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Årsrapport 2021 

Bærum Røde Kors 
 

Styrets beretning 

 
Medlemmer og frivillige 2021 

Bærum Røde Kors (BRK) hadde ved utgangen av 2021 4410 medlemmer og 676 frivillige som 
har bidratt til flere titalls tusen treff med mennesker i Bærum fordelt på 23 ulike 
humanitære aktiviteter innen Beredskap, Hjelpekorps, Omsorg, Migrasjon og Oppvekst.  
 
Bærum Røde Kors er, i likhet med hele den internasjonale Røde Kors-bevegelsen, er tuftet 
på 7 prinsipper: 
 
Humanitet, Upartiskhet, Nøytralitet, Uavhengighet, Frivillighet, Enhet og Universalitet. 
 
    

  
 

 

Bærum Røde Kors har over de siste årene hatt en jevn økning i antall frivillige. I løpet av 

pandemien og spesielt gjennom 2021 har vi sett et netto frafall av frivillige, der flere har 

avsluttet eller satt sitt engasjement på pause sett mot antall nye frivillige. Dette er hva vi 

tolker til å være en naturlig konsekvens av at flere av våre aktiviteter har vært sterkt 

redusert eller satt på pause i løpet av pandemien, og at vi har hatt en sterkt begrenset 

aktivitet på rekruttering av frivillige. Ved starten av 2022 har de fleste av våre aktiviteter 

startet opp igjen, og vi kan igjen gjennomføre aktiviteter uten større begrensninger og 
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smittevernstiltak. Vi forventer å kunne rekruttere inn nye frivillige i løpet av 2022, og kunne 

se en netto vekst ved årsslutt.  

Over de siste årene har vi hatt en kraftig vekst i antall medlemmer hos oss. Vi har sett en 

nedgang i antall medlemmer hos oss, hvor det over de siste to årene har vært en markant 

nedgang. Mye av nedgangen kan skyldes pandemien, usikkerhet, strammere økonomi hos 

flere av oss, redusert rekruttering av nye medlemmer og promotering av våre aktiviteter og 

tilbud. Vi vil arbeide mer målrettet gjennom 2022 for å rekruttere nye frivillige, og komme 

tilbake på det nivået vi hadde før pandemien.  

 

Organisasjonen og våre aktiviteter 

Aktivitetsåret 2021 ble også et annerledes år for oss alle. Etter pandemiens utbrudd i mars 

2020 har Bærum Røde Kors i flere omganger måtte stenge ned våre aktiviteter og Røde 

Kors-huset i Sandvika, samt redusert aktivitet ute i kommunen. Samtidig har de frivillige og 

våre deltagere vist en meget stor iver og interesse for å opprettholde aktiviteter og kontakt, 

selv med tidvis strenge smittevernstiltak.  

Gjennom 2021 har vi opprettholdt de fleste av våre aktiviteter som har gått en-til-en, enten 
innendørs, utendørs eller via telefon/videosamtaler. Sosiale møteplasser og 
opplæring/møter har vi tidvis gjennomført med begrenset antall deltagere og tilrettelagte 
smittevernstiltak. Vi har også gjennom året klart å holde Røde Kors-huset åpent og 
bemannet, for å kunne ta imot deltagere, frivillige og besøkende.  
 
I 2021 fikk vi ikke gjennomført så mange av de større møtene eller sosiale møteplasser for 
våre frivillige og tillitsvalgte. Vi fikk arrangert den årlige «ledersamlingen» for våre 
tillitsvalgte og administrasjonen. Vi var også svært glad for å kunne arrangere en forsinket 
Sommerfest for alle frivillige, hvor vi arrangerte det i sammenheng med Kalvøyafestivalen, 
med god musikk, bevertning og besøk fra Ordfører.  
 
Lokalforeningsstyret har gjennom 2021 gjennomført 8 styremøter og behandlet 62 saker, 
hvor de fleste møtene ble avholdt digitalt på Teams. Styret har jobbet aktivt gjennom året, 
og samtidig sett at pandemien har satt en begrensning på mulighetene for gode 
møteplasser for våre tillitsvalgte, og for å kunne arbeide helhetlig videre med de 
satsningsområder definert i handlingsplan for 2021. 8 av 10 punkt definert som 
satsningsområder for 2021 blir derfor videreført i til 2022. Styreleder ønsker å takke styrets 
medlemmer for deres innsats i 2021.   
 
Nytt av året 2021 er at vi etablerte egne råd for Oppvekst og Beredskap, som gjør at vi nå 

har organisert våre aktiviteter under 5 råd; Oppvekst, Migrasjon, Omsorg, Beredskap og 

Hjelpekorps.  

 

Lokalforeningsstyret har i 2021 bestått av: 

• Hans Olav Sandbakken  Styreledere 

• Glenn Olsen   Nestleder 
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• Astrid Flagstad  Rådsleder Omsorg 

• Ellinor Houm   Rådsleder Migrasjon 

• Michael Lanz   Rådsleder Oppvekst 

• Grete Rynning Seip  Rådsleder Beredskap 

• Sølve Lucaz   Rådsleder Hjelpekorps 

• Helene Teien    Styremedlem 

• Karin Larsen   Styremedlem 

• Mette Brenna   Styremedlem 

• Simo Mohamad Saqqa Varamedlem 

 

Under Oppvekst har vi Fellesverket, Barnas Røde Kors, Barnehjelpen og Fredagstreff med 

barn. Fellesverket er et aktivitetstilbud for ungdom mellom 15 og 25 år, har åpent tre 

kvelder i uken, og tilbyr en møteplass der ungdom kan få mat, leksehjelp, spille, prate, treffe 

venner eller være med på sosiale aktiviteter, ofte arrangert av ungdom i Treffpunkt-

gruppen.  I tillegg arrangeres Gatemegling og ulike workshops. Tross pandemien og strenge 

smittevernstiltak har Fellesverket hatt åpnet gjennom hele 2021, men med tilpassede tiltak 

som uteaktiviteter, begrenset antall besøkende og lignende tiltak.  

Barnas Røde Kors (BARK) har gjennom 2021 gjennomført svært mange treff for barn i 

Bærum, men spesielt innen vår satsning i Skytterdalen, treffpunkt på Røde Kors huset i 

Sandvika og ulike utflukter og aktiviteter i nærmiljøet. Vi arbeider videre, i tett dialog med 

Bærum kommune, for å vurdere utvidet satsning inn mot flere steder i kommunen. 

Barnehjelpen har også vært aktiv gjennom det siste året, selv med strenge smittevernstiltak, 

for å kunne arrangere aktivitet for barn på Krisesenteret (for Bærum, Asker og Lier) og 

leksehjelp i Skytterdalen. Grunnet pandemien har vi dessverre måttet sette aktiviteten 

Fredagstreff for barn på pause, men har planlagt gjenåpning tidlig 2022.  

 
Hjelpekorpset fikk en svært aktiv start på 2021, rett etter skredet på Gjerdrum, og bisto 
med ressurser over de første dagene av hjelpearbeidet. Gjennom 2021 har det naturlig nok 
vært en reduksjon antall sanitetsvakter for Hjelpekorpset, som normalt sett er en stor 
aktivitet knytt til oppdrag på Nadderud stadion, Telenor arena og andre arrangement i 
kommunen. Spesielt av året 2021 er at Hjelpekorpset endelig har fått flyttet sitt depot fra 
Asker kommune og tilbake til Bærum kommune. Samt, at Hjelpekorpset har fått utvidet 
utstyrsparken og trening av frivillige, ved anskaffelse av ny ambulanse og drone-utstyr.  
 

Beredskap ble også kalt ut til å bistå etter skredet på Gjerdrum. Flere titalls av våre 

beredskapsvakter ble kalt inn til tjeneste på og ved Gjerdrum, for å bistå blant annet med 

psykososial førstehjelp og annen bistand ved evakueringssenter.  

Da massevaksineringen startet for fult ble våre beredskapsvakter og øvrige frivillige kalt inn 

for å bistå på vaksinesenteret på Rud. Oppdraget var å bistå personer som skulle inn til 

vaksinering. Totalt har 152 frivillige meldt seg til tjeneste, og har gjennom 2021 levert over 

3600 frivilligtimer til dette arbeidet. Ved årsslutt av 2021 mobiliserte BRK på nytt, og startet 

opp bistand til utlevering av selvtester.  

Omsorg fikk også i 2021 en omstrukturering hvor aktivitetene Barnehjelpen og Leksehjelp 
ble flyttet over til Oppvekst. Omsorg og de aktiviteter tilknyttet her har i en stor grad blitt 
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påvirket av de gjeldende smittevernstiltak og vurderinger for å sikre godt smittevern. Innen 
besøkstjenesten har vi klart å opprettholde de fleste en-til-en-besøk hjemme som dem som 
mottar besøk, ved turer utendørs eller som telefonvenn. Dessverre måtte vi gjennom hele 
året sette en pause for de fleste besøk til institusjoner og gruppeaktiviteter, samt aktiviteten 
Vitnestøtte til Asker og Bærum tingrett. Vi har derimot vært veldig glad for å kunne 
opprettholde aktiviteten og besøkende til de innsatte på Ila fengsel som for tiden soner på 
Ullersmo.   
 
Migrasjon og de aktiviteter tilknyttet her har også måtte sette flere av våre sosiale 
møteplasser og gruppeaktiviteter på pause deler av året – dette gjaldt spesielt Norsktrening, 
Norskundervisning for kvinner og Damedag. Men, hvor det har vært forsvarlig innen 
gjeldende smittevern har aktivitetene vært svært aktive og fått gjennomført aktivitet innen 
gjeldende regler. Vi har gjennom året klart å opprettholde jevn aktivitet på en-til-en-
aktiviteter på Flyktningguide og vår nye aktivitet Mentorordningen. Den sosiale møteplassen 
Turgruppe med lunsj, et samarbeid med Voksenopplæringen og Bærum turlag, har gjennom 
året gjennomført med stor suksess utendørs. Rådet er svært fornøyd med å ha opprettet to 
nye aktiviteter innen Migrasjon i løpet av 2021 – Møteplass for menn og Sommeraktivitet 
for flerkultur.  
 
Styret viser ellers til de særskilte årsberetningene fra alle aktivitetene. Beretningene gir et 
godt samlet bilde av de humanitære aktivitetene som ble drevet av BRK i 2021. 
 
 
Samarbeid med andre organisasjoner og kommunen 
Styret er opptatt av at BRK har et godt samarbeid med andre relevante organisasjoner.   
Vi er svært glade for å kunne videreføre et godt samarbeid med kommunen, og flere av 
dens institusjoner. BRK er representert i det nylig etablerte Frivillighetsrådet i Bærum 
kommune, som representant på vegne av de humanitære og sosiale organisasjoner i Bærum 
(HUMSOS). BRK har i HUMSOS en koordinerende rolle i deres Arbeidsutvalg (AU). BRK er 
også medlem i SLT -Koordinators (Samordning av lokale rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak) sitt Ungdomsteam, dvs. Bærum kommune og 
Oslo Politidistrikts samarbeidsmodell for å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn og 
unge, og vi deltar i kommunens prosjekt «Trygge byer».    
 
Globale Bærum startet i april 2018 etter initiativ fra Bærum Røde Kors, og er et samarbeide 
mellom Bærum Næringsråd, næringslivet, kommunen, NAV og frivilligheten. Målet er å 
bidra til at 1000 innvandrere får jobb i løpet av de neste tre årene. I dag sitter BRK som 
ett av flere medlemmer i styringsgruppen i Globale Bærum.    
 
Ansatte i vår administrasjon bidrar også i ulike samarbeidsgrupper med kommunen, innen 
helse, SLT, ungdomsarbeid, integrering/voksenopplæring og har i 2022 blant annet deltatt 
med medvirkningsaktivitet og temamøte ifb. med utarbeidelse av ny samfunnsdel i 
Kommuneplanen. 
 
Samarbeidet med de ulike avdelingene i Bærum kommune har fortsatt på en god måte i 
2021. Styret takker Bærum kommune for godt samarbeid, støtte til og interesse for vår 
organisasjon.  
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Samarbeid med Norges Røde Kors, Akershus Røde Kors og andre lokallag  
Styret takker for godt samarbeid med og støtte fra Norges Røde Kors (Nasjonalkontor) og 
Røde Kors i Viken (distriktskontor).  
 
Bærum Røde Kors er med i et nettverk sammen med ni andre større Røde Kors 
lokalforeninger i landet, det såkalte Bynettverket. Vi har stor nytte av dette nettverket, som 
er en god arena for diskusjoner, erfaringsutveksling og læring, herunder håndtering av ulike 
utfordringer som byene har felles.  
 

Økonomi 
Styret har i 2021 hatt et tydelig fokus på god og forsvarlig økonomistyring. Vi vet av erfaring 
at det kan være krevende å drifte en så pass stor og kompleks forening med årlige og ujevne 
tilskudd, og samtidig være knytt til større faste kostnader som personal, drift av huset og 
andre løpende kostnader. Over de siste to årene har vi klart å levere et positivt årsresultat, 
hvilket er viktig for at vi kan ha en forutsigbarhet i vår drift, planlegge for langsiktige 
satsninger og gjennomføre større og driftsviktige oppgraderinger på vårt aldrende 
aktivitetshus.  
 
I 2021 har Norges Røde Kors, ved deres regnskapssenter, hatt ansvaret for 
regnskapstjenester til Bærum Røde Kors, samt at vi har leid inn en egen deltidsansatt for å 
sikre en forsvarlig og ryddig implementering nytt system og rutiner.  
 
Vi har sett at vi over det siste årene har brukt mye mer kapasitet til å søke inn midler til 
aktivitet og tiltak, som har resultert i at vi kan øke vår virksomhet innen humanitær aktivitet, 
tilpasse huset for økt aktivitet og styrke bemanningen i administrasjonen.  
 
For regnskapsåret 2021 har BDO vært revisor. Regnskapet for 2021 viser et driftsoverskudd 

på kr. 855.253. Styret anbefaler at majoriteten av overskudd for regnskapsåret 2021 settes 

til lokalforeningens vedlikeholdsfond grunnet større kommende vedlikeholdskostnader.  

 
Administrasjonen 
Bærum Røde Kors gikk høsten 2020 og våren 2021 uten en administrasjonsleder/daglig 
leder. Øyvind Rebnord ble i april 2021 leid inn som fungerende daglig leder, og fungerte ut 
året, med tiltredelse som daglig leder fra 01.01.2022.  
 
Ved slutten av året 2021 hadde BRK 10 ansatte i administrasjonen:  
 

1. Daglig leder (100%) 
2. Koordinator, Omsorg (100%) 
3. Koordinator, Migrasjon (100 %) 
4. Koordinator, Frivillighet (50%) 
5. Koordinator, Oppvekst (50%) 
6. Miljøarbeider, Oppvekst (50%) 
7. Senterleder, Fellesverket (100%) 
8. Miljøarbeider Fellesverket (100%) 
9. Miljøarbeider Fellesverket (80%)   
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10. Lærling, barne- og ungdomsarbeider (100%) 
11. Økonomimedarbeider (45%)   

 
 
Alle ansatte er formelt ansatt i Norges Røde Kors og så utleid til lokalforeningen som dekker 
alle lønnskostnader. I tillegg har vi flere frivillige og kandidater i arbeidstrening, som 
bemanner vår resepsjon på ukedager mellom 09 og 15.  
 
Styret takker daglig leder og de øvrige ansatte for godt arbeid og samarbeid i løpet av dette 
krevende året. 
 
 
De frivillige  

De frivillige er selve bærebjelken i Bærum Røde Kors.  Styret vil rette en stor takk til alle våre 

frivillige for den verdifulle innsatsen disse har nedlagt gjennom året, herunder det arbeidet 

som gjøres i rådene, i arbeidsgruppene og i arbeidsutvalgene/ressursgruppene. Uten deres 

aktive roller hadde ikke aktivitetene vært mulig – verken når det gjelder kvalitet og 

kvantitet.  

 
Sandvika, 15. februar 2022 

 

     

Hans Olav Sandbakken  Glenn Olsen  Astrid Flagstad 

Styreleder  Nestleder  Rådsleder, Omsorg 

     

     

     

     

Sølve Lucaz  Michael Lanz  Grete Rynning Seip 

Rådsleder, Hjelpekorps  Rådsleder, Oppvekst  Rådsleder, Beredskap 

     

     

     

     

Ellinor Houm  Helene Teien  Karin Larsen 

Rådsleder, Migrasjon  Styremedlem  Styremedlem 

     

     

     

     

Mette Brenna  Simo Hamad Saqqa   

Styremedlem  Varamedlem   
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Beredskap 
 

Nøkkeltall: 

• 160 registrerte beredskapsvakter 

• Frivillige leverte over 3600 frivilligtimer ved vaksinesenteret på Rud 

• 20 beredskapsvakter deltok på kurs i smittesporing 

 

Aktiviteten i 2021 

Starten på 2021 ble hektisk for beredskapsvaktene i Bærum, som var blant de første som 

stilte opp da alarmen gikk etter skredet på Gjerdrum. Videre ble beredskapsvaktene stående 

på Gjerdrum med psykososial førstehjelp på mottakssentrene.  

Våren 2021 mottok Bærum Røde Kors anmodning om bistand ved vaksinesenteret på Rud. 

Vi mobiliserte våre beredskapsvakter og øvrige frivillige relativt hurtig, og kunne bistå med 

vaksineverter. Oppdragets art var å ta imot personer som skulle vaksineres, veilede dem inn 

til angitte plasser i vaksinesenteret og kunne bistå ved spørsmål. Vi hadde i løpet av tiden 

mars til og med september over 152 unike frivillige i aktivitet, 5 dager i uken, og bidro med 

over 3600 timer.  

Det har ikke vært gjennomført planlagte beredskapsøvelser i 2021 grunnet pandemien.  

Aktivitetsleder: Helene Teien. Grete Seip tok over ved årsslutt 2021.  

Medlemmer i ressursgruppe: Helene Teien, Grete Rynning-Seip, Mette Brenna, Tore 

Rangberg, Lena Mangen, Sølvi Ristvedt Molvik, Astrid Flagstad og Damian Pora.  
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Hjelpekorps 
 

Lokalråd og underverv 
● Korpsleder: Sølve Lucaz 

● Nestleder: Synne Brotnow 

○ Operativ leder: Damian Pora 

■ Transportleder: Espen Didriksen 

■ ATV-ansvarlig: Espen Didriksen 

■ Fagleder drone: Espen Didriksen 

■ Depotleder: Fredrik Ottesen 

■ Sambandsleder: Erling Francke-Enersen 

■ Nettbrettansvarlig: Erling Francke-Enersen 

■ Hytteleder: Bernt Follestad 

○ Administrativ leder: Synne Brotnow 

○ Kurs- og instruktørleder: Therese Dahl Kristensen 

○ Vaktansvarlig: Marie Marienborg Thon 

○ Frivilligkontakt: Kaya Tonn 

○ SoMe-ansvarlig: Marthe Bartholsen Hansen 

○ Fagleder ambulanse: Anita I. Rønsen 

○ Fagleder førstehjelp: Hanna Mangen 

● Rådsmedlem: Anita I. Rønsen 

● Rådsmedlem: Espen Didriksen 

● Varamedlem: Fredrik Ottesen 

 

Aktivitetstall 
● Lokalrådsmøter: Totalt 9 hvorav 6 ble avholdt digitalt  

● Korpskvelder:  Totalt 18 hvorav 10 ble avhold digitalt  

● Sanitetsvakter: 457.5 timer, fordelt på 43 vakter 

● Beredskap:  

○ Koronaberedskap på kadettangen: 20 timer 

● Ambulansekjøring for OUS RK-34: 665.75 timer, fordelt på 40 vakter 

● Aksjoner: 419.25 timer, fordelt på 57 utkallinger 

● Innmeldte 2021: 20 stk  

● Medlemstall: Totalt 29 operative og aktive medlemmer 
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Hjelpekorpset er den største frivillige aktøren i den 

norske redningstjenesten, og bidrar i lokalsamfunnet 

ved å samarbeide med politiet når noen blir meldt 

savnet. Våre mannskaper er i beredskap for dette hele 

døgnet, alle dager. Vi stiller klar med mannskap, utstyr 

og kjøretøy og samarbeider med andre hjelpekorps, 

samt andre organisasjoner som Norsk Folkehjelp og 

Norske Redningshunder, for å finne den savnede. I 

tillegg bidrar vi som sanitetspersonell på konserter, 

idrettsarrangementer og andre eventer i Bærum.    

2021 har vært nok et spesielt år for hjelpekorpset. Det startet med jordraset i Gjerdrum 

hvor vi bistod med både mannskap og kjøretøy. På grunn av pandemien har det vært 

utfordrende for oss å opprettholde normal drift. Det meste av planlagte arrangementer har 

blitt utsatt eller avlyst, noe som har hatt stor påvirkning på vår deltakelse som 

sanitetspersonell, som er en av våre hovedaktiviteter. Sanitetsvaktene på Nadderud og 

Øvrevoll er de eneste som har gått som normalt.   

I påsken var vår ATV i beredskap på 

Kadettangen for å støtte opp under økt 

tilstedeværelse på isen i Bærum pga. 

reiserestriksjoner. 

I juni flyttet depotet vårt tilbake til 

Bærum. Det har styrket vår beredskap i 

Bærum med kortere reisetider slik at vi 

kan bistå raskere på leteaksjoner og 

katastrofer. Det nye depotet har 

dessverre problemer med fukt og vi 

håper å finne en ny løsning for dette i året som kommer. 

Beredskapsambulansen vår har hatt enda et år med mye kjøring. Vi kjørte både pasienter som 

var antatt smittet med korona og andre kategorier av pasienter som ikke trengte avansert 

medisinsk behandling på vei til eller fra sykehus.  

Vi satt vår nye beredskapsambulanse i drift i starten av 2021. Det var en stor oppgradering 

fra den gamle, og vi regner med at den vil være med oss i mange år framover! 

På slutten av dette året har vi satt fokus på ny teknologi med droner. Det har blitt kjøpt inn 

to droner med støtte fra stiftelser. Dronene er tenkt å kunne bistå til å gjøre leteaksjoner 

mer effektive. Dette er et nytt og ukjent område for Hjelpekorpset, også på landsnivå, og vi 

er en av få korps som har dette. Det blir en stund før vi kan få alt på plass for å få dette 

operativt, men blir et spennende prosjekt framover. 
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2021 har vært et godt år for rekruttering med 20 nye som har meldt seg inn i Hjelpekorpset. 

Mange av disse har allerede begynt grunnrekken med kurs og vi håper å ha mange flinke 

godkjent i løpet av 2022. I løpet av andre halvdel av året har flere av våre medlemmer 

deltatt på diverse tilleggskurs for å styrke vår kompetanse i førstehjelp og leteaksjoner. 
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Oppvekst 
                       

FELLESVERKET 

Fellesverket er et aktivitetstilbud for ungdom mellom 

15 og 25 år. Fellesverket er åpent hver tirsdag, 

torsdag og fredag, og tilbyr en åpen møteplass der 

ungdom kan komme å få mat, spille, prate, treffe 

venner eller være med på våre sosiale aktiviteter, 

ofte arrangert av ungdom i TREFFPUNKT-

gruppen. Hver tirsdag og torsdag tilbyr vi leksehjelp. I 

tillegg tilbyr vi Gatemeglingsverksteder og andre utviklende workshops. 

Aktivitetens særpreg: Fellesverket er et aktivitetshus for ungdom og en del av en nasjonal 

satsning fra Røde Kors som er etablert i 14 byer rundt om i Norge. I Sandvika startet vi opp i 

august 2017, og har siden hatt en formidabel vekst. Fellesverkene ble etablert som et ledd i 

Røde Kors sitt forebyggende, inkluderende og integrerende ungdomsarbeid, og skal være et 

lavterskeltilbud til ungdom som tilbyr en uformell møteplass, leksehjelp, arbeidstrening, 

gatemegling og andre sosiale og/eller kompetansehevende aktiviteter. Ungdommer med 

ulik bakgrunn får et attraktivt sted å være, opplever felleskap og får mulighet til å skape og 

oppleve noe sammen med andre, uavhengig av bakgrunn og sosial status. Det er 

stort fokus på aktivitet for og av ungdom, stor grad av brukermedvirkning samt fokus på 

støtte til videreutvikling for den enkelte ungdom. 

Frivillige: Det er ca. 60 frivillige knyttet til Fellesverket. 15 frivillige til møteplassen, 20 

ungdomsfrivillige i Treffpunkt-aktiviteter, 20 leksehjelpere og 4 instruktører i gatemegling.   

Samarbeidspartnere: Fellesverket jobber tett mot kommunale aktører som SLT, Ungdom og 

Fritid, Utekontakten, Ungdomspatruljen, Minoritetsrådgiver, sosiallærere og helsesøstre. I 

tillegg samarbeider vi med Ung i jobb om arbeidstrening og jobbrelatert bistand. 

Aktiviteten i 2021: Også 2021 har vært preget av situasjonen samfunnet vårt befinner seg i. 

Uforutsigbarhet som følge av stadig endinger i smittetrykk og restriksjoner har nesten blitt 

hverdagen. Det er utfordrende å skulle balansere aktiviteten mellom smittevernsmessig 

forsvarlighet og det humanitære behovet blant ungdommene. Men, etter nesten 2 år med 

stadig endrede rammebetingelser har vi blitt gode på å finne løsninger og snu oss rundt. 

Gang på gang. Vi har blitt eksperter på smittevern: hygiene og avstandsregler. Også 

ungdommene har vist stor grad av forståelse for situasjonen. 

I 2021 har vi hatt perioder med total lockdown samt lange perioder med 

antallsbegrensninger. Dette har vi løst på flere måter: førstemann til mølla fungerer i 

perioder hvor begrensningene ligger på 50+, mens når vi kun kan samle 20 personer, har vi 

operert med påmelding – eller som nå i julen hvor vi har invitert inn faste kohorter. Takket 

være vårt registreringssystem har vi hatt full kontroll på besøkende, og ved smittetilfeller (3 

tilfeller) har vi kunnet respondere raskt og effektivt i smittesporingsarbeidet. 
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Røde Kors-huset har blitt et viktig samlingspunkt for etter hvert mange ungdommer. Her blir 

de sett, hørt, får mat og omsorg, leksehjelp og mye sosial kontakt. Når dette tilbudet 

plutselig uteblir oppleves det tungt for en del av dem. Vi har i perioder med lockdown vært 

mer aktive digitalt – men vårt fokus i disse periodene har vært uteaktiviteter: både det å 

rusle rundt i Sandvika og være tilstede for de som henger rundt – men også mer organiserte 

aktiviteter i nærområdet. Vi treffer færre ungdommer, men det er i hvertfall et tilbud til de 

som ønsker og trenger. 

Men tross situasjonen og alle restriksjonene, har Fellesverket stått stødig. Vi har nådd ut til 

veldig mange ungdommer og gjennomført mye bra aktivitet – både inne på huset og ute. Vi 

har hatt aktivitet i alle skolens ferier, vi har hatt 17 ungdommer på sommerjobb, tatt imot 

nye praksiselever fra Sandvika vgs, blitt godkjent som lærlingbedrift i barne- og 

ungdomsarbeiderfaget og vi har bygget opp en fantastisk gruppe med ungdomsfrivillige 

(Treffpunkt). Vi har utdannet nye instruktører i Gatemegling (blant annet vår første 

undomsinstruktør) og vår miljøarbeider har blitt godkjent som Endringsagent i negativ sosial 

kontroll og æresrelatert vold. Vi har bygget musikkstudio, danset og sunget – og vi har ledd 

og grått og stått sammen med ungdommene gjennom utfordrende tider. 

 

Aktivitetsleder: Cathrine Elger (leder for Fellesverket) 

Medlemmer i ressursgruppe: Anthony Kibet (miljøarbeider) og Osae Ashraf (miljøarbeider). 

 

MØTEPLASSEN OG TREFFPUNKT 

MØTEPLASSEN Åpen møteplass er den største aktiviteten på Fellesverket og er i all 

hovedsak et lavterskeltilbud hvor ungdom kan komme og henge og treffe andre 

ungdommer – med trygge voksne tilstede. I Sandvika har vi valgt å bruke TREFFPUNKT-

gruppen til å arrangere de fleste sosiale aktivitetene som gjennomføres her. Treffpunkt er 

ungdomsstyrt, og teller for tiden 15 aktive ungdommer i alderen 15 – 20 år. Treffpunkt-

gruppen lager selv aktivitetsplaner og vaktordninger – og gjennomfører forskjellige 

aktiviteter hver tirsdag og torsdag fra klokken 18:00. 

Frivillige: Det er ca. 20 frivillige “Husverter” og ca. 20 ungdomsfrivillige i Treffpunkt. 

Målgruppe: Ungdom 15 – 25 år.  

Samarbeidspartnere: Fellesverket jobber tett mot kommunale aktører som SLT, Ungdom og 

Fritid, Utekontakten, Ungdomspatruljen, Minoritetsrådgiver, sosiallærere og helsesøstre. 

Aktiviteten i 2021: Aktiviteten har vært underlagt forskjellige restriksjoner gjennom året, 

men vi har vært kreative og har stort sett klart å gi et tilbud i en eller annen form. I starten 

av året flyttet vi mye av aktiviteten ut for å kunne nå ut til flere. Fram mot sommeren åpnet 

samfunnet litt mer opp, og i hele sommerferien hadde vi et fantastisk vellykket prosjekt 

hvor vi ansatte 17 ungdommer som jobbet sammen med oss for å tilby morsomme 

aktiviteter til målgruppen, både på huset og ute. 
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Gjennom høsten har kreativt verksted vært veldig populært. Alt fra perling, maling og 

tegning til neglelakkverksted og henna-tatovering. Turneringer, spillkvelder samt kahoot og 

bingo har også vært populært.  

Fredager prøver vi å gjøre litt spesielle. I kafèen serveres det fast taco – og vi hatt større 

aktiviteter med dans og musikk. En del av dette er det igjen Treffpunkt som arrangerer, som 

for eksempel karaoke-kvelder eller Halloweenfest. Vi hadde også to fredager hvor vi 

inviterte inn Matata dance crew som hadde supermorsomme danseworkshops. Planen var 

også å ha en del konserter, men dette ble ikke gjennomført av smittevernsmessige grunner. 

I løpet av året stod også vårt nye musikkstudio ferdig, og vi kunne ønske Jonathan Castro og 

HipHop 101 velkommen som fast aktivitet hver tirsdag.  HipHop 101 har sine røtter i 

musikkrelatert ungdomsarbeid og har utviklet seg til å bli en utviklings- og læringsbase for 

unge artister som trenger veiledning innenfor tekstskriving, innspilling, promotering og 

oppfølging av eget verk. Ved å motivere de unges deltakelse gjennom musikk promoterer 

HipHop101 fellesskap, inkludering og møteplasser som bryter grenser.  

Mange ungdommer er interesserte i fotball, og en gruppe gutter er ansvarlige for å 

arrangere fotballkvelder, noe de var aktive med å invitere til hele våren og sommeren. Mot 

slutten av året startet vi også vårt eget fotballag «Fellesverket». De deltok på 1 cup i 

november. 

I forbindelse med åpningsdagene prøver vi å sette fokus på diverse feiringer. I 2021 inviterte 

vi til EID-feiring med ekstra god mat. Vi markerte PRIDE med å ha en uke med forskjellige 

kreative verksteder med mangfold som tema. Det samme gjorde vi til HALLOWEEN med 

gresskarskjæring, maskeverksted og halloween-fest. Både PÅSKE og JUL markerte vi med 

digitale quiz for å spre kunnskap. Til påske lagde en gruppe ungdommer digital påskekrim, 

og i adventstiden inviterte vi til juleverksteder og kakebaking. 

I de periodene med total nedstengning har vi hatt et stort fokus på uteaktiviteter. Vi er 

heldige med beliggenheten, og Løkkeparken som strekker seg fra huset og ned mot 

Sandvikselven egner seg veldig godt til grilling og kos. Det er benker og bord som kan brukes 

til mer kreative aktiviteter og det er gress til badminton, fotball og kubb. I tillegg er det to 

store utesjakkbrett som brukes til enkeltspilling eller turneringer. Våren 2021 investerte vi 

også i et bordtennisbord som brukes ute. Veien til Sandvikaelva er kort og med kanoer bak 

huset tar vi ungdommene med på padleturer ut til badesteder – eller bare på litt 

sightseeing. 

I tillegg til dette er Kadettangen og Kalvøya kun en liten spasertur unna, og vi har ofte i løpet 

av året samlet ungdommer og tatt de med ut dit, laget en base med bål og litt mat og 

arrangert aktiviteter i området. 

I tillegg har vi vært på Kolsåstoppen og flere turer til Høvikodden med bål og kos. 
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LEKSEHJELP  

LEKSEHJELP: drives som en del av Fellesverket hver tirsdag og torsdag.  

Frivillige: Det er ca. 20 leksehjelpere tilknyttet aktiviteten. 

Målgruppe: Leksehjelp er et tilbud til elever fra ungdomsskolen og videregående skole.  

Samarbeidspartnere: Leksehjelpen har et samarbeid med Norconsult om rekruttering av 

frivillige, særlig med realfagsbakgrunn. 

Aktiviteten i 2021: Leksehjelp i Bærum er en stor og vel-drevet aktivitet med omkring 25 

godt kvalifiserte leksehjelpere. Aktiviteten gjennomføres normalt sett som en del av 

Fellesverket hver tirsdag og torsdag mellom 16:00 og 19:00. 

I 2021 var leksehjelpstilbudet vårt digitalt fram til 10. mai, da startet vi opp igjen med fysisk 

oppmøte på Fellesverket. Dette ble opprettholdt helt fram til den siste nedstengningen 14. 

desember. 

Ved oppstart i august hadde vi en rekrutteringsrunde rundt på alle videregående skolene i 

Bærum for å informere om tilbudet. 

Aktivitetsleder: Kristin Groth 

 

GATEMEGLING 

GATEMEGLING er en fast aktivitet på Fellesverket. 

Frivillige: Det er 12 instruktører tilknyttet aktiviteten. 

Målgruppe: Ungdom mellom 15 og 25 år som besøker Fellesverket, eller som kommer via 

våre samarbeidspartnere. 

Samarbeidspartnere: Ung i jobb, Utekontakten, Ungdomspatruljen, Konfliktrådet, ActivYNG 

og Sandvika vgs. 

Aktiviteten i 2021: Tross situasjonen har Gatemeglings-gruppen vært aktive dette året. Vi 

har rekruttert en veldig engasjert aktivitetsleder som har fått til mye. På starten av året 

gjennomførte de 3 miniverksteder på Fellesverket. I mars/april deltok 3 av instruktørene på 

et digitalt instruktørverksted på Teams. Fra oktober arrangerte de et fullt 6-ukers 

konfliktversted for 10 ungdommer på Fellesverket.  I november gjennomførte de et 

miniverksted for AktivYNG i Asker. 

I tillegg til dette utdannet vi 6 nye instruktører: 3 voksne frivillige, 1 ungdomsinstruktør samt 

2 av våre ansatte. Gruppen var også representert på Hovedinstruktørsamling i Oslo i 

september samt Nasjonal GM-forum i november.                     

På slutten av året etter nye innstramninger samlet de mindre grupper av ungdommer til 

inspirasjonslek i kafèen med Gatemegling som tema. Leken har vært en god måte å 

informere om aktiviteten og for å rekruttere deltagere. 
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Aktivitetsleder: Nashira Christensen 

 

Barnas Røde Kors (BARK) 

Aktivitetens særpreg 

BARK er en møteplass med lavterskelaktiviteter for barn i barneskolealder (6-12 år). Det 

legges til rette for gode mestringsopplevelser, og barna skal kunne få nye venner og utvikle 

sosiale nettverk.  

BARK ble startet opp i nærområdet Skytterdalen på bakgrunn av forespørsel fra kommunen, 

og bygger på tett samarbeid med Skytterdalen gårdsstyre, men vi har det siste året også tatt 

imot barn fra andre områder som har blitt rekruttert gjennom jungeltelegrafen. 

 
Nøkkeltall/-info 

• Antall frivillige: 12  

• Antall deltakere: 75 

• Aktivitet gjennomføres ukentlig med 15 – 20 deltakere 

Aktiviteter i 2021: 

 

I starten av 2020 hadde vi som mål å få gjennomført aktivitet 2 ganger i måneden. Per i dag 

gjennomføres aktiviteten ukentlig på søndager. Aktiviteten har et sterkt frivilligteam og 

ansattressurser på bakken som sikrer kontinuitet av trygge voksenpersoner for både 

deltakerne og de foresatte. Gjelder 1x miljøarbeider 20% stilling, og 1x lærling barne- og 

ungdomsarbeider 15% stilling. Videre har de konsistente ansattressursene gitt oss mulighet 

til å skape tillit mellom Røde Kors og de foresatte, som har ført til at flere foresatte har blitt 

frivillig i BARK eller andre aktiviteter hos røde kors. 

 

Aktiviteten har vært konsistent gjennom hele året til tross for nedstengingene, hvor 

aktiviteten har kun vært avlyst 3 ganger i 2021. Aktivitetene blir i hovedsak gjennomført på 

huset, men vi har også vært på utflukter, vært på bowling, kino og på verksted hos 

Sjøholmen for å gi deltakerne varierte pedagogiske aktiviteter.  

 

Navn på aktivitetsleder: Najat Derraz 

 
 
 

Barnehjelpen 

Aktivitetens særpreg 

Krisesenter 
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Barnehjelpens langvarige samarbeid med Krisesenteret er unikt i Røde Kors. Det er få 

lokallag som har fått i gang «Barnehjelpen», med et tilbud for barn og unge på krisesenter. I 

tillegg til å organisere aktivitet for barn og unge utsatt for vold og traumer på krisesenteret. 

Vi gjennomfører aktivitet på tirsdager (leksehjelp) og torsdager (utflukt) 

Skytterdalen 

Skytterdalen 15 og 17 er to kommunale boligblokker i Bærum hvor det har lenge vært store 

utfordringer knyttet til boforholdene i disse blokkene, særlig for småbarnsfamilier. 

Barnehjelpen har aktivitet på stedet, hvor det er etablert leksehjelp for barn 1 gang i uken 

og arrangert Barnas dag med utflukter 1 gang i måneden. 

Aktiviteten i 2021:  

Krisesenter 

I 2021 har krisesenteret vært stengt for eksterne aktører til å gjennomføre aktivitet i 

forbindelse med Covid-19 og smittevernregler, det har derfor ikke blitt gjennomført 

aktivitet. Både leksehjelp på tirsdager og aktivitet på torsdager har nå startet opp igjen. 

Skytterdalen 

Barnehjelpen organiserte leksehjelp for barn og unge bosatt i Skytterdalen, 1. – 8. trinn, 
hvor vi gjennomfører aktiviteten i en bolig som vi har fått tildelt av kommunen. 
Leksehjelpen på skytterdalen når ut til 13 barn hver uke, og har også 5 frivillige til stede hver 
gang aktiviteten gjennomføres. Antall deltakere kan ikke øke lenger på grunn av mangel av 
plass.  
 

Juleaksjon 2021 

Bærum Røde Kors organiserte julegaveaksjon for barn og unge i Barnehjelpen. Det ble 

samlet inn over 200 gaver, som ble delt ut i samarbeid med kommunen og flyktningkontoret 

for å nå ut til flest mulig i kommunen med behov. Etter et utfordrende år, med mange 

restriksjoner i forbindelse med Covid-19 og begrenset tilbud for barn i Barnehjelpen, var 

gaveaksjonen noe ekstra hyggelig for alle! 

 
Samarbeidspartnere: Barnehjelpen har samarbeidsavtale med Asker og Bærum Krisesenter i 
Bærum kommune. Barnehjelpen BRK og Skytterdalen-prosjektet samarbeider med 
foreldrestyret i Skytterdalen og Bærum kommune, i forbindelse med aktivitet i 
Skytterdalen.  
 

Aktivitetsleder: Vanja Hellevik 

 

 

Fredagstreff med barn 
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Aktiviteten har vært på pause gjennom 2021. Planlagt gjenåpning: 11.02.2022 

 

Omsorg 
 

Besøkstjenesten 2021 

Aktivitetens særpreg: Besøkstjenesten har flere tiltak som retter seg mot ensomme og 

isolerte eldre, i og utenfor sykehjem, hvor formålet er å lindre ensomhet og sikre at den 

eldre har en meningsfylt og styrkende mellommenneskelig relasjon. 

 

Nøkkeltall 

• 112 én-til-én besøksvenner hos hjemmeboende og på 15 ulike bo- og behandlingsentre 
og omsorgsboliger 

• 12 bløtkakefester og en busstur ble arrangert i 2021 

• 11 frivillige er gruppeledere; de intervjuer frivillige, kartlegger søkere, kobler og følger 
opp 

• 184 aktive frivillige i Besøkstjenesten 

• Til tross for koronapandemien har vi klart å gi 38 ensomme eldre en besøksvenn 

• Ventelisten for å få en besøksvenn er nede i 35 søkere. Dette er nesten en halvering fra 
62 søkere på samme tid for ett år siden 

 

Aktiviteten i 2021: 

• 12 bløtkakefester med musikalske innslag er blitt gjennomført på 11 institusjoner – til 
stor glede for beboerne. 

• Èn busstur til Finnerudplassen med beboere fra 2 institusjoner ble gjennomført 
26.10.2021 i strålende høstvær. 

• Èn temakveld ble arrangert i løpet av året, den 25.10.2021 med tema: "Carpe Diem 
demenslandsby – i dialog med nærmiljøet i Landsbyen. Filosofien og hverdagen». Et 
inspirerende foredrag med Anne Grete Norrman, leder for landsbylivet i Carpe Diem. 
Foredraget ble etterfulgt av en omvisning i landsbyen. Det var ca 30 frivillige som deltok. 

• Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Bærum Røde Kors og Bærum kommune 
der hensikten er å avklare og kvalitetssikre samarbeidet mellom institusjoner og 
besøkstjenesten i Bærum Røde Kors. Per dags dato er 2 avtaler signert av Carpe Diem 
demenslandsby og Belset omsorgsboliger og aktiviteten er under utvikling. 

• En Sommerkampanje der de frivillige kunne ta med seg sin besøksvert på en aktivitet 
sponset av Bærum Røde Kors ble utlyst i mai 2021. Max beløp ble satt til kr 500,-.  10 
påmeldte, 8 gjennomførte aktiviteten. 

• Besøkstjenesten har gjennomført 11 møter i ressursgruppa, delvis på Teams og delvis 
fysisk tilstedeværelse i Røde Kors huset.  

• Pilotprosjektet "Treningsvenn" har ligget nede pga Corona pandemien i 2021. En 
treningsvenn skulle kombinere egen trening med å følge en annen som har behov for 
trening på et treningssenter men som av ulike grunner ikke får det til. 
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• Besøkstjenesten har fortsatt det 3-årige samarbeidet med Universitetet i Bergen og 
Bærum kommune, men med lav intensitet pga Corona situasjonen. Et teamsmøte ble 
avholdt 25.02.2021. Prosjektet hadde som et delmål å undersøke betydningen av 
frivillighet hos hjemmeboende demente. Prosjektet ble avsluttet oktober 2021, rapport 
vil komme i 1. kvartal 2022. 

 

Samarbeidspartnere: Helse og omsorg i Bærum kommune (bo- og behandlingssentre, 

omsorgsboliger, seniorsentre, hjemmesykepleie og Oppfølgingstjeneste psykisk helse og 

rus), Bærum Sykehus, Martina Hansens Hospital, Friskis & Svettis (på is) og Universitetet i 

Bergen. 

 

 

 

Utfordringer:  

• Å rekruttere frivillige, spesielt utfordrende er det å rekruttere frivillige til å besøke 
brukere med demens. 

• Å rekruttere gruppeledere.  

• Det har vært en utfordring for Besøkstjenesten i år med stengte institusjoner. Dette har 
ført til at vi etter mars ikke har kunnet gjennomføre noen gruppeaktiviteter og flere 
besøksvenner har ikke hatt mulighet til å besøke sine besøksverter. 

 

Utvikling, endringer m.m.: Færre koblinger i 2021 sammenlignet med 2020 pga 

koranapandemien. Det har vært jobbet med å bedre rutiner, system og kvalitet i tjenesten 

(en kontinuerlig prosess). Bærum Røde Kors Omsorg fikk 100 % ansatt ressurs i løpet av 

året. 

 

Aktivitetsleder: Liv Johansen  

Ressursgruppe: 

Liv Johansen (leder), Grete Branum (leder for gruppelederne for ordinære besøksvenner), 
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Kjersti Rypdal (leder besøksvenn med hund), Jorunn Brevik Thon (leder Tralletjenesten), 

Trine Røsand (ansattkoordinator fra 01.01.2021 til 05.07.2021, Henriette Sandvik fra 02.08 

til 05.11.2021 og Nashira Christensen fra 05.11.2021 til 31.12.2021). 

 

Besøksvenn med hund  

Aktivitetens særpreg: Besøksvenner som tar med egen hund for å besøke ensomme 

eldre på institusjon eller hjemme. 

 

Nøkkeltall 

Antall aktive frivillige: 12 

Antall potensielle (interesserte, ikke ferdig med Hundekurs): 14 

Antall på venteliste: 17 

  

Aktiviteten i 2021: 

• Besøksvenn med hund har i 2021 hatt 4 forhåndsvurderinger i samarbeid med Asker 
Røde Kors. Til sammen 6 ekvipasjer fra Bærum har blitt forhåndsvurdert og funnet ok til 
å ta hundekurs i 2021. 

• 4 ekvipasjer har deltatt på Hundekurs og ble godkjent i 2021. 

• Det har blitt planlagt flere re-godkjenninger, men av ulike grunner (hovedsaklig 
instruktørmangel) ble kun en gjennomført d.14. september. Bærum fikk da to re-
godkjente ekvipasjer, hvorav en med endret kategori. 

• Temakveld for besøksvenner med hund (men uten hund) har vært på plan siden 2020, 
men har blitt utsatt pga. koronasituasjonen. 

• 1-til-1 besøk har blitt gjennomført så godt som hele året; besøk på institusjon har fulgt 
institusjonenes retningslinjer. 

  

Nytt i 2021 

Besøksvenn med hund har begynt med gruppeaktivitet på På Carpe Diem Demenslandsby 

hvor vi siden juni har gått «i turnus» hver tirsdag kl 18. Seks ekvipasjer har deltatt i perioden 

der to og to har gått sammen. Først ute og så inne fra oktober.  

En historie fra Carpe Diem da ekvipasjene var på besøk på en avdeling med alvorlig demente 

beboere: 

En av de frivillige satte seg ned med en av dem som «våknet» litt da hun fikk øye på en av hundene. 

Beboeren kikket først på hunden, så på vår frivillige og sa: «Man skal være snill mot meg, selv om jeg 

glemmer og ikke finner de ordene jeg vil si.» De som jobbet på avdelingen den dagen ble svært 

overrasket, da de aldri hadde opplevd at beboeren hadde åpnet seg for en fremmed, eller at hun 

hadde klart å snakke i hele setninger med noen hun ikke kjente godt. 
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Samarbeidspartnere: Helse og omsorg i Bærum kommune (bo- og behandlingssentre og 

omsorgsboliger) og Asker Røde Kors  

  

Utfordringer: 

• Pandemien, nedstengelser og tilpasning til smitteverntiltak    

• Vi har endel potensielle besøksvenner med hund, men det er begrenset med plasser på 
hundekurs 

 

Aktivitetsleder: Kjersti Rød Rypdal   

Ressursgruppe/utvalg: Trine Branaas, Kristin Sørum, Marie Lindvard, Eva Larsen og Kjersti 

Rød Rypdal. 

  

 

Tralletjenesten 

Aktivitetens særpreg: tralletjenesten lindrer tung ensomhet på institusjon. De vi når ut til 

sier at det er et lyspunkt i tilværelsen når det kommer noen fra Røde Kors som selger noe 

godt til kaffen og som har tid til en liten prat. 

Aktiviteten i 2021: pga Corona har det vært en utfordring å få kiosktrallene i drift igjen. 

Aktivitetsleder Jorunn Brevik Thon har gått noen runder på Dønski i høst før aktiviteten igjen 

ble satt på pause av strengere smittevernregler i desember. 

Samarbeidspartnere: Bærum Sykehus, Martina Hansens Hospital og Bærum kommune.  

Utfordringer: Pandemien har medført stor nedgang i aktiviteten, og det er en stor 

utfordring å rekruttere nye frivillige til tralletjenesten.  

Utvikling, endringer m.m.: Pasientbiblioteket på Martina Hansens Hospital har blitt avviklet 

med bakgrunn i at det ikke lenger er det samme behovet som tidligere for en 

pasientvennordning. 

Aktivitetsleder: Jorunn Brevik Thon  

 
Ressursgruppe/utvalg: Deltar i Besøkstjenestens ressursgruppe. 
 

 

Visitortjenesten 

Antall frivillige: 35 visitorer pr.31.12.2021 - 6 visitorer på venteliste 
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Aktivitetens særpreg: Visitortjeneste har som mål å være en meningsfull sosial kontakt og 

et isolasjonsdempende tiltak for innsatte som sitter i varetekt eller er under soning. 

 

Aktiviteten i 2021:  
 

• 2021 har vært et vanskelig år for visitortjenesten ved Ila Fengsel fordi fengselet 
renoveres, med blant annet flytting av alle innsatte fra Ila til Ullersmo. I og med flytte fra 
Ila til Ullersmo var det flere av visitorene som ikke kunne delta på Ullersmo av ulike 
årsaker. Vi er i dag 35 visitorer, hvor flere vil vente til nyåpningen av Ila før de 
gjenopptar sin virksomhet. Visitorene har i disse dager igjen fått tillatelse til å besøke 
innsatte på Ullersmo. 

• Oppbygningen av Permisjonsvenn under Nettverk Etter Soning (NES) har resultert i at de 
i disse dager har startet denne tjenesten. Her har Tore Rangberg og Gisle Tunold deltatt 
aktivt. 

• Leder deltar også i Faggruppen Kriminalitet og Rus, i tillegg til å være medlem av 
Omsorgsrådet i Bærum Røde Kors. 

 

 

Utfordringer: 

• Pandemien og smitteutbrudd har medført at visitorer ikke har fått mulighet til å besøke i 
fengselet. 

• Vår årlige grillfest og julefest var heller ikke mulig å gjennomføre i 2021. 

• Temamøtene som vi har i april og oktober, er det heller ikke blitt noe av i år, med 
samme begrunnelse. 

 

Leder for Visitortjenesten i Bærum Røde Kors: Tore Rangberg 

Visitorrutvalget: Gisle Tunold, Ragnhild Sohlberg og Tore Rangberg. Fra Ila fengsel: Gøran 

Nilsson (fungerende leder Ila) og Sigrun Hermannsdottir (fengselsprest Ila). 

 

 

Vitnestøtte 

Antall frivillige: 9 vitnestøtter pr.31.12.2021 

Vitnestøttene yter bistand til vitner i en rettsak ved medmenneskelig støtte og praktisk 

informasjon og veiledning. 

Aktiviteten i 2021:  

Dessverre har aktiviteten ligget nede i hele 2021 p.g.a. koronapandemien. De 3 nye 

vitnestøttene som ble tatt inn i jan. 2020 er derfor enda ikke kommet i gang. I et par tilfeller 

er et vitnestøtte innkalt for å bistå et vitne. Kontakt med vitnestøttene har skjedd pr. mail 

dette året. 
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I løpet av 2021 har det vært arrangert 2 større samlinger: 

Domstoladministrasjonen og Røde Kors: En ny digital hverdag 13.-14. des. 2021.  

Seminaret var for gruppeledere/aktivitetsledere fra Røde Kors og 1 ansatt fra hvert 

domstoldistrikt. Flere av distriktene hadde hatt begrenset vitnestøtteaktivitet i løpet av 

pandemien. I Hordaland har de startet et prosjekt med Digital vitnestøtte. 

Samling for vitnestøtter i Stor-Oslo 13.nov.2021. Formålet med samlingen var å bli kjent på 

tvers av distrikt og lokal tilhørighet, lære av hverandre og utvikle vitnestøtte.  Kun 2 

vitnestøtter deltok fra oss. 

Samarbeidspartner: Ringerike, Asker og Bærum tingrett. 

Ringerike tingrett ble slått sammen med Asker og Bærum tingrett i 2021, men sakene i 

Ringerike behandles fortsatt i Hønefoss og får ikke betydning for våre vitnestøtter. 

Utfordringer: Kunne starte opp igjen aktiviteten så raskt som mulig, med de 

koronarestriksjoner som kreves.  Spesielt viktig er det at de nye vitnestøttene får komme i 

gang. Disse trenger nok spesiell oppfølging siden det er gått nesten 2 år siden opplæringen.  

Det arbeides også for å kunne ha digital vitnestøtte. Her må det evt. opplæring til for de som 

ønsker å delta, men det skal være frivillig. 

Det må løpende vurderes hvor mange vitnestøtter som trengs. Målet har vært å dekke fulle 

dager slik at både straffe- og sivilsaker dekkes. Hvis flere saker kommer til å gå digitalt, er 

det ikke sikkert at dette blir nødvendig, men det vil kunne svekke muligheten for å «plukke 

opp» vitner ved sivilsaker. Disse får vi ikke meldt på forhånd, noe det arbeides med. 

Utvikling, endringer m.m.: Utviklingen går sannsynligvis mot at flere rettsaker går digitalt. 

Tingretten knyttet til Asker og Bærum er midlertidig flyttet til brakker på Kjørbo p.g.a. 

bygningsarbeider i Sandvika. 

 Aktivitetsleder: Gerd Blydt Bjerkaas  
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Migrasjon 
 

Migrasjonsfeltet består av 7 faste aktiviteter. I tillegg til faste aktiviteter har vi gjennomført 

3 prosjekter dette året. Detaljert info om både faste aktiviteter og prosjekter er beskrevet 

nedenfor.  

Norsktrening 

I 2021 ble det gjennom året tilbudt Norsktrening i to perioder; bare digitalt i vårsemesteret, 

mens det høsten ble gjennomført på RK-huset, med ulike rammer i ht. smittevern, hver 

periode med sine krav og sitt særpreg. Også dette året har vært meget krevende for 

ressursgruppen og øvrige frivillige, og for deltakerne. På slutten av året ble aktiviteten helt 

satt på pause. Situasjonen medførte også at vi i perioder måtte trekke ekstra på ansatte 

tilretteleggingsressurser. 

Nøkkeltall/-info 

Antall frivillige: Ved utgangen av 2021 har aktiviteten 29 registrerte trenere i tillegg til 4 som 

er under opplæring. Inkludert ressursgruppe, samt trenere som sluttet i løpet av året, var i 

alt 41 frivillige tilknyttet aktiviteten i løpet av 2021. 

I høstsemestret ble det invitert til to fagkvelder, sammen med de andre migrasjons-

aktivitetene. Toril Kristin Sjo snakket om andrespråksopplæring og Cathrine Bjordal snakket 

bl.a. om kompetansekartlegging og karriereveiledning. Begge kveldene var fulltegnet. 

I vårsemesteret var det ikke rammer for å invitere til faglig påfyll på RK-huset. 

For nye trenere ble opplæring med hospitering gjennomført. Oppsummerende 

introduksjonssamling blir gjennomført i januar 2022. 

Antall deltakere: Norsktrening greide i 2021, et år med nedstenging og bare digitalt tilbud 

hele vårsemesteret, å gjennomføre et tilbud i 90 % av de planlagte kveldene. Antall 

deltakere og grupper varierte i de ulike periodene, se nærmere nedenfor. Totalt i 2021 

hadde Norsktrening 1127 deltakere, mot 1234 totalt i 2020. Dette er tilnærmet halvert fra 

2019, som var siste «ordinære» år. 

Aktivitetens særpreg  

Norsktrening i Bærum RK ble startet høsten 2014 og har nå gjennomført 14 semestre. 

Aktiviteten var gradvis økende til og med 2019. Norsktrening er gruppebaserte, uformelle og 

sosiale treff. Gruppene består ordinært av tre til fem deltakere som er på samme språknivå, 

og en frivillig norsktrener. Det legges mest vekt på muntlig norsk dagligtale. Tilbudet retter 

seg mot deltakere nesten uten forkunnskaper i norsk, som snakker litt norsk, eller som 

ønsker å finslipe språket. Aktiviteten organiseres som dropp-inn. 

Ordinært gjennomføres aktiviteten på Røde Kors-huset i Sandvika, mandager og onsdager 

kl. 17.30-19.30. Deltakerne fordeles på grupper etter de tre språknivåene. Deltakerne er 

flyktninger og andre migranter. 
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Nærmere om aktiviteten i 2021 

Våren 2021 

Hele dette semesteret ble Norsktrening gjennomført digitalt. Opplegg, erfaring og praktisk 

gjennomføring fra 2020 ble lagt til grunn. Whereby ble fortsatt brukt som plattform, med 

seks grupper med inntil fire personer i hver. Digital Norsktrening er mer intens og uten 

pause. Kveldene ble derfor satt til omkring én time. 

Ressursgruppen inviterte til erfaringsutveksling på Whereby en gang i løpet av våren. 

Deltakelsen og utbyttet var begrenset. 

Deltakelse våren 2021: Denne digitale perioden fikk noe flere deltakere enn i 2020, særlig 

frem til påske, med et ukentlig snitt på 32 deltakere. Etter påske ble aktiviteten mer laber, 

med et ukentlig snitt på bare 18 deltakere. I alt var det 502 deltakere denne våren, mens det 

var 15 trenere som deltok. 

Gjennom denne perioden med digitalt tilbud var det også, som i 2020, deltakere fra andre 

deler av landet og fra utlandet. Dette ble også en faktor for mindre «nærhet» i gruppene. 

Oppsummert: Digital norsktrening medførte fortsatt en begrensning i frivillige som 

ønsket/var komfortable med å delta. Facebooksiden som ble opprettet 2020; 

https://www.facebook.com/NorsktreningBRK/ , var inngang for å delta. De som deltok, ga 

uttrykk for enkel tilgjengelighet. Det fysiske fellesskapet og samholdet ble løftet frem som et 

savn. Begrensningen i mulig materiellbruk, særlig på lavere språknivå, ble pekt på. Også 

utveksling av erfaringer, tips, idéer trenerne imellom ble savnet. 

Høsten 2021 

F.o.m. 23. august ble det igjen tilbudt ordinær Norsktrening på Røde Kors-huset, men med 

de vesentlige begrensninger som fulgte i ht. gjeldende smittevernregler og -anbefalinger. 

Opplegg og erfaringer fra 2020 ble lagt til grunn. Pausene – det viktige sosiale elementet – 

kunne ikke gjennomføres som vanlig; alle måtte bli ved sitt bord og i sitt rom. Med 

imponerende positiv innstilling fra frivillige og deltakere fungerte kveldene under 

omstendighetene meget godt. 

Fra oktober ble smittevernreglene lempet, og Norsktrening kunne gjennomføres etter 

intensjonene; med samlede pauser med kaffe/te, kjeks og sosial mingling. Bekjentskap og 

kontakter ble utviklet på tvers av gruppene. 

Pr. 6. desember ble Røde Kors-huset igjen nedstengt. Den tradisjonelle juleavslutningen for 

Norsktrening måtte dermed avlyses – til stor skuffelse for alle. 

Deltakelse høsten 2021: I alt 625 deltakere, i gjennomsnitt 44 pr. uke. Avhengig av språknivå 

var det 2-5 deltakere i gruppene. Stemningen var meget god og oppleves som en trygg sosial 

arena. Ca. 20 trenere deltok hver uke og fire fra ressursgruppen. Det var god pågang av nye 

deltakere, og romkapasiteten ble fullt utnyttet. 

https://www.facebook.com/NorsktreningBRK/
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Røde Kors mottok før sommeren en betydelig ekstratildeling fra Norges Røde Kors/IMDi til 

styrking av Norsktrening, herav kr. 150 000 for å styrke Norsktrening i Bærum RK. Videre fikk 

Bærum RK kr. 50 000 for å bidra i utvikling av veileder for digital norsktrening. 

For å styrke kvaliteten i aktiviteten Norsktrening ble det, etter innspill fra trenerne, innkjøpt 

mer materiell. Videre ble det lagt til rette for en litt rausere markering for trenere og 

deltakere ved oppstart høsten 2021, og i gjennomføring av semesteret. Ressursgruppen 

vurderte dette som vellykket – etter lang tid med krevende rammer for aktiviteten. 

Aktivitetsleder bidro til ansattes deltakelse i arbeidet med veileder for digital Norsktrening. 

Øvrige midler av ekstratilskuddet ble disponert av Bærum RK for øvrig. 

Trenernes vurdering av året kan oppsummeres omtrent som i 2020: Et digitalt tilbud er 

«bedre enn ingenting». Ordinært fysisk samlet tilbud er bedre bl.a. pga. det viktige sosiale 

aspektet, mer levende språktrening, flere muligheter for variasjon i metodikk. Det digitale 

tilbudet traff en annen deltakergruppe enn vanlig; fra hele landet og utenfor landet, samt 

flere arbeidsinnvandrere. Digitalt tilbud gjør det vanskeligere å fordele deltakere til riktig 

nivå. Det var tekniske problemer (utstyr, sted) blant deltakerne. Det ble gjennom våren 

snakket en del om pandemirelaterte emner. Trenernes inntrykk var at deltakerne var greit 

informert. Å snakke om hyggelige ting ble understreket gjennom hele 2021. 

Uttalelser fra trenere: “Språket er nøkkel til å greie seg i det norske samfunnet, derfor er det 

meningsfylt å bidra til at flere blir bedre til å snakke norsk”. “Ofte føler jeg at jeg er den 

heldige som treffer så mange engasjerte positive mennesker – det blir mye smil og latter i 

praten”. “Det viktigste er å bidra til god stemning og at deltakerne selv snakker mest mulig 

norsk hverdagsspråk”. 

Deltakernes sammensetning: Nedstengninger og begrensninger pga. pandemien førte til 

redusert aktivitet også i 2021 sammenliknet med «vanlige» år. Totalt antall deltakere i 2021 

var litt under halvparten av antallet i 2019. Fordelingen kvinner/menn, vanligste morsmål og 

i noen grad alderssammensetning er forskjellig når aktiviteten foregår digitalt og «vanlig». 

Våren 2021 var fordelingen kvinner/menn 70/30. Det er klart flest deltakere i 

aldersgruppene 30-39 og 40-49. De vanligste morsmålene er urdu, bengali, ungarsk, thai, 

kinesisk og polsk. Høsten 2021 fordelte kvinner/menn seg med 57/43. Aldersgruppen 30-39 

var klart størst, men det var nå en mye større bredde i fordeling også på de andre 

aldersgruppene. De vanligste morsmålene var nå arabisk, tigrinja, polsk, malayalam og 

persisk. Spesielt på den ordinære norsktreningen er det flere faste deltakere, og flere som 

deltar både mandager og onsdager. Deltakerne bor også i all hovedsak i Bærum. Dette er 

med på å skape gode fellesskap også utenfor RK-huset. 

Gjennomføring: Det har gjennom året vært forsøkt å holde god kontakt med alle de frivillige 

i aktiviteten, via e-post. Det har hele tiden vært nye, uventede utfordringer for trenere og 

aktivitetsleder. Ekstra gledelig var det at de to fagkveldene kunne avholdes. Den gode 

støtten fra ansatt tilretteleggingsressurs har også i 2021 vært viktig, spesielt i periodene 

med digitalt tilbud. 

Utfordringer: Det forventes dessverre at helt vanlig NT ikke vil kunne starte opp igjen med 

det første. Det er utfordrende å holde fellesskapet oppe når man ikke møtes eller kan være 
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sammen. Noen trenere forventes å ikke komme tilbake før pandemien er erklært over, og 

samfunnet er åpnet opp igjen. Også å holde motivasjonen oppe; hos de trenerne som har 

holdt ut og de som etter hvert har en lang pause, er krevende. Det har vært en betydelig 

større belastning på aktivitetsleder og resten av ressursgruppen. Med en digital løsning er 

det vanskelig å følge med på kvaliteten i tilbudet, og å få tilbudt faglig påfyll og støtte. 

Aktiviteten og dens frivillige er lite egnet for å gjøre dette på f.eks. Teams. 

Vi går inn i det nye året med en dyktig trenergruppe som er imponerende positive til å 

gjennomføre ordinær Norsktrening. Ressursgruppen suppleres i 2022 med en ny frivillig, 

men er sårbar. Gitt at Norsktrening i 2022 kan gjennomføres med tilnærmet ordinær drift, 

håper vi å kunne øke aktiviteten igjen. Dette forutsatt at vi klarer å øke antallet aktive 

trenere noe og beholde stabil og tilstrekkelig romkapasitet. 

Aktivitetsleder: Birthe C. Hansson 

Medlemmer i ressursgruppe: Aud Carelius, Randi Aakvaag, Cecilie Bjørnstad, Nina Rindahl 

(fra høsten 2021). Videre bidro Julie Edwards og Nada Aledelbi denne høsten. 
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Flyktningguide / Familiekobling 

 

Flyktningguiden kobler flyktninger med frivillige for å gjøre overgangen til det norske 

samfunnet lettere. Aktiviteten består av både enkeltkoblinger (en-til-en) og 

familiekoblinger.  

Nøkkeltall/-info 

• Antall frivillige: ca 50.  

• Antall deltakere: ca 40 

• Ca 30 aktive par til enhver tid som møtes mellom 2-4 ganger per måned 

• Ressursgruppe bestående av 8 personer 

• 19 koblinger, herunder 18 enkeltkoblinger og en familiekobling. 

Aktivitetens særpreg 

• Bidra til integrering og at flyktninger lærer seg mer om det norske samfunnet generelt 
og sitt lokalmiljø spesielt  

• Hjelpe flyktninger å bli bedre i norsk 

• Hjelpe flyktninger å få et kontaktnett i sin kommune  

• Aktivisere flyktninger så de kommer ut av isolasjon og ensomhet   

• Gi nordmenn som ønsker å bidra til integrering et konkret tilbud og gi dem muligheten 
til å bli kjent med en fra en annen kultur   

 

Aktiviteter 2021 

• I 2021 ble det foretatt 19 koblinger totalt, herunder 18 enkeltkoblinger og en 
familiekobling. Dette var færre enn planlagt, og skyldes i hovedsak at vi i perioden 
februar til august ikke kunne gjennomføre koblinger på grunn av pandemien.  

• Ressursgruppen har hatt flere møter for å sikre god kvalitetsmessig drift av aktiviteten. 

• De siste par-tre årene har ressursgruppen innført et opplegg for oppfølging av guider 
gjennom guideperioden ved at hvert «kull» som blir koblet (6-8 par) får en fast 
kontaktperson i ressursgruppen. Dette er videreført gjennom 2021, slik at alle par har 
hatt en dedikert person i ressursgruppen som følger dem opp gjennom året, samt er 
tilgjengelig for spørsmål og veiledning.   

• Ressursgruppen/administrasjonen har sikret at eksisterende guider har fått tilstrekkelig 
informasjon om hvordan man kan gjennomføre aktiviteter i henhold til smittevernregler 

• Ressursgruppen har gjennomført en kampanje for å rekruttere tidligere guider til å 
utføre et nytt oppdrag. På denne måten har vi fått rekruttert flere erfarne guider til å ta 
et nytt oppdrag. 

• Flyktningguiden har gjenopptatt et samarbeid med Stabæk fotball – som gir deltakere og 
guider tilbud om å delta på et utvalg av Stabæk fotball sine hjemmekamper. 

• Guider og deltakere har fått tilbud om å delta på fellesaktiviteter, herunder 
Søndagsturer (i samarbeid med Aktivitetsgruppa Flerkultur i Bærum Røde Kors) og en 
fottur med overnatting på Kikutstua i Nordmarka (sommeren 2021). 
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• Guider fikk julen 2021 tilbud om gratis kinobilletter så de kunne gå på kino sammen med 
deltakeren sin (som et alternativ til aktiviteter på huset som ikke var mulig grunnet 
koronarestriksjoner) 

• Administrasjonen har hatt møte med hver enkelt rådgiver på Flyktningkontoret i Bærum 
kommune for å gå igjennom deres deltakere og eventuelt behov for guide (sikring av at 
alle som ønsker får tilbud om guide). 

 

Samarbeidspartnere: Flyktningguiden drives av Bærum Røde Kors i tett samarbeid med 

Flyktningkontoret i Bærum kommune. Kommunen bidrar med økonomisk støtte, tilgang på 

deltakere samt faglig støtte ved behov.  Koordinator på migrasjon har løpende dialog med 

Flyktningkontoret i Bærum kommune + faste møter gjennom året. 

Utfordringer: Det har vært en utfordring å rekruttere nok guider, og da særlig til 

familiekoblinger. Ressursgruppen vil i 2022 jobbe aktivt med rekruttering av guider (både 

tidligere guider og nye). 

Justeringer p.ga koronasituasjonen: Som i 2020 ble aktiviteten også i år satt på pause store 

deler av året. I perioden februar-august ble ikke intervjuer, koblinger og fellessamlinger 

mulig å gjennomføre. Alle guider ble holdt løpende informert fra sin gruppeleder og 

oppfordret til å holde kontakt med sin deltaker på telefon/digitale plattformer og/eller 

utendørs. Fra august ble alle aktiviteter innenfor Flyktningguiden startet opp igjen på 

tilnærmet vanlig måte med intervjuer og koblinger og samlinger. Flere av guidene ønsket å 

forlenge koblingsperioden utover et år – og dette førte til at vi til enhver tid har hatt flere 

aktive koblinger enn det vi hadde hatt dersom vi ikke hadde hatt forlengede 

koblingsperioder. 

Navn på aktivitetsleder: Britt Hveem 

Navn på medlemmer i ressursgruppe: Inger Johanne Luitjens (nestleder), Morten Kongsøre, 

Jesper Børs-Lind, Kjell Struksnes, Ariel Skjørten, Niels Vøien, Nina Strøm Christensen 

(ansattkoordinator). 
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Damedag 

Nøkkeltall/-info 

• Antall frivillige: 12  

• Antall møter og deltakere: Fom 31.8. tom 30.11.2021 = 13 møter med totalt 287 

deltakere dvs i gjennomsnitt 22 pr gang. Damedag har utover denne perioden vært 

stengt pga smittevernregler. 

Aktivitetens særpreg 

• Få innvandrerkvinner ut av isolasjon 

• Skape en hyggelig og sosial arena hvor kvinnene kan knytte nye kontakter med 

kvinner med samme eller en annen kulturbakgrunn 

• Bli kjent med etnisk norske kvinner som er frivillige 

• Forbedre og praktisere norskkunnskaper. Gruppevis norsktrening i 3 skoletimer. Ca 4 

elever pr lærer. Ferdighetene i norsk varierer. Deltakerne deles i henhold til 

ferdighetene, flest grupper med lavt nivå og en gruppe med høyt nivå 

• Delta i praktiske gjøremål 

• Bidra til integrering og kjennskap til det norske samfunn 

• Håndarbeid, strikking, søm og matlaging. Hjelp og undervisning i håndarbeid. 

Utveksling av teknikker. Mange syr og strikker til familien 

Aktiviteter i 2021: Pga korona ble ingen interne eller eksterne aktiviteter som var planlagt i 

2021 gjennomført. 

 

Utfordringer i 2021: Tilpasse Damedag etter smittevernreglene. Få tilbake deltakere og 

frivillige etter nedstengingen. Usikkerhet rundt korona, opprettholde den positive 

stemningen, ta vare på frivillige og deltakere. 

 

Spesielle opplevelser: Det har vært spesielt å holde Damedag oppe under pandemien. For å 

kunne holde avstand har vi fordelt deltakere og frivillige over flere rom enn tidligere. Vi har 

omorganisert lunsjserveringen til en smittevernvennlig servering. Begge deler har fungert 

bra, men det er trist at ikke alle kan være sammen i lunsjen. 2021 har vist at selv om 

Damedag var stengt lenge, var det ikke vanskelig å få tilbake deltakere da vi åpnet 31. 

august. Det har vært stor pågang, særlig til norsktrening. Vi har måttet dele opp i enda 

mindre grupper enn i 2021. Vi har derfor tatt inn en ny frivillig i 2021. 

 

Navn på aktivitetsleder: Tore Karin Bauer 

 



   

 

31 

 

 

 

Norskundervisning for kvinner 

Nøkkeltall/-info 

• Antall frivillige: 11  

• Høsten 2021 har vi hatt rundt 60 deltakere fra 25 forskjellige land  

Aktivitetens særpreg 

• Deltakere får plass etter søknad  

• De fleste deltakerne bor i Bærum 

• Undervisningen foregår hver torsdag på Røde Kors-huset i Sandvika fra kl 10:30 – 13:30  

• Vi bruker læreverkene «Hei», «På vei» og «Stein på stein», alle fra Cappelen Damm  

• Vi underviser etter det felles europeiske rammeverket for språk: A1 – begynnernivå, A2 

– elementært nivå, B1 – mellomnivå.  

• Flere av deltakerne befinner seg mellom B1 og B2, men synes de får mye ut av 

undervisningen likevel.  

• Vi følger skoleruta i Bærum 

Aktivitet i 2021:  

Våren 2021 var samfunnet stengt ned på grunn av koronapandemien og det lot seg ikke 

gjøre å ha undervisning på Røde Kors-huset. Vi skjønte at nedstengningen førte til et stort 

savn for mange av deltakerne våre, og de frivillige kommuniserte med mange av dem på 

mail, sms og gjennom telefonsamtaler. Noen møtte også enkeltdeltakere til tur ute, og én 

gruppe gjennomførte digital undervisning hver uke. De frivillige har hatt god kontakt på 

mail. Vi møttes også til turer og lunsj flere ganger i løpet av våren. 10. juni inviterte vi 

deltakerne våre til å møtes på Kalvøya som vi også gjorde i 2020. Det ble en vellykket stund 

med oppgaver og god sosial kontakt; - noe både deltakere og frivillige satte stor pris på. 
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Første undervisningsdag i høst var 26. august, og vi hadde normal undervisning i 14 uker 

fram til alt igjen ble satt på pause i desember. Vi har startet dagen med en fellesdel med 

forberedte og aktuelle temaer presentert av aktivitetsleder. Det har møtt fra 25 til 40 

deltakere til undervisningen. Deltakerne har vært delt i åtte grupper hvor fire følger «På 

vei», to «Stein på stein» og to «Hei». I løpet av 2021 har vi fått bevilget penger til innkjøp av 

nye lærebøker. Pr desember 2021 har vi ikke lenger venteliste. De som meldte seg i løpet av 

pandemien, har fått tilbud fra oss. 

 
Aktivitetsleder: Liv Gamre  
 

 
 

 

Aktivitetsgruppen Flerkultur 

Nøkkeltall/-info 

• Antall frivillige: 4 

• Antall deltakere: ca 80 

• Antall aktiviteter: 9 søndagsturer + en overnattingstur 
 

Aktivitetens særpreg 

• Aktivitetsgruppen Flerkultur organiserer felles opplevelser for frivillige og deltakere   

• Bidrar til at deltakere blir kjent med Bærum og hvilke tilbud som finnes i kommunen  

• Gir deltakere og frivillighet fellesskap og legger til rette for lavterskel aktivitet 

• Økt inkludering og bedre folkehelse gjennom turer/fysisk aktivitet 

• Kjennskap til turer i Bærum og omegn  
 

Aktivitet i 2021: I 2021 har fokus vært på turer, og det har blitt gjennomført 9 søndagsturer - 

noen av disse i egen regi og noen i samarbeid med Bærum Turlag. I tillegg har det blitt 

gjennomført en lengre fottur i Nordmarka med overnatting på Kikutstua. Turen var 

fulltegnet med 16 deltakere, og bestod av fottur, felles måltider (inkludert middag på 

kvelden ved ankomst til hytta) og sosiale aktiviteter.  
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Utfordringer: Vi har ikke gjennomført andre aktiviteter enn turer dette året. Dette er både 

p.ga mangel på frivillige/aktivitetsleder, men også p.ga koronasituasjonen. Vi vil fortsette å 

videreutvikle aktivitetsgruppa, inkludert flere fellesaktiviteter for deltakere i øvrige 

migrasjonsaktiviteter.  

Aktivitetsleder (for turdelen av denne aktiviteten): Vigdis Tronrud 

 

 

Mentorordningen 

Mentorordningen er en ordning der frivillige mentorer støtter deltakere (flyktninger og 

innvandrere) i prosessen med å komme inn på arbeidsmarkedet. 

Nøkkeltall/-info 

• 24 medlemmer i mentorgruppen, hvorav 19 er frivillige mentorer (økt med 12 nye 
mentorer i 2021) 

• 11 mentormøter og 15 møter i styringsgruppen 
 

Aktivitetens særpreg 

• Hensikten med programmet er å støtte, inspirere og motivere flyktninger og 
innvandrere på vei inn i arbeidslivet.   

• Bistå flyktninger og innvandrere med å få et kontaktnett.  

• Aktivisere flyktninger og innvandrere så de kommer ut av isolasjon og ensomhet  

• Gi frivillige som har erfaring fra arbeidslivet og ønsker å bruke denne erfaringen til å 
bidra til integrering et konkret tilbud der de kan dele av sin kompetanse.  

• Deltakerne rekrutteres fra NAV, Røde Kors og fra Voksenopplæringssenteret.  

• Ønske om å utvide programmet med flere mentorer og deltakere på sikt. 
 

Aktivitet i 2021 

• Har gjennomført 11 mentormøter digitalt eller fysisk. 

• Har gjennomført 15 møter i styringsgruppen 

• Har laget en presentasjon for eksterne om mentorprogrammet  

• Har hatt 13 møter med eksterne for å gjøre mentorprogrammet kjent 
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• Har introdusert mentorordningen på NAV sin tiltakshalvtime (for ca 200 ansatte) 

• Har laget en ny brosjyre om mentorprogrammet 

• Har hatt en reportasje i Asker og Bærum Budstikke om mentorprogrammet 

• Har hatt fagpåfyll fra Karrieretjeneste i Asker og Bærum 

• Har hatt opplæring av nye mentorer 

• Har laget en resultatoversikt fra mentorprogrammet, presentert på fagdag for NAV 
Bærum og Asker 

• Har hatt tett samarbeid med NAV, Røde Kors og Voksenopplæringen i rekruttering av 
nye deltakere. 

• Flere representanter fra mentorordningen deltok på IMDis årskonferanse “Innvandrere 
og arbeidsliv: å bryte barrierer”. 

• Koronasituasjonen har ført med seg færre fysiske møter. 
 

Aktivitetsleder: Aud Blaker 

Medlemmer i ressursgruppe (kalt styringsgruppe): Glenn Olsen, Jan Jakobsen, Sten Anders 

Berge, Line Harr Steinvik, Nina Strøm Christensen (ansattkoordinator). 

 

 

Møteplass for menn 

Møteplass for menn er en ny aktivitet i Bærum Røde Kors som startet opp i juni 2021. 

Bærum Røde Kors har i mange år hatt to dagtilbud for kvinner (Damedag og Norsktrening 

for kvinner), men det har ikke vært et lignende tilbud for menn. Basert på vår erfaring med 

migranter og etter diskusjon med Bærum Kommune ble det besluttet å starte et arbeid for å 

få på plass et tilbud til menn som ønsker meningsfulle aktiviteter på dagtid. 

Nøkkeltall/-info 

•  6 frivillige 

• 23 deltakere fra mange ulike land 

 Aktivitetens særpreg 

Hovedformålet med dette tilbudet er; 

• Å bidra til å redusere isolasjon og ensomhet 

• Bidra til integrering og kunnskap om det norske samfunn 

• Forbedre og praktisere norskkunnskaper 
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• Skape en trygg, hyggelig og sosial arena hvor menn kan knytte nye kontakter med menn 
med samme kulturbakgrunn eller menn fra andre kulturer 

• Bidra til meningsfulle aktiviteter på dagtid 
 
Aktivitet i 2021 

En gruppe frivillige startet forberedelser i mai, herunder informasjon til relevante 

samarbeidspartnere (Flyktningkontoret, NAV og Voksenopplæringen) for rekruttering av 

deltakere. Første samling ble avholdt i mai med 4 deltakere. Tiden frem til sommeren ble i 

hovedsak brukt til planlegging av aktivitet i frivilliggruppen samt med noen deltakere, og vi 

fortsatte med rekruttering til over sommeren da det viste seg at vi trengte mer tid til 

rekruttering enn vi hadde planlagt for (også grunnet korona).  Ny “formell” oppstart ble satt 

til 13 september. Etter dette har det vært ukentlig Møteplass for menn høsten og vinteren 

2021 med unntak av de to siste gangene i desember da Røde-Kors-huset i Sandvika var 

stengt på grunn av nasjonale korona-restriksjoner. I løpet av høsten ble den faste dagen 

endret fra mandag til onsdag etter ønske fra flere av deltakerne. 

Det ble gjennom høsten gradvis rekruttert flere frivillige og flere deltakere. Totalt har mer 

enn 20 deltakere deltatt på møteplass for menn, og frammøtet til hvert enkelt møte ligger 

på 5-10 deltakere. Flere av deltakerne kommer fast hver gang. Deltakerne har variert 

nasjonalitet, alder og språknivå, og vårt inntrykk er at deltakerne trives godt med 

møteplassen og synes det er nyttig og hyggelig. Noen av deltakerne har også bidratt til 

rekruttering ved å informere venner om dette tilbudet. 

Form og innhold i aktiviteten var under utvikling gjennom høsten. De fleste møtene skjer på 

Røde-Kors-huset i Sandvika hvor det er en enkel, felles lunsj, før et relevant tema 

presenteres, eksempelvis norsk skolevesen eller norsk forvaltning. Presentasjonene 

forberedes og gjennomføres av en av de frivillige, men noen ganger kan det også være en 

ekstern foredragsholder. Etter presentasjonen samles deltakere og frivillige i små grupper 

for nærmere diskusjon om teamet. Alle presentasjoner og diskusjoner foregår på norsk. I 

tillegg tilbys norsk-trening i smågrupper og det er også mulighet for sosialt samvær, spill etc. 

Noen ganger foregår aktiviteten utenfor huset, blant annet har deltakerne vært med på tur 

til Kolsås-toppen, besøk ved Bærums Verk og besøk ved Sandvika bibliotek. 

Det er også en ambisjon at deltakerne kan bidra til å planlegge og gjennomføre innholdet i 

Møteplass for menn, og også bidra ytterligere til rekruttering av flere deltakere. Frivillige og 

deltakere vil fortsette å samarbeide for å få til dette. 

Oppsummert har det vært en god start for Møteplass for Menn, det ser ut til at behovet for 

et dagtilbud er bekreftet og deltakere og frivillige virker godt fornøyd. Siden aktiviteten er 

ny er det fortsatt behov for å videreutvikle form og innhold, og fortsette å informere om 

dette tilbudet i relevante fora slik at flere deltakere kan rekrutteres. Antall frivillige er nå på 

et tilfredsstillende nivå, men med et økende antall deltakere vil det være behov for noe 

økning også i antall frivillige. 

Aktivitetsleder: Glenn Olsen (foreløpig)  
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Prosjekter 

I tillegg til de 7 faste migrasjonsaktivitetene i Bærum Røde Kors, presentert over, har vi 

gjennomført 3 prosjekter i 2021. Disse er beskrevet i detalj nedenfor.  

Sommeraktiviteter 2021 

For første gang gjennomført vi sommeren 2021 sommeraktiviteter for familier og voksne, da 

vi så et særlig behov for aktiviteter for familier og enslige voksne. Rekruttering av deltakere 

ble gjort gjennom egne kanaler samt ved hjelp fra Flyktningkontoret og NAV. Totalt 

gjennomførte vi 8 dager med aktivitet – alle med stor suksess og god deltakelse. Deltakelsen 

var mellom 15 og 31 deltakere per gang, med 96 unike deltakere totalt (43 voksne og 53 

barn). 8 frivillige, med støtte fra 2 ansatte, sto for gjennomføring av aktivitetene.  

Hver dag startet vi dagen med en felles lunsj på Røde Kors huset, før vi dro ut på dagens 

utflukt. Aktivitetene som ble gjennomført var tur til Kadettangen (20 deltakere), 

Frognerparken (15 deltakere), båttur til Langøyene (31 deltakere), Bærums verk (24 

deltakere, Deichmanske og Operataket (21 deltakere), Teknisk Museum (22 deltakere), 

Henie Onstad (19 deltakere) og Kadettangen (24 deltakere). 
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Spre helseinfo om korona til innvandrerbefolkningen i Bærum 

Formålet med aktiviteten var å komme i dialog med og spre informasjon om 

koronasituasjonen og smittevern til innvandrerbefolkningen i Bærum, herunder info om 

smitteverntiltak (riktig bruk av munnbind, viktigheten av testing f.eks) samt gi informativ 

kunnskap om vaksinering. Et annet viktig formål med aktiviteten var å sikre at beboere i et 

område med vedvarende lavinntekt har tilgang på smittevernutstyr (antibac og munnbind). 

Dette prosjektet var todelt, og bestod av: 

1) Kampanje rettet mot ungdom på Fellesverket 

Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Fellesverket og Migrasjon, der to dedikerte 

ungdom hadde sommerjobb med oppgaven å spre kunnskap og helseinfo om korona til 
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ungdommene på Fellesverket. Ungdommene laget viktig innhold som de på en kreativ måte 

formidlet gjennom Fellesverket sin egen Instagram-profil.  Arbeidet ble koordinert av 

Koordinator på Migrasjonsfeltet. 

 

2) Stand med utdeling av informasjon og smittevernutstyr 

Denne delen av prosjektet ble ledet av to ansatte i Bærum Røde Kors, i samarbeid med 

frivillige. Vi laget en stand i Skytterdalen, et nærområde Bærum Røde Kors har et nært 

samarbeid med. Vi delte ut helseinfo på ulike språk, skapte dialog og delte ut 

smittevernutstyr.  

 
 
Norges Røde Kors var også til stede og laget et videoklipp fra tiltaket i Skytterdalen: 

https://www.facebook.com/rodekors/videos/489610532077215 

 

Onsdagstur med lunsj 

Dette er et trepartssamarbeid mellom Bærum Turlag, Voksenopplæringen (Bærum 

kommune) og Bærum Røde Kors. Bærum Turlag har fast onsdagstur hver uke, med oppmøte 

utenfor Røde Kors huset. Etter lunsjen er det felles lunsj på Røde Kors huset, laget av en 

https://www.facebook.com/rodekors/videos/489610532077215
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klasse på Voksenopplæringen. Flere av deltakerne på turene kommer fra øvrige 

migrasjonsaktiviteter i Bærum Røde Kors. Bærum Røde Kors bistår i hovedsak med utlån av 

lokaler, rekruttering/markedsføring av turene samt med samarbeid/støtte til Bærum Turlag 

og Voksenopplæringen ved behov.  
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Regnskap, balanse, noter 2021 
 

Bærum Røde Kors 
Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. 

      

      
 Note 2021  2020  

DRIFTSINNTEKTER:      

Salg og tjenester  657 112  949 165  
Tilskudd 1 6 594 113  5 611 556  
Medlemsinntekter  967 072  1 001 465  
Lotteri, gaver og andre inntekter  3 269 433  1 908 916  
Sum inntekter  11 487 730  9 471 102  

  
 

 
 

 

DRIFTSKOSTNADER:  
 

 
 

 

Varekjøp  0  18 469  
Lønnskostnader ansatte  4 535 625  3 697 970  
Driftskostnader 5 3 467 195  2 047 792  
Kostnader aktiviteter  1 885 486  1 603 816  
Avskrivninger 4 723 635  608 043  
Sum driftskostnader  10 611 941  7 976 090  

  
 

 
 

 

DRIFTSRESULTAT  875 789  1 495 012  

      

FINANSPOSTER:      

Finansinntekter  969  3 617  
Finanskostnader  21 505  27 168  
Sum finansposter  20 536  23 551  

      

ÅRSOVERSKUDD:  855 253  1 471 461  

      

DISPONERING AV ÅRSROVERSKUDDET:      
Overført renteinntekter Hovlandsfond      
Overført til vedlikeholdsfond - Løkketangen  800 000  1 200 000  
Overført til egenkapital  55 253  271 461  
Sum disponert 3 855 253  1 471 461  
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Bærum Røde Kors 
Balanse pr. 31.12. 

     

     

 Note 2021  2020 
Anleggsmidler:     
Tomter, bygninger og annen fast eiendom  8 016 924  8 191 205 
Transportmidler, inventar og maskiner  1 744 488  2 228 848 

Sum anleggsmidler   4 9 761 412  10 420 053 

     
Omløpsmidler:     
Varer  400  400 
Fordringer 6 111 398  290 127 
Opptjente inntekter/forskuddsbetalte kostnader 7 747 460  532 629 
Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 7 797 813  5 288 431 

Sum omløpsmidler  8 657 070  6 111 587 

     
SUM EIENDELER  18 418 482  16 531 640 

     
Egenkapital og gjeld:     
Vedlikeholdsfond Løkkegården  2 000 000  1 200 000 
Egenkapital  12 533 194  12 477 941 

Sum egenkapital 3 14 533 194  13 677 941 

     
Langsiktig gjeld:     
Lån DnB  575 017  675 013 
Arven etter Inger J. Johansen  211 438  211 438 
Gave fra Berit & Knut Solberg  300 000  300 000 
Hovlands fond  142 518  142 518 

Sum langsiktig gjeld 8 1 228 973  1 328 969 

       
Kortsiktig gjeld:     
Leverandørgjeld  652 823  554 401 
Tilskuddsgjeld  780 649  15 000 
Annen kortsiktig gjeld   1 222 843  955 329 

Sum kortsiktig gjeld 9 2 656 315  1 524 730 

       

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  18 418 482  16 531 640 
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Sandvika 15.02.2022 

 

 

 

 

 

     

Hans Olav Sandbakken  Glenn Olsen  Astrid Flagstad 

Styreleder  Nestleder  Rådsleder, Omsorg 

     

     

     

     

Sølve Lucaz  Michael Lanz  Grete Rynning Seip 

Rådsleder, Hjelpekorps  Rådsleder, Oppvekst  Rådsleder, Beredskap 

     

     

     

     

Ellinor Houm  Helene Teien  Karin Larsen 

Rådsleder, Migrasjon  Styremedlem  Styremedlem 

     

     

     

     

Mette Brenna  Simo Hamad Saqqa   

Styremedlem  Varamedlem   
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Regnskapsprinsipper: 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen. 

  

Salgsinntekter 

Medlemsinntekter regnskapsføres når de mottas.  Offentlige tilskudd som det knyttes betingelser til 

inntektsføres i takt med forbruk av midler knyttet til den støttende aktivitet. Ikke inntektsførte 

tilskudd regnskapsføres i balansen som en forpliktelse under kortsiktig gjeld. Tilskudd og gaver fra 

andre givere og opptjente inntekter fra aktiviteter inntektsføres når organisasjonen har juridisk rett til 

inntekten eller gaven og verdien kan måles pålitelig. Verdien av innsamlede midler og gaver måles til 

virkelig verdi på mottakstidspunktet. 

  

Klassifisering og vurdering av balanseposter 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

balansedagen. Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Øvrige poster er 

klassifisert som anleggsmidler eller langsiktig gjeld.  Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 

anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi 

dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. 

Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som 

omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. 

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som 

omhandles nedenfor. 

 

Varige driftsmidler  

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid 

over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler 

kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges 

driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Driftsmidler som finansieres av tilskudd 

kostnadsføres direkte, ved delvis finansiering med tilskudd balanseføres rest og avskrives over 

driftsmiddelets levetid. 

Tomter avskrives ikke. 

 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 

forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 

fordringene.  
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Bærum Røde Kors     

Noter     

     

Note 1 Spesifikasjon av tilskudd     

  2021 2020  

Statstilskudd           624 623  357 719  
Kommunale tilskudd 

 

       1 966 100  1 931 485  
Andre offentlige tilskudd (inkl. 
mva kompensasjon i 2020) 

 

         567 442  564 915  
Sum offentlige tilskudd 

 

       3 158 165  2 854 119  
Tilskudd fra Norges Røde 
Kors 

 

       3 435 948  2 757 437  
Sum andre tilskudd 

 

       3 435 948  2 757 437  
Totale tilskudd 

 
       6 594 113  5 611 556 

 

     

Note 2 Kontanter og bankinnskudd   

   2021 2020 
Kontanter og bankinnskudd 

 

 7 797 813 5 288 431 
  

 

  

Av dette er følgende bundet: 
 

 2021 2020 

Avsetninger for forpliktelser   2 656 315 1 524 730 
Sum bundne midler 

 

 
2 656 315 1 524 730 

     
Likvide midler til 
disposisjon 

 

 

5 141 498 3 763 701 

Herav inngår i likvider til 
disposisjon 

 

   

Hovlandsfond   142 518 142 518 

Arv etter Inger J. Johansen   211 438 211 438 
Gave fra Berit og Knut 
Solberg   300 000 300 000 

Sum 
 

 653 956 653 956 

     

Note 3 Egenkapital     

  

Annen 
egenkapital 

Vedlikeholds-
fond 

Sum 
egenkapital 

Egenkapital pr. 01.01 
 

12 477 941 1 200 000 13 677 941    

  

 Disponering av årets resultat  

 

  

Overført til vedlikeholdsfond - Løkketangen 

 

800 000 800 000 

Overført til annen egenkapital  
55 253   55 253 

  

 

  
Egenkapital pr. 31.12 

 
12 533 194 2 000 000 14 533 194 
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Note 4 Anleggsmidler      

 Tomter,   Total dr.løsøre,  

 bygninger, Dr.løsøre,  Transport- inventar, utstyr, Sum anleggs- 

  fast eiendom invent., utstyr, midler transportmidler midler 

Anskaffelseskost pr 1.1. 8 714 048  2 795 917  1 523 123  4 319 040  13 033 088  

Tilgang i året 0  60 181  49 064  109 245  109 245  

Avgang i året 0  0  -44 252  -44 252  -44 252  

          

Anskaffelseskost 31.12 8 714 048  2 856 098  1 527 935  4 384 033  13 098 081  

      

Akkumulerte avskrivninger 1.1 522 843  1 571 142  519 048  2 090 191  2 613 034  

Årets ordinære avskrivninger 174 281  289 678  259 675  549 354  723 635  

Akk.avskr. avgang    0  0  

           

Akkumulerte avskrivninger 31.12 697 124  1 860 821  778 724  2 639 545  3 336 669  

Årets nedskrivninger 0  0  0  0  0  

Akk. nedskrivninger 31.12 0  0  0  0  0  

Bokført verdi 31.12 8 016 924  995 277  749 211  1 744 488  9 761 412  

      

      

      

Note 5 Ytelser til ledelsen  2021 2020  

      

Ytelser til styret                       -                        -     
Sum ytelser til styret                         -                        -     

      
Ytelser til revisor 

 

 

  

 
Ordinær revisjon 

 

              29 625               63 386   
Attestasjoner og bistand 

 

              13 481               11 186   

Sum ytelser til revisor (inkl.mva)                43 106               74 572   

      

      

Note 6 Fordringer      

   2021 2020  

Kundefordringer norske organisasjoner eks RK-ledd 61 397 255 763  

Kundefordringer RK ledd   24 504 25 000  

Kunder privatpersoner   0 4 250  

Andre kortsiktige fordringer   25 497 17 214  

Avsatt tap på fordringer     0 -12 100  
Sum fordringer     111 398 290 127  
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Note 7 Opptjente inntekter/forskuddsbetalte kostnader  

   2021 2020 

Forskuddsbetalte kostnader   141 622 77 970 
Opptjente, ikke innbetalte inntekter (Grasrot/Panto, omfordelt tilskudd fra 
Røde Kors) 605 838 454 659 

Sum opptjente inntekter/forskuddsbetalte kostnader 747 460 532 629 

     

     

Note 8 Langsiktig gjeld     

   2021 2020 

Langsiktig lån til DNB   575 017 675 013 

Arven etter Inger J. Johansen   211 438 211 438 

Gave fra Berit & Knut Solberg   300 000 300 000 

Hovlands fond     142 518 142 518 

Sum langsiktig gjeld   1 228 973 1 328 969 

     

Det ble tatt opp et langsiktig annuitetslån i DnB i 2017 på kr 1 000 000 over 10 år for å finansiere deler 
av oppussing av Løkkegården. 

     

     

Note 9 Kortsiktig gjeld     

   2021 2020 

Leverandørgjeld norske org eksklusive RK-ledd  652 823 554 401 

Leverandørgjeld RK Ledd (lønnskostnader)  1 163 490 622 661 

Påløpte kostnader   59 353 332 668 

Tilskuddsgjeld    780 649 15 000 

 - Tilbakebetaling Gatemegling  310 000   

 - Tilbakebetaling Visitortjeneste 20 000   

 - Forskuddsbetalt tilskudd 2022 Treffpunkt 166 884   
 - Forskuddsbetalt tilskudd 2022 fra Dam stiftelsen til 
Migrasjon 90 000   
 - Overført tilskudd fra Dam stiftelsen til Møteplass for 
menn 135 765   
 - Overført tilskudd fra Dam stiftelsen til 
Besøkstjenesten 38 000   
 - Forskuddsbetalt gave for 2022 fra Geonor til 
Fellesverket 20 000   
Sum kortsiktig gjeld     2 656 315 1 524 730 
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Handlingsplan 2022 

Bærum Røde Kors 
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Styrets handlingsplan 
  
Landsmøtet vedtok den 4. oktober 2020 en ny langtidsplan for Røde Kors 2020 – 2030 som 
viser hvilke prioriteringer som skal være førende for alle som er tilknyttet Røde Kors i Norge, 
nemlig følgende;   
   
Strategiske mål:  
• Mennesker er forberedt på, responderer på og kommer seg raskt etter kriser  
• Mennesker lever trygge, sunne liv i verdighet, med mulighet for utvikling  
• Mennesker mobiliserer for inkluderende og fredelige lokalsamfunn  
  
5 globale utfordringer:   
De største risikoer og utfordringer vi skal møte  
• Klima- og miljøkrise  
• Kriser og katastrofer i utvikling  
• Økende gap i helse og velvære  
• Migrasjon og identitet  
• Verdier, inkludering og makt  
  
Organisatoriske mål, del I:  
• Legge til rette for sterke og effektive lokale ledd  
• Inspirere og mobilisere frivillighet  
• Sikre tillit og ansvarlighet  
• Arbeide effektivt som et nettverk  
• Påvirke humanitær handling  
• Gjennomføre digital omstilling  
• Sikre finansering for fremtiden   
   
I Røde Kors Hovedprogram for 2020 -2023, som også ble vedtatt på Landsmøtet i oktober 
2020, konkretiseres de strategiske målene for den kommende treårsperioden slik:  
   

1.  Redde liv 
lokalt  

1. Være en kompetent og tydelig beredskapsaktør som samhandler godt 
med offentlige myndigheter og andre aktører for å redde liv og helse i 
egne lokalsamfunn, også ved hendelser som forsterkes av klimaendringer.  
2. Respondere på akutte fysiske og psykososiale behov, ved å styrke 
kompetanse og kapasitet i hele Røde Kors.  
3. Videreutvikle Røde Kors Hjelpekorps som aktør i redningstjenesten med 
kompetanse og kapasitet til å respondere på samfunnets behov.  
4. Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap.  

2  Trygg 
oppvekst  

1.Fremme og beskytte barn og unges rettigheter og sørge for at deres 
stemme blir hørt, uavhengig av oppholdsstatus.  
2. Forebygge og redusere ensomhet og psykiske plager blant barn og 
unge.  
3. Forebygge og redusere utenforskap og frafall i skolen.  
4. Forebygge vold-, rus- og kriminalitetsproblematikk blant barn og unge.  
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5. Gi unge mulighet til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet sitt gjennom 
frivillig engasjement.  

3  Liv i 
verdighet  

1. Være en tydelig talsperson for humanitære verdier og rettigheter i alt vi 
gjør.  
2. Redusere ensomhet og isolasjon.  
3. Redusere utenforskap og styrke mestring.  
4. Gi mennesker mulighet til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet sitt 
gjennom frivillig engasjement.  
5. Bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov for mennesker som 
står utenfor velferdsstatens helsehjelp og sikkerhetsnett.  
6. Videreutvikle Røde Kors Omsorg med kompetanse og kapasitet til å 
respondere godt på behov i lokalsamfunnet.  

   
   
Organisatoriske mål, del II:    
I Hovedprogrammet er det videre vedtatt følgende organisatoriske mål:   

• HUMANITÆR EFFEKT:  
Vi prioriterer og gjennomfører humanitær innsats som har effekt  

• STYRKE FRIVILLIGHETEN:  
Vi inspirerer, mobiliserer og beholder flere medlemmer og frivillige  

• ÅPEN OG ENDRINGSDYKTIG:  
Vi videreutvikler oss som en åpen og endringsdyktig organisasjon, i tråd med 
samfunnsutviklingen  

• BÆREKRAFTIG OG ANSVARLIG:  
Vi opptrer på en bærekraftig og ansvarlig måte, til inspirasjon for andre  

 

Bærum Røde Kors har følgende aktivitetsområder for å nå målene:  

• Migrasjon  

• Omsorg  

• Hjelpekorps  

• Oppvekst   

• Beredskap  
   

Basert på ovennevnte og med utgangspunkt i styrets beslutning om prioriterering fra 2018, 
har styret besluttet å ha fokus på følgende humanitære behov i Bærum innen omsorg, 
migrasjon og ungdom:  
 
1. Nåværende innsatte (som er i risikogruppen for alvorlig rusavhengighet)  
2. Unge som opplever psykiske problemer og utenforskap  
3. Migranter/ikke etnisk norske med behov for integrering og inkludering  
4. Eldre som er isolerte eller ensomme  
5. Unge som er i randsonen av arbeidsliv og utdanning  

 

Lokalforeningen vil derfor fortsette å fokusere på våre kjerneaktiviteter innen disse 
områdene, samt videreutvikle dem der det er hensiktsmessig. I tillegg er vi åpne for nye 
aktiviteter forutsatt at de oppfyller vilkårene i Røde Kors-vurderingen. Det er også 
nødvendig at vi har kapasitet og kompetanse blant frivillige og i administrasjon.  
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Fokusområder for Bærum Røde Kors i 2022 

For å bidra til at målene nås, ønsker styret i Bærum Røde Kors å ha spesielt fokus i 2022 på 

følgende:  

1. Utarbeide og starte implementering av langtidsplan for aktiviteter i BRK. Utarbeide en 

samlet plan for aktiviteter i BRK de neste 1-5 år, basert på behovskartlegging, lokaler og 

effektvurdering. 

 

2. Styrke og videreutvikle Fellesverket som samlingsarena for ungdommer i alderen 15-25 

år  

 

3. Videreutvikle og styrke arbeidet innen oppvekstaktiviteter, herunder Barnas Røde Kors 

– både på Røde Kors huset og ved andre lokasjoner i kommunen 

 
4. Økt satsning på synergieffekter mellom aktiviteter på tvers av alder, bakgrunn og 

tilhørighet  

 
5. Styrke Bærum Røde Kors som beredskapsorganisasjon, både organisatorisk, operativt 

og strategisk 

 

6. Styrke lokalforeningens rekruttering og ivaretakelse av frivillige og medlemmer  

 
7. Styrke kommunikasjonsarbeidet på lokalforeningens tilbud og behov til eksisterende og 

mulige deltakere, frivillige, samarbeidspartnere og andre relevante aktører  

 
8. Sikre en økonomi i balanse, herunder arbeide for økte inntekter med vekt på 

medlemsrekruttering, lotteriinntekter, tilskuddsordninger og andre aktuelle 

inntektskilder  

 
9. Videreutvikle samarbeidet med kommunen innenfor aktive og mulige 

samarbeidsområder. Arbeide for et langsiktig og forutsigbart samarbeid, både med 

avtaler, tilskuddsrammer og avdekke humanitære behov  
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Aktivitetenes handlingsplaner 
 

Migrasjon 
 

MIGRASJON 
Rådsleder: Ellinor Houm 
Ansattressurs: Nina Strøm Christensen 
 
FELLES FOR ALLE MIGRASJONSAKTIVITETER 

• Vurdere om nåværende og tidligere deltakere innenfor Migrasjon kan bli frivillige i Røde Kors. 
Gjøres i et samarbeid med øvrige områder som Hjelpekorps, Omsorg, Fellesverk. Om mulig 
gjennomføre pilot-aktiviteter innenfor dette området. Vil også se på muligheten for at en 
erfaren frivillig veileder en ny frivillig i oppstarten. 

• Styrke vårt samarbeid med Bærum Kommune, herunder det felles forumet mellom kommunen 
og Migrasjon i Bærum Røde Kors (har hatt to møter på Teams i 2021). Spesielt ønsker vi sammen 
med kommunen å kartlegge og forstå bedre det totale humanitære behovet innenfor migrasjon i 
Bærum kommune. 

 
AKTIVITETSGRUPPEN FLERKULTUR  
Aktivitetsleder turgruppa: Vigdis Tronrud 
Aktivitetsleder fellesaktiviteter: Ubesatt 
Aktivitetsgruppen flerkultur har to «grener» med henholdsvis en turgruppe og en gruppe med andre 
fellesaktiviteter.  
 
Viktige satsninger for 2022: 

• Dagsturer vår og høst hovedsakelig i Bærum og Oslo-området.  

• Fortsette samarbeidet med Bærum Turlag, samt arrangere noen turer i egen regi 

• Arrangere en overnattingstur på forsommeren, enten på fjellet eller i Nordmarka/Krokskogen.  
 
For den delen av gruppen som gjelder fellesaktiviteter vil vi: 

• Jobbe med å få rekruttert en frivillig aktivitetsleder og 2-4 nye frivillige 

• Arrangere fellesaktiviteter for deltakere på øvrige migrasjonsaktiviteter. 
 
FLYKTNINGGUIDE/FAMILIEKOBLING 
Aktivitetsleder: Britt Hveem  
 
Viktigste satsninger for 2022:  

• Sikre rekruttering av nødvendig antall frivillige guider og guide-familier i samarbeid med 
administrasjonen og øvrige aktiviteter i Bærum Røde Kors  

• Gjennomføre 30-40 enkeltkoblinger og 5-10 familiekoblinger  

• Gjennomføre en god oppfølging av koblinger gjennom hele guideperioden og sikre at minst 75% 
av koblingene fullfører hele perioden med et godt resultat    

• Opprettholde en motivert og engasjert ressursgruppe, og rekruttere 2-3 nye frivillige til gruppa   

• Opprettholde god dialog og samarbeid med Flyktningkontoret i Bærum kommune  

• Tilrettelegge for aktiviteter og sammenkomster for flyktninger og guider gjennom å styrke 
samarbeidet med aktivitetsgruppen og bidra til at flere flyktninger deltar på deres aktiviteter og 
arrangementer  
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Vi vil jobbe med mange av de samme satsningsområdene – og fortsette aktiviteten i samme 
struktur og rutiner som vi har bygget opp gjennom flere år. Ettersom aktiviteten i både i 2020 
og 2021 ble lavere enn i en normalsituasjon, grunnet korona, vil vi arbeide med å få opp 
aktivitetsnivået til samme nivå som tidligere. Vi vil jobbe særlig aktivt med rekruttering av nye guider 
(både enkeltpersoner og familier), og dette vil være vår hovedprioritering for 2022.  
  
 
MENTORORDNINGEN 
Aktivitetsleder: Aud Blaker  
 
Viktigste satsninger for 2022:  

• Gjøre mentorprogrammet kjent for 10 pensjonistforeninger  

• Gjøre mentorprogrammet kjent i Røde Kors systemet, slik at andre avdelinger også kan starte 
mentorprogram   

• Få til et fellesmøte mellom mentorer og menteer for å utveksle erfaringer og utvide nettverk  

• Delta på mentorsamling i Oslo 15.mars 22  

• Invitere til samarbeid med bedrifter og mentorprogram om "Standard for samfunnsansvar"  

• Delta og gjøre mentorprogrammet kjent for "Frivillighetens år i Bærum 2022"  

• Øke aktiviteten til 20 mentorer  

• Få til et strategisk samarbeid med én bedrift og Røde Kors sitt mentorprogram  
 
For å kunne bli målt på oppnådde mål, har vi sett det som hensiktsmessig å være mest mulig konkret 
i handlingsplanen. Handlingsplanen vil bli fulgt opp av en aktivitetsplan med ansvar og tid for 
satsningsområdene.  
  
DAMEDAG 
Aktivitetsleder: Tore Karin Bauer 
 
Viktigste satsninger for 2022: 

• Bidra til kunnskap om norsk språk, kultur og verden for øvrig samt håndarbeid  

• En ekstern aktivitet i løpet av året som f.eks et museumsbesøk  

• Flere turer ute i naturen   

• Temadag 2 ganger i året: 1) Besøk på biblioteket og 2) Hvordan unngå ulykker i hjemmet 

• Øke fra 11 til 12 frivillige totalt – dvs fra 5 til 6 frivillige på norsktreningen  

• Informere om og bruke Damedag’s Facebook side mer aktivt.   

• Utvide lunsjmeny en - to ganger i halvåret ved at enten en frivillig eller en deltaker tar med seg 
et enkelt hjemmelaget tilskudd til lunsjen.  

 
Endringer fra 2021 er å ta i bruk flere lokaler på huset til norsktreningen. 
 

 
MØTEPLASS FOR MENN 
Aktivitetsleder: Ubesatt, Glenn Olsen koordinerer inntil aktivitetsleder er rekruttert  
Nestleder: Kjell Stenstadvold  
 
Viktigste satsninger for 2022:  

• Rekruttere en motivert og god aktivitetsleder så fort som mulig. Dette er helt avgjørende for at 
aktiviteten skal kunne videreutvikles og for å holde motivasjonen hos de frivillige.   

• Rekruttere flere deltakere gjennom å gjøre Møteplass for menn mer kjent i alle relevante 
miljøer; NAV, Flyktningkontoret, Voksenopplæringen, Bærum Røde Kors. I tillegg prøve å 
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rekruttere fra innvandreres egne foreninger (menigheter, Somalisk forening ol). Vi bør ha en 
målsetting om å ha en gruppe på ca. 30-40 deltakere hvor 15-20 møter hver gang.   

• Rekruttere flere frivillige menn til å delta på aktiviteten. Vi har nå 4 frivillige og det blir sårbart da 
disse også er opptatt med andre ting. Vi bør ha en målsetting om å ha ca. 10 frivillige til denne 
aktiviteten  

• Jobbe videre med å utvikle et godt innhold i aktiviteten. Vi må finne en god balanse mellom 
interessante og relevante aktiviteter for deltakerne og behovet for forberedelser og ekspertise 
hos de frivillige. Her vil vi også prøve å knytte til oss eksterne som kan bidra, f.eks med foredrag 
eller aktiviteter.  

 
 
   

NORSKUNDERVISNING FOR KVINNER 
Aktivitetsleder: Liv Gamre  
 
Viktigste satsninger for 2022:  

• Prioritere søkere med størst behov  

• Ca 50 deltakere avhengig av romkapasitet  

• Dele deltakerne i grupper på 8 - 10 etter norsknivå  

• Egen gruppe for de som har lite eller ingen skolegang fra hjemlandet  

• Røde Kors kjøper tekstbøker og arbeidsbøker som deltakerne får låne  
  

Vil kopiere handlingsplan fra i fjor. Det var mye som ikke helt ble som planlagt p.ga korona og stengt 
hus, så vi kjører samme plan videre.  
 

 
NORSKTRENING 
Aktivitetsleder: Birthe C. Hansson  
 
Viktigste satsninger for 2022: 

• Sikre tilstrekkelig og stabil romkapasitet   
o Stabil og tilstrekkelig tilgang til lokaler er viktig for å kunne opprettholde aktiviteten på 

et høyt nivå, og for å unngå at deltakere må avvises i døra.  For å opprettholde 
aktiviteten er det derfor av stor betydning for Norsktreningen å disponere lokaler 
som høsten 2021.  

• Øke antallet frivillige norsktrenere      
o Et solid antall deltakere medfører press på den nåværende trenerstaben. Aktiviteten blir 

sårbar for fravær. For ikke å avvise deltakere kan gruppene bli store, noe som kan gå ut 
over kvaliteten og utbyttet. Dette sliter også på trenere og ressursgruppe. Det er derfor 
behov for, i samarbeid med administrasjonen, fortsatt å rekruttere frivillige, slik at 
antallet frivillige norsktrenere – faste og vikarer – kan økes fra 
nåværende ca. 25 til mellom 30 og 35.   

• Gi flere deltakere tilbud om Norsktrening – øke markedsføring av Norsktrening  
o Forutsatt at romkapasitet sikres og det lykkes å rekruttere flere norsktrenere, er det et 

mål å utvide tilbudet gradvis videre.   
Sammen med administrasjonen markedsføre tilbudet i langt flere kanaler. 
Bærum kommune er anmodet om å bosette 65 flyktninger i 2022. Familiegjenforente 
kommer i tillegg. Det er videre en del arbeidsinnvandrere i kommunen. Disse ønsker 
også å øke kompetansen sin i norsk.   

• Gi god mottakelse, opplæring og oppfølging av (nye) frivillige norsktrenere   
o Systematisk og enhetlig informasjonspakke om Bærum Røde Kors generelt og 

Norsktrening spesielt. Opplæring med hospitering og introduksjonssamling til nye 
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trenere.   
Gi norsktrenerne faglig påfyll, gjerne i samarbeid med andre migrasjonsaktiviteter.  

• Følge opp kvaliteten i tilbudet Norsktrening   
o Med et flertall deltakere som kan lite norsk, er det en stor utfordring å få tak i 

deltakernes vurdering av tilbudet. Det er ønskelig å utvikle metoder/rutiner for 
evaluering, slik at til-budet kan opprettholde god kvalitet og trenerne tilbys faglig 
veiledning og etteropplæring.  

• Ressursgruppe Norsktrening   
o Aktiviteten er avhengig av en stabil og solid ressursgruppe. Ressursgruppen må ha 

tilstrekkelig antall medlemmer, slik at nivået kan opprettholdes. For tiden er 
ressursgruppen for sårbar.  

• I samarbeid med administrasjonen må rekruttering til ressursgruppen intensiveres og 
prioriteres.  

  
Handlingsplan for 2021 måtte også for en stor del legges til side, pga. Covid-19.   
Det er ingen ønsker om å ta med hverken digital Norsktrening, eller Norsktrening på   
RK-huset med smittebegrensninger slik det måtte gjøres våren 2021.  

 

 

Omsorg  
 

Besøksvenn 

Aktivitetsleder: Liv Johansen 

Aktivitet: Besøkstjenesten 

Medlemmer i ressursgruppe:  

• Liv Johansen, leder 

• Grete Granum, leder for gruppelederne for ordinære besøksvenner 

• Kjersti Rypdal, leder besøksvenn med hund 

• Jorunn Brevik Thon, leder Tralletjenesten 

• Nashira Christensen (ansatt koordinator fra 01.01.2022 til 28.03.2022. Trine Røsand 

ansatt koordinator fra 28.03.2022).  

Aktivitetens særpreg: Besøkstjenesten har flere tiltak som retter seg mot ensomme og 
isolerte eldre, i og utenfor sykehjem, hvor formålet er å lindre ensomhet og sikre at den 
eldre har en meningsfylt og styrkende mellommenneskelig relasjon.  
 

Viktigste satsninger for 2022.  

Besøksvenn 

Satsning 1 

Hjemmeboende personer 
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1. Tilby én-til-én besøksvenn til minimum 50 nye ensomme eldre hjemmeboende 
personer, og gi disse bedre tilgang til sosiale fellesskap og gode mellommenneskelige 
relasjoner.  

2. Tilby telefonvenn der dette er ønskelig av beøksverten. 
3. Invitere hjemmeboende personer med på 2 bussturer inklusive 2 kulturelle aktiviteter 
4. Invitere hjemmeboende personer (besøksverter) sammen med sin besøksvenn på taxi 

tur med matpakke sponset av Besøkstjenesten, innen Bærum kommune. 
 
Satsning 2 
 
Institusjoner 
 
1. Etablere tett samarbeid med relevante institusjoner i kommunen med hensyn til behov 

for besøksvenner. 
2. Signere 8 nye samarbeidsavtaler mellom Bærum Røde Kors (besøkstjenesten) og 

institusjoner.  Avtalene skal sikre bedre kommunikasjon mellom Bærum Røde Kors og 
institusjonene blant annet gjennom jevnlige oppfølgingssamtaler.  

3. Arrangere 12 hyggetreff med underholdning på institusjoner (bløtkakefester). 
4. Invitere institusjonsbeboere på 2 bussturer til Finnerudplassen i Sørkedalen inklusive 

middag. 
 
 
Satsning 3 
 
Medlemspleie 
1. Rekruttere nye frivillige i samarbeid med andre aktiviteter i Bærum Røde Kors ved å 

være synlige gjennom å holde hjemmesider og Facebook siden oppdatert, samt 
distribusjon av relevant reklamemateriell. 

2. Sikre god oppfølging av nye frivillige gjennom gruppelederfunksjonen, kurs og raske 
koblinger. 

3. Motivere frivillige til å ta på seg verv og ansvar og bidra inn i aktiviteten.  
4. Arrangere 2 samlinger med intervjuere, kartleggere og gruppeledere for å bedre 

informasjonsflyten internt i besøkstjenesten.  
5. Arrangere 2 Temakvelder med aktuelle temaer (vår og høst) 

 
Satsning 4 
 
Gjennomføring av de forskjellige aktivitetene 
1. Oppfølging av handlingsplan, budsjett i månedlige RG møter (unntatt juli) 
2. Søke aktivt på fondsmidler for å bedre økonomien. 
3. Gi innspill til handlingsplan og budsjett for 2022 samt til årsmelding for 2021. 
 
 
Sett mot handlingsplan for 2021, hva vil dere ta med til 2022 og hva ønskes gjort 

annerledes? 

Utbroder her: 
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Besøkstjenesten har fått gjennomført mange planlagte aktiviteter i 2021 til tross for 

pandemien. Vi ønsker å bruke mer ressurser på aktiviteter for hjemmeboende besøksverter. 

Vi ønsker også å øke antall koblinger ved å rekruttere nye frivillige.  

 

Besøksvenn med hund 

Aktivitetsleder: Kjersti Rød Rypdal 

Viktigste satsninger for 2022: 

• Rekruttering av nye samt å få dem gjennom «løpet» (forhåndsvurdering, hundekurs, 

andre kurs) så fort som mulig 

• Re-godkjenning av eksisterende ekvipasjer 

• Arrangere sosiale samlinger 

• Profilering; Distribusjon av Sekker, T-skjorter, jakker, vester, pins og hundegodteposer til 

aktive 

• Ringe-/ mail / «form» runde til aktive besøksvenner med hund minst en gang i året 

• Ringe-/ mail / «form» runde til institusjonene en gang i året minst en gang i året 

• Vurdere / initiere (det er sikkert lang vei frem) om Besøksvenn med hund kan utvides til 
Leksehjelp med hund 

 
Vi vil fortsette med 

✓ ca månedlige AU møter. Pr nå er vi 5 i AU og det er et greit antall 

✓ delta på relevante møter ellers i Røde Kors 

✓ digitalt arkiv (Korsveien) 

 

Videre hadde vi for 2021 i handlingsplan å i hvert fall vurdere samarbeid med 

Beredskapsgruppen. Dette har vi ikke gjort, men det kan kanskje by på en mulighet i 2022. 

Tanken var at en Besøksvenn med hund kanskje kan hjelpe i en beredskapssituasjon f.eks ved 

å være til stede så rammede kan få klappe / kose med hund og den beroligende effekt det 

har på mange.  

 

Tralletjenesten 

Aktivitetsleder: Jorunn Brevik Thon 

Viktigste satsninger for 2022: 

• Opprettholde nåværende drift på trallen til Jorunn 

• Rekruttere nye frivillige 

 

Målet for 2021 var å opprettholde våre to traller, og forsøke å øke med en til. Salget har de 

siste årene gått ned, og rekruttering har vært vanskelig. Så kom covid, og den ene trallen har 
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måttet ta permisjon pga coronasmitte, den andre har blitt nedskalert fordi den frivillige har 

falt fra. 

 

 

Visitortjenesten 

Aktivitetsleder: Tore Ragnberg 

 

Holde periodiske møter i Visitorutvalget på Ullersmo inntil Ila Fengsel og Forvaringsanstalt 

er ferdig oppusset, deretter som normalt på Ila. 

 

Arrangere følgende aktiviteter: 

1.  Evaluere tjenesten «Permisjonsvenn» innunder NES (Nettverk Etter Soning) i Viken. 

Dette er et prøveprosjekt, med Ila Fengsel, og ble forsøkt startet, men pga 

pandemien, utsatt. Prosjektet er i disse dager startet opp igjen. 

2. Temamøte i mars/april for visitorene. 

3. Grillfest for innsatte ved Ila Fengsel på Ullersmo i juni. 

4. Temamøte i september/oktober for visitorene. 

5. Førjulsfest for innsatte ved Ila Fengsel i desember. 

6. Tettere samarbeid med visitorutvalget på Ullersmo for utveksling av erfaringer og 

utfordringer. Særlig nå hvor både visitorene på Ullersmo og visitorene på Ila benytter 

Ullersmo. 

 

Søke om økonomisk støtte for aktivitetene. 

  

Leder for visitorutvalget deltar: 

På regelmessige møter i Omsorgsrådet i Bærum Røde Kors. 

Som medlem av nasjonal gruppe: Faggruppe Kriminalitet og Rus. 

Som medlem av gruppe for opprettelse av NES i Akershus. 

 

Beholde den gode kontakten mellom alle ledd på Ila fengsel og de ulike grupper innen 

Norges Røde Kors. 

 

 

 

Oppvekst 

 

Aktivitet: Fellesverket (herunder Møteplassen, Leksehjelp, Gatemegling og 

Arbeidstrening) 

Senterleder Cathrine Elger 
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Aktivitetsleder leksehjelp: Kristin Groth 

Aktivitetsleder Gatemegling: Nashira Christensen 

Ansattressurser: 

Miljøarbeider med fokus på inkluderende aktivitet: Anthony Chemarum 

Miljøarbeider med fokus på kjøkken og arbeidstrening: Osae Ashraf 

Koordinator oppvekst og TREFFPUNKT: Arill Gjøsund 

Viktigste satsninger for 2022 

Fellesverket har vokst seg stort, og svarer direkte på styrets prioriteringspunkter 2 (Unge 

som opplever psykiske problemer og utenforskap), 3 (Migranter/ikke-etnisk norske med 

behov for inkludering og integrering) og 5 (Unge som er i randsonen av arbeidsliv og 

utdanning) av de humanitære behovene man ser i kommunen. 

 

Fellesverket er en paraply av aktiviteter og vi jobber derfor på tvers for å nå de humanitære 

behovene. De fire obligatoriske søylene på Fellesverket er Møteplassen, Leksehjelp, 

Gatemegling og Arbeidstrening. Vi jobber kontinuerlig med å styrke enkeltaktivitetene både 

hver for seg samt å tilpasse og utvikle de i et samspill inne på Fellesverket. 

1.Nettverk og finansiering: Vi skal jobbe kontinuerlig sammen med viktige aktører for å sikre 

Fellesverkets posisjon og relevans i nærmiljøet. Videre skal vi jobbe for å sikre de finansielle 

rammene for langsiktig drift av aktiviteten.   

I 2022 vil vi ha et særlig fokus på samarbeid med kommunenes hjelpeapparat og tjenester 

for barn- og unge. Dette er for å sikre at sårbare ungdommer får den hjelpen de trenger 

samt at det kan avlaste ansatte og frivillige hos oss. 

2.Solide frivilligressurser: Vi skal ha fokus på å sikre solide og kompetente frivillige i alle 

aktivitetene. Trygge voksenpersoner er rammen for Fellesverket som aktivitet, men også en 

forutsetning for den utstrakte bruken av ungdomsfrivillige og til veiledning av disse. 

3.Kvalitet i aktivitet: Vi har normalt sett et høye besøkstall på Fellesverket. Vi skal ha fokus 

på sikkerhet for ansatte, frivillige og ungdom. Vi skal jobbe forebyggende og beholde 

Fellesverket som en åpen, imøtekommende og positiv møteplass. Vi skal jobbe for aktiv 

tilstedeværelse, møte ungdommen der de er og tilby morsomme og 

inkluderende aktiviteter, helst ved høy grad av brukermedvirkning.  

Vi skal jobbe kontinuerlig med å tilegne oss nødvendig kunnskap for ansatte og frivillige, 

samt å innhente ekstern kompetanse ved behov.  

4. Møteplassen: Vi skal tilstrebe å tilby en åpen og lavterskel møteplass for ALL ungdom i 

nærmiljøet. Vi skal ha fokus på Ung Medvirkning gjennom å invitere inn til deltagelse i 

driften, samt å arrangere Allmøter. Vi skal å gi stor plass til Røde Kors Ungdom/Treffpunkt 

og gjennom dette motivere og legge til rette for mest mulig ung-til-ung aktivitet på 

Møteplassen, etter hvert med god hjelp av vår lærling.  

Vi vil videreutvikle vårt studiotilbud samt tilstrebe å tilby en attraktiv åpningsdag om 

fredagene med et spesielt fokus på det sosiale: på musikk, dans og andre aktiviteter. 
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5. Leksehjelpen: Vi vil fortsette å tilby leksehjelp to ganger i uken med fokus på kvalitet og 

faglig høy kompetanse blant de frivillige. Vi vil informere om tilbudet til alle kommunens 

ungdoms- og videregående skoler, samt aktivt på sosiale medier.        

6. Drift av kafèen og arbeidstrening: Kafèen er hjertet av Fellesverket og matserveringen er 

en av den viktigste suksessfaktoren. Vi vil fortsette å servere varm mat til alle 

besøkende organisert og gjennomført som arbeidstrening for utvalgte ungdommer. Vi vil ha 

fokus på å rekruttere inn frivillige arbeidsledere/kafèverter som kan ha ansvar for kafèen på 

kveldstid og å følge opp ungdom på arbeidstrening. 

7.Gatemegling: Vi har som mål å arrangere 4 runder med Gatemeglingsverksted for ungdom 

på Fellesverket i 2022. Vi vil også jobbe videre med å integrere Gatemegling som en mer 

naturlig del av arbeidsmetodikken og dermed trygge og styrke de frivillige i møte med 

ungdommene. Vi vil også i 2022 se på andre måter å tilby Gatemegling til ungdommene. 

8. Prosjekt: I 2022 vil vi tilstrebe å kunne tilby sommerjobber til ungdommer som en del av 

det å ha åpent tilbud i skolens sommerferie.  Videre vil vi se på muligheten til å starte opp 

en egen gruppe med frivillige som kan arrangere aktiviteter i de resterende feriene – vinter, 

påske, høst og jul. 

 

Sett mot handlingsplan for 2021, hva vil dere ta med til 2022 og hva ønskes gjort 

annerledes? 

Som et resultat av Korona-nedstengning og strenge restriksjoner mistet vi en del frivillige. 

Høsten 2021 har vi hatt stort fokus på å rekruttere nye. I denne sammenheng har vi startet å 

bygge faste dagsteam. Dette vil vi fortsette med i 2022, samt å styrke og effektivisere 

administrasjonen og oppfølgingen av teamene. Vi har blant annet bestilt et nytt digitalt 

vaktsystem som implementeres i januar 2022. 

 

BARK  

Aktivitet: BARK - Skytterdalen 

Aktivitetsleder: Najat Derraz 

Viktigste satsninger for 2022 (mellom 3 og 10 stykker): 

• Gjøre aktiviteten mer styrt av frivillige og lærling, for å frigjøre arbeidsressurser mer 

mot det administrative. 

• Øke følelse av mestring og fellesskap blant barna. 

• Gi barn og foreldre muligheter til å bli kjent med og involvert i Røde Kors, både som 

deltakere men også som frivillige (spesielt knyttet opp mot å verve foreldre i 

Skytterdalen). 

• Samarbeid med gårdsstyre og være tilgjengelig i Skytterdalen etter at Najat flyttet. 

Sett mot handlingsplan for 2021, hva vil dere ta med til 2022 og hva ønskes gjort 

annerledes? 



   

 

60 

 

BARK har hatt en veldig god oppstart hvor det har blitt rekruttert mange deltakere og 

frivillige gjennom arbeidet i skytterdalen og jungeltelegrafen i borettslaget. Dette er i stor 

grad på grunn av Najat som er ansattressurs som har bodd i Skytterdalen, men hun har 

flyttet fra område i slutten av 2021. Målet for 2022 er å kunne fortsette utviklingen av 

aktiviteten, og se til at den blir drevet av frivillige i større grad enn nå, uten at det skal 

påvirke kvaliteten på aktiviteten, samt den lave terskelen for foreldrene og barna fra 

skytterdalen å komme inn i BARK eller andre aktiviteter. Videre må vi ha mer fokus på å 

opprettholde samarbeid og åpenhet til skytterdalen gårdsstyre. Najat er ikke lenger med i 

gårdsstyret, tett samarbeid er da ikke lenger en selvfølge, men noe som må jobbes for. 

 

Aktivitet: Fredagstreff med barn 

Aktivitetsleder: Najat Derraz 

Viktigste satsninger for 2022 (mellom 3 og 10 stykker): 

• Starte opp aktivitet januar 2022, og rekruttere tilstrekkelig med frivillige og deltakere 

så snart som mulig. 

• Gjøre aktiviteten til inkluderende treffsted for omsorgspersoner i permisjon fra 

arbeid, skole eller introduksjonsprogrammet. 

• Lage målrettet halvårsplan med besøk av fagpersoner fra relevante etater for å 

informere og skape dialog om omsorgsrollen i Norge 

• Fremme psykososial omsorgskompetanse for foreldrene / omsorgspersoner. 

• Gi omsorgspersonene verktøy og nettverk til å stå i rollen sin. 

Sett mot handlingsplan for 2021, hva vil dere ta med til 2022 og hva ønskes gjort 

annerledes? 

Utbroder her: Fredagstreff med barn skal som tidligere ha fokus på å være et inkluderende 

treffsted for omsorgspersoner som er i permisjon fra arbeid, skole eller 

introduksjonsprogrammet. I 2022 ønsker vi å gjenåpne aktiviteten med et større fokus på å 

styrke foreldrerollen gjennom kvalitetssikrede instanser. Vi ønsker å lage et målrettet løp for 

aktiviteten hvor det blir foredrag på semi-ukentlig basis fra relevante instanser som icdp-

veiledere, barnevern, barnesykepleiere og mer, for å gi omsorgspersonene et nettverk og de 

nødvendige verktøyene for å stå i rollen som omsorgsperson for barna i Norge. 

 

Aktivitet: Barnehjelpen 

Aktivitetsleder: Vanja K. Hellevik 

Viktigste satsninger for 2022 (mellom 3 og 10 stykker): 

• Opprettholde kvalitet og hyppighet på aktiviteter i skytterdalen og på krisesenter 

• Sikre åpen dialog og kommunikasjon med skytterdalen gårdsstyre etter Najat flyttet. 

• Engasjere til lederverv blant de frivillige hvis aktivitetene øker i antall eller omfang. 
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Sett mot handlingsplan for 2021, hva vil dere ta med til 2022 og hva ønskes gjort 

annerledes? 

Satsningsområdene til Barnehjelpen blir i stor grad det samme som i foregående år. Aktivitet 

på krisesenter har nylig startet opp igjen og det gjelder da å sikre at aktivitetene blir 

regelmessige og sikre, samt at vi har nok frivillige til å holde aktivitetene i gang. 

Barnehjelpen må også se til at kommunikasjonen mellom Røde Kors og Skytterdalen forblir 

sterk, selv om vi ikke lenger har ansattressurser i gårdsstyre. 
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Hjelpekorpset 

• Nytt depot: For å sikre hjelpekorpsets fremtidige operativitet vil hovedfokuset vårt i 
2022 bli å jobbe for å anskaffe nytt depot. Fukten i depotet vi overtok i Hamang fjellhall 
har vist seg å bli en stor utfordring da dette skader både utstyr og transportmidler. Vi 
har gjennom årene oppdatert utstyr vi benytter i søk og redning og mye av dette tåler 
ikke å være lagret i fuktig miljø over lengre tid. Det vil være essensielt med bistand fra 
lokalstyret og Bærum kommune dersom vi skal lykkes med å styrke vår beredskap i 
Bærum. Med den rollen vi har i samfunnet følger også ansvar og forventninger. Vi 
ønsker å leve opp til dette på best mulig måte og håper å få støtte på å løfte denne 
saken. 

• God opplæring, kursing og oppfølging: Vi ønsker i enda større grad å ha en plan for 
kursrekken for nye medlemmer. En god oppfølging av det enkelte medlemmet vil bidra 
til høyere andel godkjente medlemmer.  Det er også viktig å ha et søkelys på 
eksisterende medlemmer, ved at de følges opp tett og får mulighet til å videreutdanne 
seg. Det å ha muligheten til å delta på kurs er en motivator for mange medlemmer og 
også noe vi ønsker å fokusere på etter hvert som mulighetene for slike aktiviteter blir 
mulig igjen. 

• Medlemskontakt og sosiale aktiviteter: Gjennom sosiale aktiviteter utover våre 
Hjelpekorpsrelaterte oppgaver ønsker vi å bidra til at medlemmene våre blir enda bedre 
kjent og dermed tryggere på hverandre i de de til dels krevende situasjonene vi kan bli 
satt i. 

• Oppdatert og godt utstyr: Vi trenger utstyr for å effektivt kunne løse alle de ulike 
oppdragene Hjelpekorpset blir satt til å løse. Bærum ønsker å være innovative og å være 
med på utviklingsprosjekter i Akershus RKH, som f.eks. droneprosjektet som vi har 
startet opp nå. Vi har fortsatt behov for avansert førstehjelpsutstyr som samsvarer med 
våre kompetansenivåer. Det er hele tiden en utvikling i utstyret som trengs og vi må 
holde tritt med utviklingen, både med tanke på å inneha det korrekte utstyret og å 
videreutvikle oss på kunnskapen som trengs for å bruke det. 

• Rekruttering: For å kunne fortsette å være en viktig aktør i den norske 
redningstjenesten må vi ha flere medlemmer. Vi må sikre at vi har mannskap til alle 
situasjoner i tiden som kommer. Aktiv bruk av sosiale medier og oppsøkende arbeid, 
f.eks. på stand, vil bidra til dette.  
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Beredskap 

 

1. Oppnevne/konstituere ressursgruppen og utarbeide forslag til revidert 
oppgavefordeling (roller og ansvar) innenfor aktivitetsområdet Beredskap  
 

2. Revidere Beredskapsplan, blant annet sett i lys av erfaringene i 2020/21, inkludert 
revidering av tiltakskort: 

a. Kriseteam, ansvarsfordeling  
b. Rutiner for utkalling til aksjoner/hendelser 
c. Organisering av ulike grupper ved beredskap 
d. Debrief og ivaretakelse av BV etter hendelser 

 
3. Arrangere grunnkurs beredskap for alle aktive beredskapsvakter, ett ila våren og ett 

ila høsten 2022 
 

4. Bygge opp og trene en egen sentralbordgruppe som skal være operativ under en 
krise 
 

5. Legge til rette for praktiske oppgaver/trening for de av beredskapsvaktene som er 
tilknyttet psykososialt kriseteam i Bærum kommune 
 

6. Vurdere behovet for å evt. etablere en egen gruppe for omsorgsstøtte og forpleining 
for egne mannskaper ved øvelser/hendelser 
 

7. Vurdere å rekruttere og trene beredskapsvakter tilknyttet tolketjenesten 
 

8. Avklare rollefordeling mellom beredskap og hjelpekorps innad i BRK og distrikt og 
delta på en øvelse med vårt hjelpekorps, samt evt. et Søk og Redningsoppdrag lokalt 
 

9. Gjennomføre en skrivebordsøvelse i beredskap for hele Bærum Røde Kors 
 

10. Delta i planlegging og gjennomføring av en profileringsdag for Røde Kors i Sandvika 
 
11. Være beredt for deltagelse ved eventuell massevaksinering/smittesporing/selvtest-

utdeling i       Bærum kommune 
 
12. Forberede oss på å bistå Bærum kommune ved en eventuell alvorlig hendelse i 

kommunen, hvor et EPS skal etableres 
 

13. Årlige gjentagende handlinger: 
a. Gjennomgå og komplettere lager av materiell og utstyr  
b. Gjennomgå alle IT-systemer, samband og dokumenter 
c. Oppdatere mannskapslister med kompetanseoversikt, samt nærmeste 

pårørende  
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Totalbudsjett 2022 

   

      
    

    

Inntekter  Budsjett 2021   Regnskap 2021   Budsjett 2022  

Varesalg               35 000                          -                  30 000  

Lotteriinntekter               10 000                          -                  55 000  

Sanitetsvakter          1 125 000                 657 112              906 000  

Medlemskontingenter          1 000 000                 967 072           1 000 000  

Tilskudd fra Røde Kors ledd          2 213 300              3 435 948           3 628 884  

Offentlige tilskudd          2 428 000              2 590 723           2 780 800  

Momskompensasjon             380 000                 567 442              600 000  

Leieinntekter Løkkegården             150 000                 118 634                75 000  

Grasrotandelen og panto inntekter          1 145 000              1 437 514           1 350 000  

Andre inntekter             512 000              1 713 285              516 000  

SUM INNTEKTER          8 998 300            11 487 730         10 941 684  

        

Kostnader       

Innkjøp av varer               20 000                          -                  20 000  

Lønnskostnader          4 474 000              4 535 625           5 569 500  

Avskrivninger bygninger, transportmidler og 
inventar             699 000                 723 635              728 500  

Driftskostnader lokaler             770 000                 945 236              795 000  

Utgiftsførte anskaffelser             521 000                 432 191              170 500  

Reparasjon/vedlikehold av utstyr og bygg/lokaler               20 400              1 206 930              290 500  

Forbruksmateriell               36 000                   40 635                58 000  

Regnskapstjenester               70 000  -                 1 428                90 000  

Revisjon               60 000                   43 106                45 000  

Andre innleide tjenester               85 000                     5 000                10 000  

Kontorrekvisita               40 500                   75 470                48 500  

Telefon/data               68 000                   72 313                70 700  

Diverse utgifter kjøretøy             105 000                 276 009              157 500  

Reisekostnader               32 400                   67 242                48 300  

Markedsføringskostnader               42 000                 144 780                90 000  

Møte- og kurs utgifter               35 000                     8 826                26 000  

Gaver og kontingenter               15 500                   14 928                25 000  

Forsikring               89 000                   88 513              117 000  

Lokale aktiviteter          1 565 500              1 900 923           2 397 700  

Andre kostnader              220 000                   32 007              153 984  

Renter               30 000                   20 536                30 000  

SUM KOSTNADER          8 998 300            10 632 477         10 941 684  

        

RESULTAT                       -                   855 253                        -    
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Innkomne forslag for beslutning av årsmøtet  
 

Ingen innkomne forslag.  
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Innstilling til valg av lokalforeningsstyre 

m/presentasjon nye kandidater 
 

 

  

Valg  l ny  lokalforeningsstyre

                            

                               

Leder: Hans Olav Sandbakken                 

Nestleder Glenn Olsen                    

Styremedlem Me e Brenna                    

Styremedlem Karin Larsen                            

Styremedlem Anne  orun Ravndal N                         

Varamedlem Vanja Kris ne Hellevik                         

Varamedlem Mohammad (Simo) Sa  a                            
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Innstilling til valg av valgkomite 

 

Inger Marit Borch  Velges for 2 år i 2022 

Fredrik Nordmoen  Valgt for 2 år i 2021 

 

 

 

 

 

Innstilling til valg av revisor 
 

Styrets innstilling: 

Gjenvalg av BDO AS (www.bdo.no) 

 

http://www.bdo.no/

