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Aktivitetstilbydere
Plattformen ser ut til å fungere bra. 

drammen.friskus.com har funksjoner 
de fleste kan bruke. 

I forkant av sommeren ble det totalt 
ca. 221 organisasjoner kontaktet og 
invitert til opplæring ifm ombording 
av aktivitetstilbydere. 

Plattformen har idag 145 tilbydere og 
interessenter som er registrert. 

97 av disse er knyttet til fritidskortet. 



Uthenting og bruk av 
fritidskortet
• Det oppleves en jevnlig uthenting av 

fritidskortet i perioden. 

• Per 5.9 er det totalt 3240 fritidskort som er 
aktivert av innbyggerne.

• 667 av dem har allerede bruk helt eller 
delvis det tilgjengelige beløpet.

• Det er gjennomført totalt 685 transaksjoner 
i perioden  
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Kommunikasjon og 
markedsøfring 

Det er gjort et arbeid knyttet til kommunikasjon og 
markedsføring ut mot ulike brukegrupper.  

Kommunen har benyttet de ordinære digitale kanalene som 
er tilgjengelig 

Det er utarbeidet ulike former for visualisering av ordningen. 
Herunder: 

• Plakater 

• Roll-ups

• Kortfilm

• Facebook 

• m.m. 



Fokus på 
kapasitetsutnyttelse.

Prosjektleder

Øvrige forebyggende 
tjenester 

Drammen Vgs Åssiden Vgs Eiker Vgs 

Kulturskolen/ 
Ungkultur BibliotekSkolene

Frivilligsentraler

Ansvarlig virksomhet

Aktiv Fritid

Frivilligsentral 1

Frivilligsentral 1

Frivilligsentral 1

Frivilligsentral 1

Prosjekteier

Private skoler

Innbyggertorgene Knutepunkt 
Strømsø

Kommunikasjon og markedsføring har foregått på relevante arenaer der målgruppa 
treffes. Det planlegges nå å trappe opp innstatsen opp mot arenaer og innbyggere hvor 
det ikke er naturlig for tjenestene å markedsføre. 



Faste og tilgjengelige 
kontaktpunkter for 
innbyggere og organisasjoner 

Drammen 
Frivilligsentral 

Mjøndalen 
Frivilligsentral

Svelvik 
Frivilligsentral

Danvik/Fjell 
Frivilligsentral

Epost: Fritidskortet@drammen.kommune.no
Epost: support@friskus.no

Skolene

Øvrige 
forebyggende 

tjenester 
Knutepunkt 

Strømsø
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Refusjonsordninger 

Det arbeides med å lansere en refusjonsordning for de 
som har betalt deltakeravgift tidligere. 

Arbeidet er krevende da finnes mange ulike behov. 

Det jobbes opp mot leverandøren for tilpasset tjenester og 
kostnader.

Forventes mellom 3000 – 5000 refusjoner. 

Tenkt som midlertidig løsning.

Vi er i sluttspurten for ferdigstillelse av ordningen. 



Aktuelle problemstillinger vi håndterer 
fortløpende. 

1. Utfordring med kompatibilitet mellom kommunens forsystem og organisasjoners betalingsløsninger.

2. Deler av befolkningen(i målgruppen) har ikke BankID for innlogging. 

3. Utsatte grupper som ikke kan registreres inn av ulike grunner, men som likevel har rett til tilbudet. 

4. Ytterligere oppføling av familier som mangler språk og/eller ikt kompetanse for å kunne benytte 
tilbudet slik det er tiltenkt.  


