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REDNINGSSELSKAPETS MÅLBILDER 2030
Ledende på maritim beredskap og sikkerhetstjenester

En organisasjon å være stolt av

KOMPLETT LEVERANDØR AV
MARITIM SIKKERHET

30 % REDUKSJON AV
DRUKNINGER

INNOVATIV OG FREMTIDSRETTET
MARITIM BEREDSKAP

KOMPETENTE OG MOTIVERTE
ANSATTE

KOMPETENTE OG MOTIVERTE
FRIVILLIGE

REDNINGSSELSKAPET
ER BÆREKRAFTIG

RS er A-Å leverandør av
sikkerhetstjenester for båtfolk og
brukere av sjø og vann

RS er nasjonal spydspiss på
operative og forebyggende tiltak
mot drukning

RS er ledende på nye måter å
løse maritime beredskapsbehov
og innoverer for å utvikle nye
løsninger

RS er en attraktiv arbeidsplass
som har ansatte med relevant
kompetanse og omstillingsevne
for å bygge fremtidens RS

RS er ledende på frivillighet i
Norge og evner å tiltrekke seg og
beholde frivillige

RS er kunnskapsbasert og velger
miljømessig, sosial og økonomisk
bærekraftige løsninger

RS leverer markedets beste
sikkerhetstjenester og beredskap

RS har fokus på faktabaserte
operative og forebyggende tiltak mot
drukning

RS er først ute med nye måter å løse
maritime beredskapsbehov

Vi har ansatte med omstillingsevne
og vilje til fornying tilpasset
fremtidens maritime beredskap

Vi tilbyr meningsfylte
arbeidsoppgaver på ulike
kompetanse- og forpliktelsesnivå

Vi gjør faktabaserte tiltak og
samarbeider med partnere i
forsknings- og kompetansemiljø

RS har utviklet samlet
tjenesteportefølje tilpasset behov for
ulike medlems-/brukergrupper

RS er innovative og effektive i sitt
drukningsforebyggende arbeid

RS er teknologisk fremadrettet og
har utviklet nye verktøy for maritim
beredskap

Vi er en attraktiv organisasjon å
arbeide for og har ansatte med
relevant kompetanse

Vi har ansatte og frivillige som jobber
sømløst sammen

Bærekraft er en naturlig og integrert
del av våre beslutningsprosesser

RS leverer maritime
sikkerhetstjenester basert på dataog erfaringsdrevet innsikt

RS er et kontaktpunkt for
interessenter som behøver kunnskap
om drukning og tiltak

RS er førende i å fremme
bruk av digital nødvarsling og
kommunikasjon på sjøen

Vi tilbyr opplæring for å imøtekomme
fremtidens behov for maritim
beredskap

Vi har en profesjonalisert relasjon til
våre frivillige

Vi er pådriver for utvikling
av bærekraftige maritime
beredskapsløsninger

Etiske
• 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
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