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Dette er Redningsselskapets strategi for perioden
2016-2025. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategi-
prosess med involvering av hele organisasjonen gjennom 

høsten 2014 og våren 2015. Strategien ble enstemmig
vedtatt i Representantskapet 6. juni 2015

i Kristiansand.



Redningsselskapets strategi for 
perioden 2016-2025 viser en fremover-
lent og ambisiøs organisasjon som vil 
styrke arbeidet med å redde liv, fore-
bygge og berge verdier. Vi vil aktivt være 
med på å forme samfunnet, og strategien 
bygger på vel-overveide beslutninger om 
hvor vi mener våre fremste utfordringer 
vil ligge frem mot 2025. Spesielt vil jeg 
trekke frem viktigheten av vår nye visjon, 
Ingen skal drukne. Disse tre ordene 
levner ingen tvil om hva RS er til for,
og gjennom forebyggende arbeid, våre
operative skøyter og andre aktiviteter, 
skal vi redde liv. 

Strategien skaper samtidig en nødvendig 
langsiktighet og trygghet for hva RS skal 
stå for fremover. Dokumentet er bygget 
opp for å være hele Redningsselskapets 
referansepunkt for viktige beslutninger 
frem mot 2025, og derfor er alt fra etiske 
retningslinjer og ledelsesprinsipper til 
visjon samlet i ett dokument. Vi har alle i 
organisasjonen en sentral rolle i arbeidet 
for at vi kan nå våre mål, og vi skal derfor 
alle kunne benytte dette dokumentet for 
å sette retning i våre aktiviteter fremover. 

Dokumentet er utarbeidet gjennom den 
mest involverende interne prosessen 
som noen gang har vært gjennomført i 

Rikke Lind
Generalsekretær

FORORD KJÆRE REDNINGS-
SELSKAPET

Redningsselskapet. Høsten 2014 fikk an-
satte og frivillige mulighet til å delta på en 
spørreundersøkelse, og alle fikk utsendt 
strategien som høringsnotat våren 2015. 
Nærmere 500 ansatte og frivillige har 
også deltatt på enten innspillskonferanse, 
arbeidet i en av fem arbeidsgrupper, eller 
vært deltaker på en av de fire region-
konferansene i Tromsø, Bergen,
Trondheim og Oslo. 

Med en slik støtte i utarbeidelsen av strategien, 
og med et enstemmig vedtak for strategien 
i Representantskapet, føler vi oss trygge 
på at Redningsselskapet vil møte de
kommende årene som en enda mer
samlet og ambisiøs organisasjon.Takk til 
alle som har bidratt i strategiprosessen.

Generalsekretær Rikke Lind
Lysaker, 8.juni 2015
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Begrepsforklaringer

FORMÅL, VERDIER OG VISJON utgjør samlet 
en ID for en organisasjon, og disse står 
derfor ofte fast over lengre tid i en organi-
sasjon enn strategier gjør. Samtidig er dette 
faktorer av viktig kommunikasjonsverdi mot 
eksterne samarbeidspartnere, kunder og 
andre interessenter.

• STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER definerer hvilke områder organisasjonen 
må lykkes på for å etterleve visjon og formål, og definerer hvilket ambis-
jonsnivå vi ønsker å realisere innen 2025.

• STRATEGISKE DELMÅL er konkrete mål som skal nåes innen 2025. 
Delmålene under ett og samme strategiske fokusområde skal kollektivt 
sørge for at ambisjonsnivået i det strategiske fokusområdet kan etterleves. 

• ETISKE RETNINGSLINJER beskriver grunnleggende regler om opp-  før-
sel og holdninger for utøvelse av arbeid som ansatt eller frivillig i Red-
ningsselskapet. Mens verdier definerer en unik kultur for RS, er de etiske 
retningslinjene mer generelle og grunnleggende i natur.

• LEDELSESPRINSIPPER omhandler hvordan ledelse i RS skal utøves av 
ansatte og frivillige i alle deler av organisasjonen. Ledere er rollemodeller 
gjennom egen atferd og samtidig en forutsetning for at medarbeidere og 
frivillige skal trives og yte sitt beste. Innføring av gode ledelsesprinsipper 
er derfor et sentralt ledd mot å få det maksimale ut av våre ressurser.

DEL 1

STRATEGIER handler om valgt vei for å nå 
et bestemt mål. For oss i Redningsselskapet 
innebærer det hvilke aktiviteter vi skal drive 
med for at vi på kortest tid og best mulig 
måte skal kunne nå den visjonen som 
er satt.

DEL 2

DEL 3

RETNINGSLINJER definerer atferd som for-
ventes av ledere, medarbeidere og frivillige 
i en organisasjon. Sammen med våre fem 
verdier er retningslinjene med på å definere 
en ønsket kultur i Redningsselskapet. 

• Redde liv: Vi er til for å forhindre at liv går tapt på sjøen
• Forebygge: Vi er til for å gjøre sjøvett til allemannseie
• Berge verdier: Vi er til for å berge og verne verdier på og ved sjøen

• VERDIER sier noe om hva vi i Redningsselskapet står for. De definerer en 
ønsket kultur i RS, gjeldende for alle ansatte og frivillige. 

• Profesjonelle: RS skal være kunnskapsrik, ærlig, kompetent og serviceinnstilt
• Kundeorienterte: RS skal sette kundene og brukerne først i alle deler av organisasjonen
• Inspirerende: RS skal være et forbilde innen sjøsikkerhet og beredskap
• Til stede: RS skal være hovedressursen innen sjøredning i Norge
• Modige: RS skal vise besluttsomhet, stolthet, mot og handlekraft

• VISJON gir bildet av en fremtidig ønsket tilstand. Den viser retning og skal 
fungere som en drivkraft for organisasjonens arbeid. En visjon skal være 

         engasjerende for oss i RS, samtidig som den eksternt skal skape en 
         trygghet om hvilken samfunnsrolle Redningsselskapet fyller. 

• Ingen skal drukne: Vårt drømmebilde er et samfunn hvor ingen liv går tapt på
         sjøen. Alt arbeid i RS skal bidra til at vi hver dag komme ett steg nærmere
         denne drømmen. 

• FORMÅL definerer de grunnleggende behovene i samfunnet som ligger til 
grunn for en organisasjons eksistens, hvilket innebærer en definisjon av hva vi 
gjør og til hvem vi gjør dette. Hvordan vi velger å jobbe for å innfri formålene er 
definert i de strategiske fokusområdene. 
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PROFESJONELLE KUNDEORIENTERTE INSPIRERENDE

TIL STEDE MODIGE

«INGEN SKAL DRUKNE»

FORMÅL

VERDIER

VISJON

A

BEREDSKAP

«Vi er der 
hendelsene skjer»

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER OG DELMÅL

B

FOREBYGGENDE

«Vi gjør sjøvett til
allemannseie»

C

RESSURSER

«Vi skaper unike
verdier med våre

ressurser»

E

SAMHANDLING

«Vi bygger bro innen
samarbeid og
samhandling»

D

INNOVASJON

«Vi er kjent for vår
innovative og ny-
skapende kultur»

Fast bemannede skøyter
skal være ryggraden i 

beredskapen

Frivillig bemannede skøyter 
skal utgjøre en viktig del av 
beredskapen langs kysten

Vi skal forbedre vår
responstid og øke vår til-

stedeværelse langs kysten

Vi skal være forbilder
innen sjøsikkerhet og

sjøredning

Vi skal være ledende
innen maritim

folkeopplysning

Vi skal være synlig
og til stede der

folk ferdes

Vi skal drive målrettet
opplæring av ansatte

og frivillige

Vi skal engasjere
gjennom aktivitetsbasert

opplæring 

Vi skal sette medlemmer
og brukere først

i alt vi gjør

Vi skal ha
forutsigbare og trygge
økonomiske rammer

Vi skal være Norges mest
attraktive ideelle organisa-
sjon for ansatte og frivillige

Vi skal utvikle en
dynamisk organisasjon

med stor omstillingsevne

Vi skal vise vei i testing
og anvendelse
av ny teknologi

Vi skal drive utviklingen av 
neste generasjons komp-
etanse innen maritim SAR

Vi skal løfte vår opp-
læringskvalitet gjennom

bruk av ny teknologi

Vi skal være ledende på
innsamling og finansiering
av ideelle organisasjoner

Vi skal være en aktiv på-
driver for nasjonal sam-

handling innen beredskap
og sjøsikkerhet

Redningsskøytene skal 
være den naturlige platt-

formen for øvelser og
samhandling lokalt

RS-familien skal sam-
handle for maksimal

utnyttelse av ressursene

Vi skal invitere til sam-
arbeid med andre aktuelle

organisasjoner

ETISKE RETNINGSLINJER

• Vi er vårt samfunnsansvar bevisst, og sikrer at alle våre midler går til formålet

• Vi er lojale mot selskapet, dets vedtekter og verdier

• Vi har respekt for hverandre uavhengig av kjønn, legning, religion eller kultur

• Vi er åpne og ærlige, og plikter å varsle ved kritikkverdige forhold

RETNINGSLINJER

LEDELSESPRINSIPPER

•  Vi utvikler mennesker
•  Vi leverer resultater
•  Vi bryr oss om hverandre
•  Vi har blikket langt fram
•  Vi tør å tenke nytt

REDDE LIV FOREBYGGE BERGE VERDIER



Beredskap

• RS har en unik posisjon i redningstjenesten, med
kapasiteter tilpasset lokale beredskapsbehov gjennom

        over 100 års erfaring
• Vår unike posisjon skal ytterligere styrkes gjennom økt 

profesjonalisering og utvikling av nye kapasiteter frem mot 
2025

• Våre frivillig bemannede skøyter har gjennom de siste 
tiårene vokst til å bli en uvurderlig ressurs i beredskapen

• Denne posisjonen skal ytterligere styrkes gjennom         
strategisk etablering av nye korps der behovet er størst

• Våre redningsskøyter er ofte først fremme ved hendel-
ser og vi erfarer at hurtig respons ofte er avgjørende for å 
redde liv

• Vi skal derfor kontinuerlig jobbe for forbedret responstid 
gjennom økt dekningsgrad, forbedret teknologi og nye 
måter for organisering

• Krevende arbeidsforhold og store belastninger stiller høye 
krav og forventninger til vår kompetanse og profesjonalitet

• Dette skal demonstreres ved at RS’ ansatte og frivillige 
opptrer som forbilder i samfunnet med høy kunnskap om 
sjøsikkerhet

 «Vi er der hendelsene skjer»

STRATEGISK FOKUSOMRÅDE:        BEREDSKAP        FOREBYGGENDE        RESSURSER        INNOVASJON        SAMHANDLING

Fast bemannede skøyter
skal være ryggraden i beredskapen

Frivillig bemannede skøyter skal utgjøre en
viktig del av beredskapen langs kysten

Vi skal forbedre vår responstid og øke vår
 tilstedeværelse langs kysten

Vi skal være forbilder innen
sjøsikkerhet og sjøredning

STRATEGISKE DELMÅL UTDYPNING
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«VÅR UNIKE POSISJON SKAL
YTTERLIGERE STYRKES GJENNOM

ØKT PROFESJONALISERING OG
UTVIKLING AV NYE KAPASITETER

FREM MOT 2025»
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• Vi skal bygge talspersoner og profiler som sørger for at 
våre meninger blir selvskrevne og retningsgivende i 
offentligheten

• Vi skal våge å være tydelige i våre budskap for å bygge tillit 
i befolkningen

• Merkevarebygging skjer best i direkte relasjon med
mennesker i og rundt våre egne skøyter

• Derfor skal vi jobbe aktivt med å skape flere
maritime møteplasser og øke vår synlighet i nærmiljø og                     
lokalsamfunn

• Kompetanse er både en forutsetning for å innfri våre formål 
og blant det mest attraktive vi kan tilby våre ansatte og 
frivillige

• Innføring av ny kompetansestige vil være av stor betydning, 
inklusiv grunnleggende kurs for alle i førstehjelp, HRL og 
båtførerprøve

• Med sjøvett og -sikkerhet som grunnpilar i all opplæring, 
skal RS ha mål om å utvikle tilbud til alle deler
av befolkningen

• Fokus på aktivitetsbasert læring mener vi vil være et
sentralt tiltak for å kunne treffe en slik bredere målgruppe

Forebyggende
 «Vi gjør sjøvett til allemannseie»

STRATEGISK FOKUSOMRÅDE:        BEREDSKAP        FOREBYGGENDE        RESSURSER        INNOVASJON        SAMHANDLING

Vi skal være ledende innen
maritim folkeopplysning

Vi skal være synlig og
 tilstede der folk ferdes

Vi skal drive målrettet
opplæring av ansatte og frivillige

Vi skal engasjere gjennom
aktivitetsbasert opplæring

STRATEGISKE DELMÅL UTDYPNING
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• Gjennom medlemskap og gaver utgjør privatpersoner
samlet en av RS’ viktigste inntekts- og finansieringskilder

• Et godt omdømme kommer gjennom gode kunde-
opplevelse, og derfor er også kundeorientert blitt løftet 
frem som en ny verdi

• For å sikre vår beredskap i fremtiden er vi avhengig av 
en trygg økonomi med fleksibilitet til å møte fremtidens 
muligheter

• Dette skal bygge på kvalifisert risikovurdering av
eksisterende og alternative finansieringskilder med
tilhørende planer for tiltak

• Vi skal ha som mål å skape et arbeids- og frivillighets-
miljø hvor alle blir stimulert til faglig og personlig vekst, 
mulighet til medinnflytelse, medansvar og maksimal
utnyttelse av sine ressurser

• Et slikt miljø vil ha positiv effekt på rekruttering og om-
dømme

• Ressurser, prosesser, tjenester og organisasjonsstruktur 
er alle midler for at vi kan innfri våre formål på en effektiv 
måte 

• I en omverden i stadig endring vil vår evne til å omstille og 
endre disse midlene etter behov være avgjørende

STRATEGISK FOKUSOMRÅDE:        BEREDSKAP        FOREBYGGENDE        RESSURSER        INNOVASJON        SAMHANDLING

Ressurser
«Vi skaper unike verdier med våre ressurser»

Vi skal sette medlemmer
og brukere først i alt vi gjør

Vi skal ha forutsigbare og
trygge økonomiske rammer

Vi skal være Norges mest attraktive
ideelle organisasjon for ansatte og frivillige

Vi skal utvikle en dynamisk organisasjon
med stor omstillingsevne

STRATEGISKE DELMÅL UTDYPNING
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• Store muligheter finnes i teknologi og digitalisering, gitt at 
det blir testet og implementert på rett måte

• Gjennom nye rutiner for testing og implementering skal 
RS lede an i anvendelsen av internt og eksternt utviklet 
teknologi

• Samlet står RS for en unik kunnskap om hvordan SAR-
aksjoner på best mulig måte gjennomføres

• Denne kompetansen har en stor intern og ekstern verdi, og 
arbeid skal gjøres for å samle og dele denne kompetansen

• Desentralisert opplæring er ressurskrevende
• Implementering av digitale læringsarenaer er en mulighet 

til å løse denne utfordringen

• Markedet for midler til ideelle organisasjoner preges av 
stadig økt konkurranse om begrensede midler

• For å vinne i fremtiden må vi klare å skille oss ut i mengden 
gjennom innovativt innsamlingsarbeid, inklusiv digitale 
kanaler

Innovasjon
«Vi er kjent for vår innovative og nyskapende kultur»

STRATEGISK FOKUSOMRÅDE:        BEREDSKAP        FOREBYGGENDE        RESSURSER        INNOVASJON        SAMHANDLING

Vi skal vise vei i testing og
anvendelse av ny teknologi

Vi skal drive utviklingen av neste generasjons
kompetanse innen maritim søk og redning

Vi skal løfte vår opplæringskvalitet
gjennom bruk av ny teknologi

Vi skal være ledende på innsamling og
finansiering av ideelle organisasjoner

STRATEGISKE DELMÅL UTDYPNING
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• Vi skal jobbe for et mer forpliktende samarbeid mellom 
offentlige og ideelle aktører

• Vi skal jobbe for å være representert i alle relevante fora og 
planer

• Mannskap har et særskilt ansvar for å jobbe aktivt med 
samhandling ved å oppsøke andre beredskapsaktører

• Alle skøyter skal ha en samhandlingsplan 

• Vi skal internt praktisere beste praksis innen samhandling
• Vi skal aktivt jobbe for å dele erfaringer for samlet å sørge 

for en mer profesjonell, samkjørt og kompetent
organisasjon

• Vi skal være aktive i å annonsere øvelser
• Vi skal holde jevnlige lokale samhandlingsmøter
• Vi skal også proaktivt oppsøke samarbeid med andre enn 

beredskapsaktører for å utvide vårt nettverk

Samhandling
«Vi bygger bro innen samarbeid og samhandling»

STRATEGISK FOKUSOMRÅDE:        BEREDSKAP        FOREBYGGENDE        RESSURSER        INNOVASJON        SAMHANDLING

Vi skal være en aktiv pådriver for nasjonal
samhandling innen beredskap og sjøsikkerhet

Redningsskøytene skal være den naturlige
plattformen for øvelser og samhandling lokalt

RS-familien skal samhandle for
maksimal utnyttelse av ressursene

Vi skal invitere til samarbeid
 med andre aktuelle organisasjoner

STRATEGISKE DELMÅL UTDYPNING
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