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Ringerike kommune sin samfunnsdel 2021-2030

• Hovedmål 1.1 Ringerike har et aktivt lokaldemokrati hvor vi finner løsningene for en 

bærekraftig samfunnsutvikling og god folkehelse sammen

• 1.1.3: Vi har en aktiv og mangfoldig frivillig sektor, som kommunen samarbeider godt med 

• Bruke tilskuddsordninger for å kunne gjennomføre ulike prosjekter og tiltak, gjerne i samarbeid med andre aktører. 

• Hovedmål 3.3 I Ringerike har alle tilgang til grøntområder, vann og vassdrag for lek og rekreasjon

• 3.3.1 Vi har tilgjengelige områder for nærturer og friluftsliv der folk bor

• Herunder bade- og fiskeplasser, parker, lekearealer, blågrønne strukturer og andre friområder.

• Legge til rette for gode og trygge lekeplasser, badeplasser og friområder.

• 3.5.3 Vi har omgivelser som legger til rette for sosialt fellesskap, tilhørighet og fysisk aktivitet:
• Fysiske omgivelser som fremmer god helse og livskvalitet: parker, lekeplasser, nærmiljøanlegg, natur- og grøntområder, 

bygninger, gang- og sykkelveier og andre fysiske omgivelser.

• Hovedmål 4.1: Ringerike tar vare på naturmangfold, økosystemer, friluftsområder og 

landskap gjennom bærekraftig bruk og vern:

• 4.1.1: Ringerike har en bærekraftig forvaltning av naturmangfold, økosystemer, leveområder for truede arter, friluftsområder 

og landskap



Bakgrunn

• Ringerike kommune mottok i 2021 200 000 kroner for sitt arbeid med å tilrettelegge 

en egenutviklet digital løsning for medvirkning om friluftslivet. Disse midlene er 

øremerket til formål som fremmer friluftsliv, og foreslås med dette benyttet til en 

tilskuddsordning for å tilrettelegge for friluftslivstiltak i Ringerike kommune. 

• Formål med denne tilskuddsordningen er å fremme kulturelle, sosiale og 

helsefremmende aktiviteter og møteplasser som gir trivsel, identitet og god 

samfunnsutvikling i kommunen. 



Hvem kan søke?

• Lag og organisasjoner i Ringerike kommune med 

organisasjonsnummer i enhetsregisteret kan søke.

• De må være demokratisk oppbygde.

• Tilskudd blir ikke gitt til rene kommersielle tiltak og til enkeltpersoner. 

Heller ikke til organisasjoner som driver med politisk virksomhet, 

trossamfunn og organisasjoner som samler inn og videreformidler 

penger.



Prioriterte tiltak

• Tilrettelegging av fysiske tiltak i friluftslivsområder i og ved Hønefoss, tettsteder og bygder i 

Ringerike.

• Etablering, oppgradering og merking av turveier og turstier, møteplasser 

informasjonsskilt/tilrettelegging for læring og lokale turmål.

• Tilrettelegging som sikrer god tilgjengelighet for alle.

• Tiltak som bidrar til gode koblinger mellom 

boligområder/skoler/barnehager/møteplasser/knutepunkter og nærturområder.

• Tiltak i områder hvor mangelfull tilrettelegging er en årsak til lav bruk.

• Tiltak i områder som er kartlagt og verdsatt som viktig eller svært viktig friluftslivsområde, eller 

som har potensial for å bli det. 



Finansiering og egenandel

• Det gis ikke støtte utover reelle utgifter (materialer, innkjøp og 

lignende), men egeninnsats bør synliggjøres i søknaden. 

• Det kan gis tilskudd på inntil 100 % av tiltakets reelle utgifter 

dersom tiltaket innebærer en vesentlig egeninnsats gjennom 

frivillig arbeid. 

• Søknader som gir høy nytte for tildelt støttesum prioriteres. 



Vurdering av søknader og tildeling av midler

• Søknadsfrist er 22.juni. Det er sendt ut brev til relevante lag og 
foreninger, annonsert på kommunens nettside og facebook-side 
samt at det er publisert i Ringerikes blad. 

• Til å vurdere søknadene er det nedsatt en ekstern fagjury 
bestående av Oslo og Omegn friluftsråd, Visit Innlandet og 
Ringerike kommunes folkehelsekoordinator. 

• Endelig vedtak fattes av ansatte i sektor strategi & utvikling før 
sommeren. 



FORSLAG TIL VEDTAK 

Informasjon om utlysning av en tilskuddsordning for 

friluftslivstiltak og foreslått prosess for tildeling tas til orientering. 



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


