Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet

PROGRAM FORF seminar 2022
Lørdag 15 oktober:
10:00 Velkommen, praktisk info og åpning av FORF seminar
10:15 Redningstjenesten i fremtiden og frivillig beredskap
10:35 Felles fagutvikling og opplæring - I

Erfaring med felles kompetanseheving i Vest PD,
v/ Georg Schaefer, LRS representant og frivillig redningsmannskap i RKH
Erfaring med E-læring i den frivillige redningstjenesten
v/ Frivillige redningsmannskaper Sigbjørn Ljusnes (RKH), Preben Løite (RS) og NFS

11:30 Kaffepause, mingle, besøke utstillere
12:00 Felles fagutvikling og opplæring - II

Felles utdanning av akutthjelper
v/ Frivillige redningsmannskaper Sigbjørn Ljusnes (RKH), Preben Løite (RS) og NFS

12:45 Washington State SAR Planning Unit
En regional ressurs for søksplanlegging
v/ Frivillig redningsmannskap Erik Swanson

13:00 Lunsj, mingle og besøke utstillere
14:00 Åleine er vi ingenting

Samspill, tilhørighet, raushet, vennskap og mest av alt, å stå sammen om noe større en oss selv
v/Bjørn Asle Nord, journalist og forfatter av boken Skredet

14:35 Frivillig aksjonsledelse

Gjennomgang og erfaring fra av en hendelse i Kristiansand, har vi den kompetansen vi må ha og hvor
mye må vi kunne?
v/ Øyvind Johansen, operativ leder og frivillig båtfører i RS

15:15 Kaffepause, mingle, besøke utstillere
15:45 Ivaretakelse av egne mannskaper
Kammeratstøtteordningen i NRH
v/ Rita Elisabeth Vasseng, frivillig redningsmannskap og nasjonal kameratstøtte koordinator NRH

16:15 Erfaring med SAR Queen i hendelser
v/ Bjørn Bottolfs, NK 330 skv

17:00 Vi avslutter det formelle programmet for dagen
Middag serveres i hotellets restaurant kl.18:30

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet

PROGRAM FORF seminar 2022
Søndag 16 oktober:
09:00 Felles aksjonsstøttesystem, er vi modne for digitalt samvirke?
Innlegg med paneldebatt

09:45 Bruk av droner i redningstjenesten

Status for utvikling
v/ Frivillige redningsmannskaper Ralph Simonsen (NFS) og Gaute Sars-Olsen (RKH)

10:15 Kaffepause, mingle, besøke utstillere
10:45 Ny etterutdanning for nød-og beredskapsaktørene

En felles utdanning i undervisning, trening og øvelse innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene
v/ Bjørn Danielsen, prosjektleder/ politiinspektør PHS

11:05 Nytt aksjonsrettet utdanningsprogram NRH
v/ Fagteknisk utvalg NRH

11:20 Tokagjelet, en aksjon utenom det vanlige. Elveredning

v/ Sølve Kivirantra, frivillig redningsmannskap, elveredningsgruppa Eid RKH, Cecilie Bårdsen, frivillig
redningsmannskap NRH og pårørende og innsatsleder Vest PD

12:45 Oppsummering og veien videre.
v/ FORF

13:00 Lunsj, deretter hjemreise

Vel hjem!

