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■Om Røde Kors 

■Nasjonale føringer for samspill offentlig og 

frivillig sektor 

■Muligheter 



Sykepleieutdanningen - 1896  



Folkehelse - 1922 



Hva er Røde Kors 

■ 13 nasjonale kjerneaktiviteter: 

—  oppvekst – sosial inkludering – migrasjon/integrering – 

beredskap/hjelpekorps 

 

■ Røde Kors vurderingen 

1. Det skal foreligge et udekket behov hos mennesker i sårbare 

livssituasjoner 

2. Aktiviteten følger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til 

våre prinsipper 

3. Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse 

eller mer naturlig forankring 

4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre 

oppgaven 



Frivillighet – bærebjelken i Røde Kors  

• Verving 

 

• Kursing og kvalitetssikring 

 

• Koordinering/tilrettelegging 

 

• Vår rolle  

 

 

 

 



Lovregulert samarbeid frivillig og offentlig 

sektor 

■ Omsorgsmeldingen (St. meld 25)  

■ Samhandlingsreformen (St. meld 47) 

■ Folkehelseloven 

■ Frivillighet for alle (st. meld 39) 

—Frivilligheten en premiss for realisering av  myndighetenes 

ambisjoner om tidlig forebygging, inkludering 

■ Frivillighet-Norge og KS 

■ Kommunene: Frivillighetspolitikk 

■ Del av folkehelsebegrepet å drive forebygging  

 

 



Hva hindrer mer effektiv samhandling? 

■ Manglende kunnskap om frivillig sektors kapasitet og kompetanse 

innenfor folkehelse OG omsorg 

■ Uklart grensesnitt - kommunenes «grenseløse» ansvar 

■ Kommunen fragmentert i møte med frivillig sektor 

■ Juridisk skille ansatt – frivillig: behov for avklaring - ”mytene” om 

hindringer for frivillig innsats 

■ Hva vet vi om samhandlingen mellom lokalforeningene og 

kommunene innenfor forebyggende helse? 

■ Trender i våre  «tjenester», f eks fra besøksvenn i institusjon til 

besøksvenn i hjem? 

 

 



«Her trengs opplæring av fagfolk om hvordan man kan 

bruke frivillige, og hvordan en samarbeider med dem, her 

trengs åpne diskusjoner om hva frivillige kan gjøre, og det 

trengs et opplæringstilbud til frivillige, særlig pårørende. 

Den frivillige innsatsens grenser og muligheter må 

antakelig jevnlig diskuteres, fordi grenseoppgangene er 

viktige, og fordi det er viktig at de gjøres offentlig. Det vil 

være en løpende diskusjon om hva som bør være lønnet, 

og hva som bør være ulønnet arbeid. Hvis vi lønner en 16-

åring for å være støttekontakt, blir det verre å få 

kameraten til å være frivillig besøksvenn.» 

 Rolf Rønning, forsker  HiL/NOVA, 2011 



Diskusjon 

■Innenfor hvilke områder kan frivillig sektor 

være et supplement til det offentlige? 

■Hva må avklares for å sikre en felles 

forståelse av frivillig sektor som et 

supplement? 


