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INTERPELLASJON FRA DAG STENERSEN (FRP) - LIVREDDENDE 

FØRSTEHJELP  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra kommunestyrerepresentant Dag Stenersen 

Kommunestyret i Ringerike kommune 21. mars 2013 

 

Bakgrunn 

Det vises til sak 31/13 og til Dag Stenersens interpellasjon datert 13. mars 2013. 

 

Stenersens interpellasjon omhandler LIVREDDERE, erfaringer fra Hallingdal med følgende 

spørsmål til ordføreren: 

 

Mitt spørsmål er om ordføreren vil sørge for at det iverksettes et tilsvarende prosjekt i 

Ringerike/Ringeriksregionen?  

  

Ordførerens svar 

Først vil ordføreren gi en generell kommentar, deretter kort redegjøre for det som gjøres i dag, 

og til slutt oppsummere. 

 

Generelt 

Kunnskapsformidling om livredning og første hjelp er alltid en god ide. Prosjektet i fra 

Hallingdal er spennende og har i seg læringspunkter for hvordan man kan nå frem til flest 

mulig.  

 

Tradisjonelt er lag og foreninger gode arenaer. Det er et utstrakt samarbeid mellom frivillige 

lag og foreninger og Ringerike kommune.  Frivillighetssentralen er en viktig ressurs og motor 

i dette arbeidet. Ikke minst er Røde Kors Ringerike gode aktører på området livredning.  

 

Skolen er også en aktuell arena for å videreutvikle arbeidet med å gi befolkningen 

kompetanse på livredning, hvor vi når frem til mange, og hvor vi kan legge opp til 

kontinuerlig og systematisk arbeid over år.  

 

Umiddelbart mener ordfører at en større satsning på livredning bør foregå i et samarbeid 

mellom det frivillige og det offentlige slik blant annet Folkehelsemeldingen anbefaler. 

  

Eksempler på det som gjøres på dette området i dag er 

 



- Opplæring i førstehjelp er en del av skolens innhold og da som en del av 

kroppsøvingsfaget på ungdomstrinnet. 

 

- Frivillige organisasjoner som Røde kors arrangerer blant annet førstehjelpskurs og 

også båtvett kurs. 

 

- Akutt beredskap og livredning inngår som en grunnleggende ferdighet hos alt 

helsepersonell. På Legevakten har vi nå 4 årlige møter med HLR (hjertelungeredning) 

som tema, i tillegg til jevnlige øvelser på sykehuset. Alle allmennleger skal i 

spesialisering ha minimum et emnekurs om dette pr. 5. år. 

 

Oppsummering 

 

Ordfører kan bekrefte at han vil ta temaet opp i først kommende Regionråd som finner sted  

Onsdag 3. april 2013. Formålet er å se på mulighetene for et samarbeid etter modell fra 

Hallingdal eller tilsvarende. 

 

Videre har ordfører anmodet rådmannen om å vurdere/avklare behov og muligheter til 

forsterket innsats for økt kunnskap om førstehjelp og livredning i befolkningen. Her har 

ordfører lagt til grunn at rådmannen fører dialog med frivillige organisasjoner med sikte på et 

samarbeid.  For øvrig regner ordfører med at rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret 

med en orientering eller et konkret saksfremlegg ved behov. 

 

 

Ringerike, 21. mars 2013 

 

 

Kjell B. Hansen 

ordfører       

 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 21.03.2013: 

 

 

 

 


