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Blå Kors Ringerike
Presentasjon av

Daglig leder Kjersti Olberg og Nasjonal leder Gatenært Jostein Hågan

for

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd Ringerike kommune
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Blå Kors Ringerike

3

Byttet navn til Blå Kors arbeid og inkludering, 

Ringerike og fisjonert ut selskapet Blå Kors tjenesteproduksjon, Ringerike . 

Begge selskapene eies av Blå Kors Norge og Ringerike Blå Kors forening.

Bakgrunnen for fisjonen er krav fra NAV om et juridisk skille mellom tilskudd for 

tiltak og annen inntjening. 

• Blå Kors arbeid og inkludering, Ringerike er i dag forhåndsgodkjent 

tiltaksarrangør for NAV med 12 arbeidsforberedende plasser (AFT)

• Blå Kors tjenesteproduksjon, Ringerike har ønske om å starte opp 

lavterskelaktivitet for innbyggere med ulike utfordringer innen fysisk og 

psykisk helse og rus i Ringerike kommune. Det er søkt om 

samarbeidsavtale med Ringerike kommune og vi venter på en avklaring 

rundt dette. 
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Samarbeid med Ringerike kommune
Blå Kors Ringerike ønsker å gi mennesker med ulike utfordringer en opplevelse av mestring, mening og sosial 

trening. Dette kan bedre livskvaliteten til den enkelte, noe som igjen kan gi en positiv effekt av redusert bruk av de 

kommunale tjenestene for den enkelte som benytter seg av tilbudet.

 tilby et lavterskel hobby og aktivitetsbasert tilbud, fysisk aktivitet/turer/utflukter tilpasset målgruppen 

kurs i hverdagskompetanse, matkurs basert på næringsrik mat tilpasset lavinntekt, 

mulighet for å delta i gjøremål/produksjon ved vår cafe/catering eller bruktbutikk og samtaler med ansatte ved 

behov. 

Hovedbasen for tilbudet vil være lokalisert sentrumsnært, men andre lokaler kan benyttes ved behov for å utføre 

enkelte aktiviteter. 

Frivillige/tidgivere
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Samarbeid frivillige i mellom

 Fontenehuset og Blå Kors har sammen søkt midler i Dam stiftelsen til frilufts 

prosjekt. Vi har flere medlemmer/deltakere som benytter seg av våre tilbud og 

som gjerne kombinerer AFT med medlemskap og aktivitet hos Fontenehuset.

 Kirkens Bymisjon- arbeids praksis for deltakere som har ønske om å jobbe i 

konditori og som også har hatt et ønske om å være hos Kirkens Bymisjon.

 Frivilligsentralen- vi har tidligere hatt dialog om frivillige som kan være med å 

hjelpe til i vårt arbeid.
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Blå Kors gatenært
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Gatenært – steder - nøkkeltall

• Målgruppe: Rusavhengige og bostedsløse

• Steder: Oslo. Bergen. Fredrikstad. Gjøvik. Horten. Alta. Kristiansand

• Resultater: 80% av gjestene oppgir at tilbudet har stor eller svært stor 
betydning for deres livskvalitet. Kilde: Brukerundersøkelse Gatenært Oslo 
2021
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Gatenært – konsept

• Mat og sosialt

• Hjelpe på kort og lang sikt

• Værested ➡ rekruttering til 
videre hjelp

9



Gatenært – sosionomtjeneste

• Motivasjonsarbeid –
motivasjonssamtalen -
motivasjonsteam

• Kaospilot

• Sosiale rettigheter

• Sette i gang tiltak med relevant 
hjelpeapparat

• Følgetjeneste
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Gatenært - lavterskel aktiviteter
• Treningsgruppe

• Frisør

• Spill

• Tilt, shuffleboard

• Spiring.no

• Kulturverksted

• Turgruppe

• Kino

• Samtalegruppe

• Fotballkamper

• Mat, matutdeling

• Svømming

• Norskkurs

• Meningsfulle aktiviteter – gi mestringsopplevelser

• Bygge nettverk

• Sosial trening/læring

• Mål om integrering i samfunnet. Samarbeid Steg 
for Steg



Sømløst samarbeid

12

Gatenært Lavterskel 

aktivitet

AFT Jobb Inkludering 

i samfunnet
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Takk!

 Takk for invitasjon

 Takk for oss


