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SAMARBEID MED FRIVILLIGE  
Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
Innledning / bakgrunn 
Frivillighet kan aldri erstatte kommunale tjenester, men det kan er et godt supplement til de 
kommunale tjenestene. Det tilstrebes økt bruk av frivillighet i løpet av 
handlingsplanperioden 2013-2016. 
. 
 
Beskrivelse av saken 
Rådmannen legger frem en oversikt over det pågående samarbeidet til mellom frivillige  lag 
og organisasjoner og Ringerike kommune.  
Dette er ikke en uttømmende liste, men er ment å vise bredden og omfanget i det frivillige 
arbeidet. 
 
Samarbeid med frivilligsentralen  
 
- Båtvettundervisning, samarbeid med SLT-koordinator, politiet, brann- og 
redningstjenesten.  
- Natteravn, samarbeid med SLT-koordinator, politiet.  
- Zoberzone, frivillige natteravner med som vakter.  
- Flerkulturelle grupper, samarbeid med Læringssenteret.  
- Samfunnstjeneste, samarbeid med Friomsorgen. 
- Matombringing, samarbeid med Ringerikskjøkken.  
- Hjelp på kommunale omsorgssentra, trygdeboliger, omsorgsboliger osv i hele kommunen  
- Utstyrssentral, samarbeid med kommuneoverlegen og folkehelse.  
- Ti-på-topp, samarbeid med folkehelse.  
- Aktiv dag – Heradsbygda, samarbeid med folkehelse og Heradsbygda dagsenteret.  
- Helse- og omsorgskonferanse, samarbeid med kommuneoverlegen og folkehelse.  
- Aksjon rydding av busk og kratt, samarbeid med kommunen og Stiftelsen Gladtvedt 
brygge. 



- Frivillige inn i skolen, strikkeundervisning i samarbeid med Hønefoss skole.  
  
- Barnevaktkurs, kommunalt ansatt er kursholder, samarbeid med helsetjenesten.  
- Sorggrupper, samarbeid med diakon i kommunen.  
- Flerkulturelle frokoster, samarbeid med Læringssenteret.  
- Riddergårdsdagen, samarbeid med kulturtjenesten.  

Telefonkontakt er i ferd med å etableres.  
Verdens aktivitetsdag,  samarbeid med folkehelse. 

- Mangfoldfestivalen, samarbeid med Voksenopplæringen, Kulturskolen.  
 
Positiv oppvekst:  
- Freezone, Freezone har også en representant i ungdomsrådet.  
- Ungdomscafe, .  
- Talentiade  
- Natt til første mai og andre kulturelle arrangementer  
 
Røde kors:  
- Førstehjelpskurs  
- Båtvett  
- Leksehjelp  
 
SLT koordinator:  
SLT koordinatoren samhandler med nesten alle lokale lag og foreninger.  
Likemannskortet: finne sponsorer til ulike aktiviteter slik at alle kan delta uavhengig av 
økonomi.Bistår enkeltpersoner, barn/unge i risikogrupper, ift idrettskontigenter, utsyr, 
transport osv.  
LMS (lærings og mestringsenteret) og SLT koordinator.  
Samarbeid om pårørende kurs, politi, Ringerike psykiatriske senter og andre lag og 
foreninger, eks landsforeningen mot stoffmisbruk.  
Merkevarebygging ved SLT koordinator:  
Lokalt "Tufte" fotballag i samarbeid med HBK. Mål om oppstart vår 2013.  
 
Folkehelsekoordinator:  
Bedriftidretten Buskerud: "Ti på Topp". I tilegg til bedriftsidretten Buskerud deltar også 
Ringerike O lag, Turistforeningen og syklistenes landsforbund.  
Verdens aktivitetsdag: 
Frivillisentralen, Turistforeningen og "Friskis og svettis".  
Helse om omsorgskonferansen: Frivilligsentralen  
 
"Livsglede for eldre" i regi av elever ved Hønefoss vgs.  
 
"Aktiv 365": Vang skole.  
Opplæring i ulike uteaktiviteter. Ansvarselever lærer opp andre elever. Kommunen støtter 
tiltaket med 25`pr år.  
 
 

  
 



 
Rådmannens vurdering 
Det er et utstrakt samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og Ringerike kommune. Det 
er en formidabel innstas som ytes av lag, foreninger og enkeltpersoner. 
 
Frivilligsentralen er en viktig ressurs og motor i dette arbeidet. Ringerike kommune støtter 
driften til Frivilligsentralen med  kr. 668.000 på år. Det er viktig å understreke at frivillighet 
er en verdi i seg selv. De som er engasjert i frivillig arbeid får en merverdi i sitt eget liv.  
I tillegg er det en ressurs inn i samfunnsutviklingen og et godt supplement til kommunale 
tjenester. 
  
En av kommunens  politisk vedtatte langsiktige strategier er å styrke det frivillige arbeidet i 
Ringerike kommune. Dette fordi vi tror at frivillig arbeid på alle måter er med på å gi en 
ønsket samfunnsutvikling. Det legges opp til et tettere samarbeid mellom Frivilligsentralen 
og Ringerike kommunes ordinære organisasjon. Hver sektor har utpekt en kontaktperson for 
det frivillige arbeidet, og det arbeides med å frigjøre ressurser til å opprette en 
Frivillighetskoordinator sentralt som kan lede arbeidet og være kontaktperson inn mot 
frivilligheten 
 
 
 Ringerike kommune, 13.03.2013 
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