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Kjære Røde Kors-venner 

Velkommen til distriktsårsmøte i Buskerud Røde Kors. Også denne gangen som digital løsning. Vi 

hadde alle ønsket det annerledes i år. Men med den usikkerheten som fortsatt hersker i samfunnet 

med hensyn til Covid-19, er det mest forsvarlig av oss å gjøre som vi også gjorde for et år siden; å 

samles rundt våre PC-er og nettbrett. 

Det siste året har vært en uvirkelig tid hvor det meste av vår oppmerksomhet har vært knyttet til de 

medisinske, sosiale og økonomiske konsekvensene av Covid-19. Midt i denne unntakstilstanden har 

Røde Kors vist at vi virkelig tar på alvor og lever opp til mandatet avdekke, hindre og lindre. 

Begrepet «Gire om og gire opp» er godt dekkende for Røde Kors sin tilnærming. Nasjonale og lokale 

retningslinjer og smitteverntiltak har lagt sterke føringer for muligheten til å drive de humanitære 

aktivitetene. Det har gitt utfordringer; både for de vi er til for, men også for våre frivillige og 

tillitsvalgte. I denne perioden har mange lokalforeningene tatt utfordringer knyttet til rollen som 

støtteaktør for lokale myndigheter. Samtidig som beredskapen innenfor søk- og redning har vært 

opprettholdt og tilpasset situasjonen. Det positive oppe i det hele er at nye oppgaver har utløst nye 

utfordringer, som igjen har gitt nye erfaringer, ny kunnskap og ny kompetanse. I denne situasjonen 

har viktigheten av å ha egne, realistiske og oppdaterte beredskapsplaner blitt tydelig. Og i 

forlengelsen av det samarbeidsavtaler med lokale myndigheter som definerer oss inn i den totale 

beredskapen. Som distriktsleder har jeg sett en samhandling innenfor den store Røde Kors – 

familien, på tvers av aktiviteter, nivåer og roller, som gjør meg både ydmyk og stolt. Tusen takk, 

alle sammen, for den ekstraordinære innsatsen som lagt ned dette året. Og så er ikke dugnaden 

over ennå. Vi må stå på videre. 

Oppe i det hele skal vi avholde vårt distriktsårsmøte. Og selv om rammen også i år blir en helt 

annen enn vi hadde ønsket oss, skal årsmøtet gjennomføres i henhold til protokoll. 

Vi skal oppsummere året som har gått, og se tilbake på mye godt Røde Kors - arbeid som er utfør 

av dyktige, dedikerte og engasjerte frivillige. En stor honnør til dere alle for at dere bruker tid, 

krefter og ressurser på Røde Kors.  

Så skal vi drøfte og beslutte planer for året og årene som ligger foran oss. Landsmøtet i oktober ga 

gjennom nytt hovedprogram tydelig retning for dette arbeidet. Nå skal vi ta stilling til hvordan 

distriktet på best måte kan støtte de lokale Røde Kors-foreningene i å videreutvikle god kapasitet i 

møtet med de lokale humanitære behovene. Som ledd i dette skal vi også ta stilling til en 

videreføring av pilotorganiseringen på distriktsnivå som vi har hatt siden 2018. 

Distriktsårsmøtet som en viktig arena for lærerike, hyggelige og inspirerende møter med andre gode 

Røde Kors-kollegaer blir dessverre også i år amputert. Så får vi håpe at verden om ikke alt for lenge 

vender tilbake til en normalsituasjon, slik at vi igjen kan møtes. 

I mellomtiden; Ta godt vare på dere sjøl, og velkommen til digitalt distriktsårsmøte. 

Geir Waaler 
distriktsleder 
 

 

 

 

1.0  Hvem vi er  
Buskerud Røde Kors er ett av 19 Røde Kors-distrikter i Norge. Distriktets oppgave er å legge til rette for humanitært 
arbeid i distriktets geografiske nedslagsfelt og være en pådriver for å sette distriktets lokalforeninger i best mulig 
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stand til å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Dette gjøres ved å bistå våre lokalforeninger og 
frivillige med kurs/opplæring, beredskapstiltak, lokal aktivitet og øvrig støtte. 
 
 

1.1 Distriktsstyret 
Distriktsstyret består av frivillig tillitsvalgte og representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige 
foretak. Buskerud Røde Kors har årsmøte hvert år og velger da et styre.  
 
Distriktsstyret 2020  

Verv Navn Lokalforening 
Distriktsleder  Geir Waaler Krødsherad Røde Kors 
Nestleder Kari Irene Solheim Hansen Kongsberg Røde Kors 
Styremedlem  Øivind Granlund Drammen Røde Kors 
Styremedlem  Jan Arne Øen Geilo Røde Kors 
Styremedlem  Anita Saastad Hansen Nedre Eiker Røde Kors 
Leder hjelpekorps Bjørn Fluto Ål Røde Kors 
Nestleder hjelpekorps Tone Merete C. Kaspersen Hurum Røde Kors 
   

I perioden er det er avholdt 10 styremøter og behandlet i alt 92 saker. Fra mars har styret hovedsakelig 

gjennomført styremøter digitalt og på e-post. Styret har hatt arbeidsmøter i tilknytning til årsmøtet, som ble 

gjennomført digitalt. Årets ledersamling ble avlyst, grunnet pandemien. 

Distriktsstyret har hatt flere viktige saker på agendaen, utover handlingsplanen. Foruten deltagelse på sentrale 

møter har styret svart på utsendte høringer i forbindelse med Landsmøtet 2020. Flere av sakene har omhandlet 

hjelpekorpset og i februar ba styret generalsekretæren om å prioritere utviklingen av nytt permanent 

støtteverktøy for bruk ved søk og redning.  

12. mars satte distriktsstyret krisestab i forbindelse med pandemien Covid-19. Det ble satt stabsmøter 2 ganger 

per uke, med påfølgende møter med lokalforeningene frem mot sommeren. Formålet med møtene var å følge 

opp og støtte lokalforeningene i hvordan ivareta egne aktiviteter, men også for å få oversikt og være rådgivende 

der det var uklart hvilke oppdrag Røde Kors kunne eller burde påta seg for kommunene. 

Distriktsstyret har støttet opp lokalforeningene som helhet, men har også bidratt direkte der det har vært behov. 

Øivind Granlund har vært tett på foreningene tilhørende «nye» Drammen kommune for å tilrettelegge for godt 

fellesskap i saker som angår Drammen kommune.  

Styret har et stort engasjement for å være gode støttespillere for lokalforeningene, og besluttet derfor å fordele 

foreningene mellom seg for å gi oppmerksomhet og støtte i hverdagen, og ikke minst for å motivere og inspirere. 

Foreningene ble fordelt slik: 

Geir Waaler:  Vats, Øvre Eiker, Flesberg, Nesbyen  

Kaia Solheim Hansen:  Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Gol og Hemsedal 

Jan Arne Øen:  Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Hole  

Øivind Granlund:  Hurum, Nore og Uvdal, Sigdal, Ål, Svelvik 

Anita S. Hansen:  Flå, Geilo, Hovet og Hol, Krødsherad 

 

 

1.2 Distriktets organisering iht. pilotmodell 
Buskerud Røde Kors har gjennom 2020 fungert i henhold til pilotmodellen som ble vedtatt i 2018. Ordningen 

gjennomgår evaluering som skal foreligge på distriktets digitale årsmøte 20. mars 2021. 

Organiseringen underlagt distriktsstyret har vært som følger: 
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1.2.1 Valgkomitè Buskerud Røde Kors 2020-2021: 
Leder Audun Eriksen 

Medlem Ann Karin Swang 

Medlem Robert Bø 

Vara Frode Edvardsen 

1.2.3 Hjelpekorps – utnevnte ressurspersoner 

Områdeleder Søndre         Christian Hollie (NK: Narve Opsal)       

Områdeleder Midtre            Jorun L. Andersen 

Områdeleder Øvre              Odd Inge Skr. Blakkestad 

Fagleder søk og redning      Tor Flesseberg (tom. 31/10-20)/Odd Inge Skr. Blakkestad (fom. 1/11-20) 

Fagleder samband                Arild Bjørndalen (tom. september 2020) 

Fagleder skred                   Terje Engerbakk  

Fagleder RØFF                       Ranveig Haugen 

Fagleder opplæring            Britt M Bø 

Fagleder transport               Reidar Gjelsås 

1.2.4 Distriktets krise-/omsorgsgruppe – utnevnte ressurspersoner: 
Leder Anne Kristin Solberg 

Medlem                                 Jan Arne Øen 

Medlem                                  Anette Fossheim 

Medlem                                   Jostein Kretz 

Medlem                                  Rune Skjolden 

 

I Buskerud Røde Kors har vi en krise- og omsorgsgruppe hvor åtte personer er skolert for ettersamtale nivå 2.  

Vi har også personer som har gjennomført kurs i ettersamtale nivå 1. 

 

Møter, kurs og samlinger: 

Det ble avholdt erfaringssamling på Kongsberg 7.mars; 10 deltakere og to kursledere. 

Det var påmeldt tre medlemmer til nivå 2-kurs i april. Pga. Covid -19, ble dette først utsatt, så avlyst. 

 

Strukturerte ettersamtaler: 

Det er meldt inn fire ettersamtaler i løpet av året. 

I tillegg er det gjennomført samtaler som ikke var kvalifisert til registrering. 

I forbindelse med skredulykken på Gjerdrum stod gruppen i beredskap. 

To av medlemmene deltok med ettersamtaler i den forbindelsen. 

1.2.5 Internasjonalt samarbeid – utnevnte ressurspersoner 
Anita S. Hansen  

1.2.6 Jan Robert og Ole Steinars minnefond:   
Jorun Karin Schjelderup Kleppo  

Tone Merete C. Kaspersen  

Håkon Storhaug 

1.2.7 Fylkesmannens beredskapsråd:     
Jan Arne Øen 

1.2.8 Ferie for alle, Østlandsregionen (inkl. Buskerud) 
Dette er en fellesaktivitet i Østlandsregionen, som Buskerud Røde Kors er en del av. Året 2020 skulle ha vært et 

satsingsår for Ferie for alle-aktiviteten (FFA) i Røde Kors i Viken. FFA-aktiviteten i Østfold Røde Kors, som fra 

tidligere arrangerte ferieopphold for familier fra fylkene Østfold, Akershus, Oppland, Hedmark og Oslo, har i 

tillegg også tilbudt ferieopphold til familier fra Buskerud i 2020. Det ble planlagt for rekordmange ferieopphold og 
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alt lå til rette for rekord også i antall deltakere. Det ble dessverre ikke slik vi hadde planlagt, da reisevirksomheten 

ble påvirket av Covid -19.    

 

Vi har gjennomført følgende: 

• 442 personer fra Østlandsregionen fått et ferieopphold i 2020, herav 66 deltakere fra Buskerud på 
sommer- og juleoppholdene. 

• Vinterferieoppholdene gjennomført som normalt før Norge stengte ned 

• Påskeoppholdene ble avlyst 

• Åtte tilpassede sommeropphold 

• Tre høstferieopphold 

• To jule-/nyttårsopphold 

• Arrangert åtte feriedager (opplevelsesdager for de som ikke fikk være med på ordinære ferieopphold) 
hvor 404 personer fikk tilbud om å delta på enten Finnerud aktivitetssenter, Tusenfryd eller 
Bjørneparken. 

• Det ble delt ut aktivitetspakker til barna på ferieoppholdene, og til de som ikke fikk plass. I underkant 
av 700 aktivitetspakker ble delt ut, sammen med kinobilletter og menyer på Burger King. 
 

Våre frivillige har nok en gang vist hvilken styrke som finnes i frivilligheten. Selv under en pandemi som har skapt 

unntakstilstand i hele vårt samfunn, har våre frivillige stått frem. I alt har 188 frivillige fra Østlandsregionen meldt 

seg til tjeneste på enten ferieoppholdene eller har bidratt til gjennomføringen av feriedagene. På lik linje med 

resten av frivilligheten i hele Røde Kors, har våre frivillige vist utholdenhet, engasjement og bidratt til å skape 

morsomme og spennende feriedager for våre små og store gjester. Dette er fantastisk, og vi kan bare takke alle 

våre frivillige for fabelaktig innsats og for engasjementet de har vist oss.        

En kan si mye om annerledesåret 2020, men selv under vanskelig forhold har FFA gitt et tilbud til nærmere 1500 

personer i Østlandsregionen. Tilbudet har vært enten i form av ferieopphold, enkelte feriedager, eller 

aktivitetspakke. Samtidig kan vi nevne at vi for første gang har klart å gi et tilbud til nesten alle som har søkt plass 

hos oss i sommer-, høst- og jule-/nyttårsferien. Dette har vi aldri klart tidligere. 

1.2.9 BARK-leirkomiteen:  
Steinar Bjerkerud, leder   Krødsherad Røde Kors 

Inger Marie Aasen Bjerkerud  Krødsherad Røde Kors 

Lars Erik Hansen   Ringerike og Hole Røde Kors 

Marthe Rebekka Svendsen  Ringerike og Hole Røde Kors 

Christian Buen     Ringerike og Hole Røde Kors 

Emma Johanne Svendsen   Ringerike og Hole Røde Kors 

Rune Vatningen    Sigdal Røde Kors 

Komiteen har gjennomført evaluering av fjorårets BARK-leir og planlegging for 2020, men sommerleiren måtte 

avlyses grunnet Covid -19. Flere lokale BARK-grupper arrangerte ulike sommeraktiviteter i stedet. 

 

 

1.3. Øvrig representasjon (i nasjonalforening)  
Geir Waaler landsstyremedlem fram til landsmøtet i oktober. 

Frivillige i digitale referansegrupper: 

Erling Torkelsgard  Gol og Hemsedal Røde Kors  

Åse S. Pedersen   Kongsberg Røde Kors  

Morten Andersen   Ringerike og Hole Røde Kors  

1.4 Lokalforeninger i Buskerud 

Buskerud Røde Kors hadde ved utgangen av året 21 lokalforeninger (alfabetisk fra venstre mot høyre), som dekker 
18 kommuner: 

Drammen Røde Kors (Drammen Flesberg Røde Kors (Flesberg Flå Røde Kors (Flå kommune) 



 

7 
 

kommune) kommune) 

Geilo Røde Kors (Hol kommune) Gol og Hemsedal Røde Kors (Gol 
kommune og Hemsedal kommune) 

Hovet og Hol Røde Kors (Hol 
kommune) 

Hurum Røde Kors (Asker 
kommune) 

Kongsberg Røde Kors (Kongsberg 
kommune) 

Krødsherad Røde Kors (Krødsherad 
kommune) 

Lier Røde Kors (Lier kommune) Modum Røde Kors (Modum 
kommune) 

Nedre Eiker Røde Kors (Drammen 
kommune) 

Nesbyen Røde Kors (Nesbyen 
kommune) 

Nore og Uvdal Røde Kors (Nore og 
Uvdal kommune) 

Ringerike og Hole Røde Kors 
(Ringerike kommune og Hole 
kommune) 

Røyken Røde Kors (Asker 
kommune) 

Sigdal Røde Kors (Sigdal kommune) Svelvik Røde Kors (Drammen 
kommune) 

Vats Røde Kors (Ål kommune) Øvre Eiker Røde Kors (Øvre Eiker 
kommune) 

Ål Røde Kors (Ål kommune) 

 

 

1.5 Distriktskontoret 
Buskerud Røde Kors er tilknyttet distriktskontoret for Røde Kors i Viken. Daglig leder ved distriktskontoret 
gjennom 2020 har vært Mari Ann Morken. Sekretariatet har dyktige medarbeidere med høy kompetanse innen 
sine respektive fagområder. Sekretariatet har jobbet etter prinsippet om mest mulig lokal forankring av aktivitet, i 
tett samarbeid med de utvalg, komiteer og ressursgrupper som er utnevnt av distriktsstyret. Distriktskontoret har 
fokus på å ha et godt servicenivå, og imøteser spørsmål og behov for bistand fra de lokale ledd etter beste evne 
og så raskt som mulig. Distriktskontoret og distriktet ellers fungerer som et viktig bindeledd mellom 
nasjonalforeningen og lokalforeningene i distriktet. 
 
Ytre miljø: 
Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet utover hva som anses normalt for en slik aktivitet. 

 

Likestilling: 

Per 31.12.20 har distriktskontoret i Viken for distriktene Akershus, Buskerud og Østfold Røde Kors 32 ansatte inkl. 

tre enhetsledere og daglig leder ved distriktskontoret. Av disse er 20 kvinner og 12 menn. Lokalt er det ni ansatte, 

hvorav tre er menn. Styret består av fire menn og tre kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og 

stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 

 

Årsverk per 31.12.20:  
Distriktskontoret i Viken for Akershus, Buskerud og Østfold Røde Kors hadde 53.8 årsverk med fast ansatte. 
Personalkostnader fordeles i budsjettene til distriktene ved starten av året, og så gjennomføres det en justering 
ved årsavslutt for å gjenspeile faktiske forhold. Antall årsverk for Buskerud distrikt var 12,6. 
 
Ut over dette hadde distriktskontoret i Viken 6,2 årsverk utleid til lokalforeningene i Drammen, Kongsberg og 
Ringerike og Hole.  
 

Arbeidsmiljø: 

Styret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende og både frivillige og ansatte er gjort kjent med Røde Kors’ 

arbeidsmiljøplakat. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2020.  

 

 

2. Frivillighet og medlemskap 
 

2.1 Frivillighet 
2020 har vært et ekstraordinært år på grunn av Covid -19 og smittevern, der innvirkningen har vært et betydelig 

lavere aktivitetsnivå for Røde Kors. Dette har særlig vært gjeldende i perioder med nedstengning i samfunnet og 
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der hvor nasjonale retningslinjer har satt begrensninger for mulighetene for fysiske møteplasser. Ved årsslutt er 

det i DiBa registrert 1 744 frivillige tilhørende lokalforeningene i Buskerud Røde Kors. Det er en antagelse om at 

det reelle antallet frivillige ligger noe lavere.  

 

 

2.2 Medlemskap 
Antall medlemmer i distriktet og i lokalforeningene har i 2020 økt og vi har nå registrert totalt 20 870 betalende 

medlemmer i DiBa. Det har gjennom 2020 vært et stort frafall sett opp mot nye registrerte medlemmer. 

Medlemsververe tilhørende «Feltsalg» i Norges Røde Kors har tidligere stått for en god andel av de nyregistrerte, 

men de har hatt lite aktivitet i distriktet grunnet smittevern. Bildet fra lokalforening til lokalforening er 

sammensatt. En del har opplevd vekst i medlemsmassen, men flere lokalforeninger har erfart nedgang. 
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3. Aktivitetsrapport  
Aktivitetsrapporten følger «Mot felles mål» og er tett knyttet til hovedprogrammet som vedtatt av Landsmøtet i 

2017, samt føringer gitt av handlingsplanen til Buskerud Røde Kors for 2019-2021. Hovedmålsetningen i perioden 

har vært å avdekke, hindre og lindre humanitære behov lokalt i Buskerud. Handlingsplanen bygger på ideen om 

intensjonsbasert ledelse. Det innebærer at planen definerer HVA som skal gjøres, og med begrunnelsen HVORFOR 

dette skal gjøres. Beslutning om HVORDAN målsetningene skal oppnås legges til den eller de som i perioden gis 

myndighet til å gjennomføre. Det kan være lokale ledd eller oppnevnte ressursgrupper/ressurspersoner. Det vil i 

gjennomføringen gis god støtte fra distriktsleddet. 

Distriktets rolle har vært å være pådriver og tilrettelegger for det lokale arbeidet. 

Buskerud Røde Kors har hatt fokus på å legge til rette for, og bidra til å styrke den frivillige virksomheten i 

lokalforeningene ved å:  

- formidle Røde Kors’ hovedprogram 2017 - 2020 og ivareta en løpende dialog om gjennomføringen av det 
i perioden 

- kartlegge relevante, løpende behov i distriktet under ett, og aktivt utvikle samarbeid der det er 
formålstjenlig 

- sikre god, kontinuerlig kommunikasjon med lokalforeningene for å oppnå oversikt over deres behov og 
ønsker 

- profilere Røde Kors som organisasjon, våre grunnverdier og vår virksomhet i hele distriktet med sikte på 
økt aktiv innsats for de av innbyggerne som trenger det mest 

- initiere og gjennomføre prosjekter som bidrar til oppfyllelse av målene 

- registrere behovet for kompetanse blant distriktets frivillige og legge til rette for et fysisk og digitalt 
opplæringstilbud iht. vedtatte standarder i Røde Kors-skolen 

- følge opp avtaler med Viken fylkeskommune i forbindelse med folkehelse og transport utenfor vei 

- basere sitt arbeid på intensjonsbasert ledelse, og ha dette som tema for lokale ledd gjennom året 
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Mot felles mål 
Buskerud Røde Kors aktivitetsrapport pr. 31.12.2020 
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Nedenstående punkter fom. 3.1 tom. 3.14 er hentet direkte fra styringsrapporten i rapporteringssystemet Mot felles mål (MFM). Dette forklarer også en noe 
avvikende layout fra resten av beretningen. All fritekst er produsert av distriktskontorets ansatte, som et supplement for å gi et helhetsbilde av aktiviteten. 
 

3.1 Forebygge og respondere for å redde liv   

 

Overordnet måloppnåelse 
  COVID-19: Dette er gjort  

•Hatt Teamsopplæringer for frivillige. 

•Gjennomført årsmøte på Teams. 

•Styret satte krisestab fredag 13. mars. 

•Det ble holdt møter for alle lokalforeningsledere; Daglig fra 12.–16. mars, to kveldsmøter i uken fra 16. mars til 23. april, møte hver fjortende dag i mai, månedlig 

møte i juni og august. 

•Totalt ble det holdt 20 møter mellom krisestaben og lokalforeningene. 

•Alle lokalforeninger deltok minst èn gang. 

•På det meste var det 85% deltakelse fra lokalforeningene, på det minste var det 38% deltakelse (snitt 71% deltakelse). 

 

Beredskapsarbeid: Dette er gjort 

•Distriktskontoret og distriktsstyret arrangerte et digitalt beredskapskurs for ledere. 17 frivillige fra Buskerud deltok. Avsluttende øvelse gjennomføres i 2021. 

•14 kommuner har samarbeidsavtale med Røde Kors. Ny av året er Hole kommune. Nedgang i avtaler grunnet kommunesammenslåing, arbeidet med å få på plass 

disse har blitt forsinket grunnet Covid -19. 

•Det har blitt utviklet mal for samarbeidsavtale. 

•Mal for beredskapsplan har blitt revidert. 

•19 lokalforeninger har beredskapsplaner. Bistår de to som mangler. 

•Støttet lokalforeninger med revidering av planverk. 

•Distriktets beredskapsplan er revidert. 

•Distriktet har gått over til CIM som sitt nye varslingssystem. 

•Deltatt i fylkesmannens beredskapsråd. 

•Holdt innlegg under Fylkesmannens kommunekonferanse. 

•Dialog med Drammensregionens brannvesen IKS vedrørende planlegging av 2021. 

•Distriktet har gjennomført underveisevaluering av sin håndtering av Covid -19. 

•Støttet distriktets håndtering av Covid -19.  

•Støttet lokalforeninger med håndtering av Covid -19. 
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•Erfaringsdeling mellom Buskerud Røde Kors og øvrige Røde Kors-distrikter i Oslo og Viken. 

•Utviklet strategi for å opprettholde våre humanitære aktiviteter. 

 

Dette har vi ikke gjort: 

•Grunnet COVID-19 har vi ikke fått gjennomført planlagt beredskapsøvelse. 

•Samarbeidsmøte med fylkesmannen avlyst 

Nasjonale indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon 

Antall styre- og rådsmedlemmer i distrikt og lokalforening med gjennomført beredskapskurs i 2020 17 40 

Antall gjennomførte beredskapsøvelser 0 2 

Antall kommuner med skriftlig samarbeidsavtale med Røde Kors om beredskap 15 17 

 

Distriktets indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon 

Antall lokalforeninger med beredskapsplan 19 21 

Revidere distriktets beredskapsplan 1 1 

 

Tiltak
  

 Startdato Sluttdato Fremdrift 

Styrke samarbeidet med Fylkesmann vedrørende fokus på samarbeid 
med Røde Kors under tilsyn - samarbeidsmøte med Fylkesmannen 
avlyst pga. Covid -19 

    

 

Utvikle ny mal for samarbeidsavtale      

 

Oppfordre lokalforeninger til samarbeidsavtale med kommune      

 

Legge press på kommunene vi ikke har samarbeidsavtale med      

 

Distriktsstyret deltar i øvelse Bjørn - avlyst pga Covid -19      
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2020 ble året Buskerud Røde Kors gikk fra beredskap til krisehåndtering. Gjennom vår støtte til myndighetenes håndtering av korona og gjennom ivaretakelse av vår 

rolle som humanitær aktør, har vi bevist at vi er en kompetent, synlig og tydelig beredskapsaktør. Samtidig har vi sett fremover og bygget kompetanse gjennom 

beredskapskurs for ledere, hatt dialog med brannvesenet om samarbeid 2021 og revidert beredskapsplaner. 

Blodgivere 

Rekruttering av blodgivere er også en viktig del av Røde Kors’ beredskap. Den lokale aktiviteten er lav, og distriktet bidrar vanligvis med å fronte kampanjer og dele 

informasjon fra nettsiden til Giblod.no. I 2020 har det ikke vært fokus på dette arbeidet, grunnet Covid -19.  

3.2 Arbeide for nærhet, inkludering og tilstedeværelse   

 
Overordnet måloppnåelse 
Vitnestøtte i Buskerud fikk gjennomført ett digitalt kurs i 2020 og èn person ble vitnestøtte i Buskerud. Pga. Covid -19 har det ikke vært noen aktivitet siden mars 
2020. Kurset ble gjennomført fra Oslo og Norges Røde Kors, i samarbeid med Røde Kors i Viken.  
 

Distriktets indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

 

 
 

3.3 Mennesker i akutte faresituasjoner   

 

Overordnet måloppnåelse 
  Dette er gjort:  

•302 hjelpekorpsere godkjente etter regelverket (uttak fra CIM).  
•Buskerud Røde Kors hjelpekorps har innført smittevernrutiner for søk og redningsoppdrag (SAR) og dekt opp alle SAR-oppdrag i 2020. 
•Samarbeidsavtale med Vestre Viken (AMK) helseforetak om pasientoppdrag utenfor vei. 
•Gjennomført en vellykket fysisk hjelpekorpssamling for distriktet. 
•Har innført faste Teams-fagkvelder for alle frivillige hjelpekorpsere i Buskerud. 

Antall lokalforeninger med aktiviteten vitnestøtte 1   

Antall frivillige i aktiviteten vitnestøtte 12   
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•Har innført faste Teamsmøter med fagledere, områdeledere, aksjonsledere og distriktsledere hjelpekorps. 
•Har startet innfasing av digitale styringsverktøy for søksoppdrag i hele distriktet. 
•Flere korps har økt rekrutteringen. Mange frivillige har fått mer fritid pga. Covid -19, men det er utfordrende å avholde kurs og regodkjenninger. 
 

Nasjonale indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

Antall hjelpekorpsere godkjent iht. regelverk 269 375  

 

Distriktets indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

Indikator LSOR - flere mannskaper med lagsledelseskompetanse i søk    

Gjennomføre kompetanse/realkompetanse-gjennomgang av alle mannskaper i korpsene i Buskerud 0 15  

Få på plass avtaler med det offentlige, slik at det er en forutsigbarhet i hva og hvordan Buskerud skal bistå 
kommuner og fylkeskommuner i beredskapshendelser 1 2 

 

Gjennomføre leder-hjelpekorpssamling med fokus på veien videre 0 1  

  
Risikovurderinger og utfordringer 
Indikator "Antall hjelpekorpsere godkjent iht. regelverk" er en indikator det er utfordrende å få ut korrekte tall fra. Stikkprøver i Buskerud viser at det "riktige" 
antallet godkjente hjelpekorpsere er betydelig høyer og sannsynligvis over distriktets årsambisjon. Denne misvisning er tatt opp med nasjonalkontoret flere ganger 
med tilbakemelding om at det jobbes med løsninger. 
 

Tiltak
  

 Startdato Sluttdato Fremdrift  

Kartlegging av mannskapenes kompetanse og erfaring  01.sep.2020 31.des.2020 Løpende  

Hjelpekorpsets lederkonferanse, med mål om å sette retning for 
hjelpekorps i Buskerud 

 04.sep.2020 16.okt.2020 Ferdig  

Mandagsmøter med faglig innhold Covid -19-tiltak  07.nov.2020 25.apr.2021 Løpende  

 
Hjelpekorpsene i Buskerud hadde ved årsslutt 302 godkjente hjelpekorpsere - en nedgang fra 382 i 2019. Denne nedgangen skylles i hovedsak manglende 
regodkjenninger som følge av Covid -19 og noe manglende uttak av ID-kort. Buskerud har i 2020 fått bra tilgang på nye frivillige, men det er krevende å få fullført 
kompetanseløpet. Buskerud Røde Kors hjelpekorps har i 2020 totalt gjennomført 132 oppdrag, her inkludert både AMK-oppdrag og søks- og redningsoppdrag. Det 
betyr at hjelpekorpset i Buskerud i snitt har deltatt på tre oppdrag hver uke i 2020. 
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3.4 Mennesker i konflikt og katastrofe 
   

Overordnet måloppnåelse                                                                                                                                                

Dette er gjort (Twinning):  
• Jobbet sammen med nasjonalkontoret om ny formell avtale med Moldova Red Cross. 
• Godt etablert kontakt med ny twinningkoordinator i Moldova, Daniela Sevciuc. 
• Løpende dialog med Vestfold Røde Kors, som også jobber med Moldova.  
• Pågående arbeid med "Plan of action" og handlingsplaner som er vedlegg til hovedavtalen mellom Buskerud Røde Kors og våre områder i Moldova. 
• Moldova, som andre twinningpartnere, er sterkt preget av Covid-19. Mye ugjort på planlagte aktiviteter, også i Norge. 
  

Nasjonale indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon Status 

Andel nye twinningprosjekter basert på BOCA 0% 100% 
 

  
Årsmøtet til Buskerud Røde Kors vedtok i 2020 å videreføre twinningavtalen med Moldova og de tre områdene Chisinau, Criuleni og Bender Røde Kors. Samarbeidet 
er tuftet på de erfaringer man tar med seg fra den foregående periode, men med et enda større fokus på hvordan man kan få et gjensidig utbytte av samarbeidet. 
2020 har imidlertid stått i pandemiens tegn, og vi - som de resterende distrikter i Norge, har definert dette litt som «det tapte år» for våre planlagte aktiviteter. 
Fokuset har dermed blitt som her i Norge; mye innsats og ressurser ble omrokert til å jobbe med Covid -19.    
 

3.5 Barn og unge i sårbare livssituasjoner 
  

 

Overordnet måloppnåelse 
  Dette er gjort: 

• 48 % av lokalforeningene i Buskerud har aktivitet for barn og unge. 

• Totalt finnes det 21 aktiviteter med flere aktiviteter som planlegges for oppstart 2021. 

• Det er 174 frivillige registrert i aktiviteter for barn og unge per 31.11. 

• Leksehjelpskurs webinar - 12 deltakere fra Buskerud. 

• Ett oppvekstkurs gjennomført som webinar.  

• Evaluering og planlegging av BARK-leir gjennomført. Leir avlyst på grunn av Covid -19. Enkelte lokalforeninger hadde aktivitetsdager. 

• Samarbeidsmøte med oppvekstfrivillige på tvers av Røde Kors i Viken. 

• Startet arbeidet med «Oppvekstløft» Buskerud. 
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• Dialog og tilrettelegging av oppvekstaktiviteter i lokalforeninger. 

• Oppvekstundersøkelse i hele Viken for å kartlegge aktiviteter for barn og unge i lokalforeninger. Brukes som grunnlag for å videreutvikle og starte nye aktiviteter.  

   Sju foreninger i Buskerud har svart.  

• Oppstart av gatemegling på Fellesverket i Drammen. 

• Oppstart av BARK i Ål Røde Kors. 

• Oppfølging av lokalt tilpassede aktiviteter (utflukter, turgrupper, Gjensidiges juleaksjon etc.). 

• Bistått Oslo Røde Kors med frivillige fra leksehjelp til digital leksehjelp. 

• Nettverk- og erfaringsutveksling i nasjonale fora. 

• Bistått i søknadsprosesser til Ekstramidler, Sommeraktiviteter og Gjensidigestiftelsen sin juleaksjon. Søkt om midler til BARK-leir 2021. 

• I tillegg er det arrangert aktivitetsdager for, og levert ut aktivitetspakker til, over 1000 personer i målgruppen. (se FFA-rapport over)  

 

Nasjonale indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

Andel lokalforeninger med aktivitet for barn og unge 48% 59%  

Antall lokale aktiviteter i drift for barn og unge 21 28  

Antall frivillige i aktiviteter for barn og unge 174 220  

 
Tidlig innsats for å hjelpe barn og unge i sårbare livssituasjoner kan redusere risikoen for andre humanitære utfordringer senere i livet, og redusere lidelsene for den 

enkelte i et livsløpsperspektiv. Buskerud Røde Kors skal bedre barn og unges oppvekstsvilkår ved å tilby gratis og inkluderende aktiviteter på et lavterskelnivå, samt gi 

ferietilbud til barn som lever i lavinntektsfamilier.  

Mange av Buskerud Røde Kors’ BARK-grupper har holdt aktivitet for barn i løpet av 2020, til tross for smitteverntiltak og begrensninger. Den planlagte BARK-leiren 

måtte avlyses pga. smittevernhensyn. Vi håper å kunne gjennomføre den sommeren 2021. Røde Kors Ungdom er opprettet i lokalforeningene Hurum Røde Kors og 

Kongsberg Røde Kors. Frivillige i oppvekstaktiviteter har deltatt på kurswebinarer og temakvelder for erfaringsutveksling mellom frivillige i Røde Kors i Viken som 

jobber med aktivitet for barn og unge. Totalt har vi aktiviteter for barn og unge i 10 av våre 21 lokalforeninger.  

Ferie for alle: se omtale tidligere i beretningen. 
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3.6 Migranter i sårbare livssituasjoner   

 

Overordnet måloppnåelse 
  Har i løpet av 2020 hatt fokus på opplæring innen smittevern, slik at aktivitet har vært opprettholdt i størst mulig grad. Det har vært mye bra aktivitet som har 

foregått i alternative former, til tross for strengt smittevernregime.  
 

Nasjonale indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

Andel lokalforeninger med aktivitet for flyktninger og innvandrere 50% 45%  

 

Distriktets indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

 

 

 

 

Suksesser 
  Til tross for til dels strenge smitteverntiltak har mange gjennomført aktiviteter ute. Mange av lokalforeningene har brukt sine frivillige for å formidle grunnleggende 

smittevern til fremmedspråklige. Flyktningguiden har vært aktive med på å forklare smittevern og delt ut utstyr til sine koblinger.  
 

Risikovurderinger og utfordringer 
  Mange av aktivitetene har lidd under strengt smittevern og nedstengning av samfunnet. Vi har fått meldinger fra deltakere om at de nå mister mye av 

språkferdighetene de har tilegnet seg fordi de ikke har praktisert norsk språk. I tillegg får vi også meldinger om press i forhold til å sende penger "hjem", til tross for at 
de har mistet arbeidet dette året.  
 
 

Antall lokalforeninger med aktiviteten norsktrening 2   

Antall frivillige i aktiviteten norsktrening 23   

Antall lokalforeninger med aktiviteten flyktningguide 8 8  

Antall frivillige i aktiviteten flyktningguide 137   
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Tiltak
  

Ansvarlig Startdato Sluttdato Fremdrift  

Tilby migrasjonskurs på kurshelg  01.jan.2020 31.des.2020 Ferdig  

Oppfølging av lokalforeninger   01.jan.2020 31.des.2020 Ferdig  

Tilby norsktreningskurs  01.jan.2020 31.des.2020 Ferdig  

Kartlegge aktivitet og oversikt på kontaktpersoner  01.feb.2020 31.des.2020 Løpende  

Informasjon i forbindelse med Covid -19  01.apr.2020 31.des.2020 Ferdig  

Kartlegge opplæringsbehov  01.aug.2020 19.aug.2020 Ferdig  

 
Mange frivillige har snudd seg rundt og fortsatt med aktivitet, selv med stramme retningslinjer. Det er fortsatt behov og et stort savn når aktivitetene stenges ned.  

Det er tilbudt tre temakvelder i løpet av året; smittevern, integrering og asylpolitikk og subtil rasisme. I tillegg har vi hatt fellesmøter og aktivitets-/fagmøter innen 

hvert felt for erfaringsutveksling og inspirasjon til nye måter å drifte aktiviteten på – alt på Teams. 

Distriktskontoret bisto Drammen Røde Kors med Temakurs migrasjon i oktober. 

3.7 Eldre i sårbare livssituasjoner   

Overordnet måloppnåelse 
  Dette er gjort:  

•16 lokalforeninger har besøkstjeneste med totalt 421 frivillige. Årsambisjonen på 490 frivillige innen 31.12.2020 ble ikke nådd grunnet Covid-19, men det har vært 
god tilstrømning av nye frivillige gjennom hele 2020.  
•15 lokalforeninger har besøksvenn med hund. 
•4 forhåndsvurderinger besøksvenn med hund gjennomført. 
•Vi har hatt to Temakurs besøksvenn med hund i Buskerud og ett i samarbeid med Akershus. 
•Vi har tilpasset Temakurs besøkstjeneste som webinar. 
•71 har gjennomført Temakurs besøkstjeneste fysisk/som webinar via 12 gjennomførte kurs  
•Opprettet besøkstjeneste i Svelvik  
•Bistått med rekruttering til besøkstjenesten i Krødsherad Røde Kors. Publisert på lokal Facebook-side, med video fra Svelvik. 
•Laget flere rekrutteringsvideoer mht. ringevenn/besøksvenn. 
•Vi har hatt tre eksterne medieoppslag, samt artikkel i Røde Kors-avisa 
•Opplæring av frivillige i bruk av Teams.  
•Opprettet et tett samarbeid med kommuneadm., Knutepunktene, kommunale fysioterapeuter, hjemmetjenesten, NAV og andre frivillige organisasjoner i Drammen. 
•Foretatt rapporteringsmøte med stiftelsen Kaare Berg. 
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Nasjonale indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

Andel lokalforeninger med aktiviteten besøkstjeneste 73% 73%  

Antall frivillige i aktiviteten besøkstjeneste 421 490  

 

Distriktets indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

Røde Kors skal være tilstede for mennesker som har behov for sosial kontakt ved å tilby åpne møteplasser, 
nettverk og en-til-en-kontakt.   

 

Antall ferdig kursede nye besøksvenner  71 70  

Antall nye frivillige besøksvenn med hund-skolerte 14 20  

 

Suksesser 
  • Det er to lokalforeninger som har startet opp besøkstjeneste i 2020; Ål Røde Kors og Svelvik Røde Kors. 

• Det er ti gruppeledere på plass i prosjekt besøkstjeneste i Drammen kommune. 

• Det er gjennomført 11 Temakurs besøkstjeneste som webinar sammen med Akershus Røde Kors.  

• Det ble gjennomført digital temakveld for aktivitetsledere i besøkstjenesten med tema smittevern. 

• Har hatt fysiske møter med nesten alle aktivitetslederne på sonekontor i høst. 

• Har vært mye god aktivitet hos mange lokalforeninger og et godt samarbeid i mange kommuner i 2020.  

• Aktiviteten ringevenn ble opprettet. 
 

Risikovurderinger og utfordringer 
  Siste kurshelg for Temakurs besøksvenn med hund den 5.-6. desember måtte avlyses grunnet Covid -19. 

Alle regodkjenninger for besøksvenn med hund avlyst grunnet Covid -19. 
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Tiltak
  

 Startdato Sluttdato Fremdrift  

Frivillige besøkstjenesten  01.jan.2020 31.des.2020 Under 
arbeid 

 

Oppstart besøkstjeneste Svelvik Røde Kors  01.jan.2020 31.des.2020 Under 
arbeid 

 

Re-godkjenning besøksvenn med hund   01.jan.2020 31.des.2020 Under 
arbeid 

 

Oppstart besøkstjeneste Ål Røde Kors  14.jan.2020 14.jan.2020 Ferdig  

Temakurs besøkstjeneste, 12 kurs  01.jan.2020 31.des.2020 Ferdig  

Forhåndsvurdering, 4 vurderinger  01.jan.2020 31.des.2020 Ferdig  

Møte ressursgruppe prosjekt besøkstjeneste  28.jan.2020 28.jan.2020 Ferdig  

Temakurs besøksvenn med hund (BVH), tre kurs  01.jan.2020 31.des.2020 Under 
arbeid 

 

Re-godkjenning besøksvenn med hund  01.jan.2020 31.des.2020 Under 
arbeid 

 

Reportasje i Svelvikposten og Drammens Tidende  01.jan.2020 31.des.2020   

 

 

 

Prosjekt besøkstjeneste, Drammen 

Nedre Eiker Røde Kors, Drammen Røde Kors og Svelvik Røde Kors har i 2020 deltatt i et prosjekt for å se på hvordan de kan samhandle om besøkstjenesteaktiviteten i 

deres felles kommune Drammen. Første prosjektåret av i alt tre er gjennomført og målene vi hadde i forhold til milepælene er nådd. Det har vært et år med mindre 

aktivitet i besøkstjenesten enn vi hadde forventet på grunn av Covid-19. Vi ser imidlertid at alle de tre lokalforeningene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik Røde Kors 

har samarbeidet godt og fått mange nye besøksvenner i 2020 og det har vært mye synliggjøring. De nye frivillige har tatt Temakurs besøkstjeneste digitalt og har blitt 

koblet på tvers av gamle kommunegrenser. Det er opprettet tett dialog med kommuneadministrasjonen, noe som har ført til både at behovene for besøksvenner har 

økt via hjemmetjenesten og forebyggende team, men også at vi har fått tilbud om å bruke flere av kommunenes Knutepunkter gratis til kontorplasser for 

gruppelederne. Disse stedene vil også bli brukt som arena for synliggjøring av besøkstjenesten og prosjektet. Vi har åtte gruppeledere og to kontaktpersoner på plass. 

Alle ti kommunedeler i Drammen er fordelt mellom disse.    
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Følgende er gjort: 

• Opprettet ressursgruppe hvor Drammen Røde Kors, Nedre Eiker Røde Kors og Svelvik Røde Kors er representert. 

• Har hatt åtte møter i ressursgruppa siden oppstart 1.1.2020. 

• Det er gjort kartlegging av alle 16 institusjoner i Drammen kommune, som viste at det er behov 88 nye frivillige. 

• Startet opp besøkstjeneste i Svelvik Røde Kors. 13 frivillige ferdig skolert.  

• Laget et digitalt Temakurs besøkstjeneste som er avholdt via Teams.  

• Hatt møter med frivilligkoordinator i Drammen kommune. Hun har kontakt med institusjoner, hjemmebasert omsorg og forebyggende team. Hun er en viktig 

nøkkel for å få belyst hjemmeboende sine behov. Etter disse møtene har det kommet inn flere behov fra hjemmebaserte tjenester. 

• Opprettet kontakt med Knutepunktene i Drammen kommune. Fine treffpunkter for innbyggere i Drammens kommunedeler. Her vil vi kunne være synlige for 

å kunne få flere frivillige. Her kan vi låne pc, lokaler for samtaler/møter samt at vi får lov til å ha brosjyrer og roll-ups stående der for synliggjøring.  

• Opprettet kontakt med NAV via knutepunktene. Med tanke på at folk som er på tiltak eller er permittert kanskje vil bli med som frivillig.  

• Har laget tekst og bilde som er distribuert ut i sosiale medier om prosjektet.   

• Har åtte gruppeledere og to kontaktpersoner på plass 

o Martine, Monica og Roy fra Nedre Eiker Røde Kors, Ann-Christin, Anne Karoline, Aud og Torunn fra Drammen Røde Kors, Nardi fra Svelvik Røde 
Kors. Else Karin fra Drammen Røde Kors og Monica fra Nedre Eiker Røde Kors er kontaktpersoner for besøksvenn med hund i hele Drammen. 

• 20.10. Mjøndalen; Alle gruppelederne på samling for å fordele oppgaver, informere hvordan vi skal jobbe fremover, tilbud om lederkurs og faglig påfyll. 

• Tatt kontakt med reklamebyrå for å få laget posters og brosjyrer. 

• Nye frivillige som har meldt seg i 2020: Nedre Eiker 15, Drammen 26 og Svelvik 13.                                                                                                                                           

• I november hadde gruppelederne opplæring i DiBa.  

• Alle gruppeledere og kontaktpersoner har fått Røde Kors-tøy for synliggjøring. 

3.8 Personer med kriminalitets- og rusproblemer   

 

Overordnet måloppnåelse 
  Drammen: Fengselet har vært mye stengt for besøk i 2020. Det har vært møter med Drammen fengsel ang. oppstart 1:1 visitorer og beredskapsvisitorer. Det har 

inntil nå vært gruppeaktivitet i dette fengselet. Det har vært møter med Drammen Røde Kors ang. reoppstarten av 1:1 visitorbesøk. Omsorgsleder er kontaktperson 
inntil gruppeleder er på plass. Drammen Røde Kors har søkt midler for 2021 til rekruttering av nye frivillige. Distriktskontoret bidrar ved behov. 
  
Ringerike: Ringerike fengsel har vært noe stengt i 2020, men også visitorbesøk når det har vært mulig. Det har også blitt brukt iPad for digital kontakt med innsatte. 
Ny gruppeleder for visitorene i Ringerike og Hole Røde Kors kom på plass i 2020.  
Visitortjenesten var 60 år i 2020. Dette ble markert ved at de innsatte i Ringerike fengsel fikk 100 pizzaer av visitortjenesten i Ringerike og Hole Røde Kors.  
Det var planlagt samling for gruppeledere i Viken i høst, men denne måtte utgå grunnet Covid -19. 
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Distriktets indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

 

 

 

 

Suksesser 
  Har vært gjennomført gode informative møter med ledelsen i Drammen fengsel. De ønsker både beredskapsvisitorer og 1:1 visitorer i tillegg til gruppeaktiviteten 

Drammen Røde Kors har der.  
 

Risikovurderinger og utfordringer 
  Det har vært en utfordring at Drammen og Ringerike fengsel har vært stengt for besøk i deler av året.  

Mangel av gruppeleder og frivillige i Drammen Røde Kors. 
 
 
 

Tiltak
  

 Startdato Sluttdato Fremdrift  

Møte med Drammen fengsel og nasjonal kontoret  11.jun.2020 11.jun.2020 Ferdig  

Møte Drammen fengsel og nasjonalkontoret   24.aug.2020 24.aug.2020 Ferdig  

Møte med visitorene i Ringerike og Hole Røde Kors   22.sep.2020 22.sep.2020 Ferdig  

Møte med Drammen Røde Kors   12.okt.2020 12.okt.2020 Ferdig  

Teamsmøte med gruppelederne i Østfold  16.des.2020 16.des.2020 Ferdig  

 
 

Antall lokalforeninger med aktiviteten visitor 2   

Antall frivillige i aktiviteten visitor 14   

Antall lokalforeninger med aktiviteten nettverk etter soning NA   

Antall frivillige i aktiviteten nettverk etter soning NA   
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3.9 Støtte og forenkle det frivillige arbeidet   

 

Distriktets indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

Antall lokalforeninger som bruker Mitt Røde Kors  2 20  

 

Tiltak
  

 Startdato Sluttdato Fremdrift  

 

Implementere Mitt Røde Kors  31.jul.2020 31.des.2020 Løpende  

 
Første utrulling av den nye digitale flaten "Mitt Røde Kors" ble høsten 2020 implementert i hele Norge. Lokalforeninger i distriktet var på forhånd med på å teste 
løsningen. Mitt Røde Kors innebærer at ny innmeldingsside for nye frivillige er tatt i bruk og at alle aktivitetsønsker er uspesifiserte. Enkelte lokalforeninger har 
dermed måtte endre sine mottaksrutiner. Formålet er å sørge for at flere frivillige kommer i aktivitet og at de har bedre forståelse av hva det vil si å være frivillig. 
Utviklingen og utrullingen av nye funksjoner i Mitt Røde Kors fortsetter i 2021.  

 

 3.10 Sikre en bærekraftig økonomi   

Nasjonale indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

Innsamlingsprosent/prognose NA 65%  

 

Det arbeides kontinuerlig med å skaffe best mulig rammebetingelser for lokale ledd gjennom satsing på inntektsgivende arbeid, som for eksempel Pantelotteriet og 

Grasrotandelen, og gjennom påvirkning av lokale myndigheter ved behov. 

 

Pantelotteriet 

2020 ble nok et meget godt år for pantelotteriet. Lokalforeningene i Buskerud fikk utbetalt kr 3,1 millioner fra pantelotteriet i 2020. Det er en økning på 41 % fra i 

fjor. Pantelotteriet er en svært viktig inntektskilde for våre lokalforeninger og midlene bidrar til at Røde Kors kan hjelpe enda flere av de som trenger det. 
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Grasrotandelen 

Norsk Tippings spillere har valgt en grasrotmottaker der sju prosent av spill-innsatsen går direkte til den valgte grasrotmottakeren. En god andel har valgt å sette 

Røde Kors som mottaker for sin grasrotandel. Inntekten fra grasrotmidlene var i underkant av 1 million til distriktets lokalforeninger i 2020. En betydelig oppgang på 

17% fra 2019.  

Søknadsportal og andre eksterne tildelinger:   

Lokalforeninger har i løpet av 2020 fått støtte ved å søke tilskudd gjennom søknadsportalen som er i regi av Norges Røde Kors. Også andre eksterne tildelinger er 

fulgt opp distriktskontoret veiledere og de tilbyr støtte til lokalforeningene gjennom året slik at de får mulighet til å søke støtte til gjennomføring av sine aktiviteter. I 

fjor ble det utbetalt totalt kr 5 297 960,- til lokalforeningene i distriktet for gjennomføring av lokale aktiviteter.  

 

Momskompensasjon:   

Distriktskontoret følger opp lokalforeningene slik at de sender inn og mottar momskompensasjon på sine driftskostnader gjennom året. I 2020 er det totalt utbetalt 

kr 1 672 000,- i kompensasjon til lokalforeningene i distriktet. 

 

Krisepakke Covid 19:  

Det ble i 2020 åpnet fra Lotteri og stiftelsestilsynet mulighet å søke kompensasjon for tapte inntekter som følge av nedstengning på grunn av Covid 19. Det er tre 
kompensasjonsrunder i løpet av året. Foreningene kan ved en slik søknad få dekket inntil 70 % av sine tapte inntekter. For 2020 er det totalt utbetalt kr 2 085 552,- til 
lokalforeninger i distriktet.  
 
Overføring fra Røde Kors Førstehjelp AS:   
Totalt ble provisjonen til lokalforeningene i Buskerud Røde Kors kr 48 682,- for 2020, som utbetales i 2021. Etter at pandemien begrenset muligheten for å tilby 
fysiske klasseromskurs, omstilte Røde Kors Førstehjelp AS seg raskt og fikk på plass digitale løsninger. I tillegg er salget av hjertestartere og øvrig førstehjelpsutstyr 
opprettholdt, samtidig som salg av smittevernutstyr aldri har vært høyere.  
 

3.11 Avdekke humanitære behov   

 

Overordnet måloppnåelse 
  •Arrangement vedr. humanitære behov har ikke vært gjennomført eller blitt prioritert grunnet Covid -19. 

 

Nasjonale indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

Andel lokalforeninger som har gjennomført behovs- og kapasitetsundersøkelser (aggregeres ikke nasjonalt) NA NA  
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Antall lokale arrangementer med humanitære behov som tema (fylles ut i skjema) 0 1  

 

Overordnet måloppnåelse 
  Dette er gjort:  

•Kommunikasjonsstrategi. 
•Nyhetsbrevet videreføres (e-postlister). 
•Tett dialog og innsalg til media. 
•Aktive i sosiale medier – mer bilde/video. 
•Røde Kors-avisa levert ut medio november (forsinket i Svelvik). 
•Samfunnspuls.  
•Invitert til politikermøter, men ikke avholdt grunnet Covid -19. 
 

Nasjonale indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

Antall gjennomførte møter med fylkes-/stortingspolitikere (fylles ut i skjema) 1 1  

Omdømmescore Røde Kors - tall nasjonalt 80 80  

 

Tiltak
  

 Startdato Sluttdato Fremdrift  

Publisere et innlegg hver tredje dag, hvorav 1/3 skal inspirerer til aktivitet  01.aug.2020 31.des.2020 Løpende  

Distriktet har jobbet aktivt med å spre våre humanitære budskap, ved å sette søkelyset på viktige satsningsområder, promotere vårt arbeid og våre tilbud og anvende 
våre informasjonskanaler til rekruttering av frivillige og medlemmer og fronte samarbeid med det offentlige og andre humanitære aktører. Året 2020 ble spesielt 
annerledes fra foregående år av to grunner; Hemninger knytt til koronasmitte og det faktum at distriktskontoret til Buskerud Røde Kors ble en del av distriktskontoret 
til Røde Kors i Viken. På grunn av de førstnevnte ble det færre aktiviteter og fysiske møter enn planlagt, hvilket flyttet mye over på digitale plattformer. Samtidig ble 
det et ytterligere fokus på å se på våre arbeidsmetoder og strategier ved kommunikasjon, både internt og eksternt. Gjennom året har vi uansett videreført tidligere 
satsning ved å ha en tett dialog med lokale medier, mot lokale styringsmakter og samarbeidende aktører. Men, organisasjonen har i stor grad flyttet møteplassene til 
digitale plattformer, strukturert informasjonen inn mot Korsveien og kommunisert ut til våre ledd via et ukentlig nyhetsbrev (i samarbeid med de to andre 
distriktene). Samtidig har vi i større grad rendyrket sosiale medier som Facebook til å være vår «skryteside» ut til eksterne, mulige frivillige og deltagere. Nettsider har 
fått et renere uttrykk, kun med statisk og nødvendig informasjon. Røde Kors-avisa er samkjørt med de to andre distriktene, men med et tydelig lokalt tilsnitt. Vi 

3.12 Skape aksept og forståelse for humanitære behov og rettigheter   
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jobber aktivt med å bli mer digitale og tilpasse oss de plattformer og metoder som treffer våre mottagere. Her har vi gjennom året gjort oss mange erfaringer, og vil 
det kommende året implementere en gjennomgående og tydelig kommunikasjonsplan- og strategi, for å løfte Buskerud Røde Kors til å bli en viktig stemme i 
samfunnsdebatten og sikre riktig informasjon til rett tid og riktig person, via gjenkjennelige og tydelige kanaler. 

3.13 Styrke lokal kapasitet   

 

Overordnet måloppnåelse 
  Dette er gjort:  

•Informert om og gjort klar for Mitt Røde Kors. 
•Hatt Teamsopplæringsøkter  
•Tilbudt alle lokalforeninger å overta rollen som webredaktør. 
•Satt i gang med nytt startkurs som ett av få distrikter i landet. 
•Gjennomført to workshops for kursholdere i Røde Kors i Viken, med gjennomgang av nytt startkurs, dialog og spørsmål rundt kurset og avklaring ift. hvem som 
ønsker å holde kurset. 
•Tett dialog med eksisterende kursholdere for å framsnakke nytt startkurs, oversende kursmateriell og besvare spørsmål. 
•Utarbeidet rutine for gjennomføring av startkurs lokalt. 
•LOUP-program i regi av Akershus Røde Kors startet opp høsten 2020. Èn av tre samlinger gjennomført. Èn deltaker fra Buskerud Røde Kors.  
•Hjulpet til med hussalg for Drammen Røde Kors. 
•Gjennomført sonekontor i øvre og midtre Buskerud i januar og sonekontor/temakvelder i september (mai avlyst pga. Covid -19). Område søndre har fått tilbud. 
•Laget mal for årsmøtepapirer til lokalforeningene. 
•Laget ny mal for handlingsplan, til bruk Mot Felles Mål-systemet. 
•Utarbeidet veiledende dokument innen regnskap for lokalforeningene.  
•Laget oversikt over alle kasserere og tildelt dem kontaktperson ved distriktskontoret. 
•Laget workshop som skal tilbys alle kassere på nyåret 2021.  
•Ført regnskap for Drammen, Lier og Ringerike og Hole Røde Kors. 
•Innhentet opplysninger fra lokalforeningene og ajourført oversikt over lokale frivilligverter. 
•Hatt opplæring av aktivitetsleder flyktningguide i Nedre Eiker ifm. DiBa, Korsveien, kurs og frivilligvertrollen. 
•Opprettet arbeidsrom på Korsveien for flere foreninger og bistått ifm. oppstart og bruk. 
 
 

Nasjonale indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

Antall medlemmer rekruttert av lokalforeninger 375 0  
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Distriktets indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

Sonekontor: Tilby sonekontor til frivillige tre ganger; vinter, vår og høst. 2 3  

 

Risikovurderinger og utfordringer 
     Sonekontor m/temakvelder mai avlyst grunnet Covid -19.  

 

Tiltak
  

 Startdato Sluttdato Fremdrift  

Tilby sonekontor i alle tre områder i Buskerud Røde Kors vinter, vår og 
høst 

 01.jan.2020 31.des.2020 Ferdig  

Hatt opplæring av aktivitetsleder flyktningguide i Nedre Eiker ifm. DiBa, 
Korsveien, kurs og frivilligvertrollen 

 10.feb.2020 10.feb.2020 Ferdig  

Viken-konferansen  25.apr.2020 26.apr.2020 Ikke 
påbegynt 

 

Gi Teams-opplæring til minst 15 stk. i Buskerud Røde Kors innen 2021  31.jul.2020 31.des.2020 Ferdig  

 
 

3.14 Videreutvikle kulturen og styrke ledelsen   

 

Overordnet måloppnåelse 
  Dette er gjort: 

•Gjennomført distriktsårsmøtet digitalt. 
•Jobbet for å sikre gode GDPR-rutiner på distrikt og lokalt. 
•Jevnlig oppfølging av nye frivillige i DiBa. 
•Temakveld den 8.9.2020 på Tyrifjorden hotell om forsikringer og etikkerklæring/taushetserklæring med 18 deltakere.  
•Temakveld om hovedprogram, lover og forberedelse til årsmøtene 2021 med to møter i november på Teams.  
•Jobbet med lokalforeningene i Drammen for å bedre samarbeidet internt og eksternt. 
•Jevnlig kontakt med lokalforeningene, og tett kontakt der det er utfordringer. 
•Deltatt på styremøter i flere foreninger. 
•Framsnakket nasjonalt lederutviklingsprogram med oppstart januar-juni 2021, sendt prioritert anbefaling og fått med tre deltakere fra Buskerud. 
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Nasjonale indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

Sykefravær iht IA-avtalen 6,9% 4,7%  

Distriktets indikatorer Nåsituasjon Årsambisjon  

Tilby lederutviklingsprogram (i regi av ARK) 0 1  

 

Tiltak
  

 Startdato Sluttdato Fremdrift  

Bidra til økt samarbeid mellom Drammens-foreningene    Under 
arbeid 

 

Besøke alle lokalforeningsstyrer som ikke har egne ansatte før 31.12.20 
for å oppnå god relasjon mellom styret og ny kontaktperson ved 
distriktskontoret, bli kjent med organisasjonskultur og danne et grunnlag 
for videre oppfølging 

 01.mai.2020 31.des.2020 Under 
arbeid 

 

Tilby introkurs til ansatte  31.jul.2020 31.des.2020 Løpende  

Implementere "Åpen for alle" Korsveienrom  31.jul.2020 31.des.2020 Løpende  

Personvern  31.jul.2020 31.des.2020 Løpende  

Lederkonferanse Buskerud Røde Kors  20.nov.2020 22.nov.2020 Under 
arbeid 

 

Punkt 3.13. og 3.14 i handlingsplanen kan ses i en sammenheng.  
I 2020 har det vært stort fokus på å opprette gode relasjoner mellom lokalforeningene og distriktets ansatte og tillitsvalgte. Dette gjelder både mellom 
lokalforeningsstyret og foreningens kontaktpersoner ved distriktskontoret, mellom øvrige lokale tillitsvalgte/utpekte og fagansatte ved distriktskontoret og mellom 
distriktsstyrene og lokalforeningslederne.  
Etter omstillingen ved distriktskontoret i 2020, har mange lokalforeninger fått nye personer å forholde seg til på distriktsnivå, og det tar tid å bli gjensidig kjent. Vi 
opplever stor imøtekommenhet fra lokalforeningene og en lav terskel for å ta kontakt, be om hjelp og støtte, dele kunnskap og erfaringer og tilpasse seg de ekstra 
omstillings- og pandemiutfordringer året har bydd på. Utfordringene har medført en bratt læringskurve for mange, både frivillige og ansatte – kanskje spesielt i 
forhold til å måtte utvise stor fleksibilitet og endringsvilje og gjennomføre mange møter og opplæring på digitale plattformer. Det har vært et krevende år, men 
derfor ekstra hyggelig å erfare at vi gjennom den samlede kompetanse og kunnskap i både lokal- og distriktsleddet samarbeider tett mot felles mål i Røde Kors. 
 
Distriktsstyret, 20. mars 2021



 

29 
 

     

Vedlegg: Distriktsledere i Buskerud Røde Kors   

 

1946:  Knud Nicolaysen 

1946:  Elise Sverdrup  

1946:  Petter Natvig 

1947:  Erik Håvik  

1950:  Josef Trandem  

1951:  Oskar Mørk 

1955:  Jens Landmark Aas  

1958: Charles Østbye  

1966:  Ragnar Christensen  

1972:  Ragnar Solbraa Bay  

1974: Sverre Sunne  

1981: Marit Stiksrud  

1986: Øivind Granlund  

1989: Terje Ringstad 

1995: Terje Stykket 

2000: Hans Petter Christensen  

2001: Turid Wickstrand Iversen  

2005: Ellen Strengehagen  

2007: Per Dæhlen  

2011: Svein Jacobsen 

2015:  Geir Waaler  
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Vedlegg: Stiftelsesdatoer for lokalforeninger og hjelpekorps i Buskerud Røde Kors 

 

LOKALFORENINGER    HJELPEKORPS 

Drammen Røde Kors 23.03.1917  Drammen Røde Kors hjelpekorps 12.09.1941 

Flesberg Røde Kors 02.03.1977   Flesberg Røde Kors hjelpekorps 12.06.1977 

Sørbygden Røde Kors 05.05.1949  Flå Røde Kors hjelpekorps 23.04.1975 

Geilo Røde Kors 16.04.1980   Geilo Røde Kors hjelpekorps 19.02.1945 

Gol Røde Kors 27.02.1980   Gol Røde Kors hjelpekorps 22.02.1949 

Hemsedal Røde Kors 25.03.1980  Hemsedal Røde Kors hjelpekorps 24.02.1949 

Hovet og Hol Røde Kors 25.09.1980  Hovet og Hol Røde Kors hjelpekorps 28.11.1952 

Hurum Røde Kors 13.04.1910   Hurum Røde Kors hjelpekorps 05.10.1943 

Kongsberg Røde Kors 23.09.1921  Kongsberg Røde Kors hjelpekorps 13.02.1938  

Krødsherad Røde Kors 27.05.1924  Krødsherad Røde Kors hjelpekorps 28.12.1949 

Lier Røde Kors 22.03.1922   Lier Røde Kors hjelpekorps 08.05.1968 

Modum Røde Kors 17.10.1914   Modum Røde Kors hjelpekorps 16.01.1969 

Nedre Eiker Røde Kors 21.02.1986  Nedre Eiker Røde Kors hjelpekorps 06.02.1948 

Nesbyen Røde Kors 18.01.1908   Nesbyen Røde Kors hjelpekorps stiftet i nov.1967 

      Nore og Uvdal Røde Kors hjelpekorps 18.03.1949 

Ringerike og Hole Røde Kors 29.11.1945 Ringerike og Hole Røde Kors hjelpekorps 11.02.1946 

Røyken Røde kors 29.10.2002    Røyken Røde Kors hjelpekorps 20.11.1972 

Sigdal/Eggedal Røde Kors 28.11.1925  Sigdal/Eggedal Røde Kors hjelpekorps 21.10.1950 

      Vats Røde Kors hjelpekorps 14.03.1954 

Svelvik Røde Kors 07.02.1939   Svelvik Røde Kors hjelpekorps 06.10.1941 

Øvre Eiker Røde Kors stiftet i 1978  Øvre Eiker Røde Kors hjelpekorps 16.11.1946 

Ål Røde Kors 28.05.1958   Ål Røde Kors hjelpekorps 21.06.1957 

      Torpo Røde Kors hjelpekorps 10.05.1949  

  

 


