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Forord   
 
  
Kjære alle frivillige i Buskerud Røde Kors.  
  
Velkommen til distriktårsmøte i Buskerud Røde Kors.  
  
Det siste året har vært en spesiell 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. Dette har gitt utfordringer både for de vi er til for, men også for 
våre frivillige og tillitsvalgte.  
I denne perioden har mange lokalforeninger tatt utfordringer knyttet til rollen som støtteaktør for lokale 
myndigheter, samtidig som beredskapen innenfor søk- og redning har vært opprettholdt og blitt tilpasset 
situasjonen.  
 
Det positive oppe er at nye oppgaver har utløst nye utfordringer, som igjen har gitt nye erfaringer, ny kunnskap og 
ny kompetanse. Situasjonen har vist viktigheten av realistiske og oppdaterte beredskapsplaner samt 
samarbeidsavtaler med lokale myndigheter.  Jeg har sett samhandling på tvers av aktiviteter, nivåer og roller innad i 
Røde Kors – noe som gjør meg både respektfull og stolt.  
Tusen takk alle sammen, for den ekstraordinære innsatsen som lagt ned dette året. Og så må vi minne hverandre på 
at dugnaden ikke er helt over ennå, så vi må stå på videre.  
 

Oppe i det hele skal vi avholde vårt distriktårsmøte. 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.  
Så skal vi drøfte og beslutte planer for året og årene som ligger foran oss. Landsmøtet i 2020 ga gjennom nytt 
hovedprogram tydelig retning for 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.   
 
En stor honnør til dere alle for at dere bruker tid, krefter og ressurser på Røde Kors. Ta godt vare på dere selv, og vær 
hjertelig velkommen til distriktårsmøte.  
 
 
  
Johan Audestad  
distriktsleder  
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1. Hvem vi er: 
 

1.1  Om distriktsstyret og arbeidsutvalget     
Distriktsstyret består av frivillig tillitsvalgte og representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige 

foretak. Distriktet har årsmøte hvert år og velger da et styre. Styret har i 2021 avholdt åtte distriktstyremøter og 80 

saker er behandlet. 

Leder   Johan Audestad 2021 2023 

Nestleder  Øivind Granlund 2020 2022 

Styremedlem  Kari Irene Solheim Hansen 2020 2022 

Styremedlem  Marit Lund Hamkoll 2021 2023 

Styremedlem  

Bente Smøttebråten 
Andreassen 2021 2023 

Styremedlem 
Hjelpekorps  Bjørn Fluto 2020 2022 
Nestleder/vara 
hjelpekorps  Nina Jørgensrud 2021 2023 

 

Distriktsstyret konstituerte seg i møte 26. april og fordelte følgende roller: 

Nestleder: Øivind Granlund 

Internasjonalt arbeid: Marit Lund Hamkoll 

Beredskapsansvar: Kari Irene Solheim Hansen 

Røde Kors omsorg - kontakt landsrådet: Bente S. Andreassen 

 

1.2  Om piloten  
Røde Kors er en organisasjon som kontinuerlig må tilpasse seg skiftende humanitære utfordringer, endringer i 

frivilligheten, og utvikling i samfunnet rundt oss. Røde Kors skal arbeide aktivt for at lokale humanitære behov blir 

møtt.  

 

Pilotprosjektet i Buskerud ble vedtatt på ekstraordinært møte på Kongsberg i 2018 med mål om å identifisere 

hvordan distriktsleddet i Buskerud Røde Kors på best mulig måte skal være relevant for lokalforeningene gjennom en 

fleksibel organisering som bidrar til mest mulig lokal humanitær aktivitet.  

 

I ekstraordinært årsmøte 2021 ble det enstemmig vedtatt en videreføring av pilot for distriktets organisering i 

perioden 2021 til 2023. 

 
1.3 Om distriktets komiteer, utvalg, ressursgrupper og andre funksjoner  
 

1.3.1 Valgkomiteen 
Valgkomiteens oppgave er å finne de beste kandidatene til å sette retning, engasjere, gjennomføre og lede distriktet. 

Valgkomiteen rolle er å være en selvstendig og nøytral aktør som kartlegger og intervjuer kandidatene som innstilles 

til ulike lederfunksjoner og velges av årsmøtet.   

Leder Ann Karin Swang 2021 2023 

Medlem Jan Arne Øen 2021 2023 

Medlem Robert Bø 2021 2023 

Medlem Tone Kaspersen 2021 2023 
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1.4 Om distriktets lokalforeninger     
Her er en oversikt over distriktets lokalforeninger (alfabetisk fra venstre mot høyre): 
 

Drammen Røde Kors (Drammen 
kommune) 

Flesberg Røde Kors (Flesberg 
kommune) 

Flå Røde Kors (Flå 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) 

TOTALT 21 LOKALFORENINGER I 18 KOMMUNER. (Ingen forening i Rollag kommune). 
 

 
1.5 Om distriktskontoret     
Daglig leder ved distriktskontoret gjennom 2021 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 valgte distriktsråd og de utvalg, komiteer, ressursgrupper som er 
utnevnt av distriktsstyret. Distriktskontoret har fokus på å ha et godt servicenivå, følger opp, gir råd og veiledning og 
imøteser spørsmål og behov for bistand 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 31.12.21 har distriktskontoret i fylket for distriktene Akershus, Buskerud og Østfold Røde Kors 63 ansatte inkl. tre 

enhetsledere og daglig leder ved distriktskontoret. Av disse er 40 kvinner og 23 menn. Styret har ut fra en vurdering 

av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til 

likestilling. Distriktsstyret i Buskerud, inkludert varamedlemmer, består av fire kvinner og tre menn. 

Årsverk per 31.12.21: 
Distriktskontoret i Viken for Akershus, Buskerud og Østfold Røde Kors hadde 52,4 årsverk. Personalkostnader 
fordeles i budsjettene til distriktene ved starten av året, og så gjennomføres det en justering ved årsslutt for å 
gjenspeile faktiske forhold. Antall årsverk for Buskerud distrikt var 13,9 - herav var 6,5 årsverk utleid til Drammen, 
Kongsberg og Ringerike og Hole Røde Kors. 
 
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 2021.   
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2. Våre aktiviteter i 2021 
 

2.1 Redde liv 
I 2021 har distriktet vært 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. Distriktet har respondert på akutte fysiske og psykososiale behov, ved å styrke kompetanse og 
kapasitet i hele organisasjonen. Distriktet har videreutviklet Røde Kors hjelpekorps som aktør i redningstjenesten 
med kompetanse og kapasitet til å respondere på samfunnets behov. Distriktet har styrket befolkningens 
førstehjelpskompetanse og egenberedskap. 
 
2.1.1 Beredskap    
Buskerud Røde Kors har lagt ned en solid innsats for myndighetene, samtidig som vi har utviklet vår beredskap. 

 

Pandemi 

Lokalforeningene i Buskerud Røde Kors har gjennom hele 2021 lagt ned en formidabel innsats for å bistå 

kommunene med håndteringen av korona. Typiske oppdrag har vært organisering av vaksinasjonssenter og 

teststasjoner, transport av tester og personer som skal vaksineres, samt pakking og utdeling av selvtester. Til 

eksempel har Drammen Røde Kors, Nedre Eiker Røde Kors og Svelvik Røde Kors lagt ned mer enn 2 000 timer i støtte 

for Drammen kommunes vaksinasjonsarbeid. 

 

Bistand til Akershus Røde Kors 

I etterkant av jordskredet i Gjerdrum, ba Akershus Røde Kors om bistand til gjennomføring av ettersamtale. Vår 

krise- og omsorgsgruppe var klare på kort tid og bidro med flere samtaler. 

 

Kurs, foredrag og øvelser 

Vi har gjennom 2021 arrangert både beredskapskurs og øvelser.  

Målsetningen var at 50 frivillige i Buskerud Røde Kors skulle ha gjennomført kurs innen beredskap. Resultatet ble 

151. Vi har arrangert fysisk grunnkurs i beredskap for Nore og Uvdal Røde Kors. Som følge av pandemiens 

begrensninger har vi måttet avlyse flere fysiske kurs, samtidig har vi holdt flere digitale grunnkurs i beredskap. 

Vi har arrangert to skrivebordsøvelser. I øvre Buskerud deltok Gol og Hemsedal Røde Kors, Hovet og Hol Røde Kors, 

Ål Røde Kors og Nesbyen Røde Kors. I søndre Buskerud var Kongsberg Røde Kors, Drammen Røde Kors, Nedre Eiker 

Røde Kors, Svelvik Røde Kors og Lier Røde Kors med på øvelse. Det var gøy å se hvordan flere av lokalforeningene 

hadde revidert sine beredskapsplaner fra forrige øvelse, samtidig som flere lokalforeninger gjorde nødvendige 

endringer kort tid etter øvelsen. Øvelsen for midtre Buskerud ble avlyst som følge av få deltagere. 

Distriktet har også arrangert workshops innen risikostyring og holdt generelle beredskapsforedrag.  

 

Samarbeidsavtaler og beredskapsplaner 

Per 31.12.2021 har 14 av våre lokalforeninger skriftlig samarbeidsavtale med sin kommune, mens én lokalforening 

har muntlig avtale. Vi mangler avtale med Rollag kommune, Asker kommune, Drammen kommune og Flesberg 

kommune. 19 av våre lokalforeninger har beredskapsplan. 

  

2.1.2 Hjelpekorps  

Buskerud Røde Kors hjelpekorps har i 2021 vært ledet av Bjørn Fluto, med Nina Jørgensrud som nestleder. Leder søk 

og redning/operativ leder i distriktet har vært Odd Inge S. Blakkestad. Christian Hollie, Cecilie Formo Eriksen og Odd 

Inge S. Blakkestad har vært områdeledere for henholdsvis søndre, midtre og øvre Buskerud. 

  

Distriktsledelse hjelpekorps (d-ledelse hjk) ble opprettet i forbindelse med årsmøtet 2021 og består nå av leder, 

nestleder og tre områdeledere. I tillegg har d-ledelse hjk seks fagledere som ivaretar sine respektive fagområder.  

D-ledelse hjk har brukt tid på å bli kjent med hverandre og skaffe seg god oversikt over tilstanden i distriktet.  
 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
EE

ZM
T-

EB
A0

Q
-4

KW
D

4-
XN

VF
X-

LY
08

E-
P1

53
E



Distriktets fagledere er:  
Fagleder samband – Kjetil Thorstensen (fra september 2021)  
Fagleder transport – Reidar Gjelsås  
Fagleder ettersøk – Bjørnar Bø (fra august 2021)  
Fagleder skred – Jan Koldal (frem til august 2021 og Terje Engerbakk fra august 2021)  
Fagleder opplæring – Britt M. Bø  
Fagleder RØFF – Rannveig Haugen  
 
Det har vært avholdt seks møter og her er noen av sakene det har vært jobbet med:  
  
Avtale med Vestre Viken Helseforetak: Den gamle avtalen hadde flere uklarheter og var ikke oppdatert på mange år. 
Ny avtale er underskrevet og vil oppdateres årlig.  
Gjensidige/FORF-midler 2021: Distriktet ble som alle frivillige i FORF (frivillige organisasjoners redningsfaglige forum) 
hasteinnkalt til fordelingsmøte i og med FORF- organisasjonene i politidistriktet. Dette resulterte i at alle korpsene 
fikk nye ATV-hengere, som er lovlig å bruke på vei (med lys og godkjenning). Dette er kjærkomment og passet godt i 
forbindelse med at Norges Røde Kors også inngikk en avtale med Statens Vegvesen om bruk av ATV og pasient-
/persontransport.  
Søk og rednings verktøy: Distriktet har hengt litt etter med tanke på digital tilpassing av søk og redningsverktøy. De 
fleste distrikt rundt oss har kommet godt i gang med bruk av nettbrett i forbindelse med søksoppdrag. Distriktet 
valgte å prioriter dette i forbindelse med årets søknadsportal-tildeling og nå har de fleste korps kommet godt i gang 
med opplæring og bruk av nettbrett. Det er fortsatt utfordrende å bruke nettbrett i den kaldeste perioden, men også 
dette jobbes det med å finne løsninger på. Distriktet har i det lengste valgt å avvente denne digitalisering, i påvente 
av at nasjonalt Røde Kors skulle komme med en felles plattformsløsning. Dette ble igjen utsatt og 
hovedredningssentralen (HRS) har overtatt utviklingen. Distriktet valgte derfor å følge nabodistriktene og de andre 
FORF-organisasjonene og inngikk i fellesavtalen med FORF – SAR TOPO.  
  
Redningsoppdrag: 
Konsekvensen av Koronapandemien har blitt at alle korps er blitt drevne på smittevern og smittebehandling. 
Distriktet har deltatt i alle rednings- og henteoppdrag vi er blitt tildelt og stort sett alltid med tilstrekkelig antall 
ressurser. Det har selvsagt vært belastende for våre mannskaper og d-ledelse hjk er noe bekymret for hvordan dette 
slår ut over tid. Digitale verktøy i forbindelse med søk og redningsoppdrag blir mer og mer vanlig hos 
våre samarbeidspartnere og i nabodistrikt. Distriktet har avventet innføring av dette, i påvente av nasjonale 
avklaringer. Utviklingen og arbeidet med dette er nå overført til HRS og det er usikkert når dette eventuelt vil være 
klart til bruk. Distriktet valgte derfor å følge resten av FORF og nabodistriktene i Røde Kors og har brukt 2021 til 
å innføre digitale verktøy i forbindelse med søk og redningsoppdrag. De fleste korps i distriktet har nå fått tilbud om 
slik opplæring og distriktet har investert i utstyr for slik opplæring. Rapportering av aksjoner fungerer godt og 
områdelederne følger opp sine områder. Nasjonalkontoret har sammen med HRS jobbet med å lansere en oppdatert 
versjon av SAR-rapporten. Denne skal også forenkle aksjonsfakturering. Denne versjonen har hatt en del 
oppstartsproblemer og flere av korpsene har avventet å gå over til den nye versjonen.  
  
Distriktets hjelpekorps har vært utkalt i 191 oppdrag i 2021 fordelt på følgende kategorier: 

• 82 leteaksjoner/savnet person  
• 6  oppdrag sjø/vann  
• 86 pasientoppdrag med redningsteknisktilsnitt   
• 4 snøskred  

  
Rekruttering og opplæring:  
Som følge av Koronapandemien har rekruttering, kurs og opplæring vært utfordrende, men de fleste korps har klart 
å gjennomføre regodkjenninger og i noen grad klart å ny-rekruttere. Mye takket være gode digitale løsninger fra 
nasjonalt Røde Kors. Men som nevnt over, det er noe usikkerhet rundt hvordan dette vil slå ut når pandemien er 
over.  
 
Koronapandemien:  
Alle korps i distriktet har i større eller mindre grad deltatt i og med oppdrag i forbindelse med pandemien. 
Hovedsakelig for egen kommune, men også for Vestre Viken Helseforetak. Dette er beskrevet nærmere i 
beredskaps-kapittelet.  
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Distriktets ledersamling 19.-21. november:  
Det var lenge stor usikkerhet i forhold til om samlingen kunne gjennomføres som følge av pandemien, men med 
gode tiltak ble den gjennomført. Og en stor sulteforet gjeng møtte i Drammen for første fysiske samling på 
distriktsnivå. Tilbakemeldingene var veldig gode. D-ledelse rkh har flere oppfølgingspunkter etter samlingen: 
Kultur/ukultur i og mellom korps, styrking av fagledere i distrikt og lokalekorps, bedre informasjon om lokale kurs, 
slik at flere korps kan delta og fortsette styrking av det digitale løftet. 
 

Område søndre Buskerud: 
(Omfatter: Flesberg, Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Svelvik og Hurum Røde Kors   
hjelpekorps)   
Områdeleder: Christian Hollie, Drammen Røde Kors.   
 

På områdemøtene så har samtlige korps vært aktive og engasjerte.  
Vi opplever at det er et godt samhold og samarbeide mellom korpsene. På møtene har distriktsstyret   
og leder for aksjonsgruppen vært invitert i tillegg til korpsene.  
  
Område midtre Buskerud: 
(Omfatter: Sigdal, Krødsherad, Modum og Ringerike og Hole Røde Kors hjelpekorps.)  
Områdeleder: Cecilie F. Eriksen, Modum Røde Kors. 
 
Område midtre har gjennomført områdemøte ca. annenhver måned.   
Hvert av områdemøtene har vært todelt – en del med saker samt en del med faglig innhold.  
Vi har hatt følgende temaer: SAR-TOPO, SAR-REG, CIM. På møtene har også aksjonsgruppemedlemmer vært invitert 
til temaene. Det er et godt samarbeid mellom korpsene i området.  Denne perioden har vi brukt tid på å komme i 
gang med felles aktiviteter på tvers av korpsene med spesielt fokus på kursene KFØR, KSAM og KSOR. 
Koronaperioden har gjort dette litt trøblete, men med tilpasninger har KSOR og KSAM blitt gjennomført mens KFØR 
er utsatt. Korpsene har også samarbeid med tanke på vintervakter på fjellet, samt andre sanitetsvakter ved behov.  
Det oppleves som et stort engasjement i området både på medlemssiden og ledelsessiden.  
 
Område Øvre Buskerud: 
(Omfatter: Flå, Nesbyen, Gol og Hemsedal, Ål, Vats, Hovet og Hol, Geilo og Nore og Uvdal Røde Kors hjelpekorps.)   
Områdeleder: Odd Inge Skr. Blakkestad, Gol og Hemsedal Røde Kors.  
 

I 2021 er det avhold åtte områdemøter, med et snitt på sju deltagende korps pr. møte. Møtene har mest driftssaker, 
men også satt mer fokus på fag. Internt i området samarbeider vi om grunnutdanningen ved at Ål tar kurset KFØR, 
Gol og Hemsedal tar KSOR, KSAM og Dette er RKH. Geilo ivaretar vinterutdanningen. Det er et godt engasjement på 
ledersiden i området og ikke minst blant medlemmene for å stille på aksjoner innad i området. Flere av korpsene har 
også ansvar for større ski-arrangement gjennom vinteren, som gir gode muligheter for å delta sammen med andre 
korps.  
 
 

2.2 Trygg oppvekst 
I 2021 har distriktet fremmet og beskyttet barn og unges rettigheter og sørget for at deres stemme blir hørt, 
uavhengig av oppholdsstatus. Distriktet har jobbet for å forebygge og redusere ensomhet og psykiske plager blant 
barn og unge, forebygge og redusere utenforskap og frafall i skolen og forebygge vold-, rus- og kriminalitets-
problematikk blant barn og unge. Distriktet har hatt fokus på å gi unge mulighet til å utvikle seg selv og 
lokalsamfunnet sitt gjennom frivillig engasjement. 
 
Oppvekstaktiviteter gjennomført i Buskerud Røde Kors: 

Flere oppvekstaktiviteter har blitt gjennomført i Buskerud Røde Kors. Årets BARK-leir (BARK=barnas Røde Kors) i 
Buskerud var for første gang på Gulsrud leirsted og det ble en suksess! Over 50 påmeldte BARK-barn var veldig glade 
for at det i år ble arrangert leir, selv om den ble litt annerledes enn tidligere.  
 
Videre har kompetanseheving av frivillige vært en viktig målsetting i handlingsplanen. Dette har derfor blitt satt 

fokus på og prioritert. Vi har gjennomført “Temakurs leksehjelp”, “Temakurs oppvekst” og “Temakurs Tør du lytte”. 

Temakvelder om taushetsplikt, politiattester, rekruttering og gatemegling har også blitt arrangert.  
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Rapporten «Behovs- og kapasitetsanalyse av oppvekstfeltet Røde Kors i Viken» skrevet av tidligere oppvekstrådgiver, 

Lise Solvoll, ble gitt ut i sommer. Den tar for seg humanitære utfordringer for barn og unge som vokser opp i Viken, 

Røde Kors sine oppvekstaktiviteter og muligheter for samarbeid med kommunene. Rapporten ble brukt aktivt på 

ledersamlingen høsten 2021. Den er et viktig verktøy for lokalforeninger, distriktsråd og distriktskontor i arbeid med 

aktiviteter på oppvekstfeltet i Viken.  

Erfaringsutveksling og samarbeid på tvers har blitt vektlagt på ulike måter. For eksempel ble det arrangert et 

samarbeidsmøte for oppvekstfrivillige i hele Viken. Det ble også opprettet Teams-kanaler for alle aktivitetsledere på 

oppvekstaktivitet i Viken. Utover dette har det blitt gjennomført nettverk- og erfaringsutveksling i nasjonale fora.  

Når det gjelder aktivitet i lokalforeninger har det vært fokus på dialog og tilrettelegging av oppvekstaktiviteter. Lokalt 

tilpassede aktiviteter som utflukter, turgrupper og Gjensidigestiftelsens Juleaksjonen har blitt tett oppfulgt av 

distriktsråd og distriktskontor. Lokalforeninger har også fått rådgivning i forhold til smittevernstilpasninger for lokal 

aktivitet. Frivillige fra Buskerud Røde Kors har bistått Oslo Røde Kors med digital leksehjelp. Som følge av pandemien 

har det også vært fokus på digitalisering av aktivitet. 

 
2.2.1 Røde Kors Ungdom  
To lokalforeninger har (gjen-)opprettet Røde Kors Ungdom-lokalgrupper. Dette gjelder Ringerike og Hole Røde Kors 

og Kongsberg. Det har ikke vært arrangert fellesaktiviteter på distriktsnivå i 2021.   

 
2.2.2 Fellesverk    
Fellesverket er Røde Kors sin nasjonale satsning på ungdomsarenaer, og består per i dag av 20 ungdomshus i byer 
landet rundt med gratis aktivitetstilbud. I Buskerud har vi fellesverk i Drammen, drevet av Drammen Røde Kors. 
 
Som i 2020 har vi også i store deler av 2021 blitt sterk påvirket av korona, noe som har medført mindre fysisk 
aktivitet enn det som i utgangspunktet var planlagt på fellesverket, med begrensninger i antall det var mulig å ha i 
lokalet til enhver tid i store deler av året. 
 
Likefullt har Fellesverket i Drammen greid å opprettholde et høyt og godt aktivitetsnivå i året som har gått. Alt fra 

matkurs, cv-søknadskurs, veien til arbeid, «girls nights» og digital møteplass til «skeiv café» og oppstart av sosial 

møteplass for ungdom alder 18-25 år m.m.   

I snitt har Fellesverket hatt fire dager i uken med aktivitet (dette har vært enten digitale åpningsdager eller fysiske 

åpningsdager avhengig av gjeldene smittevernsbestemmelser). Vi har hatt aktivitet hele året unntatt på røde 

dager/helligdager. 

Fellesverket i Drammen har totalt 30 frivillige. Ved årsslutt er det registrert 648 unike ungdommer som aktivt 

besøker fellesverket. Totalt antall innsjekk/besøk i 2021 var 3 287. 

2.2.3 Barnas Røde Kors (BARK)  
Utover punktene som nevnes over er Barnas Røde Kors et satsningsområde for distriktet. Flere lokalforeninger 

gjenopptok sin aktivitet, på tross av korona og mange deltok som nevnt på årets BARK-leir. Pr. 31.12.21 hadde vi åtte 

lokale BARK-grupper i Buskerud. 

 
2.2.4 Ferie for alle (Østlandsregionen)   
Etter pandemiåret 2020 hadde vi store planer for 2021. Vi så for oss noe redusert aktivitet i vinter og påskeferien, 

mens sommerferien og resten av året skulle gå tilbake til normalt. Det ble planlagt for rekordmange ferieopphold og 

alt lå til rette for å nå dette målet. Det ble dessverre ikke slik vi hadde planlagt. Reisevirksomheten i Ferie for alle-

aktiviteten har på lik linje med annet reisevirksomhet i landet blitt svært påvirket av koronapandemien. 

Reiserestriksjonene som ble innført av myndighetene har hatt direkte innvirkning på aktivitetsnivået vårt.  

 

 

 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
EE

ZM
T-

EB
A0

Q
-4

KW
D

4-
XN

VF
X-

LY
08

E-
P1

53
E



Opphold: 

Vinterferieoppholdene ble arrangert med redusert kapasitet, påskeoppholdene ble avlyst og resten av oppholdene i 

2021 bar preg av tilpassede ferieopphold, med mange restriksjoner. Samtidig må det nevnes at pandemiåret 2020 

ikke har hatt kun negative innvirkninger. Den har mobilisert oss, vi har tenkt annerledes og tilpasset oss den nye 

situasjonen. Erfaringene fra 2020 hjalp oss til å tilrettelegge for rekordmange opphold.  

 

Vi har gjennomført totalt 25 ferieopphold, fordelt på 

• to vinterferieopphold 

• 17 sommeropphold 

• tre høstferieopphold 

• to jule-/nyttårsopphold  

 

Alle oppholdene ble gjennomført i henhold til myndighetenes smittevernregler og vi hadde søkelys på å tilby trygge, 

spennende aktiviteter, til en målgruppe som har blitt ekstra hardt påvirket av pandemien. Erfaringene fra 2020 bidro 

til at vi kunne fordoble antall personer som fikk ferie i 2021. 

 

I alt har 831 personer fra vår region fått et ferieopphold i 2021. I tillegg til oppholdene har vi arrangert fire feriedager 

for til sammen 178 personer. To dager ble gjennomført på Tusenfryd, én dag i Bjørneparken og én dag på 

Hunderfossen familiepark. Her fikk deltagerne gratis transport, gratis inngangsbilletter og gratis lunsj. 

Tilbakemeldingene fra familiene som deltok var overveldende og alle ga uttrykk for at selv opplevelsen av en 

feriedag hadde en positiv innvirkning for feriefølelsen.   

 

Rekruttering og opplæring av frivillige: 

Når det gjelder rekruttering av frivillige har vi i 2021 satset ytterligere på ferielederrollen ved å utarbeide et 

kvalitetssikringsintervju for nye ferieledere, legge til obligatorisk opplæring som «grunnkurs ledelse» og «kurs i 

taushetsplikt» og vi har videreutviklet nestlederrollen som en opplæringsmulighet. Det ble i 2021 også arrangert en 

egen fagdag for ferielederne på våren og en helgesamling på høsten. I løpet av fjoråret ble det rekruttert fem nye 

ferieledere. Vi har nå 13 aktive ferieledere, med mål om å øke opp mot 20. Vi har oppdaterte lister og har per 

31.12.21 196 frivillige, med ca. 10 i permisjon. I 2021 rekrutterte vi 48 nye frivillige. Alle er kvalitetssikret og har 

fullført obligatorisk grunnopplæring - med noen få unntak i førstehjelp grunnet koronarestriksjoner. Våren 2021 

gjennomførte vi frivilligsamling for 50 frivillige med faglig påfyll og livredningsprøve.  

 

Stor innsats: 

Våre frivillige har vist nok en gang hvilken styrke som finnes i frivilligheten. I alt har 199 frivillige meldt seg til tjeneste 

på enten ferieoppholdene eller 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, spennende 

feriedager for våre små og store gjester. Dette er fantastisk, og vi kan bare takke dem for fabelaktig innsats og for 

engasjementet de har vist oss.  

 

Året 2021 har vist oss at vi klarer å tilpasse oss enda bedre, og selv under reiserestriksjoner finnes det muligheter for 

å finne gode løsninger og bidra til at våre gjester får et etterlengtet avbrekk i en vanskelig tid. 

 
2.3 Liv i verdighet 
I 2021 har distriktet vært en tydelig talsperson for humanitære verdier og rettigheter i alt vi gjør. Distriktet har 
arbeidet for å redusere ensomhet og isolasjon, redusere utenforskap og styrke mestring. Distriktet har vært pådriver 
for å gi mennesker mulighet til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet sitt gjennom frivillig engasjement 
Distriktet har bidratt til å dekke grunnleggende humanitære behov for mennesker som står utenfor velferdsstatens 
helsehjelp og sikkerhetsnett. Distriktet har videreutviklet Røde Kors omsorg med kompetanse og kapasitet til å 
respondere godt på behov i lokalsamfunnet. 
 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
EE

ZM
T-

EB
A0

Q
-4

KW
D

4-
XN

VF
X-

LY
08

E-
P1

53
E



2.3.1 Besøkstjeneste    
Kurs:  
18 digitale temakurs besøksvenn, i samarbeid med Akershus Røde Kors  
To fysiske temakurs besøkstjeneste 
Tre temakurs besøksvenn med hund 
To re-godkjenninger for besøksvenner med hund 
 
Teamsmøter:  
Vi har hatt to Teamsmøter med mange deltakere. Begge møtene hadde eksterne foredragsholdere:  
Henrik Syse den 15.2.21 med «Frivillighetens rolle i pandemien» og Kirsten Szakallos den 12.4.21 med «Psykisk helse 
og rus.» 
Den 1.3.21 hadde vi inspirasjonskveld på Teams for alle frivillige i besøkstjenesten i Viken med fokus på alternativ 
besøkstjeneste. Vi hadde besøk fra andre distrikter, som fortalte om hvordan de hadde gjennomført alternative 
besøk og treff.  
 
Det ble laget en takkevideo til alle besøksvenner i Buskerud for den flotte innsatsen som blir gjort lokalt - selv i 
pandemien. Lenke til videoen er her.  
Rekrutteringsvideoer for besøkstjenesten og besøksvenn med hund ble ferdigstilt i desember.  

4.10.21 ble det gjennomført et møte mellom distriktskontoret og besøksvenner i Gol og Hemsedal Røde Kors, i 

kjølvannet av høstens sonekontor. 

Vi har fått én ny godkjent instruktør for besøksvenn med hund; Trine de Lange fra Lier Røde Kors. Hun ble godkjent i 

desember 2021.  

Prosjekt besøkstjeneste i Drammen:  
Vi har 13 gruppeledere. De har alle fått faglig påfyll i temaene demens, sorg og psykisk helse. De kartlegger, kobler 
og intervjuer nye frivillige i alle 10 kommunedeler. Det er godt samarbeid med Drammen kommunes 
hjemmetjeneste, fysioterapeuter, ergoterapeuter, forebyggende team, psykisk helseteam og frivilligkoordinatorer. I 
tillegg har gruppelederne fått tilgang til kontorplass på flere av Drammens innbyggertorg. Alle gruppeledere har fått 
profiltøy for synliggjøring. Flere av gruppelederne har vært blitt avbildet til bruk i Røde Kors sine brosjyrer for 
besøkstjenesten på Marketplace på vårt intranett Korsveien. Prosjekt besøkstjeneste i nye Drammen laget 
midtveisrapport med video og bilder sammen med firmaet WeMade. Videoen er sendt til bidragsyter i prosjektet 
samt til alle samarbeidspartnere i Drammen kommune for synliggjøring av prosjektet.  
Lenke til videoen her.   

Samling for gruppeledere i prosjektet i nye Drammen foregikk 23.11.21 på Tollboden Hotell. Her fikk de faglig påfyll i 

temaene demens, sorg og psykisk helse. Vi hadde fire foredragsholdere fra Drammen kommune. 

I desember ble prosjektet lagt ut på nettsiden frivillig.no fordi behovene er store og vi trenger flere frivillige. 

31.12.21 hadde vi 13 gruppeledere og alle 10 kommunedeler har god aktivitet. 

Underholdningstilbud til institusjoner: 

Distriktet arrangerte utekonserter på 24 institusjoner for eldre i 14 forskjellige kommuner i løpet av seks dager. 

(Turnéplan: 31.5. i Drammen kommune, 1.6. i Lier, Hurum og Røyken, 7.6. i i Sigdal, Modum og Kongsberg, 8.6. i Hole 

og Hønefoss, 14.6. på Geilo, Ål og Gol og 15.6. i Nesbyen og Øvre Eiker.) 

Artistene Cecilie Schilling (sang), Jan Kristian Hverven (sang) og Bjørn Luksengård (piano og trekkspill) underholdt 

med gode gamle allsangvennlige sanger og de fikk virkelig med seg publikum. Det var intense dager med fire 

konserter per dag, men det var vært en god mulighet til å kunne snakke om Røde Kors besøkstjeneste med og uten 

hund før konsertene startet. Det ble lagt vekt på ytterligere gjenåpning av aktiviteten på institusjoner og hva den 

lokale Røde Kors-foreningen har av frivillige som kan gjøre en innsats på institusjonene. Frivillige besøksvenner med 

og uten hund stilte på institusjonene slik at de kunne vandre rundt blant publikum før og etter konserten.  
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https://vimeo.com/522225544/8903fc8c61
https://drive.google.com/file/d/1Wo0DZCT79ZkNQWQnxiaFGQknbUWRADSw/view?usp=sharing


2.3.2 Aktivitet for flyktninger og innvandrere   
I løpet av 2021 har flere migrasjonsaktiviteter startet opp igjen i Buskerud Røde Kors etter å ha vært lagt på is på 

grunn av korona. I Buskerud har vi aktivitetene flyktningguide, norsktrening, kvinnegruppe og lokalt tilpassede 

aktiviteter for flyktninger og innvandrere. 

Kompetanseheving av frivillige er en viktig målsetting i handlingsplanen til Buskerud Røde Kors. Dette har derfor blitt 

satt fokus på og prioritert. Det har blitt gjennomført fire digitale kurs i migrasjon, samt digitalt norsktreningskurs. 

Dette har vært store suksesser, og vi har vært foregangsdistrikt i landet i arbeidet med digitalisering av 

migrasjonskurset. Erfaringsutveksling og samarbeid på tvers har blitt vektlagt på ulike måter. I løpet av året har 

aktivitetsledere og frivillige blitt invitert til ulike digitale samlinger, slik som mandagsmøter og temakvelder, med 

fokus på migrasjonsrelaterte spørsmål.  

Når det gjelder aktivitet i lokalforeninger har det vært fokus på dialog og tilrettelegging av migrasjonsaktiviteter.   

Lokalforeninger har også fått rådgivning i forhold til smittevernstilpasninger for lokal aktivitet, og som følge av 

pandemien har det også vært fokus på digitalisering av aktivitet. 

 
2.3.3 Visitortjenesten  

Det har vært god aktivitet i Ringerike fengsel. Det har vært gjennomført besøk hver uke, unntatt i perioden 24.02.-

29.04. da fengslet da var stengt for besøk grunnet korona. Visitortjenesten i Ringerike og Hole Røde Kors koblet sin 

første godkjente hundeekvipasje i Ringerike fengsel i 2021. Rottweileren Mexes og fører Lene startet opp som 

fengselets første visitor med hund i juni. De har hatt månedlige besøk på avdeling A.   

 

Drammen fengsel har for tiden ingen aktivitet. Det har blitt gjort en kartlegging og fengslets ledelse ønsker seg 1:1 

frivillige i tillegg til gruppeaktiviteter. Drammen Røde Kors har foreløpig ikke hatt lokal kapasitet til å restarte 

aktiviteten. 

 

I november ble det avholdt et felles ledermøte for visitorledere i Viken. 

 
 

3. Vårt organisasjonsarbeid i 2021 
 

3.1 Humanitær effekt    
• Røde Kors i Viken produserer eget nyhetsbrev. Dette ble videreført i 2021 og sendes ut via lister fra DiBa til 

distriktsstyrene, distriktsrådene, lokalforeningsstyrene, lokalrådslederne og aktivitetsledere, samt 
distriktskontoret. 

• Tett dialog og innsalg til media  
• Aktive i sosiale medier  
• Røde Kors-avisen levert ut medio mai og medio november til alle husstander i Buskerud som ikke har 

reservert seg mot reklame. Frivillighet er løftet spesielt frem i novemberutgaven, siden vi var på vei inn i 
«Frivillighetens år.» 

 

3.1.1 Politisk påvirkning   

• Gjennomført paneldebatt med Stortingspolitikere på valg 1. september på Fellesverket i Drammen. Tema for 
debatten var “Hvordan sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge i Buskerud?”. Partiene som var 
representert var AP, H, FRP, SV og SP. Debatten ble streamet på Facebook.   
Politikere som deltok i debatten fikk i etterkant tilsendt rapporten “Trygg oppvekst. Behovs- og 
kapasitetsvurdering av oppvekstfeltet i Røde Kors i Viken”. 

 
 

3.2 Styrke frivilligheten  

3.2.1 Styrke frivilligheten internasjonalt - twinning  
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Som i 2020, så har også samarbeidet i 2021 vært sterkt preget av den pågående pandemien. De målsetninger og 
planer vi hadde for året ble lagt i en skuff, men med en klar tanke om å hente de frem igjen når pandemien slipper 

grepet. Moldova, et av de aller fattigste landene i Europa, har i enda større grad enn Norge kjent på de negative 
følger av en pandemi. Med en lutfattig stat, havner landet langt bak i vaksinekøen. Hvis du kombinere det med 

lavere tillitt hos befolkningen til staten,  en dårligere infrastruktur og en befolking med et langt større innslag av 
gamle og unge (de arbeidsføre er ofte i andre land og jobber), så blir summen av disse faktorer en dårlig cocktail.  

Midler innsamlet fra lokalforeningen i Norge har derfor i stor grad gått til Røde Kors sitt arbeid med 
pandemibekjempelse. Matutdeling, info om pandemien (dør til dør aksjon), og generell bistand til det offentlige i 

våre tre distrikter ; Chisinau (hovedstad) , Bender (i Transnistria) og  Criuleni.  

Av hensyn til geopolitiske forhold, så måtte vi avslutte vårt samarbeid med «utbryterepublikken» Transnistria i 2021. 

Den økte spenningen i Europa gjorde det vanskelig for Moldova Røde Kors å overføre midler m.m. til dette 
distriktet.  Dette distriktet er derfor foreløpig «lagt på is».  Vi har imidlertid fått Briceni distrikt til erstatning. Det 

ligger helt i nord og har ca. 65 000 innbyggere. Vi ser frem til å kunne hilse på dem i 2022.   

 

3.2.2 Frivillighet 
Det har gjennom året vært en stabil utvikling i frivilligheten i distriktet. Frafallet har vært mindre enn antatt, men 

med en del bevegelser i statistikken som skyldes en markant nedgang i rekrutteringen av frivillige gjennom siste to år 

og som til dels er en konsekvens av koronapandemien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Medlemmer 

Distriktet med lokalforeningene hadde ved årsslutt 7 118 betalende medlemmer. Utviklingen over tid viser at vi er 

inne i en brytningsperiode som følger en nasjonal trend. Det er flere årsaksforklaringer for dette, men 

lokalforeningene har tidligere sett en stor andel medlemsrekrutterte via «Feltsalg» som gjennom 2020-2021 har 

hatt mye mindre aktivitet grunnet pandemien. Samtidig viser også utviklingen at frafall av medlemmer har vært 

avtakende siste to år.   
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3.2.4 Opplæring i 2021 

Startkurs  

Det nye «Startkurs» erstatter det tidligere “Introduksjon til Røde Kors” og gir også enkel kjennskap til fysisk og 
psykososial førstehjelp. Frivillige deltar på tvers av Røde Kors-distriktenes grenser (spesielt på de digitale 

kursene) og derfor presenteres tallene samlet for fylket. 

• Det ble gjennomført 52 startkurs i Røde Kors i Viken i 2021, herav 19 digitale. 

• Totalt ca. 450 deltakere. 

• 11 kurs i regi av foreninger i Buskerud, 13 kurs i regi av foreninger i Østfold, 22 kurs i regi av foreninger i 

Akershus og seks kurs i regi av distriktskontoret Viken. 

Tallene er basert på Ressurssystemet og øvrige innmeldte kurs til distriktskontoret. 

 

Førstehjelpskurs 

Norsk grunnkurs førstehjelp (NGF) og Grunnkurs psykososial førstehjelp (GPF) tilbys fortsatt, selv om det i 2021 

ikke har vært ansett som obligatoriske kurs for nye frivillige. Svært få melder om gjennomførte kurs, men 

distriktskontoret har ført oversikt over de kursene (inkl. startkurs) som er lagt ut i Ressurssystemet eller meldt 

inn muntlig. Listen ligger tilgjengelig på åpent rom på vårt intranett. Det anbefales på det sterkeste at 

foreningene fortsetter å tilby de to førstehjelpskursene, da Startkurset kun gir en liten kjennskap til disse to 

førstehjelpsområdene. Mange av våre frivillige vil ha behov for økt førstehjelpskunnskap ut over det de får i 

Startkurset, og nye retningslinjer for aktivitetene skal utarbeides i 2022. Disse vil også inneholde ulike krav til 

kompetanse.  

 

Kursholdere 

Liste over alle kursholdere (med unntak av hjelpekorps/førstehjelpsinstruktører) er utarbeidet og ajourholdes 

kontinuerlig, basert på innspill. Alle disse kursholderne har fått bred informasjon i e-post juni, september og 

november med tanke på status på opplæringsfeltet, Teamskanalen «Kursholderforum» og planlegging av 

kursholdersamling på nyåret 2022 - hvor også hjelpekorps- og førstehjelpsinstruktører inviteres. Vi har mange 

dedikerte og dyktige kursholdere med på laget, men det er et kontinuerlig arbeid å påse at vi til enhver tid har et 

riktig antall med nødvendig geografisk spredning. 

Det har ved distriktskontoret vært avholdt jevnlige tverrfaglige samarbeidsmøter om opplæringsfeltet. 

 

 

3.2.4 Styrke lokal ledelse  
• Kveldsprat er et digitalt tilbud til frivillige i Akershus, Buskerud og Østfold Røde Kors. Kveldsprat ble i 2021 

avholdt mandagskvelder på Teams. Temaene for kveldsprat har vært basert på hvilke behov og trender som 
rører seg i frivilligheten på gjeldende tidspunkt. Det ble i 2021 avholdt 26 kveldsprater.  
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• Akershus Røde Kors arrangerer fremdeles LOUP (ledelse og organisasjonsutviklingsprogram) og tilbyr dette 

til frivillige i hele Viken. I 2021 fullførte én deltaker fra Buskerud programmet, som ble påbegynt i 2020. 

• Det nasjonale LU-programmet (lederutviklingsprogrammet) startet i 2019 og tilbys frivillige i hele Norge. Fra 

Buskerud gjennomførte to deltakere programmet i 2021. 

• Distriktskontoret har bistått, lært opp og støttet en rekke foreninger i arbeidet med å gjennomføre digitale 

møter og årsmøter, samt ta i bruk de malene for årsmøtepapirer som er lagt tilgjengelig. 

• Sonekontor: Pandemien gjorde at sonekontoret første halvår måtte skrinlegges. Andre halvår ble sonekontor 

gjennomført i område øvre og midtre Buskerud (henholdsvis Geilo 21. september, Gol 22. september og 

Modum 28. september). Søndre Buskerud fikk også tilbud om direktebistand, men dette ble ikke 

gjennomført grunnet manglende interesse.  Sonekontorene har vært godt besøkt, og det har vært mange 

nyttige og hyggelige samtaler og gode diskusjoner. Noen av temaene som ble tatt opp var: DiBa, Korsveien, 

valgkomite, rekruttering, søknader, rapportering og økonomi, styrearbeid, internkultur og samarbeidsklima, 

deling av dokumenter, info-flyt, nyhetsbrev og aktivitetsutfordringer. På Geilo ble det også anledning til en 

hyggelig middag på kvelden, hvor frivillige og ansatte fortsatte den gode praten. 

• Distriktskontoret har gjennomført flere styreseminarer og deltatt på en rekke styremøter i lokalforeningene 

ifm. leder-/ organisasjonsutvikling og oppfølging. Distriktsstyrets kontaktpersoner har også vært informert 

om eller vært direkte påkoblet dette arbeidet. 

• I november ble det arrangert ledersamling på Scandic Ambassadeur Drammen. Programmet var variert med 

innslag angående frivillighetstrender og endring i samfunnsbehov, organisasjonskultur og ledelse, 

personvern i Røde Kors, rapport fra oppvekstfeltet og bestemmelser for klima og miljø, valgarbeid og ikke 

minst erfaringsutvekslinger. Over 70 deltakere var innom på hele eller deler av programmet denne helgen. 

Av 30 evalueringer var 43 % svært fornøyd og 47 % var fornøyd.  

• Distriktskontoret har kontinuerlig kontakt med lokalforeningene og hver lokalforening har sin egen 

kontaktperson fra distriktsstyret. I tillegg har hver forening uten egne ansatte en kontaktperson fra 

distriktskontoret. Terskelen for å ta kontakt med hverandre oppleves som stadig lavere. I tillegg til at 

kontoret yter bistand i form av veiledning, rådgivning, saksbehandling og konkrete oppgaver så resulterer 

kontakten også i gjensidig informasjons- og erfaringsdeling, dilemmadrøfting og gjensidig nyttig uformell 

prat – noe som øker forståelsen for den hverdagen alle står i.  

• Nasjonalkontoret har hovedansvaret for den store digitale satsingen «Mitt Røde Kors». Utrullingen startet i 

2021 og nye funksjoner slippes så snart de er ferdig testet og klare. Distriktet informerer frivilligheten 

løpende i takt med utrullingen og flere lokalforeninger i Norge er med i testarbeidet. 

• Ved årsslutt var det 239 personer i ulike verv og roller i distriktet, som er en stabil og økende utvikling over 

de siste årene, men hvor det sees en økt belastning på den enkelte tillitsvalgte grunnet endringer i krav og 

retningslinjer for organisasjonen. Utviklingen viser korreksjoner i forbindelse med lokalforeningsårsmøtene: 
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3.3 Åpen og endringsdyktig    
 
3.3.1 GDPR og personvern 
Høsten 2021 har personvernombud på Norges Røde Kors deltatt og informert om personvern på Buskerud Røde 
Kors’ ledersamling (19.-21. november), samt på Kveldsprat for frivillige 25. oktober. I tillegg har personvernombudet 
deltatt på og informert om personvern på enhetsmøter hos samtlige av enhetene ved distriktskontoret. 

Arbeidet med å få på plass protokoller i lokale ledd innen utgangen av 2021 har, grunnet manglende kapasitet i 
ansattgruppen, ikke blitt gjennomført. Det tas sikte på at det foreligger protokoller hos alle lokale ledd i løpet av 
2022. 

 
3.4 Bærekraftig og ansvarlig 
Distriktet har gjennom året hatt fokus på å redusere organisasjonens negative klimaavtrykk ved å redusere våre 
reiser, øke bruk av digitale møter, redusere bruk av engangsplast og legge til rette for og aktivt støtte lokale grønne 
og klimavennlige initiativ.  

Gjennom året er det jobbet målrettet for å øke organisasjonens kunnskap om resultatene av våre aktiviteter 
gjennom forbedret oversikt over antall deltakere i aktivitet, vårt resultatrammeverk (Mot Felles Mål) og 
gjennomføringer av regelmessige kartlegginger (Trygg Oppvekst-Rapport 2021) og evalueringer. 

 
Pantelotteriet  

2021 ble nok et meget godt år for pantelotteriet. Lokalforeningene i Buskerud fikk utbetalt kr 3.702.694 kroner fra 

pantelotteriet i 2021. Det er en økning på 23 % 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. 

 

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 859 485 kroner til lokalforeningene i 2021. 

 

Søknadsportal og andre eksterne tildelinger:  

Lokalforeninger har i løpet av 2021 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 4 164 000 kroner 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. For 2021 valgte regjeringen og gi full kompensasjon for merverdiavgift - noe som 

resulterte i en høyere utbetaling i forhold til fjoråret.  I 2021 er det totalt utbetalt  1 629 698 kroner 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 korona. Dette ble videreført i 2021. Det er tre kompensasjonsrunder i løpet av året. 

Foreningene kan ved en slik søknad få dekket inntil 70 % av sine tapte inntekter. For 2021 er det totalt utbetalt 798 

996 kroner til lokalforeninger i distriktet.  
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Overføring fra Røde Kors Førstehjelp AS:  

Totalt ble provisjonen til lokalforeningene i Buskerud Røde Kors kr ?,- for 2021, som utbetales i 2022. 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. 

 

Fond:  

Jan Robert og Ole Steinars Minnefond ble det utdelt til sammen kroner 17.900 i 2021. 

Opplæring og materiellfondet ble det til sammen utbetalt kr 104 625 til lokalforeningene i 2021.  

Aktivitetsfondet ble det i 2021 utbetalt kr 74 389.  

Tomtebofondet ble det ikke gjort noen tildelinger for 2021.  

 

Økonomioppfølging i distriktet: 

Distriktet har i løpet av 2021 bistått seks lokalforeninger med regnskapsføring. Vi har også fortløpende avklart 

problemstillinger som løftes av lokalforeningen knyttet til lovverk og retningslinjer som er beskrevet i VOVV. I 

samarbeid med fag gruppe støtte og utvikling har vi blitt involvert i gjennomføring av årsmøte.  

Distriktet har bistått lokalforeninger knyttet til søknader interne/eksterne og hatt ansvar for den praktiske 

gjennomføringen av tildelinger, refusjoner og omfordelinger. Vi har også påsett at narrative rapporter sendes inn iht. 

satte frister.  

Vi har også fulgt opp søknader til mva-kompensasjon og bistått med innsending av disse.  

For 2022 vil fokuset ligge på videre oppfølging og bistand mot lokalforeningene knyttet til god regnskapsmessig 

oversikt og gode rutiner. Vi ønsker også å kartlegge behovet for opplæring knyttet til regnskapsforståelse og 

organisasjonsdrift i samarbeid med fag gruppen støtte og utvikling 
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4. Oppsummering  
Distriktet tilstreber å hindre og lindre nød og lidelse og være til hjelp der nøden er størst, uten hensyn til 
nasjonalitet, etnisitet, samfunnsklasse eller politisk og religiøs overbevisning.   
Foreningen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling, og distriktsstyret mener at årsregnskapet gir et rettvisende 
bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Foreningen medfører i seg selv svært 
begrenset påvirkning på det ytre miljøet. Styret mener videre at arbeidsmiljøet i organisasjonen er tilfredsstillende, 
sett i lys av koronasituasjonen.  
 
2021 har vært et meget aktivt år for distriktet. Sammen har vi fått til mye humanitær aktivitet. I tillegg til respons på 
ekstraordinære hendelser og på tross av pågående koronapandemi, har en stor andel av lokalforeningene fortsatt å 
utvikle og drifte gode tradisjonelle aktiviteter, til gode for innbyggere i sine nærmiljøer. Den totale humanitære 
aktiviteten i distriktet er stabil – og i endring.  
 
Vi har enormt mange positive medspillere med på laget. 
Tusen takk for innsatsen til alle frivillige, tillitsvalgte og ansatte! 
 
Distriktsstyret  
Buskerud Røde Kors 

 

 
 
 
____________________  _____________________  _____________________ 
Distriktsleder    Nestleder    Medlem 
Johan Audestad   Øyvind Granlund   Kari Irene Solheim 
 
 
 
____________________  _____________________  _____________________ 
Medlem    Medlem    Medlem 
Marit Lund Hamkoll   Bente Andreassen   Bjørn Fluto 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Øivind Granlund
Annen representant
Serienummer: 9578-5999-4-983870
IP: 84.49.xxx.xxx
2022-02-24 07:50:35 UTC

Mari Ann Sletten Morken
Daglig leder
Serienummer: 9578-5995-4-273456
IP: 31.45.xxx.xxx
2022-02-24 08:01:07 UTC

Bjørn Fluto
Annen representant
Serienummer: 9578-5997-4-573344
IP: 77.16.xxx.xxx
2022-02-24 12:27:12 UTC

Bente Smøttebråten Andreassen
Annen representant
Serienummer: 9578-5999-4-1270612
IP: 77.18.xxx.xxx
2022-02-24 16:32:15 UTC

Marit Lund Hamkoll
Annen representant
Serienummer: 9578-5998-4-1017009
IP: 92.221.xxx.xxx
2022-02-25 08:59:53 UTC

Johan Audestad
Styreleder
På vegne av: Norges Røde Kors
Serienummer: 9578-5997-4-1386696
IP: 84.215.xxx.xxx
2022-02-26 12:34:13 UTC

Kari Irene Solheim Hansen
Annen representant
Serienummer: 9578-5997-4-63095
IP: 132.150.xxx.xxx
2022-03-02 12:17:36 UTC
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                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
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                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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