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Handlingsplan for Nittedal Røde Kors for året 2021  

1.1 Redde liv: Mennesker er forberedt på, responderer på og kommer seg raskt etter kriser.  (Beredskap, søk og redning) 
 

Mål eller målgruppe Tiltak/aktivitet Mål antall 
frivillige 

Mål antall 
deltakere 

Ansvarlig for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet Budsjett 

Akutte kriser, lokalet og 
regionalt 
(eks raset i Gjerdrum 
dag 1) 

Støtte Lokal 
redningsledelse 
med mannskaper 
og ressurser 
(utstyr) 

25 (fra 
hjelpekorps) 

10 (i 
førsteinnsats) 

Hjelpekorps Fortsette opplæring av nye mannskaper 
Utvikle miljøet slik at medlemmene 
forblir 

 

Større 
samfunnshendelser 
lokalt og regionalt 
(eks raset på Li) 

Støtte kommunens 
driftsorganisasjon 
etter en krise 

25 (fra 
hjelpekorps) 

5 personer 
daglig over 
tid 

Hjelpekorps Opplæring i krisearbeid. Fortsette 
opplæring av nye mannskaper 
Utvikle miljøet slik at medlemmene 
forblir 

 

Savnede personer i 
Oslo/ Akershus / 
Hadeland/ Glåmdalen/ 
Nordre Østfold 
 

Støtte Lokal 
redningsledelse 
med mannskaper 
og ressurser 
(utstyr) 

25 (fra 
hjelpekorps) 

20 (deltakere 
fra korpset på 
aksjon ila 
året) 

Hjelpekorps Utvikle samarbeidet og miljøet for å 
motivere flest mulig til å stille hver gang 
Opprettholde og utvikle utstyr og 
materiell til enda bedre operativ respons 

 

Skadde turgåere vinter 
 

Sikre operativ 
scooterberedskap 
hele vinteren 

4 
scooterførere 

Alle 4 i 
tjeneste 
gjennom året 

Hjelpekorps Forbereder å utdanne inntil 4 nye 
scooterførere 

 

Førstehjelpsopplæring Holde 6 t 
grunnkurs 

4 Usikkert Instruktørleder 
Hjelpekorps 

Holde kurs for kommunen, bedrifter, 
organisasjoner og lokalmiljøet 

 

Grunnopplæring 
hjelpekorps 

KFOR i egen regi 8 4 Hjelpekorps-
troikaen 

Gjennomføre KFØR og KSAM i egen regi  

Sanitetsvakter Bistå med 
sanitetsvakter 
lokalt 

25  Hjelpekorpset Samarbeid med kommunen og lokale lag 
og foreninger 

 

Beredskapsvakter skal 
være i stand til å bidra 
ved behov 

Avholde kurs for 
beredskapsvakter 

55 
beredskaps-
vakter 

30 deltakere 
på kurs 

Beredskaps-
utvalget 

Avholde kurs og samlinger for å gi 
nødvendig opplæring  
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1.2 Trygg oppvekst: Barn og unge utvikler seg i trygge omgivelser, preget av inkluderende fellesskap. 
 

Mål eller målgruppe Tiltak/aktivitet Mål antall 
frivillige 

Mål antall 
deltakere 

Ansvarlig for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet Budsjett 

Ungdommer i Nittedal Gå Nattevandring 
vår og høst 

75  Rådsleder omsorg Holde kurs for nye nattevandrere i 
samarbeid med FAU ved ungdomsskolene 
og Nittedal kommune 

 

Ungdommer i Nittedal 
 

Bistå i beredskap 
natt til 1. mai, 17. 
mai, Russerebus og 
Nyttårsaften 

15  Rådsleder omsorg 
og Rådsleder 
hjelpekorps 

Ha nok mannskap/ frivillige til å bistå på 
arrangementene 

 

Ungdommer i Nittedal 
 

Reetablere Røde 
Kors ungdom i 
Nittedal 
 

5 15 Styret Inspirere nye unge frivillige til å gjenåpne 
Røde Kors Ungdom 
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1.3 Liv i verdighet: Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet for utvikling.   
 

Mål eller målgruppe Tiltak/aktivitet Mål 
antall 
frivillige 

Mål antall 
deltakere 

Ansvarlig for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet Budsjett 

Hjemmeboende 
eldre har økt trivsel 
 

Besøksvenner går 
på besøk til 
hjemmeboende 

40 40 Leder og 
ressursgruppe for 
besøkstjenesten 

Besøksvenner er ute på besøk  

Sykehjemsbeboere 
har økt trivsel 
 

Besøksvenner går 
på besøk til 
beboere på 
sykehjem 

15 15 Leder og 
ressursgruppe for 
besøkstjenesten 

Besøksvenner er på besøk på sykehjemmene  

Sykehjemsbeboere 
har økt trivsel 
 

Ha tilbud om 
kiosksalg og 
frokostverter 

8 60 Leder og 
ressursgruppe for 
besøkstjenesten 

  

Hjemmeboende og 
sykehjemsbeboere 
har økt trivsel 
 

Benytte 
besøkshund  

3 15 Ansvarlig for 
besøksvenn med 
hund 

2 ekvipasjer besøker sykehjemmene, og én 
ekvipasje besøker hjemmeboende  

 

Flerkulturelle kvinner 
har en møteplass 

Kvinnekafé 6 25 Ressursgruppe 
flerkultur 

  

Flerkulturelle; 
flyktninger, 
innvandrere og 
arbeidsinnvandrere 
lærer norsk 

Språkkafé 4 50 Ressursgruppe 
flerkultur 
 

I samarbeid med Biblioteket og Bibliotekets 
venner 

 

Flyktninger blir 
integrert i Nittedal 

Flyktningguide 6 6 Ressursgruppe 
flerkultur 

Samarbeide med Nittedal kommune og 
flyktningetjenesten 

 

Felles arrangementer 
for flerkulturelle 
 

• Felles samlinger 

• Bli kjent tur 

• Skidag 

10 100 Ressursgruppe  
flerkultur 

avholde arrangementer   
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2. Hvordan vi skal arbeide:  
     2.1 Humanitær effekt: Vi prioriterer og gjennomfører humanitær innsats som har effekt. 
     2.2 Styrke frivilligheten: Vi inspirerer, mobiliserer og beholder flere medlemmer og frivillige.  
     2.3 Åpen og endringsdyktig: Vi videreutvikler oss som en åpen og endringsdyktig organisasjon, i tråd med samfunnsutviklingen. 
     2.4 Bærekraftig og ansvarlig: Vi opptrer på en bærekraftig og ansvarlig måte, til inspirasjon for andre. 

Mål  Tiltak/aktivitet Ansvarlig for 
tiltak/aktivitet 

Hvordan oppnå målet Budsjett 

Humanitær effekt 
 

- Eldre og enslige  
- Trygge de unge ved 

tilstedeværelse på spesielle 
arrangement/ event 

Styret  - Legge til rette for ressursgruppene ved å 
bidra med støtte og kompetanse der 
behovet melder seg. 

- Samarbeid med kommunale etater. 

 

Styrke frivilligheten  Øke og ta vare på medlemsmassen, 
legge til rette for kurs og få disse 
inkludert i organisasjonen. 

Styret Ha et godt mottaksapparat og oppfølging av nye 
medlemmer. Innkalle alle avdelinger/ ressursgrupper 
til halvårlige samlinger (sommer- og 
juleavslutninger). 

 

Åpen og endringsdyktig 
 

Lære, motivere og skape en god 
organisasjonskultur  

Styret  Holde strategisamlinger for styret, råd og 
ressursgrupper 

 

Bærekraftig og ansvarlig  Vi opptrer på en bærekraftig og 
ansvarlig måte, til inspirasjon for 
andre. 

Styret Alle medlemmer i tjeneste skal vise ansvarlighet iht 
bærekraft 

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 


