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Velkommen inn!
- samskaping for å invitere eldre til frivilligheten
1 Sammendrag
Prosjektet skal utvikle og teste ut en metode for hvordan kommunens kunnskap om og direkte
kontakt med innbyggerne kan utnyttes bedre i samspill med frivillig sektor og deres nettverk.
Målet er at alle seniorer blir invitert inn i frivillighetens
seniorer kan og vil delta i frivilligheten

felleskap på en trygg måte. Langt flere

enn de som er aktive i dag.

Organisasjonene vet ikke hvordan de skal invitere inn de som ikke deltar, og seniorene som ikke
er aktive vet ikke hvor de skal starte. Å invitere inn de som står utenfor frivilligheten

gir god

folkehelse og langt flere ressurser til å løse samfunnsnyttige oppgaver.
Omdisponering avprosjektmidlene

til Dugnad for en aldersvennlig frivillighet

til at tilskudd for å stimulere kommunen og aktører på frivillighetsfeltet

pga. Covid 19 fører

til samhandling og

utvikling ikke kan gjennomføres som planlagt. Erfaringer så langt viser at til tross for at mange
aktører er opptatt med akutt håndtering av krisen og vil være preget av konsekvenser av viruset
i lang tid framover, trenger vi likevel mer enn noen gang gode prosjekter som inviterer seniorer
som ikke er aktive inn i trygge fellesskap.
Prosjektplanen revideres derfor og nedskaleres kraftig til gjennomføring av ett prosjekt som så
langt som mulig tilstreber
prosjektstøtte

å gjennomføre oppgaver og mål som planlagt. Dette er mulig med

fra Helsedirektoratet.

Det utvalgte prosjektet tester ut og evaluere metoder for å invitere eldre som ikke er frivillige til
innsats. Målet er å undersøke hvordan tilgjengelige data og kanaler som kommunen har i samspill
med frivillige organisasjoner og deres virkemidler.
Hvordan kan det frivillighetens

virkemidler og det offentliges virkemidler for kontakt med

eldrebefolkningen, som. f. eks. gjennom seniorveiledere, biblioteker, helsehus, kunnskap om
livshendelser og kontaktinformasjon,
Pilotprosjektet

utnyttes bedre sammen med frivillig sektor?

skal utforske muligheter og gjennomføres i tråd med personvernhensyn.

Prosjektet har som visjon at:
Eldre opplever deltakelse og tilhørighet i frivilligheten.
Oslo samskaper løsninger sammen med frivillig sektor og næringsliv og på tvers av
tjenester.

Prosjektplan «Velkommen inn» 5

Prosjektet er et partnerskap mellom frivillig sektor , Byrådsavdeling for kultur, idrett og
frivillighet, Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, Utviklings- og kompetanseetaten og
utvalgte virksomheter i bydelene i Oslo kommune. Vi er i dialog med forskningsmiljøer som Oslo
Met om følgeforskning for å tilrettelegge for en læringsprosess med overføringsverdi.

2 Behov
Det skal være godt å bli gammel i Oslo1. Eldregenerasjonen har aldri vært større, friskere, bedre
utdannet, hatt mer å rutte med og levd lenger enn i dag. Eldre er viktige for frivilligheten og
frivillig innsats er god folkehelse. Samtidig er det for mange som ikke deltar fordi de ikke vet
hvordan de skal komme i gang og er utenfor nettverk som inviterer inn. Prosjektet vil teste ut og
utvikle slike løsninger for å tilrettelegge for økt eldreinnsats i frivilligheten på en trygg måte.
Prosjektet skal undersøke hvordan kommunens kontaktflate mot den eldre befolkningen kan
benyttes i samspill med organisasjonslivet for å tilrettelegge for at enda flere eldre blir med i
felleskapet til Oslos 5000 organisasjoner og uorganiserte frivillighet.
Den spesielle situasjonen med Covid 19 våren 2020 gjør innsatsen både vanskeligere og
viktigere. Eldre er en særlig utsatt gruppe for viruset, samtidig som den sosiale distanseringen
gjør målgruppa ekstra sårbar for isolering.
En begrenset spørrerunde blant tilskuddsmottakere for 2019 i prosjektet og aktører som er
knytte til prosjektet viser at 95 % hadde en målrettet innsats for rekruttering av eldre til frivillig
innsats før landet stengte ned 12. mars. Det var 16 organisasjoner som svarte på undersøkelsen.
Frivillighetsakøtrer innen kultur, idrett, friluftsliv, samfunnsdeltakelse og velferd deltok.
Nærmere 70 % av aktørene sier at innsatsen overfor seniorer er avlyst eller utsatt pga korona.
78 % av organisasjonene sier at interessen for å rekruttere seniorer til frivillig innsats med
vedvarende koronasmitte i samfunnet er middels til større framover. 75 % av organisasjonene
oppfatter seniorenes interesse for å være frivillige framover med koronasmitte i samfunnet som
middels til mindre.
De aller fleste eldre er friske og ressurssterke og vil være en stor kraft både for seg selv og for
byen2. I 2019 var det nær 74 000 personer over 67 år i Oslo. I 2040 forventes antallet
pensjonister å være 120 000. Byrådet har som mål at Oslo skal være en aldersvennlig by som er
varmere og mer skapende med plass til alle. I Oslo skal vi legge til rette for god folkehelse og
sørge for at alle eldre får en aktiv alderdom3.
Blant 60-79-åringer har over 65 % vært frivillige det siste året og om lag 50 % av dem over 80
år. Omlag 50 % av de som ikke er frivillige vurderer å begynne 4. I Oslo er dette så mange som 23
000 personer fra 55 år og oppover. En av de største hindringene fra å delta som frivillig er at
Budsjettforslag 2020
Handlingsplan for aldersvennlig by og trygg og mangfoldig omsorg – byrådssak 174 og 175/2017
3
Byrådsplattformen 2019-2023
4
Den norske studien om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) fra 2017
1
2
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man ikke kjenner noen andre som er det. 71 % av de som er frivillige forteller at de er rekruttert
gjennom å bli spurt eller fordi de får høre om muligheten gjennom en bekjent 5.

Den norske turistforening har fått støtte i 2019 til tiltak for en aldersvennlig frivillighet.
Foto: Ellen Jarli.
Helsegevinstene av sosiale nettverk er velkjent. Sosiale nettverk til personer med høyere
sosioøkonomisk status beskytter bedre mot ensomhet, noe som igjen fører til bedre helse.
Samfunnet kan tilrettelegge for at folk møtes, men det er kvaliteten på de sosiale forholdene
som betyr aller mest6. Å gjøre en innsats for å rekruttere seniorer som står utenfor nettverk og
ikke er en del av felleskapet til frivillighet og aktivitet, er et av rådene fra forskning på eldre og
ensomhet7. Det kan bidra til positive helseeffekter og flere hender i frivilligheten.
Å bo uten en partner er sammen med dårlig helse og økonomi de viktigste forklaringene på
ensomhet blant eldre8. Oslo er den kommunen som har flest alendeboende og 30 000 personer
over 66 år bor alene i Oslo.
Eldre oppleves som svært stabile og attraktive frivillige med høy tillit av organisasjonslivet og
mange organisasjoner ønsker å gjøre tiltak for å bli mer aldersvennlige og treffe flere eldre 9.
Røde Kors Oslo erfarer f. eks. at eldre over 67 år bruker i gjennomsnitt over dobbelt så mye tid
på frivillighet i organisasjonen som 18-25-åringer.
Stortingsmeldingen Leve hele livet inviterer de eldre selv og befolkningen for øvrig til å være
med på å skape et mer aldersvennlig Norge fordi det ikke vil være tilstrekkelig å bygge ut

Betingelser for frivillig innsats - motivasjon og kontekst, Institutt for samfunnsforskning 2015
Explaining health inequalities in an ageing population: social pathways and linked lives, ved NOVA, OsloMet 2017
7
https://www.vi.no/helse/lykkeforskerens-rad-handler-ikke-om-a-fokusere-pa-sin-egen-lykke/69785285
8
Late-Life Loneliness in 11 European Countries: Results from the Generations and Gender Survey 2016
9
Seniorers engasjement i og for frivilligheten, ProAge ved Sturla Bjerkaker 2019
5
6
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tjenestetilbudet

for å møte de nye eldregenerasjonene

10

. Et av de viktigste tiltakene i meldingen

er derfor å følge opp handlingsplanen for et aldersvennlig samfunn og legge til rette for
«seniorressursen».
Det samlede verdibidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt og uformelt
frivilligarbeid

er i en undersøkelse anslått til vel 45 000 årsverk, eller litt over 25 mrd. kroner

for 2016. Undersøkelsen konkluderer med at potensialet for ytterligere

bidrag fra pensjonister

er stort, og at det totale bidraget nesten kan dobles mot 2030. Det forutsetter
målrettet rekruttering,

organisering og tilrettelegging

imidlertid mer

gjennom ulikeorganisasjonsformer

i

offentlig og privat regi.
Byrådsplattformen

i Oslo for 2019-2023 understreker at innbyggerne skal møte sømløse

tjenester som tar utgangspunkt i deres behov og ressurser. Det skal være enkelt å møte
kommunen, og gjennom innovativ tjenesteutvikling

og bedre digitale løsninger skal vi bli en bedre

kommune for innbyggerne. Alle kommunens virksomheter skal bidra til datadeling, uten at det
går på bekostning av personvern. Oslo skal være en lærende kommune, med kultur for å prøve ut
nye løsninger

11

.

Frivillighetsmeldingen
tilrettelegger

«Engasjement og deltakelse» handler om at kommunen skal bli en bedre

og støttespiller

for frivilligheten.

Kommunen skal også stimulere til mangfold,

bredde og en nyskapende frivillig sektor, og bidra til økt rekruttering

av frivillige. Det innebærer

en innsats i prosjektet for å gjøre kommunen til en god samarbeidspart for både frivillige
organisasjoner og mer uorganisert, spontan og aksjonsrettet frivillighet,

som f. eks bevegelsen

for å hjelpe flyktninger.

3 Mål
3.1 Målgruppe
Eldrebefolkningen, uten eller med begrenset behov for tjenester, i vidt perspektiv (fra
yngre seniorer 55+) som ikke er frivillige i dag eller er løst knyttet til frivilligheten
Frivillig sektor
Offentlige tjenester
Næringsliv

3.2 Effektmål
Eldre opplever deltakelse og tilhørighet i frivilligheten.
Oslo samskaper løsninger sammen med frivillig sektor og næringsliv og på tvers av
tjenester.

10
11

Stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve hele livet inviterer
Byrådsplattformen, Oslo kommune 2019-2023
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3.3 Prosjektmål
Eldre, som ikke er aktive frivillige i dag, er invitert til å være frivillige på en trygg måte
gjennom nyskapende partnerskap med frivillige organisasjoner og uorganisert frivillighet.
Én utvalgt virksomhethar

testet ut og evaluert metoder for å invitere eldre som ikke er

frivillige til innsats på en trygg måte, ved å ta i bruk tilgjengelige data og kanaler som
kommunen har i samarbeid med organisasjoner eller næringslivog i tråd med
personvernhensyn.
Prosjektet velges ut på bakgrunn av faglig egnethet, praktisk gjennomførbarhet og muligheter
for rask igangsetting. Det offentlige har andre virkemidler for kontakt med eldrebefolkningen
enn frivillig sektor, som. f. eks. gjennom seniorveiledere, biblioteker, helsehus, kunnskap om
livshendelser og kontaktinformasjon.

Sammen om en jobb er et mentorprogram
mangfoldig og fremtidsrettet

på tvers av kulturer og generasjoner for et mer
arbeidsliv. Foto: Sammen om en jobb.

3.4 Resultatmål
Eldre, som ikke er aktive frivillige

i dag, er invitert

til å være frivillige

Prosjektet vil bidra til økt frivillig innsats fra eldre og slik bidra til utsettelse av tjenester i
fremtiden. Flere frivillige eldre vil også kunne bidra med overfor eldre som ønsker støtte.
Ett pilotprosjekt

for økt rekruttering

av seniorer

er gjennomført

Metoder for å invitere eldre som ikke er frivillige til innsats ved å ta i bruk tilgjengelige
data og kanaler som kommunen har i samarbeid mellom frivillige virksomheter og
offentlige virksomheter er testet ut. Det offentlige har andre virkemidler for kontakt med
eldrebefolkningen enn frivillig sektor. Disse utforskes i tråd med personvernhensyn.
Erfarings-

og kunnskapsdeling

Erfaringer og kunnskap fra prosjektene deles og kommuniseres til andre virksomheter og
organisasjoner.

Et systematisk opplegg for evaluering, analyse, dokumentasjon og

kunnskapsdeling gjennomføres. Erfarings- og kunnskapsbasert rapport deles,
nettverksmøter

og seminarer gjennomføres.
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4 Risikovurdering
Vurdering

Risikofaktor

Kontrolltiltak

Middels

Deltakelse fra kommunale

Interesse for å delta hos

virksomheter og frivillig

kommunale virksomheter og

sektor

frivillig sektor er avgjørende.
Prosjektet er utviklet i samråd
med målgruppen for å sikre
forankring og treffsikkerhet.

Høy

Framdrift

Ekstraordinære hendelser i
verdenssamfunnet knyttet til
Koronaviruset våren 2020
gjør framdrift særlig usikkert.
En framdriftsplan er utviklet
og det må tas høyde for
løpende vurdering og
oppdatering. Nye tekniske
løsninger må tas i bruk.

Middels

Kapasitet hos kommunale

Tilførsel av friske midler til å

virksomheter og frivillig

utvikle prosjektet i tråd med

sektor

behov og tilførsel av
kompetanse og veiledning skal
bidra til å sikre nødvendig
kapasitet hos søkerne til
gjennomføring.

5 Framdrift
Hovedaktivitet

Tidsfrist

Ansvarlig

Valg av pilotprosjekt

August 2020

Prosjektleder

Prosjektet velges ut på bakgrunn av

Styringsgruppen

faglig egnethet, praktisk
gjennomførbarhet og muligheter for
rask igangsetting.
Etablere ressursgruppe med partnere,
tjenestedesign- og

August 2020

Prosjektleder
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Styringsgruppen

prosjektutviklingskompetanse til
prosjektveiledning og kunnskapsdeling.

Anskaffe følgeforskning for

August 2020

Prosjektleder

September
2020-april 2021

Valgte virksomheter med

kunnskapsinnhenting fra
pilotprosjektene.
Gjennomføre ett pilotprosjekt

samarbeidspartnere og
ressursgruppe med
tjenestedesign- og
prosjektutviklingskompetanse

Rapportere og evaluere pilottiltak og
anbefale hvordan resultatene skal

September
2020-mai 2021

anvendes.

Beslutte oppfølging av resultatene,
innarbeide i budsjettprosess

Valgte virksomheter med
samarbeidspartnere og valgt
forskningsmiljø

Mai – desember
2021

Styringsgruppen,
Bydelsadministrasjon
Samarbeidspartnere

Kommunisere og dele resultater

Løpende

underveis.

Virksomhetenes og
organisasjonenes
kommunikasjonsmedarbeidere
Tverrfaglig
kommunikasjonsteam
Ressursgruppen med
tjenestedesign- og
prosjektutviklingskompetanse

6 Organisering og hovedaktiviteter
Prosjektet skal utforske muligheter og gjennomføres i tråd med personvernhensyn og er et er et
partnerskap mellom frivillig sektor, Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet,
Byrådsavdeling fro eldre, helse og arbeid, Utviklings- og kompetanseetaten og utvalgte
virksomheter i bydelene i Oslo kommune.
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Pilotprosjektet

inngår i satsingen Dugnad for en aldersvennlig frivillighet,

ledet av byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet.
strukturer

et tverrfaglig prosjekt

Deter behov for å jobbe med egne

i kommunen sammen med frivillig sektor og å få konkrete erfaringer med samarbeid

og samskaping. Pilotprosjektene

blir praksisarenaer for å samarbeide innad og utad og etablere

nye partnerskap. Samtidig legges det til rette for innovasjon og utvikling gjennom at
virksomheten selv utforsker behovene og at team med kompetanse på tjenestedesign og
prosjektutvikling

følger opp og bidrar til kunnskapsdeling på tvers og forskningsbaserte

resultater.

6.1 Hovedaktivitet 1: Valg av innovasjonsprosjekt
Prosjektetvelges

ut på bakgrunn av faglig egnethet, praktisk gjennomførbarhet

og muligheter

for rask igangsetting. Viktigeoppgaver:
Identifisere prosjekt og partnere.
Fordele oppgaver og identifisere nøkkelpersoner.
Utforme samarbeidsavtalemellom

prosjektledende virksomhet og Byrådsavdeling for

kultur, idrett og frivillighet.
Utforme samarbeidsavtalermellom

prosjektledende virksomhet og

samarbeidspartnere.
Resultater
Samarbeidsavtale er inngått og overordnet plan for arbeidet ed fordeling av
oppgaver erutarbeidet.

6.2 Hovedaktivitet 2: Tilrettelegge for kompetanse innovasjonshøyde
Etablere ressursgruppe medpartnere,

tjenestedesign- og prosjektutviklingskompetanse

til

prosjektveiledning

og kunnskapsdeling.

Utviklingsarbeidet

i virksomhetene følges opp underveis ved behov. Kommunen har kompetanse

på tjenestedesign, personvern, digitale verktøy etc. Det er ønskelig å benytte interne ressurser,
dersom dette er mulig. Utviklings- og kompetanseetaten tilbyr også slike tjenester interntog
legges opp til at valgt pilotprosjektfår

tilførtmidler

det

og tilgang til kompetanse i gjennomføringen.

Viktige oppgaver:
Kartlegge kompetansebehov for oppfølgingog

definere oppgaver, roller og omfang

av oppfølging.
Gjennomføre en intern prosess for å allokere ressurser på tvers av sektor, nivåer i
kommunen og samarbeidspartnere.
Avklare behov for bistand fra Utviklings og kompetanseetaten.
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Resultater:
Ressursgruppe medsamarbeidspartnere
prosjektutviklingskompetanse

ogtjenestedesign-

til prosjektveiledning

og

og kunnskapsdelinger

etablert.
Avtale med utviklings- og kompetanseetaten.

6.3 Hovedaktivitet 3: Anskaffe følgeforskning
Anskaffe følgeforskning for kunnskapsinnhenting fra pilotprosjektene(avhenger

av tilsagn på

søknad om tilskudd).
For å sikre god kunnskapsinnhenting, tilrettelegge

for en lærende prosess og å kunne overføre

nyttig lærdom fra prosjektet, kobles det følgeforskning på pilotprosjektet.
utviklingen av forbedringstiltakog

Følgeforskning følger

målet er å systematisk dokumentere, forstå, forklare og

påvirke. Målet med pilotprosjekteter

å finne gode modeller som er egnet til oppskalering.

Viktige oppgaver:
Utvikle kravspesifikasjon / forskningsopplegg
Inngå avtalegjennom opsjonsavtale allerede inngått med Institutt for
samfunnsforskning.
Resultat:
Institutt for samfunnsforskningfølgerog

evaluererpilotprosjektene.

6.4 Hovedaktivitet 4: Gjennomføre pilottiltak
Gjennomføre pilottiltak

i med utvalgt aktør i frivillig sektor og kommunale virksomheter.

Viktige oppgaver:
Teste ut tiltak som utnytter mulighetene i kontaktflaten

til kommunen i samspill med

frivillighet og næringsliv.
Teste, evaluere, justere og dokumentere.
Oppfølgingsmøter med team med tjenestedesign- og prosjektutviklingskompetanse
Resultater:
Erfaringer fra ulike måter å benytte kontaktflaten.
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6.5 Hovedaktivitet 5: Lære av og dele erfaringene
Rapportere og evaluere pilottiltaketog

anbefale hvordan resultatene skal anvendes. Erfaringene

oppsummeres underveis og det utarbeides en rapport med tiltak, prosess, erfaringer og
resultater, samt anbefalinger.
Planlegge systematisk opplegg for evaluering, analyse og dokumentasjon.
Samordne intern evaluering med forskningsmiljø.
Resultater:
Erfarings- og kunnskapsbasertrapport

med anbefalinger som er lettlest og

informativ og kan deles.

6.6 Hovedaktivitet 6: Oppskalere vellykkede modeller
Beslutte oppfølging av resultatene, innarbeide i budsjettprosess
Anbefalingene vurderes i relevant kommunalt nivå. Tiltak som viser gode resultater vurderes av
riktig beslutningsmyndighet

oppskalert og utrulletoginnarbeidet

i ordinær drift.

Viktige oppgaver:
Tilrettelegge for politisk behandling og interne budsjettprosesser
Ev. søknader til andre finansieringskilder
Resultater:
Budsjettvedtak på videreføring av gode tiltak
Søknader om finansiering fra andre kilder

6.7 Hovedaktivitet 7: Kommunisere og dele resultater underveis.
Deling av resultater og tiltak er en viktig del av utviklingsprosjektet.
kanaler. Det er opprettet et tverrsektorielt

Både i interne og eksterne

kommunikasjonsteam med deltakere fra

byrådsavdelinger og kommunale virksomheter.
Viktige oppgaver.
Utvikling av kommunikasjonsplan.
Gjennomføre kommunikasjonstiltak.
Gjennomføre nettverksmøter

og tiltak for å dele kunnskap med andre kommuner.

Resultater:
Tiltak er kjent for befolkningen generelt og målgruppen spesielt.
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7 Budsjett
Finansiering

Oslo kommune

400 000

Tilskudd til aktivitetstiltak for å

500 000

motvirke ensomhet og passivitet,
Helsedirektoratet

Totalt

900 000

Utgifter

Lønn med sosiale utgifter

400 000

Driftsutgifter, forbruksmateriell,

125 000

kontortjenester inkl. lokaler og
energi

Følgeforskning

Trykking, publikasjoner,

125 000

25 000

kunngjøringer, utsendelser,
distribusjonskostnader

Reiseutgifter, arrangementer,

25 000

møter og konferanser

Kompetanse tjenestedesigner,

200 000

Utviklings og kompetanseetaten
Oslo kommune

SUM

900 000

