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Etiske retningslinjer 
for 

Norsk Radio Relæ Ligas sambandstjeneste 

1 Formål 

Norsk Radio Relæ Ligas sambandstjeneste (Sambandstjenesten) leverer nødsamband i form av 
redningssamband og krisesamband til frivillige organisasjoner, redningsetater og andre myndigheter. 
Redningssamband er sambandstjenester lokalt til myndigheter og andre organisasjoner i den offentlig 

organiserte redningstjenesten. Krisesamband er lokale, regionale og nasjonale (og globale) 
sambandstjenester for områder uten telekommunikasjon, ved ekstremvær eller under katastrofer.  

Sambandstjenester utøves med utgangspunkt i radioamatørenes unike forutsetninger: 

• sambandsfaglig og radiotekniske kompetanse 

• bruksrett til frekvenser 

• tilgang til sambandsutstyr 

... oppnådd gjennom offentlig lisensiering som radioamatør 

2 Grunnprinsipp 

Deltagelse i Sambandstjenesten forutsetter medlemskap i NRRL samt medlemskap i en av NRRLs 
grupper eller regionlag. 

Ved utøvelse av sambandstjeneste skal deltagerne overholde gjeldende lovgivning og rette seg etter 

føringer gitt av politiet eller annen kompetent myndighet. Deltagerne skal opptre i samsvar med NRRLs 
lover og med instrukser og beslutninger fra Sambandstjenestens sentrale ledelse (SL). 

Deltagerne skal vise respekt og omtanke for andre og legge til rette for samarbeid i, og mellom grupper 

og regionlag i Sambandstjenesten, i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) og med 
brukerne av sambandstjenestene. 

Deltagerne skal opptre slik at det gagner og styrker den alminnelige tilliten til Sambandstjenesten. 

3 Uavhengighet 

Deltagelse i Sambandstjenesten skal ikke benyttes for å oppnå egen vinning eller fordeler, eller vinning 

eller fordeler for nærstående. Deltagere skal opplyse om alle forbindelser, herunder forbindelser med 
NRRLs samarbeidsparter eller leverandører som kan påvirke deltagerens uavhengighet eller andres 

oppfatning av denne uavhengigheten. 

4 Identifisering 

Ved utøvelse av sambandstjeneste skal deltagerne identifiserer seg gjennom påkledning og eller ved 

bruk av merker. Tilsvarende gjelder når deltagerne representerer Sambandstjenesten på annen måte. 
Deltagerne skal på oppfordring fra politiet, annen kompetent myndighet eller brukere av 
sambandstjenestene, fremvise Sambandstjenestens ID-kort. 
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Påkledning, merker og ID-kort som nevnt over skal kun benyttes ved utøvelse av sambandstjeneste eller 

ved annen representasjon av Sambandstjenestene. Ved avslutning av deltagelse i Sambandstjenestens 
skal påkledning og merker som nevnt over ikke lenger benyttes og ID-kort skal makuleres. 

5 Personopplysninger 

Personopplysninger skal, ved utøvelse av sambandstjeneste, kun behandles i det omfang som er 
nødvendig for den aktuelle sambandstjenesten og da i hovedsak som anonymiserte eller avidentifiserte 
opplysninger. Personopplysninger skal ikke utleveres til andre. Opplysningene skal sikres slik at ikke 

uvedkommende blir kjent med dem og forøvrig behandles i samsvar med føringer fra den som har 
utlevert opplysningene.  

Umiddelbart etter den aktuelle sambandstjenestens avslutning skal personopplysningene slettes eller 
returneres til den som har utlevert opplysningene. Anonymiserte opplysninger kan beholdes til bruk for 
evaluering, tjenesteutvikling el. når dette er avklart med den som har utlevert opplysningene. 

6 Taushetsplikt 

Sambandstjenestens deltagerne har taushetsplikt om opplysninger de blir kjent med gjennom utøvelse 

av sambandstjeneste. Taushetsplikten gjelder også for opplysninger som gjøres kjent på kurs, gjennom 
foredrag, i møter el. Taushetsplikten gjelder også etter at deltagelse i Sambandstjenesten er avsluttet. 

7 Reaksjoner 

Brudd på disse etiske retningslinjene innebærer brudd på tilliten mellom deltageren og 
Sambandstjenesten og kan medføre at deltagelse i Sambandstjenesten avsluttes. Brudd på 
retningslinjene kan også medføre reaksjoner som angitt i NRRLs lover – og kan medføre straffeansvar. 

8 Bekreftelse 

Deltager 

(kallesignal, navn i blokkbokstaver og signatur): 

 
 

 

Jeg bekrefter at jeg har lest, forstått og vil rette meg etter Sambandstjenestens etiske retningslinjer.  

Sted og dato: (i blokkbokstaver): 
 

 

 

Sambandsleder  

(kallesignal, navn i blokkbokstaver og signatur): 

 

 
 

Jeg bekrefter at personen nevnt over er medlem i (navn på gruppe):   

Sted og dato: (i blokkbokstaver): 
 
 

 

Bekreftelsen sendes NRRL v/Sambandstjenesten, Postboks 20 Haugenstua, NO-0915 Haugenstua 

 


