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Aktiviteter og møtesteder for de litt mer voksne   
 

Prosjektet  
«Tromøy #aktivitetsforum» 

 
 

 

 
 
 

 
Kjenner vi til hverandre kan vi lettere stå sammen 

 om å  
utfylle, heie på, videreutvikle og skape nye tilbud om møteplasser, 

- slik at alle kan føle seg inkludert og med  
 

 

 

Tromøy 
#aktivitetsforum
- et samskapende forum for 
utvikling av et helhetlig og 

målrettet aktivitetstilbud for 
alle, gjerne på tvers av 

generasjoner
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ideelle lag, 

organisasjoner 
og foreninger

Tromøy 
menighet
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#fritidsforum

Andre aktuelle 
samarbeids-
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aksjons-
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1  Innledning 
 
Tromøy frivilligsentral har i flere år hatt et variert ukentlig tilbud for seniorer, både på sen-
tralen og tilknyttet bo og omsorgssenteret på øya. Dette kommer i tillegg til all innsats andre 
lag, foreninger, ansatte og enkeltpersoner legger ned for å skape møteplasser og aktivitet for 
denne gruppen. Allikevel ser vi at tilbudet likevel ikke når alle, at det fortsatt er et klart udek-
ket behov.  
 
Dette ønsker vi å gjøre noe med, og vi mener ett sentralt virkemiddel vil være bedre koordi-
nering av de manges kompetanse og innsats. Vi tror potensiale og synergier kan utløses ved 
at vi sammen ser hva som finnes av tilbud, hvordan vi kan spille på og støtte hverandre, heie 
på hverandre, samarbeide og samskape. Til dette trenger vi å utvikle en felles arena, et fo-
rum, som vi kaller «Tromøy #aktivitetsforum».  
 
Prosjektet Tromøy #aktivitetsforum er således et utviklingsprosjekt som bygger på bred og 
prosessorientert medvirkning og samskaping. Mer konkret og detaljert beskrivelse av hvor-
dan de enkelte tiltakene skal organiseres og utformes kan ikke gis nå da dette vil være en 
viktig del av resultatene. Prosjektets idé og metode er å bygge opp en samarbeidsstruktur, et 
forum for samskaping, for videreutvikling og nyskaping av relasjoner og møteplasser, der ek-
sisterende og kanskje nye aktører samarbeider.  
 
Tromøy frivilligsentral vil fra høsten 2019 være lokalisert i nybygde Roligheden skole. Der blir 
sentralen samlokalisert også med andre aktører tilknyttet grendehuset, som er en del av den 
nye skolebygningen. I bredt samarbeid med skolen og sivilsamfunnet arbeides det allerede 
for å etablere «Tromøy #fritidsforum», som skal arbeide helhetlig og forebyggende med 
barn og unges fritidstilbud og oppvekstsvilkår på øya. Dette arbeidet er forankret hos rektor 
og FAU på Roligheden skole og tar sikte på å etablere et utvidet tilbud også i tilknytning til 
øyas andre skole, Sandes skole, etter hvert. Vi er i god dialog også med Fritidsklubben, 
Tromøy Røde Kors og Tromøy menighet, og vil på sikt også invitere andre samarbeidspart-
nere med i dette prosjektet.  
 
Et hovedmål for prosjektet Tromøy #aktivitetsforum er å utvikle de allerede etablerte møte-
stedene for seniorer i et miljø tilknyttet skolen. I tillegg vil det vektlegges å skape nye møte-
plasser på tvers av generasjoner rett etter skoletid, der gode relasjoner, sunn mat, lekse-
hjelp, friluft, aktivitet og kultur vil stå i fokus.  
 
Gjennom parallell satsing på Tromøy #fritidsforum og Tromøy #aktivitetsforum ser vi for oss 
bl. a spennende muligheter for relasjonsbygging og ressursutnyttelse på tvers av generasjo-
nene. 
 
Det forutsettes at vi skal inngå samarbeidsavtale med NORCE Norwegian Research Centre AS 
om følgeforskning (aksjonsforskning) som del av prosjektet Tromøy #aktivitetsforum. Med 
dette ønsker vi å sikre både faglige innspill og forankring og dokumentasjon av erfaringer og 
resultater. Tromøy frivilligsentral har samarbeidet med dette forskningsmiljøet også tidli-
gere. 
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Tromøy frivilligsentral har et godt etablert nettverk i nærmiljøet, og er i dialog med flere aktø-

rer som vi som ledd i prosessen ønsker å knytte til prosjektet som samarbeidspartnere. Vi øns-

ker imidlertid at prosjektet allerede i etableringsfasen sikrer eierskap og forankring hos noen 

spesielt sentrale samarbeidspartnere. Disse er Tromøy Røde Kors, Tromøy Helselag, Tromøy 

menighet, Tromøy #fritidsforum, Roligheden skole, Færvik bo og omsorgssenter. Vi vil inn-

hente erklæringer fra disse om interesse for deltakelse så snart det er praktisk mulig, og kan 

om ønskelig ettersende disse. 

 

 

2  Visjon og mål 

 

Sammen skapes et inkluderende og engasjerende nærmiljø, der det er rom for alle  
 
Dette skal prosjektet arbeide for ved at: 

• alle som ønsker å være med og bidra, får muligheten 

• kontakt og ressursutnyttelse på tvers av generasjoner 

• all relevant kompetanse blir lyttet til og benyttet 

• samarbeid og samskaping står i fokus 

• relevant kunnskap blir trukket inn 
 

 
Vi tror at ved å etablere et forum der alle parter er likeverdige, kan muligheter og utford-
ringer bli løftet frem i en samskapende prosess. Kompetanse på tvers kan benyttes og forsk-
ningsbasert kunnskap kan innhentes og settes ut i praksis. Vi tror på at gleden ved å få anled-
ning til å være med, bidrar til engasjement. Tilbudene som videreutvikles eller skapes skal 
være lavterskel og ikke medlemsbasert.  
 
Skolen som et utgangspunkt og en samfunnsbyggende arena ser vi på som ideell. Den er et 
felles, og derfor ikke stigmatiserende møtepunkt for mange. Samfunnsdelen av den nye sko-
lebygningen, inklusive grendehusfunksjonen, vil også være en nøytral møteplass, med loka-
ler for mange ulike målgrupper og aktiviteter. 
 
 
 
 

3  Målgruppe 
 
Det er et mål for prosjektet å nå seniorer som er mye alene og savner sosialt nettverk. Pro-
sjektet skal imidlertid ikke virke stigmatiserende, og skal derfor vektlegge interessebaserte 
møteplasser som er attraktive på tvers av tradisjonelle «målgrupper». Vi ønsker å gi en opp-
levelse av at alle kan være med og bety noe for fellesskapet. Selv bare det å møte opp for å 
lytte, kan være viktig. Prosjektet ønsker derfor ikke å definere en spesiell målgruppe utover 
det som er formulert over, men vil på ulike måter aktivt arbeide for å få med eldre som ikke 
deltar i dag og som derfor kan være i faresonen for ensomhet, utenforskap og passivitet. 
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Hvordan nå målgruppen 
Prosjektet vil aktivt og bredt invitere til deltagelse. Samarbeidspartnerne kjenner sitt nær-
miljø og kan derfor aktivt rekruttere til tilbud med lav terskel. 
 
I tillegg er det verdifullt å samarbeide med instanser som driver hjemmetjenester. Disse har 
oversikt over personer med spesielle behov, og kan bidra med informasjonsspredning og re-
kruttering. Et fokus for prosjektet vil også være å styrke de ideelle organisasjonene, som har 
godt utarbeidede rutiner og program for ivaretakelse av personer med spesielle behov.  
 
Tromøya er en langstrakt øy med relativt dårlig utbygd kollektivtransporttilbud. Dette kan 
begrense deltakelsen for mange. Det vil derfor også bli arbeidet for å finne gode løsninger på 
dette.  
 
 
 
 

5  Oppbygging, roller og ansvarsfordeling 
 
Tromøy frivilligsentral 
Prosjektet Tromøy #aktivitetsforum eies av Tromøy frivilligsentral, som er en selvstendig, 
ideell stiftelse. 
 
Tromøy frivilligsentral vektlegger rollen som koordinerende og samskapende aktør for lokalt 
engasjement og lokale initiativ, knyttet opp mot de utfordringsbildene som tegner seg på 
øya. Målet er å arbeide forebyggende. Vi legger vekt på å bygge på relevant forskningsbasert 
kunnskap i tillegg til nasjonale retningslinjer for og erfaringer fra andre frivilligsentraler.  
 
Daglig leder ved Tromøy frivilligsentral har lang og bred erfaring fra prosjektarbeid, både lo-
kalt, regionalt og internasjonalt, og var blant annet prosjektleder for Med hjerte for Arendal i 
etableringsfasen. Hun er sertifisert i henhold til Prince2, som er en internasjonalt anerkjent 
metode for prosjektledelse. Tromøy frivilligsentral har derfor nødvendig kompetanse for å ta 
ansvar for et såpass omfattende og langsiktig prosjekt som Tromøy #aktivitetsforum.  
 
Prosjektregnskapet vil bli revidert av Aust-Agder Revisjon IKS.  
 
 
Styringsgruppe  
Som øverste ansvarlige organ for prosjektet etableres en styringsgruppe, satt sammen av le-
derne fra de ulike samarbeidspartnerne. På denne måten sikres både lokal forankring og fag-
lig styrke, og dessuten eierskap til prosjektet i ledelsen til samarbeidspartnerne. Dette er ve-
sentlig for å gi ryggdekning og arbeidsrom for de frivillige som skal arbeide praktisk med pro-
sjektet. 
 
Styringsgruppen tar de overordnede beslutningene om prosjektbeskrivelse, tids- og aktivi-
tetsplan og budsjetter. Den har det overordnet ansvaret for at fremdriften følger vedtatte 
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planer. Dersom det oppstår avvik, er det styringsgruppen som tar grep og beslutter eventu-
elle justeringer. Styringsgruppen står også ansvarlig for rapportering fra prosjektet. Medlem-
mene i styringsgruppen er likeverdige, uavhengig av størrelse på organisasjonen de repre-
senterer. 
 
Styringsgruppen samles i utgangspunktet kvartalsvis, men kan trekkes inn for godkjen-
ning/rådføring oftere når dette er nødvendig for prosjektets utvikling. 
 
 
Prosjektgruppe  
Prosjektgruppen er prosjektets arbeidsgruppe. Den settes sammen av representanter fra fri-
villige lag, foreninger og organisasjoner, Tromøy menighet, Tromøy frivilligsentral og offent-
lige instanser som driver hjemmetjenester. Prosjektgruppen kan utvides dersom dette er 
hensiktsmessig med tanke på prosjektets utvikling. Samarbeidspartnernes ledelse delegerer 
ansvar for praktisk oppfølging til medlemmene av prosjektgruppen. 
 
Prosjektgruppen innhenter nødvendig informasjon, vurderer innspill, og gjør seg kjent med 
erfaringer fra liknende prosjekter, som grunnlag for å foreslå innhold og program for pro-
sjektet. 
 
Prosjektgruppen kan også vurdere å opprette en dynamisk sammensatt faglig ressursgruppe 
som kan settes sammen og trekkes inn etter behov for å sikre at kompetanse på viktige om-
råder blir tilgjengelig. 
 
Prosjektgruppen skal være forløperen til det mer permanente «Tromøy #aktivitetsforum». 
Prosjektgruppen skal derfor forberede og sikre at Tromøy #aktivitetsforum tar over de ulike 
oppgaver som er tiltenkt dette forum når prosjektperioden er over. 
 
 
Prosjektledelse / koordinering  
Prosjektledelse, administrasjon og koordinering legges til Tromøy frivilligsentral, som vil an-
sette prosjektleder i en 100% stilling for dette. I tillegg til det daglige arbeidet med relasjons-
bygging og utvikling av samskapingsarenaen Tromøy #aktivitetsforum, skal prosjektlederen 
bidra med videreutvikling, og eventuelt nyetablering, av møteplasser i samsvar med føringer 
fra styrings- og prosjektgruppe. Prosjektleder er også sekretær for styrings-, prosjekt- og 
eventuelt ressursgruppene. 
 
 
Forskning  
Prosjektet vil benytte seg av følge-/aksjonsforskning i samarbeid med NORCE Norwegian Re-
search Centre AS. Dette forskningsmiljøet er blant annet del av Senter for forskning om sivil-
samfunn og frivillig sektor, og har stor kompetanse på samskapingsfeltet. Aksjonsforsk-
ningen vil fungere som en integrert del av prosjektet og bidra til å utvikle, prøve ut og doku-
mentere utviklingen av samskapingsaktiviteten, ikke minst med tanke på koordineringen av 
aktiviteter på tvers av generasjoner. Forskerne vil sikre en kunnskapsbasert tilnærming til 
oppgavene, samtidig som at forskningsdata vil innhentes i form av intervjuer og deltakende 
observasjon underveis i prosjektet. Samarbeidsmodellen med forskningen vil være basert på 
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tilsvarende tilnærming som ble gjennomført under utviklingen av Med hjerte for Arendal 
med finansiering fra Helsedirektoratet og Regionale Forskningsfond. Kontinuerlig dialog med 
forskerne vil bidra til å gi prosjektet et bedre grunnlag for å vurdere kvaliteten på aktiviteter, 
drøfte endringer underveis, og sikre overføringsverdi av prosjektet i form av skriftlig doku-
mentasjon.   
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6  Fremdriftsplan 
 
Milepæl 1- første halvår 2019 
Etablere samarbeidsstrukturen for prosjektet og ansette prosjektleder. 
 
Milepæl 2 – andre halvår 2019  
Etablere prosjektet Tromøy #aktivitetsforum og invitere inn samarbeidspartnere 
Gjennomføre workshops, der samarbeidspartnerne presenterer sin erfaring og kompetanse, 
sine tilbud, ønsker og utfordringer 
Prosjektgruppen utarbeider forslag til plan for oppfølging og videreføring, som behandles av 
Styringsgruppen. 
Oppstart av arbeidet med og i de ulike møteplassene i henhold til vedtatt plan. 
 
Milepæl 3 - 2020 
Gjennomføre et åpent erfarings-, inspirasjons- og rekrutteringsseminar der samarbeidspart-
nernes ulike tilbud og muligheter presenteres, og der erfaringer, utfordringer, ønsker og 
idéer drøftes. 
Oppfølging av inspirasjons- og rekrutteringsseminaret gjennom justering/revidering av pro-
sjektplanene og realisering av disse. 
Utarbeide plan for videreføring etter endt prosjektperiode 
 
Milepæl 4 – 2021 
Videreutvikle og styrke tilbudet 
Sikre plan for videreføring etter endt prosjektperiode, basert på resultatene og erfaringene 
fra prosjektet.  
Sluttrapport desember 2021 
 
 
 

7  Utfordringer 
 
Tromøy #aktivitetsforum vil være avhengige av frivillige ildsjeler og medhjelpere for å kunne 
gjennomføre de ulike tilbudene på en trygg og god måte. Vi tar sikte på å ivareta dette gjen-
nom samarbeid med etablerte ideelle og frivillige organisasjoner, som har godt utbygde ruti-
ner for ivaretakelse av frivillige og formidling av kompetanse på viktige områder. 
 
Mange organisasjoner sliter med rekruttering av frivillig, parallelt som undersøkelser viser til 
at mange savner å bli spurt. Prosjektet ønsker å trekke inn erfaring fra andre steder som har 
«knekt koden» for å lykkes i dette arbeidet, og overføre og tilpasse dette til lokale forhold og 
forutsetninger på Tromøya. 
 
Bred involvering gjennom en struktur for samskaping og koordinering mener vi vil styrke de 
involvertes opplevelse av å kunne få ting til, og forståelsen av hvor viktig det er å ta ansvar 
sammen. Dette håper og tror vi på litt sikt vekker økt engasjement for deltagelse og gjør det 
lettere å rekruttere frivillige. 
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8  Økonomi 
 
For å kunne realisere prosjektet er det behov for prosjektleder i en 100% stilling. Dette be-
grunner vi med at det vil være en omfattende prosess å styrke samarbeidspartnernes enga-
sjement inn et slik samskapende prosjekt. Utvikling av ulike interessebaserte møtesteder, 
også på tvers av generasjoner, innebærer en del nybrottsarbeid.  
 
Prosjektet er et utviklingsprosjekt som legger vekt på bred medvirkning og samskaping. Det 
er derfor ikke mulig å si konkret hva som vil trenges av midler til aktivitet, men det er viktig 
at det gis rom for å følge opp etter hvert som ønsker og behov avdekkes. Det søkes derfor 
om midler til aktivitetskostnader uten at disse kan spesifiseres i forkant. 
 
Samarbeidspartnerne, inklusive frivillige som deltar, vil alle bidra med betydelig frivillig inn-
sats.  
 
Prosjektet vil benytte seg av lokaler i det nye grendehuset, skolene og uteområdene, som 
blir stilt til fri disposisjon for prosjektet. Noen transportkostnader beregnes inn for å kunne 
imøtekomme eventuelt transportbehov blant aktivitetsdeltagerne. 
 
Det beregnes også inn noe til profilering, markedsføring og administrasjon.  
 

 
 
Prosjektet Tromøy #aktivitetsforum vil søke om økonomisk støtte gjennom ulike støtteord-
ninger til mer konkrete tiltak etter behov. I tillegg ønskes det å avklare mulighetene for at 
lokale bidragsytere som ønsker det kan bidra for å støtte Tromøy #aktivitetsforum og ulike 
tilbud på lenger sikt. Slike initiativ/søknader vil bli utarbeidet etter hvert som behovene blir 
avklart, og kan derfor ikke defineres nærmere på nåværende tidspunkt.  
 
 
 

Finansiering 2019 2020 2021
Støtte fra Helsedirektoratet 1330000 1330000 1330000

Egenfinasiering

Andre inntekter

Sum inntekter 1330000 1330000 1330000

Utgifter

Lønn og godtgjørelse prosjektleder 650000 650000 650000

Forskning 500000 500000 500000

Transportsutgifter 10000 10000 10000

Aktivitetskostnader 50000 50000 50000

Profilering og markedsføring 40000 40000 40000

Andre administrasjonskostnader inkl 

revisjon og regnskap 80000 80000 80000

Sum kostnader 1330000 1330000 1330000
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9 Tanker om videreføring av prosjektet 
etter endt prosjektperiode 
 
Prosjektet er et utviklingsprosjekt som legger vekt på bred medvirkning og samskaping av fri-
villige aktører. Det at det vektlegges å etablere en god samarbeidsstruktur, tror vi gir bære-
kraft for videreføring av Tromøy #aktivitetsforum etter endt prosjektperiode.  
 
Materiell, arbeidsform og program vil bli utarbeidet med tanke på gjentakelse. Prosjektet vil 
derfor legge grunnlaget for en videreføring med betydelig mindre ressursinnsats enn i utvik-
lings-/prosjektperioden. 
 
Kontinuerlig dialog med forskerne vil bidra til å gi prosjektet et bedre grunnlag for å vurdere 
kvaliteten på aktiviteter, drøfte endringer underveis, og sikre nasjonal overføringsverdi av 
prosjektet i form av skriftlig dokumentasjon.   
 
Vi ser at det er mange organisasjoner og instanser på Tromøy som er aktive i forhold til 
eldre, og at mange nås med tilbud som gir sosial, kognitiv og fysisk stimulans. Samtidig er 
alle enige om at mange hjemmeboende eldre ikke nås, og at dette kan øke faren for ensom-
het og negativ utvikling. Vi tror at vi, gjennom å knytte de mange eksisterende aktørene tet-
tere sammen, å utnytte kunnskaper og ressurser mer samordnet og på tvers, og å støtte 
hverandre, vil vi kunne oppnå mye som vi med dagens mer oppsplittede tilbud ikke får til.  
 
Vi vet at situasjonsbeskrivelsen over ikke bare gjelder for Tromøya. Metodikk/tilnærming, 
kunnskap, erfaringer og resultater fra det prosjektet vi her søker om mulighet for å realisere 
vil derfor ha klar overføringsverdi også til andre kommuner/lokalsamfunn. 


