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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune inngår beredskapsavtale mellom Røde kors og Askøy kommune.

SAMMENDRAG
Røde kors har laget et forslag til beredskapsavtale med Askøy kommune.
Avgjøres av:
Utvalg for oppvekst og levekår
Behandles i følgende utvalg:
Utvalg for oppvekst og levekår
Videre saksgang:

Saksopplysninger:
Røde Kors fyller 150 år i 2015 og et av målene for jubileumsåret å inngå en samarbeidsavtale
om beredskap med alle kommuner i Hordaland.
Avtalen blir mellom kommunen og lokalt Røde Kors + Hordaland Røde Kors. Ved at
fylkesleddet i organisasjonen også er med, sikrer en at ønsket bistand til kommunen kan leveres
fra andre steder i fylket, dersom den lokale kapasiteten ikke er tilstrekkelig når behovet oppstår.
Avtalen er en enkel oppsummering og formalisering av det samarbeidet som ofte eksisterer
mellom kommunen og lokalt Røde Kors allerede, men som aldri har vært felt ned i et skriftlig
dokument.
Avtalen har ingen kostnad for Askøy kommune, med mindre kommunen selv tar initiativ til
tiltak som medfører kostnader. Det blir derfor ingen budsjettmessige belastninger knyttet til
avtalen.

Røde Kors driver, gjennom sine frivillige, omfattende humanitære aktiviteter innen beredskap,
søk- og redning, omsorg for ensomme og utsatte grupper og arbeid for barn og unge.
Røde Kors driver alt sitt humanitære arbeid i tråd med den internasjonale Røde Kors
bevegelsens mandat, Genèvekonvensjonene m/tilleggsprotokoller, de 7 Røde Kors prinsippene
(Humanitet, Upartiskhet, Nøytralitet, Uavhengighet, Frivillighet, Enhet, Universalitet) og
Lover for Norges Røde Kors.
Alle frivillige i beredskap for Røde Kors har grunnleggende kompetanse innen livreddende
førstehjelp og psykososial støtte. Frivillige i Røde Kors kjennetegnes i tillegg ved at de:
- har tilleggskompetanse innen mange krise- og beredskapsrelaterte fagområder
- er en del av et trent og øvd varslingssystem
- er en del av et trent og øvd ledelsesapparat, ledelsen vet hvem som egner seg til hva
- er en del av en trent, øvd og velutstyrt sambandsstruktur
- kan ta vare på seg selv og andre, over tid
- er uniformert (minimum med Røde Kors vest)
- er forsikret
Vurdering:
I beredskapssituasjoner hvor Askøy kommune ikke klarer å opprettholde tjenestenivået sitt kan
frivillige organisasjoner være en svært god ressurs.
En kan se for seg situasjoner som svikt i infrastruktur som strøm, kommunikasjon og veier som
gjør at en må ha hjelp innen områder som omsorg, forpleining.
Da er frivillige en avgjørende ressurs og spesielt de frivillige organisasjonene som har en
struktur hvor de har ledelse, opplært personell og et varslingssystem.
Å ha formelle avtaler innenfor beredskap er en klar fordel, da en har skriftlig hva en kan
forvente av bistand og ta høyde for dette i beredskapsplanleggingen.
Folkehelseperspektiv:
Økonomi:
Avtalen innebærer ingen kostnad for Askøy kommune, med mindre kommunen selv tar
initiativ til tiltak som medfører kostnader.
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