
HVA
SKJER?

Nå er SONEKONTORET på
vei!

I morgen, tirsdag 25. oktober, møter du Ida Taule, Jorunn
Kornerud og Tor Øyvind Bertheussen på Røde Kors-huset i Ål.

De samme møter du på Røde Kors-huset i Nesbyen dagen etter,
onsdag 26. oktober. Vi starter opp fra 15:00 begge dager!

https://www.rodekors.no/globalassets/_distrikt-og-lokalforeninger/dk-buskerud/dok/sonekontor-brk-host-2022.pdf


Link til program

18:00: Ove Engene, Slik tar du bedre bilder – og deler dem! Kun
på ÅL! 
19:00: Ida Taule, Hvordan navigere personvernlabyrinten? 
 
1. november ruller Sonekontoret videre til  Røde Kors Huset
Modum. 
18:00: Mina Moghadam, migrasjon

Migrasjonsbilde i verden og i Norge
Hvilke behov finnes i våre lokalsamfunn?
Hvordan skal vi rigge oss for å kunne møte disse?
Hvilken bistand trengs fra distriktskontoret?

19:00: Ida Taule, Hvordan navigere personvernlabyrinten?

Har du spørsmål om sonekontor, kan du kontakte Henrik
Sæterdal på henrik.saterdal@redcross.no

Ledersamling 2022.
FRISTEN ER I DAG!

Fristen for å melde seg på årets ledersamling er i dag! Så hiv deg
rundt og meld deg på! Du vil få en e-post med
påmeldingsbekre�else i løpet av uken. Der vil det også kommer
mer informasjon.

På lørdagen starter registrering fra 09:00. Samlingen sparkes i gang
fra 10:00

Påmeldingslenke for Akershus - 12. - 13. november, Sundvolden
Hotel.

Påmeldingslenke for Buskerud - 12. - 13. november, Sundvolden
Hotel.

Påmeldingslenke for Østfold - 19. - 20. november, Quality Sarpsborg.

https://www.rodekors.no/globalassets/_distrikt-og-lokalforeninger/dk-buskerud/dok/sonekontor-brk-host-2022.pdf
mailto:henrik.saterdal@redcross.no
https://forms.office.com/r/j2jMJHyHdf
https://forms.office.com/r/wWqcJUKgVH
https://forms.office.com/r/PAV6MKwjmA


Program for Ledersamlingene finner du her

Har du spørsmål om ledersamlingen og påmelding? Ta kontakt med
Henrik på henrik.saterdal@redcross.no

Invitasjon til
personvernprotokoll

Tirsdag 15.11 kl. 18 blir det gjennomgang av
personvernprotokoll på Teams.

Personvernprotokoll er et lovpålagt dokument som beskriver
reglene og bestemmelsene vi i Røde Kors må følge. Alle
lokalforeninger har egen protokoll, som finnes her.
Personvernombudet i Norges Røde Kors, Lars Erik Kristiansen, vil
denne dagen forklare hva en protokoll er og hvorfor den er viktig.
Gjennomgangen vil bli tatt opp, men vi anbefaler alle lokalforeninger
å bli med. Link til kommer.

Spørreundersøkelse om
beredskap og

krisehåndtering

https://rodekorsviken.mailmojo.page/ledersamling2022/
mailto:henrik.saterdal@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-02029/SitePages/Hjemmeside.aspx


Denne spørreundersøkelsen går til lokalforeningsleder, som bes
om å videresende til frivillige, tillitsvalgte og eventuelt lokalt
ansatte med særskilt ansvar, erfaring og oppgaver innenfor
beredskaps- og hendelseshåndtering i din lokalforening.

Det pågår et omfattende arbeid i Røde Kors for å ta i bruk flere og
nye digitale systemer. I den forbindelse ses det også på hvordan CIM,
som i dag brukes til varsling, kan og bør tas i bruk for å understøtte
arbeidet med beredskap og hendelseshåndtering i organisasjonen.

For å lage god systemstøtte, må vi få bedre forståelse for hvordan
organisasjonen jobber med beredskap og hendelseshåndtering, og
hva som fungerer både godt og mindre godt på ulike nivåer i
organisasjonen i dag. Undersøkelsen vil gi oss innsikt i hvordan vi
kan forenkle og forbedre beredskaps- og
hendelseshåndteringsarbeidet for lokalforeningene i fremtiden. 
 
Undersøkelsen er delt inn i fire deler: en innledende del, en del om
beredskapsarbeid, en del om hendelseshåndtering og en siste del
om samarbeid/samvirke, behov for digitale løsninger og noen
påstander som vi ønsker at du skal si deg enig eller uenig i. 
 
Undersøkelsen er anonym og vi setter stor pris på ærlige innspill.
Svarfrist for undersøkelsen er innen utgangen av søndag 30.
oktober.

Her finner du undersøkelsen.

Beredskapssamling og

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81lIH51CfN9pImAsKhEX2Z_1UMUZaSFZCMzVWN1VINEZYRkc3T1dRS0s3OS4u


Beredskapssamling og
ATV-kurs i Østfold

Denne helgen ble det også arrangert ATV-kurs for 12 deltakere
fra Østfold, Vestby og Mandal. Seks instruktører fra Østfold og
Moss sørget for at disse etter fullført kurs har de kunnskaper og
ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for
å kjøre på en måte som er sikker og gir god samhandling, tar hensyn
til helse og trivsel, natur og miljø og i samsvar med gjeldende
regelverk.

Nærmere 50 frivillige var lørdag samlet til beredskapssamling på
Qual ity hotell i Sarpsborg , hvor den røde tråden gjennom dagen
var bistand ved evakuert- og pårørendesenter. Temaer som blant
annet forventninger fra andre etater, samarbeidet med frivillige på
Svalbard og ivaretakelse av egne mannskap sto på programmet.



ØKONOMI

Ny søknadsrunde i
strømstøtteordningen

for frivillige
organisasjoner

19. oktober åpnet søknadsskjemaet for strømstøtteordningen
for frivillig sektor for perioden juli- september . Nytt i denne
runden er at søknadsbehandlingen vil foregå fortløpende. Det er
derfor viktig at organisasjoner som har betalingsutfordringer søker
så raskt de kan. Det vil kunne gi utbetaling av støtte 4-5 uker
sammenlignet med forrige søknadsrunde. Søknadsfrist er 16.
november klokken 13:00.

Søk på Lotteri- og

sti�elsestilsynets nettside .

Utbetaling av penger!

https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/
https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/


Vi minner om at alle lokalforeninger som har søkt og fått
innvilget støtte via Søknadsportalen for 2022, må sende
refusjonskrav.

Det anbefales fortløpende innsending når aktiviteten eller
anska�elsen er gjennomført. Dette gjelder lokalforeninger som ikke
allerede har fått utbetalt tildelt beløp.

Har dere midler dere ikke får brukt, gi oss beskjed!

Sendes til okonomi.viken@redcross.no

Nytt fra Norges
Røde Kors

Bruk Hue for
frivilligheten!

mailto:okonomi.viken@redcross.no


Bruk Hue er et gratis undervisningsopplegg for nettvett og mot
nettmobbing utviklet og drevet av Telenor og Røde Kors. Bruk
Hue lanserte tidligere i år et nytt innhold som er spesielt laget
for å kunne tas i bruk i frivilligheten.

Ønsker du å ta opplegget i bruk lokalt og bidra til at det spres til
fritidsarenaer i ditt nærområde? 
Alle verktøy ligger gratis og tilgjengelige for fri bruk her Bruk Hue -
Gratis verktøykasse om nettvett og nettmobbing! - Bruk Hue

Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon om hvordan du
kan ta verktøyet i bruk? 
Ta kontakt med: Ann Christin Håland ann.haland@redcross.no ,
partneransvarlig, Telenor 
Nelli Kongshaug nelli.kongshaug@redcross.no , leder Kors på halsen

Ukrainske flyktninger i
Russland

https://brukhue.no/
mailto:ann.haland@redcross.no
mailto:nelli.kongshaug@redcross.no


På grunn av konflikten i Ukraina flykter fortsatt tusenvis av
mennesker over landets grenser, inkludert rundt 20.000 til
Russland hver dag.

Per 11. oktober er det registrert 7,6 millioner ukrainske flyktninger i
Europa. 2,8 millioner av disse har flyktet over grensen og søkt
opphold i Russland.

Human Rights Watch opplyser at Russland har tvangsflyttet
ukrainere til russisk kontrollerte områder i Ukraina og til Russland.
Flere av disse kom fra Mariupol. Flyktningene må gå gjennom en
lang undersøkelse (kalt filtrering) og mange har klaget på at de i
mellomtiden må vente i overfylte og dårlige bosteder, i alt fra noen
timer til nesten en måned. I motsetning til krigsfanger kan ikke sivile
bli tvangsflyttet på en slik måte, ifølge internasjonal humanitær rett.

Les mer om situasjonen i denne rapporten .

Avtale om levering av
smittevernutstyr og

forbruksvarer

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-01618/Delte%20dokumenter/Ferdigstilte%20situasjons-%20og%20landbriefer/Russland%20sitrapp.pdf


Norges Røde Kors tegnet i 2021 en avtale med Norengros AS om
levering av smittevernutstyr og forbruksvarer.

Norengros har 13 grossister rundt om i Norge. Ta kontakt med din
lokale grossist for bestilling. Link for å finne din lokale grossist: Søk
Etter Grossist | Norengros AS

Dersom du har utfordringer med å finne nærmeste grossist kan Ida
K. Løken i Norengros AS, e-post ida.kristin.loken@norengros.no med
mobiltelefon 911 13 736 kontaktes.

KURS OG
KOMPETANSE

Har du full kontroll på
RESSURSSYSTEMET?

https://www.norengros.no/grossist
mailto:giske.vik@norengros.no


De kursene du finner her i oversikten i Nyhetsbrevet er bare
toppen av isfjellet. Det finnes nemlig en komplett oversikt over
kommende kurs i Ressurssystemet .

Hensikten med Ressurssystemet er å forenkle administrative
oppgaver i organisasjonen knyttet til:

Kompetanseregistrering og kompetanseoversikt
Administrasjon og oversikt RKH grunnopplæring og ID-kort
(Hjelpekorpset)
Kursvirksomhet og kursadministrasjon
Utstyr, materiell og eiendom

Lurer du på noe om Ressurssystemet – kontakt
frivilligservice@redcross.no 
Telefon: 22 05 40 00 (tastevalg 3)

Spørsmål om kurs, undervisning og opplæring i Røde Kors sendes til
opplaring@rodekors.no .

I DAG! Webinar: Når E-
KOM faller ut

https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx
https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx
mailto:frivilligservice@redcross.no
mailto:opplaring@rodekors.no


Buskerud Røde Kors inviterer sine lokalforeninger til webinar om
bortfall av e-kom

Med høsten er i anmarsj øker sannsynligheten for storm og uvær. I år
ønsker vi å være ekstra godt forberedt på hvordan vår organisasjon
kan støtte myndighetene ved hendelser der telefoni og nødnett faller
bort – slik det gjorde under ledersamlingen i 2021. Vi inviterer derfor
til webinar 24. oktober der to av distriktets eksperter skal fortelle
mer om hvordan vi kan bruke våre ressurser på en best mulig måte
for å støtte myndighetene, samt presentere et tiltakskort som kan
tas inn i egen beredskapsplan.

Webinaret starter kl.1800 og vil være ferdig til 1900.
Lokalforeningsledere, beredskapsledere og korpsledere er spesielt
invitert, men det er i orden å invitere andre fra lokalforeningen.
Opptak av webinaret blir sendt ut i etterkant.

Spørsmål om webinaret? Ta kontakt med Jonas på DK:
Jonas.Holmberg.Gulbrandsen@redcross.no

Link til møte: Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Møte-ID: 350 217 072 31 
Passord: fLGvuP

26.10. Personvern i Røde
Kors - nytt e-læringskurs
I Røde Kors behandler vi mange forskjellige personopplysninger.
Vi får personopplysninger fra blant andre frivillige, medlemmer,
deltakere i aktivitetene våre, ansatte, samarbeidspartnere og
donorer.

Vi behandler o�e opplysninger fra personer som er i sårbare

mailto:Jonas.Holmberg.Gulbrandsen@redcross.no
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA4NDBjYjItOTQ0My00ZTMwLWIzODktNThiYTI0YWYxNmRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22%3a%22826bb8e3-3f91-4f99-8da5-8afe9c8902f1%22%7d


pp y g p
situasjoner. Det er derfor særlig viktig at vi tar personvern på alvor.

På onsdagswebinar 19. og 26.oktober kan du lære mer om hvordan
vi i Røde Kors arbeider med personvern, samt få presentert et nytt e-
læringskurs om personvern. Kurset er laget spesielt med tanke på
når vi må tenke på personvern i aktivitetene våre og hva vi må gjøre i
praksis.

Påmelding skjer i kurskatalogen :

• 26. oktober kl. 13.30-15.00 (Kurskode # 64325)

• 26. oktober kl. 19.30-21.00 (Kurskode # 64323) 

28.10. Røde Kors-skolen,
grunnleggende
pedagogikk
Dette semesteret vil vi ha særlig fokus på å styrke den lokale
opplæringskapasiteten i Røde Kors.

Grunnleggende pedagogikk – Læring i Røde Kors er et fleksibelt
opplæringsløp som kan gjennomføres mer eller mindre digitalt.
Grunnleggende pedagogikk vil bli gjennomført flere steder i landet i
løpet av høsten. Røde Kors-skolen setter også opp et nasjonalt og
digitalt kurs i november.

28.10.2022-30.10.2022 - Oslo Røde Kors, Oslo Røde Kors kurskode #
63595

02 og 09.11.
Organisasjon og ledelse
2. nov. Grunnkurs organisasjon. 
9. nov. Grunnkurs ledelse

Hensikten med Grunnkurs organisasjon er å gi deltakerne
grunnleggende forståelse for lokalstyrets ansvar og oppgaver.
Hensikten med Grunnkurs ledelse er å i gi innsikt og bedre
ferdigheter i praktisk Røde Kors-ledelse.

Her finner dere kursmateriell:

Grunnkurs organisasjon Grunnkurs organisasjon (sharepoint.com) 
Grunnkurs ledelse Grunnkurs ledelse (sharepoint.com)

https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx)
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-grunnleggende-pedagogikk.aspx
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=63595
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-grunnkurs-organisasjon.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-grunnkurs-ledelse.aspx


Påmelding skjer i kurskatalogen i ressurssystemet:

2. november - Grunnkurs organisasjon 
kl. 13.30-15.00 Kurskode #64610 
kl. 19.30-21.00 Kurskode #64627

9. nov - Grunnkurs ledelse 
kl. 13.30-15.00 Kurskode #64630 
kl. 19.30-21.00 Kurskode #64631

05.11. Digital
Seniorsamling
Lillehammer Røde Kors inviterer til Digital Senior Samling lørdag
05. november.

Alle som er interessert i eller engasjert i aktiviteten «Digital senior» i
Røde Kors oppfordres til å bli med! 
Konferansen skal gi både inspirasjon, sosialt- og faglig påfyll.
Samlingen vektlegger læring, erfaringsutveksling og
relasjonsbygging, og arrangeres sammen med Røde Kors-helgen i
Innlandet 2022, 4.- 6. november. Det vil bli mulig å delta på
kurshelgen i sin helhet før og etter bolken med digital senior for den
som vil. Samlingen finner sted på Scandic Lillehammer fra 09.30 -
17.00.

For mer informasjon og påmelding les mer i nyhetsbrev-invitasjonen

her (Sway). 

https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx
https://sway.office.com/cuIrmJgiOeDwDqM0?ref=email
https://sway.office.com/cuIrmJgiOeDwDqM0?ref=email


10.12. Kursholderkurs:
Tør du å lytte
Tør du å lytte er et kurs utviklet for å styrke frivilliges trygghet i
møte med barn og unge som har opplevde noe vanskelig.

Vi trenger flere kursholdere over hele landet, og 10. desember holder
vi nasjonalt kursholderkurs for Tør du å lytte i Oslo. Er du en erfaren
kursholder innen Omsorg eller Hjelpekorps, så meld deg på! Kurs-ID
i ressurssystemet er 61340.

Lokale opplæringskoordinatorer i samarbeid med Røde Kors-skolen
prioriterer hvem som får plass på kurset. 

11.12. Kursholderkurs:
Førstehjelp mot
selvmord
Røde Kors har sammen med Nasjonalt senter for or
selvmordsforskning og forebygging, utviklet kurset “ førstehjelp mot
selvmord ” hvor hensikten er å gi deltakerne trygghet i rollen som
hjelpere i møte med personer i selvmordsfare. Kurset har ski�et
navn fra «samtale med personer i selvmordsfare» til «førstehjelp
førstehjelp mot selvmord» Kurset er ellers det samme og gir
tilsvarende kompetanse.

Kurset holdes på Nasjonalkontoret.

MELD DEG PÅ KURSET HER!

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-tor-du-a-lytte.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-samtale-med-personer-i-selvmordsfare.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81tUSUry5s4tDn3xsguR87CxUN1ROR09ZQU9FUUFJN0xWUUtVSEtJWTFHVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81tUSUry5s4tDn3xsguR87CxUN1ROR09ZQU9FUUFJN0xWUUtVSEtJWTFHVi4u


For andre hendvendelser, kontakt Robert på robert.walmann@redcross.no

mailto:%20robert.walmann@redcross.no

