
Migrasjon 

 

 

Kompetanseheving og ivaretakelse av frivillige 

 

Minimum en gang 
per semester 

Ressursgruppa og rådgiver 
Migrasjon 

Søke samarbeid internt med øvrige aktiviteter 
innen flerkulturfeltet 

Kontinuerlig Ressursgruppa og rådgiver 
Migrasjon 

 

 

2.3.4 Mentorfamilie 
Overordnet mål for aktivitet: Med aktiviteten Mentorfamilie ønsker vi å tilby personer utsatt for 
negativ sosial kontroll og æresrelatert vold et pusterom, et sosialt nettverk og en støtte i hverdagen  

 
Målgruppe: personer utsatt for negativ sosial kontroll og/ eller æresrelatert vold 

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Rekruttere flere deltakere  Hele året  Rådgiver Migrasjon 

Kursing av frivillige – herunder mentorfamiliekurs 
og kurs i psykososial støtte  

Hele året Rådgiver Migrasjon 

97



Inspirasjonskveld for frivillige Mars Rådgiver Migrasjon

Samarbeide med eksterne aktører Hele året Rådgiver Migrasjon

Jobbe for å få på plass ressursgruppe hvis 
antallet koblinger øker

Hele året Rådgiver Migrasjon

2.3.5 Medkvinner
Overordnet mål for aktivitet: Aktiviteten Medkvinner har som mål å forebygge sosiale og 
helsemessige utfordringer i innvandrerfamilier i Tromsø. Medkvinnene skal drive oppsøkende 
virksomhet blant minoritetskvinner med hovedfokus på nyankomne. Hensikten er å utvikle 
støttenettverk og gi innvandrerfamilier som har behov for bistand informasjon om tilbudene som 
finnes i Tromsø.

Målgruppe: Målgruppa er nyankomne kvinner som trenger hjelp for å finne seg til rette i Tromsø

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Videreutvikle nåværende frivillige Hele året Rådgiver Medkvinner

Rekruttere nye frivillige April-juni Rådgiver Medkvinner

Kursing av nye frivillige August-desember Rådgiver Medkvinner

Samarbeid med eksterne aktører Hele året Rådgiver Medkvinner
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3. HANDLINGSPLAN –
TROMSØ RØDE KORS 
HJELPEKORPS

3.0 Hovedmål Hjelpekorps
Overordnet mål for aktivitet: Tromsø Røde Kors Hjelpekorps er primært et fjellredningskorps, men 
skal også kunne bistå ved annen ettersøkning og redning. 

Tromsø Røde Kors Hjelpekorps skal være innovativ og fremtidsrettet i utvikling av metoder og utstyr 
innen søk og redning, samt knytte seg til spesielle fagmiljøer og ha oppdaterte godkjente medlemmer.

Tromsø Røde Kors Hjelpekorps skal kunne yte humanitær innsats i tråd med samfunnets behov og 
Røde Kors-prinsippene. 

3.1 Redning og beredskap
Hjelpekorpset skal bistå det offentlige ved søk, redning og transport, med kvalifiserte medlemmer og 
best mulig utstyr for gjennomføring av oppdrag. Vi ønsker fortrinnsvis å rekruttere voksne 
medlemmer, men ønsker også rekruttering fra yngre relevante miljøer. Hjelpekorpset ønsker å øke 
tallet til ca. 100 sommergodkjente medlemmer, hvorav 80 også skal være vintergodkjente. 

Korpset har følgende målsetting for antall medlemmer som kan stille ved aksjon:

Normal beredskap: 15 medlemmer innen 45 minutter

Skjerpet beredskap: 12 medlemmer innen 30 minutter, eller 25 medlemmer innen 45 minutter
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3.2 Interne kurs og øvelser
Det må jobbes med å få på plass en ny ansvarlig for grunnutdanninga. 

Planleggingen av Kvalifisert Søk og redning (KSOR) Vinter startet i god tid før jul, og stab og ledelse er 
på plass. Det er ønskelig å kjøre et kurs i Kvalifisert førstehjelp (KFØR) i løpet av våren for å gi et tilbud 
til flere og for å få flere utdannede sanitetsmannskaper til sommerens sanitetsvakter. 

Korpset ønsker å få hentet inn noe av etterslepet på videreutdanning gjennom å få sendt flest mulig 
deltakere på kurs på nasjonalt, regionalt og distriktsnivå. 

Følgende kurs planlegges gjennomført i 2023
Kurs Tidsrom Ansvarlig

Kvalifisert førstehjelp (KFØR), to kurs á 15 
deltakere 

Vår og september Egen kursstab

Kvalifisert Søk og redning (KSOR) Vinter Februar Egen kursstab

Kvalifisert Søk og redning (KSOR) Barmark Oktober Grunnutdannings-gruppa

Sminke- og markørkurs Mars Sminkørgruppa

Lagledelse Søk og redning (LSOR) Ikke bestemt Regionkurskomité

Aksjonsledelse Søk og redning (ASOR) Høsten Nasjonalt 

Fagkurs Skred Vinteren Nasjonalt

Videregående førstehjelp Våren Regionkurskomité

Kvalifisert skuterkurs Vinteren Operativ leder

Kvalifisert ATV-kurs Sommeren Operativ leder
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3.3 Medlemspleie og rekruttering 
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Sosiale/ faglige korpsmøter Hele året Korpskveldgruppa 

Hytteturer Hele året Alle 

Påskevakt Påska  Operativ leder 

Informasjon til medlemmer  Hele året Administrativ leder/ alle 

Oppdatert Facebook-side Hele året Administrativ leder/ alle 

Intervjuer nye medlemmer Hele året Administrativ leder/ NK 
administrativ 

Informasjon lokalrådsmøter 

- Få inn saker fra medlemmene 
- Referat  

Hele året Administrativ leder og 
seniorrådgiver i 
Hjelpekorpset 

 

 

3.4 Eksterne kurs og undervisning  
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Gjennomføre undervisning i henhold til meldt 
behov  

Hele året Seniorrådgiver i 
Hjelpekorpset 

Markedsføre og synliggjøre undervisning vi kan 
tilby 

Hele året Seniorrådgiver i 
Hjelpekorpset 

Utdanne flere instruktører Første halvår Seniorrådgiver i 
Hjelpekorpset 

Fagsamling for instruktører Andre halvår Seniorrådgiver i 
Hjelpekorpset 

Rydde og oppdatere førstehjelpsutstyr på 
instruktørrommet 

Så snart som mulig Hele gruppa 

Skaffe ekstra ansattressurs til oppfølging av 
ekstern undervisning 

Første halvår Lokalrådet/ 
administrasjonen 
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3.5 Administrasjon og økonomi
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Fungerende og oppdatert terminliste Gjennom hele året NK administrativ

Oversikt medlemmer og kompetanse Gjennom hele året Administrativ leder/ NK 
administrativ

Følge opp alle avtaler på vakter Hele året Vaktfordelergruppa og 
seniorrådgiver i 
Hjelpekorpset

Ivareta en sunn økonomi i korpset Hele året Lokalrådet

3.6 Faggrupper 
3.6.1 Transportgruppa
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Bytte ut Yamaha 600 (skuter) Første kvartal Transportleder

Planlegge bytte av skuter i 2024 Fjerde kvartal Transportleder

Bytte “krok”/ øye på pasientslede Første kvartal Transportleder

Service og vedlikehold på mannskapsbilene Åge 
og Caravelle

Første kvartal Transportleder

Service på ATV Første/ andre kvartal Transportleder

Kvalifisert skuterkurs Første kvartal Transportleder og NK

Kvalifisert ATV-kurs Andre/ tredje kvartal Transportleder og NK

Profilering av aluminiumstilhenger I løpet av året Transportleder

Kjøpe inn og montere ladeplugg med 
batteriindikator ATV og skuter

I løpet av året Transportleder og NK

Bytte ut dekk på kjøretøy og hengere (vinter og 
sommer)

I løpet av året Transportleder
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3.6.2 Skredgruppa 
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Bemanning Vinterknapp  Leder 

Bidra på KSOR-Vinter  Leder/ gruppa 

Bidra på Fagkurs Skred med veileder, Voss  Ressursgruppe Skred 

Stille med personell på sanitetsvakter hvor 
skredkompetanse er nødvendig 

 
Leder/ gruppa 

Intern trening i skredgruppa  Leder/ gruppa 

Trening med andre grupper i lokalt korps derav 
transport-, tau- og dronegruppe 

 Leder/ gruppa 

Gruppemøter med skredgruppa i Troms på 
Teams og fysisk 

 Leder skredgruppa i 
Troms (distriktet) 
Leder/ gruppa 

Rekruttere flere til skredgruppa   Leder/ gruppa 

 
 

3.6.3 Aksjonsledergruppa  
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Utdanne flere på Aksjonsledelse Søk og redning 
(ASOR) 

Hele året Operativ leder 

 og leder 

Utdanne flere på Lagledelse Søk og redning 
(LSOR) 

Hele året Operativ leder 

 og leder 

Mengdetrening på LSOR-mannskaper Hele året Operativ leder 

 og leder 

Kvartalsvise møter i gruppa Kvartalsvis Leder 

Gode rutiner før, under og etter aksjoner 
(inkludert bruk av digitale hjelpemidler) 

Hele året Leder 
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3.6.4 Depotgruppa  
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Bytte ut hjulbåre med en som passer Ferno-båre 
(ATV) 

Første/ andre kvartal Depotleder og 
transportleder 

Undersøke behov/ bruk/ løsning for oksygen Første kvartal Depotleder 

Undersøke utbytting av sanitetsvesker Første kvartal Depotleder 

Innføre lagersystem Første/ andre kvartal Depotleder 

Lage sjekkliste/ pakkliste for depot Første kvartal Depotleder 

Merking av utstyr Andre kvartal Depotleder 

 
 
 

3.6.5 Sambandsgruppa 
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Kursing av korpset Hele året Sambandsgruppa 

Vedlikehold og utstyrskontroll Kontinuerlig Sambandsleder 

 

 

3.6.6 RPAS-gruppa 
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Øke treningsnivået og få ferdigtrent de tre nye 
pilotene 

 Gruppa 

Fortsette det gode samarbeidet opp mot Norsk 
Folkehjelp Sanitet og Røde Kors nasjonalt 

 Gruppa 

Vurdere å bytte til operasjonsmanualen (OM) til 
Norges Røde Kors 

 Gruppa 

Utvikle system for dropp av gods fra drone til 
nødstilte 

 
Gruppa 

Utvikle metodesettet videre sammen med andre 
mannskaper som jobber med drone i forbindelse 
med beredskap 

 Gruppa 
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3.6.7 Hyttekomiteen
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Sjekke brann- og co2 -varslere I løpet av året Hyttekomiteen

Sjekke brannslukningsapparat I løpet av året Hyttekomiteen

Kjøre opp mer ved til hytta I løpet av året Hyttekomiteen

Fortsette arbeidet med totalrenovering/ nybygg 
av hytta

Gjennom hele året Håkon Sørensen og 
lokalrådet

Delmål totalrenovering/ nybygg:

- Finne entreprenør og få et endelig tilbud på 
nybygg

Håkon Sørensen og 
prosjektgruppa

- Få planene godkjent av kommunen Prosjektgruppa og valgt 
entreprenør

- Skaffe finansiering til nybygg Håkon Sørensen og 
seniorrådgiver i 
Hjelpekorpset

- Intern godkjenning av endelige planer i styret Lokalrådet

3.6.8 Grunnutdanningsgruppa
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Gjennomføre KSOR Vinter-kurs Februar Egen kursstab

Gjennomføre ekstra KFØR-kurs Våren Egen kursstab

Gjennomføre høstens grunnutdanning September-oktober Grunnutdannings-gruppa 
med flere

Få satt datoene for kurs og publisert de tidligst 
mulig

Før sommeren Leder i gruppa
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3.6.9 Korpskveldgruppa 
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Finne nye medlemmer til gruppa Innen påske Lokalrådet 

Arrangere én korpskveld hver måned Hele året Gruppa  

 
 

3.6.10 Tauredningsgruppa 
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Ferdigstille metode for ankring ved 
vinterscenarioer uten fast ankringspunkt 

Vinter/ vår Gruppa 

Økt samarbeid med Skredgruppa Hele året Gruppa 

Regelmessig trening og øvelser. Opparbeide 
samme kompetanse hos alle medlemmene 

Hele året Gruppa 

Sosiale møter og turer for å få et sterkt samhold i 
gruppa 

Hele året Gruppa 

Periodisk kontroll av utstyr Tredje kvartal Leder 

Utskifting av utstyr som ikke består periodisk 
kontroll 

Fjerde kvartal Leder 

 

 

3.6.11 Psykososial gruppe 
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig 

Verve flere medlemmer Hele året Leder 

Videre opplæring av gruppa til nivå 1 og 2 Hele året Alle  

Avklare gruppas funksjon etter avklaring hos 
Norges Røde Kors på ettersamtale 

Hele året Leder 

Sende flere medlemmer på sentralt kurs Vår/ høst Leder 
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3.6.12 Sminkørgruppa
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Ett møte hvert kvartal Hele året Leder

Kurs i sminke og markørtjeneste – koordinert 
med distriktet 

Avhengig av distriktet Alle 

Oppdrag for eksterne Gjennom hele året Alle

Videre opplæring for medlemmene Gjennom hele året Alle

Rekruttere flere til gruppa Hele året Alle  

3.6.13 Flygruppa
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Opprettholde samarbeid med Norsk Aeroklubb 
(NAK)

Hele året Leder

Jobbe mot flytjenesten for å få gjennomført 
øvelsesturer

Hele året Leder

Ha nok godkjente mannskaper for søk fra fly Hele året Leder

3.6.14 Vanngruppa 
Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Vurdere nedlegging av gruppa Vinter Lokalrådet
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4. HANDLINGSPLAN –
TROMSØ RØDE KORS 
UNGDOM

4.0 Hovedmål Ungdom
Røde Kors Ungdom har som mål å bedre livene til unge mennesker gjennom frivillig arbeid. Vi er et 
talerør for unge i sårbare livssituasjoner og arbeider for økt forståelse, medmenneskelighet og 
toleranse. Handlingsplanen beskriver vår samfunnsrolle og fokusområder i Tromsø. Handlingsplanen 
bygger på den sentrale handlingsplanen som er vedtatt som en overordnet plan for Røde Kors 
Ungdom sitt arbeid på lokalt, distrikts-, og nasjonalt nivå.

Overordnet mål for aktivitet: Å tilby sosiale, inkluderende møteplasser for ungdom i Tromsø der alle 
er velkomne til å møte andre, lære noe nytt, få ansvar, øke flerkulturell forståelse og delta uten sosialt 
press

Målgruppe: Barn og unge i alderen 13-30 år i Tromsø kommune

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Rekruttere flere, og ta vare på eksisterende, 
frivillige og medlemmer

Hele året Rådgiver Ungdom

Skape sosiale møteplasser for barn og unge Hele året Frivillige og rådgiver 
Ungdom

Øke markedsføring og mediedekningen av 
aktiviteter. Være flinkere til å bruke sosiale 
medier i forkant og etterkant av aktiviteter

Hele året Lokalråd og frivillige

Opprettholde tett samarbeid med Fellesverket Hele året Rådgiver Ungdom og 
lokalrådet

Delta på arrangement og kampanjer sammen 
med resten av Røde Kors

Ved markeringer/ 
arrangementer 

Lokalrådet

Opprydding og vedlikehold av medlem- og 
frivilligregistrering i DIBA 

Hele året Rådgiver Ungdom
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5. HANDLINGSPLAN –
TROMSØ RØDE KORS
FRIVILLIGSENTRAL

5.0 Hovedmål Frivilligsentralen
Overordnet mål: Frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors skal legge til rette for frivillighet i Tromsø

Målgruppe: Innbyggere i Tromsø kommune

Tiltak, inkludert måltall Tidsrom Ansvarlig

Videreutvikle eksisterende sosiale møteplasser 
og aktiviteter for seniorer i Tromsø kommune

Hele året Leder i 
Frivilligsentralen og 
frivillige

Bistå med å utvikle og styrke TURBO Hele året Leder i 
Frivilligsentralen og 
frivillige

Ansvar for rekruttering og oppfølging av nye 
frivillige i Tromsø Røde Kors og utvikle gode 
rutiner for dette

Hele året Leder i 
Frivilligsentralen

Avholde obligatorisk «Startkurs nye frivillige», 
ca. ti ganger

Hele året Leder i 
Frivilligsentralen 

Være samarbeidspartner for Frivillighet i sentrum 
og bistå med å styrke frivillige foreninger i 
kommunen gjennom å tilby kurs og lokaler for 
frivillige organisasjoner

Hele året Leder i 
Frivilligsentralen 

Styrke sykehusvertene og vaffelteamet med flere 
frivillige. Ha fokus på markedsføring mot 
avdelingene for å kunne hjelpe flere pasienter

Hele året Frivillighets-
koordinator på UNN
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Avd 10-15 Avd 20-32 Avd 35 Avd 40-42 Avd. 50 Total Total
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap

Konto Tekst TRK Omsorg Ungdom Hjkorps Frivilligs. TRK 2023 TRK 2022
3050 Samarbeidsavtaler 0 0 0 0 0 0 0
3060 Salg Tjenester 0 0 0 8 000 0 8 000 3 603 796
3100 Salgsinntekt 0 0 0 18 000 0 18 000 81 717
3210 Deltakeravgift 0 0 0 0 0 0 7 500
3211 Salg kursmateriell 0 0 0 5 000 0 5 000 0
3220 Lotteriinntekter 0 0 0 0 0 0 0
3222 Adventskalender 0 0 0 0 0 0 0
3241 Sanitetsvakter 0 0 0 300 000 0 300 000 285 860
3242 Salg Kurs 0 0 0 800 000 0 800 000 334 264
3244 Inntekt redning, beredskap 0 0 0 100 000 0 100 000 201 090
3320 Medlemskontigent 550 000 0 0 0 0 550 000 566 382

Sum inntekt 550 000 0 0 1 231 000 0 1 781 000 5 080 609
3400 Tilskudd Norges Røde Kors 0 4 338 579 0 0 200 000 4 538 579 3 289 839
3401 Tilskudd Troms Røde Kors 0 0 0 0 0 0 27 746
3402 Tilskudd lønn Troms RK 425 000 0 0 425 000 344 630
3410 Tilskudd andre offentlige 0 0 0 0 0 0 0
3450 Kommunale tilskudd 0 420 000 0 0 200 000 620 000 1 105 000
3460 Fylkeskommunale tilskudd 0 0 0 0 0 0 0
3470 Stalige tilskudd 0 615 000 0 0 440 000 1 055 000 859 716
3490 Andre tilskudd 0 25 000 0 0 200 000 225 000 781 787
3600 Leieinntekter Hus 450 000 0 0 0 0 450 000 445 355
3601 Leieinntekt hytta 0 0 0 0 0 0 0
3602 Leieinntekter utstyr 0 0 0 15 000 0 15 000 19 390
3620 Andre leieinntekter 0 0 0 0 0 0 0
3700 Provisjonsinntekt 0 0 0 0 0 0 81 676
3800 Gevinst ved avgang anleggsm. 0 0 0 0 0 0 5 687
3805 Salg anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 92 000
3809 Motkonto salg anleggsmidler -92 000
3920 Minnegaver 0 0 0 0 0 0 0
3940 Gaver 280 000 30 000 0 31 000 0 341 000 15 426
3950 Innsamlet til lok formål 0 0 0 80 000 0 80 000 70 450
3970 Panto 700 000 0 0 0 0 700 000 712 969
3980 Komp. MVA 550 000 0 0 250 000 0 800 000 808 748
3981 Refusjoner 0 0 0 0 0 0 3 030
3982 Grasrotandel Norsk tipping 100 000 0 0 0 0 100 000 97 341
3990 Diverse inntekter 30 000 0 0 0 0 30 000 13 737
3991 Periodisert inntekt 0 0 0 0 0 0 0
3999 Tilskudd fordeling internt 0 0 0 0 0 0 0

Annen driftsinntekt 2 535 000 5 428 579 0 376 000 1 040 000 9 379 579 8 682 527
Sum Driftsinntekter 3 085 000 5 128 579 0 1 607 000 1 040 000 10 860 579 13 763 136

0 0 0
4000 Varekjøp avgiftsfritt 5 000 0 0 16 500 0 21 500 78 998
4010 Innkjøpt og viderefakturert 0 0 0 0 0 0 0
4500 Fremmedytelser, underentrepr 0 0 0 40 000 0 40 000 576 856

VAREKOSTNADER 5 000 0 0 56 500 0 61 500 655 854
0 0 0

5000 Lønn ansatte 95 000 0 0 0 0 95 000 116 830
5010 Ferielønn 0 0 0 0 0 0 14 516
5020 Honorarer 0 45 000 0 40 000 0 85 000 1 427 595
5090 Periodisert Lønnskostnad 0 0 0 0 0 0 -423 723
5120 Arbeidsk: TromsRK-Egenandel 1 680 000 3 221 000 0 530 000 905 000 6 336 000 4 939 939
5400 Arb.giv avg. 0 0 0 3 500 0 3 500 122 010
5410 Arbeidsgiveravgift ferielønn 0 0 0 0 0 0 1 147
5830 Refusjon arbeidsmarked tiltak 0 0 0 0 0 0 0

 Tromsø Røde Kors
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5900 Gave til ansatte 4 000 0 0 0 0 4 000 13 445
5920 Yrkesskadeforsikring 0 0 0 0 0 0 9 231
5945 Utdanningsfond 0 0 0 0 0 0
5990 Andre pers. kostnader 20 000 0 0 0 0 20 000 33 374

LØNNSKOSTNADER 1 799 000 3 266 000 0 573 500 905 000 6 543 500 6 254 364

6000 Avskrivninger byggning 0 0 0 0 0 0 0
6010 Avskrivin. inventar/transportmidl 110 000 0 0 400 000 0 510 000 460656

AVSKRIVNINGER 110 000 0 0 400 000 0 510 000 460 656

6290 Annet brensel 0 0 0 1 500 0 1 500 2 075
6300 Leie lokaler 0 611 000 0 25 000 0 636 000 615 251
6310 Leie lokaler - Intern -448 000 268 000 0 0 180 000 0 0
6320 Renovasjon, vann og avløp 110 000 0 0 0 0 110 000 106 086
6340 Lys,varme 175 000 0 0 0 0 175 000 162 649
6360 Renhold 110 000 102 000 0 0 0 212 000 246 391
6390 Driftskostnader lokaler 50 000 25 000 0 0 0 75 000 80 001
6400 Leie Maskiner 0 0 0 0 0 0 7 885
6440 Leie Transportmidler 0 0 0 0 0 0 0
6500 Verktøy, utstyr, invetar 30 000 110 500 0 5 000 15 000 160 500 349 305
6501 Sambandsutstyr 0 0 0 10 000 0 10 000 28 255
6502 Depotutstyr 0 0 0 80 000 0 80 000 113 722
6503 Rpas gruppa 0 0 0 15 000 0 15 000 390
6540 Inventar 0 0 0 0 0
6550 Driftsmaterialer 3 000 0 0 70 000 0 73 000 87 452
6552 Dataprogram 30 000 30 000 0 10 000 0 70 000 64 486
6555 Fjernleverte tjenester/data 1 500 12 000 0 0 8 500 22 000 28 218
6570 Arbeidstøy 0 14 000 0 0 7 000 21 000 18 556
6600 Rep vedlikehold bygninger 220 000 45 000 0 0 0 265 000 64 849
6620 Rep vedlikehold diverse utstyr 5 000 0 0 0 0 5 000 6 684
6701 Revisjon 35 000 0 0 0 0 35 000 50 001
6702 Revisors attestasjonstjenester 4 375 17 500 0 0 0 21 875 20 313
6705 Ekstern regskapsførsel 255 000 0 0 0 0 255 000 266 971
6790 Andre innleide tjenester 0 1 500 0 0 0 1 500 12 100
6800 Kontorrekvisita 18 000 9 000 0 1 000 1 500 29 500 13 283
6820 Trykksaker 5 000 20 500 0 3 000 5 000 33 500 33 227
6840 Aviser og tidsskrifter 6 000 0 0 0 0 6 000 13 634
6860 Møte, kurs, oppdatering 20 000 58 000 0 25 000 7 000 110 000 77 565
6900 Telefon 0 0 0 4 000 0 4 000 3 346
6903 Mobil 18 000 30 600 0 24 000 9 500 82 100 69 968
6907 Datalinjer 25 000 24 000 0 0 0 49 000 46 537
6909 Satellitt telefon 0 0 0 0 0 0 2 944
6940 Porto 100 0 0 1 000 0 1 100 295
7000 Drivstoff transportmidler 0 0 0 45 000 0 45 000 50 124
7020 Vedlikehold bil 5 000 0 0 70 000 0 75 000 257 689
7024 Parkeringskostnader 0 0 0 0 0 0
7030 Drift skuter 0 0 0 55 000 0 55 000 62 944
7040 Forsikring og avgifter bil 15 000 0 0 58 000 0 73 000 64 546
7041 Forsikring og årsavg snøscoot 0 0 0 36 000 0 36 000 36 139
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 0 0 0 0 0 0 1 631
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7101 Bilgodtgjørelse, ikke lønnskjørt 0 0 0 0 3 000 3 000 12 169
7140 Reisekostnad tillitsvalgt/andre 20 000 52 000 0 0 3 000 75 000 92 770
7150 Diettkostnader oppgavepliktige 0 0 0 0 0 0 0
7160 Diettkostnader ikke oppgavepl. 0 0 0 0 0 0 2 613
7320 Annonse og reklame 2 000 50 000 0 0 5 000 57 000 53 315
7329 Annen markedsføring og web 0 0 0 0 0 0 0
7350 Representasjon fradragsber 0 0 0 0
7400 Kontingenter 75 000 0 0 4 250 4 000 83 250 10 299
7410 Årsavgift luftfartstilsynet 0 0 0 4 500 0 4 500 0
7420 Gaver 5 000 5 500 0 1 000 0 11 500 34 693
7500 Forsikring 96 200 5 000 0 12 000 0 113 200 95 447
7710 Bevertning møter 28 000 17 500 0 5 000 0 50 500 31 716
7711 Diverse arr. Kostnader 2 000 11 000 0 25 000 6 000 44 000 61 324
7721 Aktiviteter og medlemspleie 10 000 326 500 0 35 000 70 000 441 500 532 553
7750 Einendoms og festeavgift 0 0 0 0 0 0 29 598
7770 Bank og kortgebyr 15 000 0 0 2 000 0 17 000 15 951
7790 Andre kostnader 0 50 000 0 0 0 50 000 8 235
7800 Tap ved avgang anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0
7831 Tap, realisert 0 0 0 0 0 0 0
7839 Avsetning tap på fordring 0 0 0 0 0 0 -3 000

Andre driftskostnader 946 175 1 896 100 0 629 250 324 500 3 796 025 4 043 195
Sum driftskostnader 2 860 175 5 162 100 0 1 659 250 1 229 500 10 911 025 11 414 069

8051 Renteinntekter Bank 5 000 0 0 4 000 0 9 000 2 201
8055 Renteinntekter Kunder 0 0 0 0 0 0 836
8070 Andre finsnsinntekter 10 000 0 0 0 0 10 000 20 525

Sum finansinntekter 15 000 0 0 4 000 0 19 000 23 562
8151 Rentekostnad Bank 0 0 0 0 0 0 0
8155 Rentekostnad leverandør 0 0 0 0 0 0 1 641

Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 0 1 641
Resultat Finansposter 15 000 0 0 4 000 0 19 000 21 921
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0 0
Avsetning på Fond 0 0 0 0 0 0 0
Sum ekstraordinære 0 0 0 0 0 0 0
RESULTAT 239 825 -33 521 0 -48 250 -189 500 -31 446 2 370 988
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Sak 8. Valg av valgkomite 2023 

Styrets innstilling til nye medlemmer i valgkomite er følgende: 

Medlem: Knut Wilhelmsen 2 år 
Vara: Alf Furu 2 år 

Fra før sitter 
Medlem: Gunn Schultz 1 år igjen 
Medlem: Audhild Høyem 1 år igjen 
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TTROMSØ RØDE KORS OG FNS BÆREKRAFTMÅL 

God helse (nr.3) 
Hvordan helsen vår er påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold. Internasjonalt jobber Røde Kors blant annet for å sikre helsetjenester for 
de mest sårbare, hindre spredning av epidemier og sykdommer, samt å redusere barne- og mødredødelighet.  

I Tromsø jobber Røde Kors for å sikre god mental helse for mennesker i alle aldre, blant annet ved å tilby samtalestøtte og sosiale aktiviteter 
som Besøkstjenesten, Visitortjenesten og Fellesverket. 

Mindre ulikhet (nr.10) 
Tromsø Røde Kors jobber for å redusere ulikhet ved å tilby aktiviteter som inkluderer alle, som reduserer utenforskap og som fremmer et 
inkluderende samfunn. Satsingene våre som TURBO, Fellesverket, Medkvinner og Kvinnegruppa er eksempler på aktiviteter som underbygger 
målet om mindre ulikhet. 

Bærekraftige byer og samfunn (nr.11) 
Tromsø Røde Kors arbeider for å gjøre byen og lokalsamfunnet vårt inkluderende, trygt, robust og bærekraftig. Tromsø Røde Kors Hjelpekorps 
er en stor frivillig aktør innen redningstjenesten og bidrar til å styrke beredskapsevnen i møte med katastrofer. 

Vi har også fokus på å skape aktiviteter som fremmer sosial bærekraft slik som Medkvinner, for å gi alle mennesker en lik sjanse for et 
helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering av noe slag.  

Samarbeid for å nå målene (nr.17)
Tromsø Røde Kors er en viktig og sentral aktør i sivilsamfunnet. Vi jobber aktivt for å bygge sterke, nye samarbeid med det frivillige 
organisasjonslivet, det offentlige og næringslivet for å hindre menneskelig nød og lidelse, samt skape en bærekraftig utvikling. 


