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Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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TILLEGGSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

7/20 20/3737     

  Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 28.08.2020 
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Arkivsaksnr.: 20/3737-1   Arkiv: F08  

 

Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/20 Eldrerådet 31.08.2020 

7/20 Integreringsrådet 31.08.2020 

/ Råd for funksjonshemmede  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte årsmeldingen tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike frivilligsentral har i 2019 hatt et bredt tilbud av aktiviteter, rettet mot mange ulike 

brukergrupper i forskjellige aldre. 

Samarbeidet med Ringerike kommune er formalisert gjennom partnerskapsavtale revidert 

01.01.2019, og fungerer godt. Frivilligsentralen fikk i 2019 et samlet tilskudd på kr 

1.584.000,- fra Ringerike kommune. Arbeidet drives av frivillige og finansieres av tilskuddet, i 

tillegg til gaveinntekter fra mange aktører. Frivilligsentralen har en sunn økonomi. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike frivilligsentral yter et stort og viktig arbeid for Ringerikssamfunnet, og er en viktig 

samarbeidspartner for Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

Ringerike frivilligsentral - Årsmelding 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 
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 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  INTEGRERINGSRÅDET 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  31.08.2020  

Tid:   16:00 

 

 

TEMAMØTE 

 

 Orientering/drøfting av gjennomføring av internasjonal uke og Covid-19.  

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

5/20 20/3229     

  Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift    

 

6/20 20/1840     

  Fritidskort    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 21.08.2020 
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Arkivsaksnr.: 20/3229-1   Arkiv: F00 &20  

 

Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Eldrerådet 31.08.2020 

5/20 Integreringsrådet 31.08.2020 

/ Råd for funksjonshemmede  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har besluttet å utrede fremtidig tjenestestruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Det er redegjort for mandatet i sak 59/20 til Formannskapet. 

Formannskapet vedtok 24.03.2020: 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- 

og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover. 

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere 

plasser med sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag) 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen og utvider samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 Runar Johansen (H) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 
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 Per Christian Aurdal (Sp) 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet har framdrift som planlagt. Det er engasjert prosessveileder fra OPAK AS og den 

politiske samarbeidsgruppen har hatt to møter. Prosjektstyringsdokumentet er nå ferdigstilt. 

 

Prosjektleder vil presentere prosjektstyringsdokumentet og orientere om status og framdrift i 

arbeidet. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God helse, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og tettsteder, mindre ulikheter, 

anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 20/1840-2   Arkiv: 223  

 

Fritidskort  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 19.08.2020 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

126/20 Formannskapet 26.08.2020 

/ Kommunestyret  

/ Ungdomsrådet  

6/20 Integreringsrådet 31.08.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens vurdering tas til orientering. 

 

 

Sammendrag  

Kommunestyret bestilte en sak om innføring av Fritidskort. Hensikten med Fritidkortet 

(Granavolden- plattformen) er at alle barn og unge i alderen 6-18 år skal få dekket 

deltageravgift på kr 800 – 1000 i halvåret. På årsbasis vil det for Ringerike kommune dreie seg 

om fra kr 7,1 million til kr 8,9 millioner. 

Kommunestyret bevilget i budsjett for 2020, kr 550 000,- til økt støtte til diverse idrettsformål, 

kulturaktiviteter og kulturmidler. Disse foreslås disponert til frititdsstipend/aktivitetskort for å 

få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter. Ringerike kommune har vært i dialog med 

SpareBankstiftelsen Ringerike om en eventuell støtte.. 

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med arbeidet med Budsjett for 2020 og handlingsprogram 2020 – 2023 ble 

følgende verbalforslag fremmet: 

 

Det legges frem en sak om innføring av Aktivitetskort/fritidskort våren 2020. Vi mener dette 

er et svært godt tiltak for å få barn og unge til å delta i kultur og fritidsaktiviteter. Kortet vil 

være uavhengig av foreldrenes økonomi slik at det i tillegg vil ha en god sosial profil. 

 

Ringerike kommune søkte Bufdir om tilskudd til forsøk med Fritidskort 2020/21, men fikk 

avslag. Det var 193 kommuner som søkte og kun 12 fikk tildelt tilskudd. Regjeringen har satt 

av 60 millioner kr til forsøket. 

 

Hensikten med Fritidskortet er at det skal være universelt, og gjelde for alle barn i alderen 6 til 

fylte 18 år. 
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Beskrivelse av saken 

I henhold til Granavolden-plattformen ønsker regjeringen at fritidskortordningen på sikt skal 

kunne gjelde barn i målgruppen (6 til 18 år) i hele landet.  

Det står: «Regjeringen vil: Innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan 

benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. 

Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å legge på en lokal 

andel.»  

Arbeidet med Fritidskortet skal sees i sammenheng med arbeidet med utviklingen av 

Fritidserklæringen som har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og 

økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet 

sammen med andre barn. 

Fritidserklæringen bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon, som sier at alle barn har rett 

til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. Gjennom deltakelse i sosiale aktiviteter får 

barn og unge andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer 

uformelle situasjoner. Ungdom i familier med god råd deltar oftere i organiserte 

fritidsaktiviteter enn ungdom i familier med dårlig råd. 

En pilotordning med fritidskort er i gang for å finne ut hvordan en fritidskortordning kan 

innrettes på en treffsikker og effektiv måte, slik at flere barn deltar i fritidsaktiviteter. 

Erfaringene fra pilotarbeidet skal senere benyttes som grunnlag for videre arbeid med en 

nasjonal fritidskortordning. Inneværende år har regjeringen satt av 60 millioner kr til forsøk. 12 

kommuner får bli med i forsøket i år. Ringerike kommune var en av 193 kommuner som søkte, 

men ble ikke plukket ut. 

Arendal og Vadsø kommuner har allerede hatt et års forsøk med ordningen. Tilbudet går ut til 

alle barn i alderen 6 – 18 år. Det deles ut kr 1000 pr halvår pr barn. Kortet er personlig, og kan 

ikke brukes av andre enn barnet. 

Midlene er øremerket fritidsaktiviteter og skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige 

organiserte aktiviteter (minst 10 ganger pr halvår,) som gir mulighet for tilhørighet over tid.  

I Ringerike er det ved årsskiftet (2020) 4 438 barn og unge i målgruppen. I henhold til 

befolknings og elevtallsprognose utarbeidet av Norconsult juni 2020, vil tallet være på ca. 

4 450 i årene framover. 

Sammenligner vi hvor mye Ringerike kommune bruker på aktivitetstilbud for barn og unge 

med andre sammenlignbare kommuner, ser vi at kommunen ligger 74% lavere enn 

gjennomsnittet.  

KOSTRA- tall for 2019 viser at Ringerike bruker kr 52 pr innbygger, mens Gjøvik bruker kr 

159, Ringsaker kr 259 og Modum kr 218. Gjennomsnitt i kostragruppe 13 er kr 198. 

Foreløpige tall fra Ungdata undersøkelsen (2020), viser en positiv utvikling når det gjelder 

andel ungdom som driver med organisert fritid i Ringerike.  I 2017 var deltagelsen lavere enn 

resten av Buskerud og hele landet, nå ligger vi høyere enn landsgjennomsnittet. 

 

 

  Organisert fritid (2017): Organisert fritid (2020) 

Ringerike 61% 68% 

Buskerud 64%   

Hele landet 65% 65% 
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Folkehelseundersøkelsen viser at andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er høyere i 

Ringerike enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at inntekten er under 60 

prosent av median husholdningsinntekt i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G.  

Noen av våre nye landsmenn tilhører denne gruppa, og deltar ikke på organiserte 

fritidsaktiviteter. Deltagelse på organiserte fritidsaktiviteter kan ha stor betydning for 

integrering.   

Undersøkelsen viser også at barn og unge ligger over fylkes- og landsgjennomsnitt når det 

gjelder overvekt og fedme. 

Dersom alle i målgruppa skal delta i en eller annen fritidsaktivitet, vil det kreves at det frivillige 

må kunne tåle en økning av deltagere på over 30%. Det vil være en utfordring for ulike lag og 

foreninger å kunne gi alle et godt tilbud. Det vil derfor være nødvendig med godt samarbeid 

med lag og foreninger i innføring av et fritidskort. 

 

Økonomiske forhold  

Nasjonale retningslinjer sier at Fritidskortet skal dekke kr 800 – 1000 per barn per halvår. 

I Ringerike kommune er det ca. 4450 barn og unge i alderen 6 til 18 år. 

 

Tar vi utgangspunkt i kr 1000 i halvåret, vil ordningen koste:  

2000 kr x 4 450 = 8 900 000 kr per år 

Tar vi utgangspunkt i kr 800 i halvåret, vil ordningen koste:     

1600 kr x 4 450 = 7 120 000 kr per år 

 
 

Alternative løsninger 

Kommunen har vært i kontakt med SpareBankstiftelsen Ringerike med tanke på å få en avtale 

om støtte til å innføre Fritidskortet eller et aktivitetskort. Administrasjonen i stiftelsen har sagt 

seg villig til å diskutere saken videre. Sparebankstiftelsen skal ha neste styremøte i september 

2020. Det er styret som avgjør eventuelle bevilgninger. Signalene fra administrasjonen er at det 

kan være mulig å se på alternative løsninger til Fritidskortet slik det er definert i Granavolden –

plattformen. 

 

Gjennom HOLF-prosjektet (Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier), kan barn i familier 

som lever på sosialhjelp, få støtte fra NAV til blant annet kinobesøk, bading o.l. Det er også 

mulig å søke om å få dekket medlemskap/kontingent etter §19 i Lov om sosiale tjenester i 

arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven). 

 

Det er mulig å lage et fritidsstipend uavhengig av Fritidskortet. Dette kan være behovsprøvd, 

slik at det er mulig å søke støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter. Ringerike kommune kan 

opprettet et slikt stipend etter samme modell som Bærum kommune: 

«For å sikre at barna får et fullverdig fritidstilbud har Bærum kommune opprettet et 

fritidsstipend. Hvilke utgifter som ligger i et fullverdig fritidstilbud vil variere avhengig av 

aktivitet, men vil normalt være kontingenter, lisenser, cuper og lignende.  Hva foreldrene selv 

kan betale, og hva som organisasjonen kan bidra med, vil også være varierende, men 

hensikten er å lage et «spleiselag» mellom alle aktører for å gi barna et godt fritidstilbud.   

Foreldre som ikke klarer å dekke barnas utgifter til aktivitet, enten selv eller gjennom bistand 

fra NAV, kan be organisasjonene om å søke utgiftsdekning gjennom stipendet.» 
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I forbindelse med budsjettbehandlingen 2020, ble det i kommunestyremøtet 12. desember 2020 

bevilget kr 550 000,- til økt støtte til diverse idrettsformål, kulturaktiviteter og kulturmidler. 

Disse skal fordeles etter søknad, av hovedutvalget for oppvekst og kultur. 

 

Det foreslås at disse midlene disponeres til fritidsstipend /aktivitetskort for å stimulere til å få 

flere barn og unge til å delta i fritidsaktiviteter, og å gi dem et fullverdig tilbud. 

De frivillige organisasjonene, klubbene søker støtte fra stipendet. Hensikten vil være at ingen 

skal bli stående utenfor fordi mamma eller pappa ikke har råd til å betale for aktiviteten. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Mål nr 3 - God helse. God helse er sentralt i alt kommunen foretar seg. Kommunen skal 

arbeide for å forebygge levekårsutfordringer og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 

 

Mål nr 17 – Samarbeid for å nå målene 

Samarbeid for å nå målene er viktig for å skape et godt og inkluderende samfunn. Kommunen 

ønsker å og ha et godt samarbeid med lag og foreninger. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser positivt på forslag om å få flere barn og unge til å delta i frivillige aktiviteter. 

Det er viktig både med tanke på integrering og folkehelse. 

Når det nå jobbes på nasjonalt nivå med å finne en løsning på dette, er det naturlig at Ringerike 

kommune slutter seg til den nasjonale løsningen. 

Inntil den er klar, kan ikke rådmennene se at det er mulig innenfor dagens ramme å innføre 

Fritidskort.  

Rådmannen mener derimot at den vedtatte økte støtten til organisasjoner, lag og foreninger 

kan disponeres til fritidsstipend/aktivitetskort. 

 

 Ringerike kommune, 26.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 
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Eldrerådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3229-1   Arkiv:   

 

Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  
 

Forslag til vedtak: 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har besluttet å utrede fremtidig tjenestestruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Det er redegjort for mandatet i sak 59/20 til Formannskapet. 

Fomannskapet vedtok 24.03.2020: 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- 

og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover. 

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere 

plasser med sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag) 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen og utvider samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 Runar Johansen (H) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 



- 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet har framdrift som planlagt. Det er engasjert prosessveileder fra OPAK AS og den 

politiske samarbeidsgruppen har hatt to møter. Prosjektstyringsdokumentet er nå ferdigstilt. 

 

Prosjektleder vil presentere prosjektstyringsdokumentet og orientere om status og framdrift i 

arbeidet. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God helse, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og tettsteder, mindre ulikheter, 

anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1840-3  Arkiv: 223  

 

Sak: 27/20 

 

Saksprotokoll - Fritidskort  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Saken utsettes i påvente av møte med Sparebankstiftelsen og ytterligere momenter i saken. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 19.08.2020: 

 

Jon Rikard Sandum (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes i påvente av møte med Sparebankstiftelsen og ytterligere momenter i saken» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Sandums (Frp) forslag til utsettelse ble enstemmig vedtatt 
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Hovedutvalg oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1840-2   Arkiv: 223  

 

 

Fritidskort  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannens vurdering tas til orientering. 

 

 

 

Sammendarg  

Kommunestyret bestilte en sak om innføring av Fritidskort. Hensikten med Fritidkortet 

(Granavolden- plattformen) er at alle barn og unge i alderen 6-18 år skal få dekket 

deltageravgift på kr 800 – 1000 i halvåret. På årsbasis vil det for Ringerike kommune dreie seg 

om fra kr 7,1 million til kr 8,9 millioner. 

Kommunestyret bevileget i budsjett for 2020, kr 550 000,- til økt støtte til diverse 

idrettsformål, kulturaktiviteter og kulturmidler. Disse foreslås disponert til 

frititdsstipend/aktivitetskort for å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter. Ringerike 

kommune har vært i dialog med SpareBankstiftelsen Ringerike om en eventuell støtte.. 

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med arbeidet med Budsjett for 2020 og handlingsprogram 2020 – 2023 ble 

følgende verbalforslag fremmet: 

 

Det legges frem en sak om innføring av Aktivitetskort/fritidskort våren 2020. Vi mener dette 

er et svært godt tiltak for å få barn og unge til å delta i kultur og fritidsaktiviteter. Kortet vil 

være uavhengig av foreldrenes økonomi slik at det i tillegg vil ha en god sosial profil. 

 

Ringerike kommune søkte Bufdir om tilskudd til forsøk med Fritidskort 2020/21, men fikk 

avslag. Det var 193 kommuner som søkte og kun 12 fikk tildelt tilskudd. Regjeringen har satt 

av 60 millioner kr til forsøket. 

 

Hensikten med Fritidskortet er at det skal være universelt, og gjelde for alle barn i alderen 6 til 

fylte 18 år. 

 

 

Beskrivelse av saken 



- 

I henhold til Granavolden-plattformen ønsker regjeringen at fritidskortordningen på sikt skal 

kunne gjelde barn i målgruppen (6 til 18 år) i hele landet.  

Det står: «Regjeringen vil: Innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan 

benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. 

Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å legge på en lokal 

andel.»  

Arbeidet med Fritidskortet skal sees i sammenheng med arbeidet med utviklingen av 

Fritidserklæringen som har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og 

økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet 

sammen med andre barn. 

Fritidserklæringen bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon, som sier at alle barn har rett 

til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. Gjennom deltakelse i sosiale aktiviteter får 

barn og unge andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer 

uformelle situasjoner. Ungdom i familier med god råd deltar oftere i organiserte 

fritidsaktiviteter enn ungdom i familier med dårlig råd. 

En pilotordning med fritidskort er i gang for å finne ut hvordan en fritidskortordning kan 

innrettes på en treffsikker og effektiv måte, slik at flere barn deltar i fritidsaktiviteter. 

Erfaringene fra pilotarbeidet skal senere benyttes som grunnlag for videre arbeid med en 

nasjonal fritidskortordning. Inneværende år har regjeringen satt av 60 milloner kr til forsøk. 12 

kommuner får bli med i forsøket i år. Ringerike kommune var en av 193 kommuner som søkte, 

men ble ikke plukket ut. 

Arendal og Vadsø kommuner har allerede hatt et års forsøk med ordningen. Tilbudet går ut til 

alle barn i alderen 6 – 18 år. Det deles ut kr 1000 pr halvår pr barn. Kortet er personlig, og kan 

ikke brukes av andre enn barnet. 

Midlene er øremerket fritidsaktiviteter og skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige 

organiserte aktiviteter (minst 10 ganger pr halvår,) som gir mulighet for tilhørighet over tid.  

I Ringerike er det ved årskiftet (2020) 4 438 barn og unge i målgruppen. I henhold til 

befolknings og elevtallsprognose utarbeidet av Norconsult juni 2020, vil tallet være på ca 

4 450 i årene framover. 

Sammenligner vi hvor mye Ringerike kommune bruker på aktivitetstilbud for barn og unge 

med andre sammenlignbare kommuner, ser vi at kommunen ligger 74% lavere enn 

gjennomsnittet.  

KOSTRA- tall for 2019 viser at Ringerike bruker kr 52 pr innbygger, mens Gjøvik bruker kr 

159, Ringsaker kr 259 og Modum kr 218. Gjennomsnitt i kostragruppe 13 er kr 198. 

Foreløpige tall fra Ungdata undersøkelsen (2020), viser en positiv utvikling når det gjelder 

andel ungdom som driver med organisert fritid i Ringerike.  I 2017 var deltagelsen lavere enn 

resten av Buskerud og hele landet, nå ligger vi høyere enn landsgjennomsnittet. 

 

 

 Organisert fritid (2017): Organisert fritid (2020) 

Ringerike 61% 68% 



- 

Buskerud 64%  

Hele landet 65% 65% 

 

 

Folkehelseundersøkelsen viser at andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er høyere i 

Ringerike enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at inntekten er under 60 

prosent av median husholdningsinntekt i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G.  

Noen av våre nye landsmenn tilhører denne gruppa, og deltar ikke på organiserte 

fritidsaktiviteter. Deltagelse på organiserte fritidsaktiviteter kan ha stor betydning for 

integrering.   

Undersøkelsen viser også at barn og unge ligger over fylkes- og landsgjennomsnitt når det 

gjelder overvekt og fedme. 

Dersom alle i målruppa skal delta i en eller annen fritidsaktivitet, vil det kreves at det frivillige 

må kunne tåle en økning av deltagere på over 30%. Det vil være en utfordring for ulike lag og 

foreninger å kunne gi alle et godt tilbud. Det vil derfor være nødvendig med godt samarbeid 

med lag og foreninger i innføring av et fritidskort. 

 

Økonomiske forhold  

Nasjonale retningslinjer sier at Fritidskortet skal dekke kr 800 – 1000 per barn per halvår. 

I Ringerike kommune er det ca ca 4450 barn og unge i alderen 6 til 18 år. 

 

Tar vi utgangspunkt i kr 1000 i halvåret, vil ordningen koste:  

2000 kr x 4 450 = 8 900 000 kr per år 

Tar vi utgangspunkt i kr 800 i halvåret, vil ordningen koste:     

1600 kr x 4 450 = 7 120 000 kr per år 

 
 

Alternative løsninger 

Kommunen har vært i kontakt med SpareBankstiftelsen Ringerike med tanke på å få en avtale 

om støtte til å innføre Fritidskortet eller et aktivitetskort. Administrasjonen i stiftelsen har sagt 

seg villig til å diskutere saken videre. Sparebankstiftelsen skal ha neste styremøte i september 

2020. Det er styret som avgjør eventuelle bevilgninger. Signalene fra administrasjonen er at det 

kan være mulig å se på alternative løsninger til Fritidskortet slik det er definert i Granavolden –

plattformen. 

 

Gjennom HOLF-prosjektet (Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier), kan barn i familier 

som lever på sosialhjelp, få støtte fra NAV til blant annet kinobesøk, bading o.l. Det er også 

mulig å søke om å få dekket medlemskap/kontingent etter §19 i Lov om sosiale tjenetster i 

arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven). 

 

Det er mulig å lage et fritidsstipend uavhengig av Fritidskortet. Dette kan være behovsprøvd, 

slik at det er mulig å søke støtte til deltagelse i fritidaktiviteter. Ringerike kommune kan 

opprettet et slikt stipend etter samme modell som Bærum kommune: 

«For å sikre at barna får et fullverdig fritidstilbud har Bærum kommune opprettet et 

fritidsstipend. Hvilke utgifter som ligger i et fullverdig fritidstilbud vil variere avhengig av 

aktivitet, men vil normalt være kontingenter, lisenser, cuper og lignende.  Hva foreldrene selv 



- 

kan betale, og hva som organisasjonen kan bidra med, vil også være varierende, men 

hensikten er å lage et «spleiselag» mellom alle aktører for å gi barna et godt fritidstilbud.   

Foreldre som ikke klarer å dekke barnas utgifter til aktivitet, enten selv eller gjennom bistand 

fra NAV, kan be organisasjonene om å søke utgiftsdekning gjennom stipendet.» 

 

 

I forbindelse med budsjettbehandlingen 2020, ble det i kommunestyremøtet 12. desember 2020 

bevilget kr 550 000,- til økt støtte til diverse idrettsformål, kulturaktiviteter og kulturmidler. 

Disse skal fordeles etter søknad, av hovedutvalget for oppvekst og kultur. 

 

Det foreslås at disse midlene disponeres til fritidsstipend /aktivitetskort for å stimulere til å få 

flere barn og unge til å delta i fritidsaktiviteter, og å gi dem et fullverdig tilbud. 

De frivillige organisasjonene, klubbene søker støtte fra stipendet. Hensikten vil være at ingen 

skal bli stående utenfor fordi mamma eller pappa ikke har råd til å betale for aktiviteten. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Mål nr 3 - God helse. God helse er sentralt i alt kommunen foretar seg. Kommunen skal 

arbeide for å forebygge levekårsutfordringer og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 

 

Mål nr 17 – Samarbeid for å nå målene 

Samarbeid for å nå målene er viktig for å skape et godt og inkluderende samfunn. Kommunen 

ønsker å og ha et godt samarbeid med lag og foreninger. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser positivt på forslag om å få flere barn og unge til å delta i frivillge aktiviteter. 

Det er viktig både med tanke på integrering og folkehelse. 

Når det nå jobbes på nasjonalt nivå med å finne en løsning på dette, er det naturlig at Ringerike 

kommune slutter seg til den nasjonale løsningen. 

Inntil den er klar, kan ikke rådmannene se at det er mulig innenfor dagens ramme å innføre 

Fritidskort.  

Rådmannen mener derimot at den vedtatte økte støtten til organisasjoner, lag og foreninger 

kan disponeres til fritidsstipend/aktivitetskort. 

 

 Ringerike kommune, 26.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3737-1   Arkiv:   

 

Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Den framlagte årsmeldingen tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike frivilligsentral har i 2019 hatt et bredt tilbud av aktiviterer, rettet mot mange ulike 

brukergrupper i forskjellige aldre. 

Samarbeidet med Ringerike kommune er formalisert gjennom partnerskapsavtale revidert 

01.01.2019, og fungerer godt. Frivilligsentralen fikk i 2019 et samlet tilskudd på kr 

1.584.000,- fra Ringerike kommune. Arbeidet drives av frivillige og finansieres av tilskuddet, i 

tillegg til gaveinntekter fra mange aktører. Frivilligsentralen har en sunn økonomi. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike frivilligsentral yter et stort og viktig arbeid for Ringerikssamfunnet, og er en viktig 

samarbeidspartner for Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

Ringerike frivilligsentral - Årsmelding 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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