Handlingsplan FORF
2014

FORF sin handlingsplan er et strategisk dokument med det mål
å fokusere og gi retning for arbeidet FORF skal gjøre i 2014.
Handlingsplanen er delt opp i fem hovedmål.
Handlingsplanen er styrende for FORF sitt arbeid.

1. FORF skal arbeide for å styrke økonomiske forhold
for de frivillige i redningstjenesten

2. FORF skal sikre operative forhold for frivillige i
redningstjenesten

3. FORF skal bidra til å økt faglig kompetanse i den
norske redningstjenesten

4. FORF skal arbeide for øke samfunnsforståelsen for
verdien av en redningstjeneste basert på lokalt
forankret frivillighet

5. FORF skal arbeide med å styrke og videreutvikle
FORF som paraplyorganisasjon

1. FORF skal arbeide for å styrke økonomiske forhold for de frivillige i redningstjenesten
-

Arbeide for at grunnstøtten over statsbudsjettet til de frivillige organisasjonene i
redningstjenesten økes til nødvendig nivå.
Arbeide for gode refusjonsordninger, å se til at disse blir fulgt opp og justert.
Herunder refusjon i redningsoppdrag, forsikring, SEAO avtale (søk etter antatt omkommen)
Permisjons- og fritaksordninger.

2. FORF skal sikre operative forhold for frivillige i redningstjenesten
-

Arbeide for at de frivillige kan øve og løse redningsoppdrag på en mest mulig effektiv og sikker
måte
Bidra til å utvikle felles, beste praksis på tvers av redningsaktørene
Arbeide for at de frivillige skal ha tilgang til nødvendig utstyr som kommunikasjon og kartverk.
Arbeide for at regelverk og retningslinjer tilpasses redningstjenestens formål.

3. FORF skal bidra til økt faglig kompetanse i den norske redningstjenesten
-

Styrke kompetansen om de frivillige hos politietaten og andre aktuelle aktører
Bidra til fagutvikling og standardisering etter beste praksis
Stimulere til utvikling av faglitteratur og forskning på redningstjenesteområdet

4. FORF skal arbeide for å øke samfunnsforståelsen for og verdien av, en redningstjeneste basert
på lokalt forankret frivillighet

-

Synliggjøre og skape forståelse for den frivillige redningstjenesten i samfunnet
Ha tett dialog med politiske myndigheter og aktuelle fagmyndigheter
Bidra til økt status for de som på frivillig basis er en del av redningstjenesten

5. FORF skal arbeide med å styrke og videreutvikle FORF som paraplyorganisasjon
-

Kvalitetssikre og utvikle rollen som frivilliges representant i lokal redningssentral
Være et aktivt samarbeidsorgan med mål om et godt samarbeid mellom de frivillige
organisasjonene og andre aktører innen redningstjenesten

Lokal kunskap – lokal trygghet

