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Snabborientering till avdelningens 
kontaktperson för beredskap 

Rollen som kontaktperson för beredskap

Beredskapen att hjälpa så snabbt som möjligt när hjälp behövs är en av avdelning-
ens viktigaste uppgifter. 

I egenskap av kontaktperson för beredskap samordnar du avdelningens beredskaps-
planering och ser till att beredskapsplanen uppdateras årligen och att uppgifterna 
lämnas till distriktskontoret samt samarbetspartner. 

Du har kontakt med beredskapspromorna och -utbildarna, distriktskontoret samt 
myndigheterna i fråga om beredskapsplanering. Du tar också hand om kontakten 
med Frivilliga räddningstjänstens lokala kommitté. 

Därutöver har du till uppgift att säkerställa att avdelningens frivilliga har möjlighet 
att få utbildning och delta i övningar som stärker avdelningens biståndsberedskap. 

Uppgifter 
Viktigt för att verksamheten ska lyckas
• Uppdatera avdelningens beredskapsplan årligen och lämna uppgifterna till  
 distriktskontoret och samarbetspartner
• Ta hand om kontakten med Frivilliga räddningstjänstens lokala kommitté  
 (Regionens avdelningar kommer sinsemellan överens om vilken av kontakt- 
 personerna för beredskap som verkar som Röda Korsets officiella represen- 
 tant i Frivilliga räddningstjänstens lokala kommitté.)

Mycket önskvärda uppgifter
• Ha kontakt med beredskapspromorna och -utbildarna inom området,  
 distriktskontoret samt myndigheterna i fråga om beredskapsplanering 

Om det finns tid
• Arrangera utbildning och övningar som stärker avdelningens biståndsbered- 
 skap i samarbete med avdelningens övriga aktörer och distriktet

Kontaktpersonen för beredskap får stöd av 
• Distriktets beredskapschef
• Faddern som distriktet utsett för avdelningen
• Kontaktperson för hjälp i hemlandet
• Samarbete med avdelningens styrelse och verksamhetsgrupperna



Snabborientering till kontaktperson för beredskap Finlands Röda Kors • Organisationsutbildning 2014 • Sida 2

Viktig information 

1. Gå noggrant igenom följande
 • Beredd att hjälpa – anvisningar för   
  beredskapsplaneringen 
 • Regler för katastroffonden och direktiv  
  om hjälpverksamheten i hemlandet
 • Materialet i Promo-utbildningens   
  gemensamma del och Promo- 
  utbildningens innehåll om beredskap

2. Gå gärna igenom följande
 • RedNet, nättjänsten för frivilliga:  
  avdelningskontoret (blanketter,  
  verktyg, administration)
 • Beskrivningar av verksamhets- 
  former

Utbildningsväg

Promo-utbildningens gemen- 
samma del och Promo-utbildningens 

innehåll om beredskap 

Frivilliga räddningstjänstens  
grundkurs

Grundkurs i första omsorgen

Grundkurs i mentalt stöd

Utbildningskväll i hjälp  
i hemlandet

FHJ1-kurs

Under gemensam flagg – som  
frivillig i Röda Korset-utbildning 
(grunduppgifter om Röda Korset  

och avdelningarna)

Håll flaggan högt! – Nyckeln till  
aktiv avdelningsverksamhet 

(avdelningens uppgifter)


