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Private bedrifter har mer ä gi
Justisminister Knut Storberget om tilrettelegging for frivillig redningsarbeid.
En del frivillige organisasjoner
sliter med rekrutteringen. Hvordan
kan organisasjonene og myndighetene legge bedre til rette for dettc
arbeidet?
- Ansvaret for rekruttering ligger
hos oss alle. Frivillig redningsarbeid kommer alle til gode, så
alle har et visst ansvar. Men det
er viktig å huske
på at frivillighetens vesen er
frivillighet. Samtidig må myndighetene også legge til rette f'or
frivillig arbeid. I det oft.entlige får
jo albeidstakeren fri ved deltakelse
ved redningsaksjoner. Noen
private bedrifter har de samme
ordningene, men ikke alle er like
fleksible. Dette må bedriftene selv
ta tak i, sier Storbergct.
Justisministeren forteller at selv
om det blir observert at f'rivillige
organisasjoner generelt sliter med
rekrutteringen, er ikke det samme
tilfellet for frivilli g redningsarbeid.
- Redningsaktivitet har en jevn
pågang.

Vi

ser at mange unge

mennesker ønsker å delta. De ser
dette som en meningsfylt aktiviret.

Men det er viktig at de frivillige
organisasjonene gjØr seg mest
mulig attraktive for nye medlemmer. Justi sdepartementet og

Frivillige Organisasj oners
Redningsfaglige F'orum (FORÐ
har blant annet utarbeidet en

forsikringsordning for dem som
er medlem i en frivillig redningsorganisasjon. Både 6velser og

rednings-aksjoner kan

jo være

risikofylte for dem som deltar, og
nå er de altså bedre forsikret.
FORF og justisdepartementet har
startst en ny form for samarbeid i
år. Det var FORF som tok initiativet til å opprette et redningsfaglig
forum, som hadde sitt første møte
i febru¿r i år. Permisjon ved
rednin

gs aksj

oner, snøscooter-

opplæring og frivillig ambulansedenestene var blant temaene som
ble tatt opp i forumet.
Storberget mener at vi har god
grunn til å være stolte at den

frivillige innsatsen i landet vårt.
- Det et unikt arbeid som legges
ned her, og det er bra i forhold til
samfunnet generelt, fordi det at
alle trår

til

når det trengs er en

sunn innstilling som smitter over
på det offentlige også. Når så

frivillige stiller, blir det
vanskelig for politi, helsevesen og

mange

forsvar å ikke stille eller å skrive
skyhøye regninger for deltakelsen
sin. f)et er selvsagt også bra i
forhold til redningsarbeid mer
spesifikt fordi den frìvillige innsatsen definitivt redder mange liv.
Justisministeren har selv førstehåndserfaring med arbeidet de

savnede

frivillige

Jeg er ute hver påske med

redn ingsorganisasj onene

uttþrer og har væft med på flere
redningsgvelser.
- I påsken var jeg med på en
ør'else med NRH på Golsfjellet.
Jeg var med på å gå manngard
i en rasøvelse og peilet etter

i

snømassene.

fri-

villige, og det er årets høydepunkt. Det er alltid god stemning,
og folk er proffe i gjennomfgringen. Dessuten var det

bidra med, det ligger utrolig mye
trening og innsats bak det, så det
er det bare å bPye seg i støvet for.

jo morsomt

hundenejobbe. Det er
fantastisk å se hva hundene kan
å se

Redningshunden t.to
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