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Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære
organisasjoner.

Viser til Deres referanse:13/1642 ME/M3 AsZa:elt,datert 30.04.2013.

Norske Redningshunder er en landsomfattende, frivillig, humanitær

redningsorganisasjon. Organisasjonen utdanner hunder og hundeførere til bruk i
redningstjenesten, og organiserer beredskap for disse ekvipasjene gjennom kontakt

med hovedredningssentralene og lokale politimyndigheter.

Norske Redningshunder (NRH) har organisasjonsnummer 975 378 713.

NRH har 17 underliggende regionale ledd / distrikter og under hvert distrikt er det

mange lokale lag. I alle ledd foregår utdanningen av organisasjonens hundeekvipasjer

(hund og fører), hvor felles målsetting er å bli godkjent for å delta på aksjoner. Et

arbeid som i gjennomsnitt tar tre år for den enkelte ekvipasje. Belønningen er å stå
frivillig og gratis i beredskap for redningstjenesten i Norge.

Per i dag har NRH 197 ettersøkningsekvipasjer (barmark), 105 lavineekvipasjer og 27

ruin ekvipasjer på tjenestelisten, fordelt over hele landet. NRH er også «eier» av
NORSAR(Norwegian search and rescue team), som består av hundeekvipasjer og
stabspersonell fra NRH, samt mannskaper fra Oslo brann og redning og norsk

luftambulanse. Teamet er klassifisert av FN og kan bidra ved naturkatastrofer,
sammenraste bygninger osv. Deler av teamet ble blant annet benyttet i Alesund, når

en bygning kollapset. Ekvipasjer fra teamet ble også brukt ved togulykken på

Sjursøya, Oslo. Teamet har også deltatt i søk i Iran og Tyrkia, etter

jordskjelvkatastrofer.

NRH deltok i 2012 på 426 SAR (søk og redning) oppdrag, eller SEAO (Søk etter antatt
omkomne). Det ble forbrukt 2566 hundeekvipasjer og samlet var de i søk / på oppdrag i
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12049 timer. Norske Redningshunder er en betydelig aktør i den norske redningstjenesten
med deltakelse på over 30% av alle landbaserte SAR oppdrag ,jmf Hovedredningssentralen.

NRH sentralt og underliggende ledd har årlig søkt om kompensasjon for bortfall av
automatinntekter. NRH har ikke vært med i 10H og har således vært utenfor det gode
selskap. De foreslåtte endringer fra kulturdepartementet ønskes velkommen.
Norske Redningshunder støtter at Norge er avhengig av frivillige ressurser for å kunne sikre
en nasjonal redningstjeneste som når alle uansett hvor i landet katastrofen inntreffer
(hentet fra høringsskrivet pkt 4.2, side 8). Dere skriver videre at det er viktig å sikre at
rednings- og beredskapsoppgaver kan fortsette på tilsvarende nivå som i dag. Dere nevner
Røde kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp, at de må forutsigbare rammevilkår gitt
oppgavene disse har en krisesituasjon. Dere foreslår derfor at disse organisasjonene sikres
en fast andel i en ny fordelingsmodell.

NorskeRedningshunderskonkreteforslag:
Norske Redningshunder er en betydelig samfunnsnyttig aktør, med høy beredskap og mange

tilgjengelige ressurser i beredskap, knyttet til den norske redningstjenesten. Norske
Redningshunder bør behandles på lik linje med øvrige beredskapsorganisasjoner; Røde Kors,
Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp.

Dette skaper forutsigbare rammevilkår gitt oppgavene NRH har i en krise / redningssituasjon.

Daglig leder

Med venglig hilsen
Norske,Re gshund
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