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Information till arbetsgivaren
Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och
säkerställa respekten för varje människas värdighet. Vår vision är att ingen ska lämnas ensam
i en katastrof.
Det medmänskliga stödet är grunden i vår verksamhet, såväl i vardagen som vid omfattande
kriser. Arbetet baseras på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt
engagemang till vår verksamhet. Vi rekryterar och utbildar frivilliga som bl.a. i händelse av
en kris eller katastrof är beredda att stödja sina medmänniskor.
Röda Korset bistår i samarbete med Länsstyrelsen Stockholms län och Viking Line med
frivilliga stödpersoner, krisstödjare, som ska bidra med medmänskligt stöd till drabbade på
flygplatser och hamnar i samband med kriser eller katastrofer då många drabbade personer
förväntas samlas.
I händelse av en sådan situation där de frivilliga krisstödjarnas insats behövs, är det väsentligt
att de kan åka ut med kort varsel. Det är därför en förutsättning att den frivilliges arbetsgivare
är villig att ställa sin arbetstagare till Röda Korsets förfogande om så behövs.
Vi önskar därför att du som arbetsgivare fyller i bifogat arbetsgivarmedgivande, för att
godkänna att din arbetstagare på kort varsel kan lämna sitt arbete för att rycka ut som
frivillig krisstödjare.

Längden på uppdraget är svårbedömt då det varierar utifrån den inträffade situationen, men
kan i ett inledande skede omfatta ca 3 dagar, vilket dock kan förlängas.
I gengäld får du som arbetsgivare en medarbetare som är utbildad av Röda Korset och har
erfarenhet av att agera i kris, vilket gör hen till en tillgång för er arbetsplats.
Tack för att du hjälper oss att hjälpa!
SVENSKA RÖDA KORSET
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Martin Ärnlöv
Generalsekreterare
För ytterligare information, kontakta: Susanne Palmvik, susanne.palmvik@redcross.se 08- 452 46 81

Arbetsgivarmedgivande
Företag/organisation:
Arbetstagarens namn:
Arbetstagarens personnummer:
Jag intygar att jag har tagit del av information och uppdragsbeskrivning för min
arbetstagare gällande deltagande i Röda Korsets frivilliga krisstödjargrupp på
flygplatser och hamnar i samband med kris.
Jag är positivt inställd till att min arbetstagare ingår i Röda Korsets frivilliga
krisstödjargrupp och godkänner att arbetstagaren har rätt att på kort varsel lämna
arbetet för att inställa sig på olycksplats.
Vid dessa tillfällen har min arbetstagare rätt till:
Tjänstledigt med lön från arbetsgivaren i samband med uppdraget
Tjänstledigt utan lön från arbetsgivaren i samband med uppdraget
Ort:

Datum:

Underskrift, arbetsgivare:
Namnförtydligande, arbetsgivare:
Telefonnummer:
E-postadress:

Vänligen skicka ifylld blankett till susanne.palmvik@redcross.se.
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