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Etiske retningslinjer 
 
Etiske retningslinjer for Norske Redningshunder (NRH) er et sett av normer og prinsipper til 
veiledning for organisasjonens medlemmer og ansatte.  
 
• Som medlem av og ansatt i NRH er man selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og etterleve de 
gjeldende etiske retningslinjer. NRH skal sørge for at disse er lett tilgjengelige, for eksempel på 
organisasjonens nettsider.  
• Medlemmer og ansatte i NRH plikter å overholde de vedtekter, instrukser og andre bestemmelser 
som til enhver tid gjelder for NRH. Dette innebærer at alle må forholde seg til de vedtak som er fattet av 
Representantskapet, HS, FTU, NBU og DU.   
• Medlemmer og ansatte skal vise respekt og likeverd overfor andre og legge til rette for 
samarbeid innen egen organisasjon og med samarbeidspartnere innen redningstjenesten.  
• Medlemmer og ansatte skal til enhver tid opptre på en måte som gagner organisasjonen NRH og 
styrker den alminnelige tillit til denne.   
• Tillitsvalgte og instruktører i NRH må være seg bevisst sin rolle i organisasjonen og ikke misbruke 
den tillit de blir vist.  
• Medlemmer og ansatte har taushetsplikt angående private eller på annen måte sensitive opplysninger 
man blir kjent med som medlem i eller gjennom sitt arbeid for NRH. Taushetsplikten gjelder også etter 
at vedkommende eventuelt har avsluttet sitt medlemskap/ ansettelsesforhold i NRH.  
• Medlemmer og ansatte i NRH skal ikke bruke sin posisjon i organisasjonen for å oppnå personlig 
vinning.  
• Medlemmer skal på forespørsel fra administrasjonen kunne fremvise politiattest for frivillige 
organisasjoner, såkalt Barneomsorgsattest.  
• Hunden skal behandles med respekt og treningsmetodene som brukes skal ikke være i konflikt med 
Lov om dyrevelferd.  
• NRH-medlem eller ansatte som har informasjon om at disse etiske retningslinjene brytes, plikter å 
varsle tjenestevei om dette.  
• Brudd på de etiske retningslinjene kan medføre disiplinærreaksjoner i henhold til vedtektene.  
 
 
Forkortelser brukt i Norske Redningshunder: 
HS: Hovedstyret 
FTU: Fagteknisk utvalg 
NBU: Norske Redningshunders beredskapsutvalg 
 


