
Norges Røde Kors/Oppland Røde Kors 

Audun Tron 

Landsstyret/leder KSB 

 

Sel kommune 29.03.17 



Avdekker, hindrer og lindrer menneskelig nød og lidelse 

Humanitet – Upartiskhet – Nøytralitet – Uavhengighet  

Frivillighet – Enhet - Universalitet 

Våre prinsipper: 





Norges Røde Kors/Oppland Røde Kors 

• 150.000 medlemmer – stiftet 1865 

•Oppland Røde Kors – 5.000 medlemmer – stiftet 1947 

 

•   50.000 frivillige 

•Oppland Røde Kors – 2.000 frivillige 

 

• 19 fylker  

 

• 380 lokalforeninger 

• Oppland: 31 lokalforeninger 

• Sør-Aurdal (3), Vang (2), Lesja (2), Gjøvik (2), Gran (2) 

• Ikke Røde Kors i Vestre Toten og Vestre Slidre 













29 Hjelpekorps – 400 godkjente hjelpekorpsere 
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Trolltunga: 

42 aksjoner i 2016 

  4 aksjoner i 2014 
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Stiftet 1947 – 70 år i 2017 
 

Har de siste 10 årene: 
 

- Deltatt på 83 søk og redningsoppdrag. 
 

- Vært på 101 ambulanseoppdrag 
 

- 104 sanitetsvakter 

 

- Til sammen lagt ned 64 593 frivillighetstimer fra 

2005 til 2016. D.v.s. over 3 årsverk hvert år. 
 



 

                                              og beredskap i 

 

 

 

 

- Otta Røde Kors Hjelpekorps har medlem i det kommunale 

beredskapsråd, og er nevnt flere steder i beredskapsplanen. 
 

- De har vært med på evakuering og sikringsvakter i forbindelse med 

snøskred, jord-ras og flom de siste 10 årene. 
 

- Er med å drifter Vannressurssenteret i Sjoa, som har stor betydning for 

vannberedskapen i hele Oppland 
 

- Stikker og vedlikeholder ca. 17 mil sikringsløyper i Rondane hvert år. 
 

- Bemanner 2 vaktstasjoner påske og vinterferie 
 

- Beredskapssamarbeidet med Sel kommune er ikke forankret i en egen 

samarbeidsavtale 



Hele Røde Kors er en 

beredskapsorganisasjon 

•Eneste frivillige organisasjon som er anerkjent  som  

 myndighetenes støtteaktør i fredstid, kgl. res. 2009 

•”De frivillige organisasjoner er bærebjelken i den  

  nasjonale beredskapen”  - Gjørv-kommisjonen i 2012 

•4 beredskapsorganisasjoner – herav Norges Røde  

  Kors - er med i det nasjonale nødnettet som nå er rullet ut 

 

  Staten dekker alle kostnader til investering og drift 

•                                          = 

Bekreftelse/anerkjennelse av det fantastiske arbeid som 

mange frivillige i Norges Røde Kors gjør hver eneste dag,  

hele året, i hele landet - i søk/redning og i beredskap 



■Skriftlig samarbeidsavtale bedrer 

samarbeidet mellom kommunen og 

lokalforeningen: 

 

 Møtes oftere og blir kjent med hverandre 

 Øver oftere sammen 

 Mer samhandling og læring 

 Mer langsiktighet 

 Mindre personavhengig 

 Økonomisk trygghet og forutsigbarhet 

 Blir kjent i lokalsamfunnet 

Samarbeidsavtaler 





 

Våre aktiviteter i Oppland er delt inn i 4 områder 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Besøkstjenesten 

 

Aktiv aldring  

 

Barnehjelp 

 

Visitor  

 

Vitnestøtte  

 

BARK-Barnas Røde Kors  

 

Ferie For Alle i Oppland 

Leksehjelp  

 

Flyktningguide  

 

Internasjonal kvinnegruppe  

 

Til Topps turgruppe  

 

Norsktrening  

 

Aktiviteter på mottak  

 

Gjensidigestiftelsens juleaksjon 

«En helt vanlig jul» 



 

 

 

 

Hvorfor har ikke Otta Røde Kors 

omsorgsaktiviteter? 
 

 

 



 

Mye kan startes og løses over en kopp kaffe,  

 

hvorfor ikke begynne med det? 


