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Bærum Røde Kors stiftet i 1909 

Gjennom kongelig resolusjon av 12. august 2009 ble 
Norges Røde Kors anerkjent som frivillig humanitær 
støtteaktør for norske myndigheter 

Prinsippene:
Humanitet, Upartiskhet, Nøytralitet, Uavhengighet, 
Frivillighet, Enhet og Universialitet

Oppdraget:
Avdekke, lindre og hindre menneskelig nød og lidelse

Kort om oss
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Hovedtall 2020

• 23 faste aktiviteter
• 3 nye prosjekter igangsatt 2020
• 813 frivillige
• 4758 støttemedlemmer
• 6,3 årsverk i administrasjon og prosjektledelse
• Driftskostnader på 7,9 millioner
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Veien videre

Etter flere år med kraftig vekst i de frivillige aktivitetene
og driftsunderskudd 2017-2019 satser vi på:
• Stabil økonomi og forutsigbar drift
• Fortsatt aktivitetsvekst
• Klargjøring for full gjenåpning etter Corona
• Forsterke rollen som støtteaktør, lokalt og regionalt
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Status på aktiviteter i normal drift:

Norsktrening: 60 deltagere og 30 frivillige pr uke 
Norskundervisning for kvinner: 60 deltagere, 11 frivillige
Flyktningguide: 50 deltagere, 60 frivillige
Damedag: 30 deltagere og 11 frivillige pr uke
Mentor-ordning: 8 deltagere og 8 frivillige
Aktivitetsgruppe: Mellom 5-30 deltakere pr aktivitet, 10 frivillige

Prosjekter:
Turgruppe med lunsjservering (DNT og Voksenopplæringen)
Corona-informasjon til minoritetsbefolkning

Migrasjon
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Besøkstjeneste: 113 en-til-en deltagere og 163 frivillige
Besøksvenn med hund: 17/institusjonsbesøk
Tralletjeneste: 17/institusjonsbesøk
Visitortjeneste: 35/Ila fengsel og forvaringsanstalt
Vitnestøtte: 11/Asker og Bærum Tingrett
Barnehjelp: 39/Asker og Bærum Krisesenter og
Skytterdalen

Nærmiljøprosjekt i Skytterdalen, med Leksehjelp, Barnas 
Røde Kors (BARK) og Jentegruppe. Utvide til Emma 
Hjort?

Omsorg
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Tilpasninger
under

Covid-19

• Norsktrening har 30 registrerte trenere, greide i 2020 å gi et tilbud 
på 80% av planlagte kvelder med godt smittevern

• Også digital norsktrening i perioder da fysisk ikke var mulig

• Flyktningguide: Ca. 30 koblinger som møtes ute og digitalt (50 
koblinger i en normalsituasjon)

• 113 en-til-en besøksvenner
• Til tross for koronaepidemien har vi klart å gi 46 ensomme eldre en 

besøksvenn i 2020
• Barnehjelpen: 38 frivillige på krisesenter, leksehjelp, lørdags- og 

torsdagsaktiviteter; mye måtte stanses pga smittefare
• 15-20 frivillige deltok med leksehjelp i Skytterdalen
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Hjelpekorps

• 23 godkjente og aktive frivillige
• Rednings- og leteaksjoner – totalt 48 i 2020
• Sanitetsvakter på ulike arrangement – 56 i 2020
• Ambulansestøtte til Oslo Universitetssykehus
• Telt og aggregat for teststasjon ved legevakten
• Påskeberedskap i Bærumsmarka
• Sommerberedskap på Kadettangen
• Is-beredskap ved Kadettangen
• Deltagelse etter raset på Gjerdrum med ATV, 

ambulanse, biler, ledelse og bakkemannskap

11



12



Beredskap

• Beredskapsavtale med Bærum kommune
• Bistått ved flere beredskapsoppdrag i 2020
• Bred støtte, trening og koordinering i Viken
• Psykososialt team Gjerdrum
• Vaksinasjonsvakter i Bærum idrettspark, 

siden uke 7 – 38 frivillige totalt, 8-12 daglig, 
bistått med nær 600 timer i februar og mars

• Smittesporing – bistått med 46 frivillige
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Fellesverket
Sandvika

• Forebyggende lavterskeltilbud til ungdom 15 – 25 år
• Åpent 3 dager i uken 15:00 – 21:00
• Åpen møteplass, middagsservering/kafè, arbeidstrening, 

leksehjelp, kompiskvelder, gatemegling, fredagsåpent med 
musikk/dans/kultur

• Drives av 50 frivillige og 3 ansatte
• Et av Norges best besøkte, av 16 Fellesverk i Norge

• 1065 unike brukere i 2020
• 8500 innsjekkinger

• Godt samarbeid med kommunen:
• SLT og Ungdomsteamene
• Ungdomspatruljen
• Ungdom&Fritid Bærum / Utekontakten
• Andre kommunale oppfølgingstjenester
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Fellesverket
Sandvika

• 2020 – Utfordret av stadig endrede rammevilkår
• Aktivt tilstede for ungdommen gjennom hele året:

• Digital aktivitet
• Matutlevering
• Patruljering med mat og prat
• Utendørs aktivitet og møteplasser
• Aktivitet og åpent hus i små grupper
• Ferietilbud

• Unik relasjon til ungdomsmiljøet i og rundt Sandvika
• Tett oppfølging av sårbare ungdommer i samarbeid med 

kommunale tjenester
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Tusen takk for god 
dialog og godt

samarbeid

• Gode rammevilkår, Forutsigbarhet , flerårige avtaler og 
avklart før budsjett 

• Tett kommunikasjon på utvikling i humanitære behov
• Styrke beredskapsevne
• Gjenåpning etter Covid-19
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