
Fritidskort i Drammen 

Digitalisering av fritidsmuligheter 



Historikk
• Drammen ble valgt ut som førsøkskommune i 

desember 2020 og senere navngitt i statsbudsjettet 

for 2021 . Takk til formidabel politisk innsats.

• Den 21.01. fikk vi en offisiell henvendelse fra Bufdir 

om vår deltakelse i prosjektet.

• "Ny søknad" sendes inn innen 8.02.2021 (med 

utgangspunkt i den forrige søknaden og endringene)

• Forsøksperiode 1.08.2021-1.08.2022 (det etableres 

dialog om forlengelse tidlig nok)



Hva er Fritidskort?
• Ordningen skal ses i sammenheng med Fritidserklæringen.

• Målet er at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst én 

organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og 

økonomiske situasjon.

• Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgiften til organiserte 

fritidsaktiviteter for barn og unge (fra 6 til og med 18 år) i 

kommunen.

• En digital løsning skal brukes til forvaltning 



• 1000 kroner per barn 
per halvår. Øremerket 
fritidsaktiviteter. 

• 500 000 Lokal 
finansiering (øremerket 
deltakelse)

Midler 
Fritidskort. 
Bufdir

• I tillegg kr. 500 000 per 
halvår til 
administrasjon/ 
utvikling av prosjektet, 
herunder digitale 
løsninger. 

Midler digital 
løsning



En viktig del av en helhetlig løsning. 

System og digital 
plattform

Robust frivillig 
sektor

Samhandling internt 
og eksternt 



Viktige momenter for fritidskortet-prosjektet 
• Helhetlig tilnærming til deltakelse: Deltakelse dreier 

seg ikke kun om økonomi. 
• Målgruppens språk og kommunikasjonsmåter (digital 

plattform).
• Digitalt (virtuelt) motvirker stigma. 
• Sømløs og brukervennlig (for alle interessenter)
• Samarbeid mellom viktige kommunale instanser, 

for eksempel: skoler, barnevern, flyktningetjenesten, 
NAV og/eller skolehelsetjenesten/helsestasjon for 
ungdom. Særlig for å nå de som faller utenfor av 
økonomiske grunner.

• Godt samarbeid med profesjonelle tilbydere av
fritidsaktiviteter til barn og unge.



Prosesser

Søknad 
Finansiering

Rammer 

Prosjektorganisering

Planlegging  

Digital løsning 
Behovsanalyse

Markedsanalyse

Anskaffelse  

Integrasjoner/rutiner 

Forberedelser

Medvirkning  

Implementering
Samhandling

Informasjon 

Testing  

Tilpasninger 

Koordinering 

Evaluering 

Fritidskortet 
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System i tankene 

Den digitale løsningen for fritidskortet skal

primært:
• Tilgjengeliggjøre Fritidskortet 
• Gi oversikt over aktivitetstilbudet
• Muliggjøre mange transaksjoner på en 

sømløs og ressursbesparende måte
• Kommunikasjonsfunksjon mellom 

kommunale tjenester og 
fritidstilbyder (om behov for spesielt 
tilrettelegging for enkelte deltakere).

• Tilpasning nasjonal infrastruktur.

For frivillige/ lag/ 
foreninger:
• Markedsføring av 

aktivitetene
• Rekruttering og inkludering
• Minst mulig 

administrasjonsarbeid med 
transaksjonene

• Oversikt over frivillige lag 
og forening kategorisert

For barn og 
foresatte:
Oversikt over 
aktiviteter
Påmelding
Betalingsløsning 
Oversikt over 
saldo
Mulighet: Påfylling 
av midler



Viktige datoer for anskaffelsen av løsning  
Aktivitet Dato Deltakere

Periode for spørsmål og svar En uke før tilbudsfrist Evalueringsteam, prosjektleder og
Leverandørstyring

Tilbudsfrist (FOA tilsier minimum 30 dager) 28.04.2021 09:00 ????

Evaluere kravene 28.04 Leverandørstyring

Opplæring i Mercell for evalueringsteamet 26.04 Evalueringsteam, prosjektleder og
Leverandørstyring +++

Evaluere kriteriene 30.4-4.5 Evalueringsteam, prosjektleder og
Leverandørstyring

Evaluere prisene 05.05 Leverandørstyring

Tildele konkurransen 07.05 Leverandørstyring

Besvare eventuelle innsigelser, klager etc
Karensperiode (FOA tilsier minimum 10 dager)

19.05 Evalueringsteam, prosjektleder og
Leverandørstyring

Utarbeide databehandleravtale som beskriver behandlingen av personopplysninger i valgt løsning 19.05 Prosjektleder og
Virksomhetsrådgiver

Utarbeide detaljert tidsplan for implementering (skal inn i kontrakten) 19.05 Prosjektleder og
Leverandørstyring

Ferdigstille kontrakt 21.05 Prosjektleder og
Leverandørstyring

Signere kontrakt 21.05 Prosjekteier/systemeier 



Implementeringsplan (under arbeid)

Samhandling: Møter med 
relevante tjenester om hvordan 

de kan bidra/hvilke behov 
gjenstår å dekke

Tilpasninger: Kommunens egne 
betalingsrutiner inni løsningen. 

Klargjøring 

Medvirkning med ungdomsråd og 
elevrådene koordineres 

Kommunikasjons plan iverksettes: 
Fase 1: Sørge for at interessenter 

er kjent med løsningen.

Tilbyder, kommunale tjenester og 
evt. samarbeidspartnere. 

Innregistrering av tilbud og 
generelt innhold i løsningen. 

Betalingsløsning samstemmes 
med eventuelle kommunale og 

ikke kommunale systemer 

Kommunikasjons plan iverksettes: 
Fase 2: Informasjon tilpasses 

sluttbruker.

Rekruttering startes: Via Tilbyder, 
ungdom og  kommunale tjenester  

Innregistrering av sluttbrukere: i 
samkjøring med leverandør. 

Opplæring 

Kort testing med utvalgte brukere 
og tilbyder. Kommunal og ikke 

kommunale

Lansering 1.8.

Drift og justeringer 



Samhandling

Mål: 

• Koordinere innsatsen for å bekjentgjøre fritidskortet ovenfor flest mulig barn 
og unge i alders gruppen.

• Bidra til informasjonsspredning i tilknytting til lansering av fritidskortet. 

• Gi bistand til brukere (som har behov for det) med registrering av barn/unge i 
løsningen for fritidskortet, og evt. hvordan det brukes. 

• Sikre kunnskap om fritidskortet i organisasjonen (egen avdeling/virksomhet)



Kommunikasjonsplanen 
Overordnede 
informasjonsspredning

Informasjon mot 
aktivitetstilbyder 
ikke kommunale

Informasjon mot 
aktivitetstilbyder 
kommunale

Informasjon mot 
brukere

Informasjon mot 
brukere med 
særskilte behov

Kommunens nettsider, sosiale 
medier, pressemelding, kunngjøring, 
statisk informasjon, kontaktpunkter.

Dialog med paraply-
organisasjoner, direkte kontakt 
med lag og foreninger, 
samlinger, m.m.

Interne møter, Workplace, 
samhandlingsarenaer, direkte 
dialog, Beskjed til 
virksomhetsledere om å melde 
inn evt. tilbud til målgruppa

Frivilligsentraler

Ungkultur og 
kulturskolen 

Kommunale 
tjenester med 
kontakt med 
målgruppen

Innbyggertorgene
(utforming av 
tekst til 
publisering)

Hvordan?

Kommunale 
tjenester med 
kontakt med 
målgruppen

Hvordan?

Neste 
lysbildet

Tilbyder 
informerer 
egne deltakere

Neste 
lysbildet



Informasjon mot 
brukere(6-18 år)

Hvordan?
Kartlegges underveis Kommunale 

tjenester med 
kontakt med 
målgruppen

1. Skolene
2. Videregående skoler
3. Helsestasjon ungdom 
4. Ungdomstorget
5. Ungkultur
6. Introduksjonstjenesten
7. Skolehelsetjenesten
8. Ungdomsråd/elevråd (Medvirkning)
9. Kulturskolen 
10. Familieteamet 
11. Uteteamet
12. Bibliotekene 

Informasjon mot 
brukere med 
særskilte behov 
(6-18 år)

Hvordan?
Kartlegges underveis

Kommunale 
tjenester med 
kontakt med 
målgruppen

1. Flyktningstjenesten
2. Barnevern
3. Kompetanseteam levekår
4. Nav 
5. Aktiv fritid
6. Tjenestetildeling
7. Ideelle organisasjoner som har kontakt med 

målgruppa(Marie Eva Lundblad)
8. M.m

Identifisere relevante tjenester.

Tilbyder 
informerer 
egne deltakere



Informasjon lagt ut på 
kommunens 
nettsiden.

Generell informasjon er allerede lagt ut på 
kommunes nettsiden. 

Jonas setter opp møter med 
innbyggertorgene. 



Medvirkning 

• Det er planlagt en medvirkningsprosess med 
Ungdommer.

• Målet er å rekruttere Fritidskortsambassadører

• En Fritidskortambassadør har som funksjon å: 

• fremme fritidskortet ut blant barn og unge i 
målgruppen. 

• Spre nyttig informasjon omkring fritidskortet på 
egne og egnet plattformer

• Utarbeidet tilpasset info-materiell

• Være ansiktet til ordningen i møte med 
målgruppen



Utfordringer står i kø…men det gjør også 
mulighetene.


