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Bakgrunn

• Ringerike kommune mottok 200 000 kroner i 2021 for sitt 

arbeid med å tilrettelegge en egenutviklet digital løsning for 

medvirkning om friluftsliv. 

• Midlene har blitt lyst ut som en støtteordning til lag og 

organisasjoner i Ringerike kommune til å utføre tiltak som 

fremmer. Tiltakene skal skape trivsel, identitet og god 

samfunnsutvikling i kommunen. 



• Søknadsfrist var 22.juni 2022. 

• Vi fikk inn totalt seks søknader hvorav fem fikk bevilget økonomisk 
støtte. 

• Vurdering av søknadene ble gjort i samråd med en ekstern jury fra 
Visit Innlandet, Oslo og omegn friluftsråd og Ringerikes kommune 
daværende folkehelsekoordinator. 

• Endelig beslutning ble gjort av ansatte i sektor strategi & utvikling 
før sommeren



Kollsjøvennenes løypeforening

• De er ansvarlig for å tilrettelegge skiløyper og 
hvileplasser rundt Kollsjøen i Sokna. 

• De hadde et prøveprosjekt sist vinter med å 
utplassere en bålpanne på et hvilestedene 
langs skiløypene. 

• Har søkt om økonomisk støtte til å plassere ut 
bålpanner på de resterende hvileplassene. 

• Ringerike kommune støtter prosjektet med 10 
000 kroner (100 % av søknadssum). Foto: Felleskjøpet.no 



Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk

• De jobber med å tilrettelegge 
området ved de gamle gruvene 
til et friluftsområde. Dette er et 
unikt område med en sterk 
kulturhistorie som er lite 
tilrettelagt i dag.

• Stiftelsen søkte om støtte til 
innkjøp av utstyr for å ferdigstille 
prosjektet. 

• Ringerike kommune støtter 
prosjektet med 15 000 kroner 
(100 % av søknadssum). 

Figur: Kartverket.no 



Tyristrand Landsbyforening

• Søkt om økonomisk støtte til å 
tilrettelegge og utbedre en 1,5 km 
lang tursti, Skjærdalstien, i 
Tyristrand sentrum. 

• Tiltaket innebærer å utbedre sti, 
sette opp skilt og sittebenker.

• Skape et nytt nærtilbud i 
Tyristrand sentrum.

• Ringerike kommune bevilger 23 
000 kroner til prosjektet (100 % av 
søknadssum). 

Illustrasjon: Tyristrand landsbyforening



Skiforeningen

• Skiforeningen søkte om 
økonomisk støtte til å legge om 
en skitrase mellom Ringkollen 
og Løvlia. Omleggingen vil 
bidra til en noe mindre solutsatt 
skiløype slik at skiløypa vil 
vedvare lengre ut mot våren. 

• Arbeidet innebærer fjerning av 
røtter, busker og kvist. Deler av 
arbeidet må gjøres med 
gravemaskin og flishugger. 

• Ringerike kommune støtter 
prosjektet med 32 000 kroner 
(50 % av søknadssum). 

Illustrasjon: Skiforeningen 



ASK UTVIKLING 

• Allmøte i 2018 for bygdens befolkning på 

Ask. 

• Søkt om økonomisk støtte til å 

tilrettelegge for en sti (300 meter) og 

rydde en eldre badeplass ved Hengsle. 

• Ønsker å skape form. større aktivitet og 

økt bruk i et område som var populært for 

mange år siden, og tilrettelegge området 

tilbake til sin opprinnelige form.

• Ringerike kommune har bevilget 120 000 

kroner til prosjektet med å anlegge stien 

(totalkostnad for er hele prosjektet er 

estimert til 312 00 kroner). 

Illustrasjon: Løvenskiold vei og plan på vegne av 
Ask utvikling.  



Oppsummering

• Gledelig for Ringerike kommune å støtte gode, lokale prosjekter 
sammen med lag og organisasjoner. Alle har akseptert tilbudet. Det 
er ikke kommet inn noen klager på tildelte støttesum.

• Stimulere til friluftsliv og bidra til bedre folkehelse for våre 
innbyggere.

• Bidrar til å oppfylle målene i samfunnsdelen.

• Positivt mottatt at kommunen er bidragsyter til lokale prosjekter.



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


