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Bakgrunn
Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder frivillig innsats. Fra politisk hold er det bred enighet
om behovet for økt satsning på frivillighet og frivillig sektor blir betraktet som en ressurs som kan
være med på å løse ulike problemer i vårt velferdssamfunn. Regjeringen legger stor vekt på
tilrettelegging for frivillig sektor og uttaler i sin stortingsmelding “Frivillighet for alle” et ønske om å
sikre utviklingen av et levende sivilsamfunn gjennom å utvikle et nært samspill med frivillige
organisasjoner og ved å legge til rette for frivillig engasjementet. På overordnet nivå arbeides det
kontinuerlig med å utvikle gode samarbeidsprosesser mellom kommunal og frivillig sektor. Med
utgangspunkt i frivillighetens helsegevinster og i et forebyggende folkehelseperspektiv vil studien
rette søkelyset på kommunens frivillighetspolitikk og strategiske planer som sikrer at eldre personer
får mulighet til deltagelse i frivilligheten. På den ene siden er eldre mennesker en viktig ressurs for
samfunnet og på den andre siden betraktes deltagelse i frivillig arbeid som helsefremmende.
Statistisk fremskyving viser at antall personer i aldersgruppen 67+ vil være økende i de nærmeste
årene, samtidig som frivillig sektor er i endring. En kommune som forventer en sterk vekst i andelen
eldre er Asker kommune. Kommunen har utarbeidet en aktiv seniorpolitikk for å imøtekomme ulike
utfordringer, og legger vekt på å utvikle innovative løsninger. Med Asker kommune som
utgangspunkt er studiens problemstilling

som følger:
Hvordan bør frivillighetspolitikken (i Asker kommune) utformes for å øke deltagelse av eldre
innbyggere i frivillig arbeid?

Teori & metode
Frivillighetspolitikk, kommunale planprosesser og psykososial teori (empowerment, sosiale ulikheter
i helse og sosial kapital) utgjør studiens teoretiske rammeverk.
Metodisk blir oppgaven belyst gjennom en dokumentanalyse og kvalitative intervjuer med
nøkkelpersoner som representerer målgruppen gjennom ulike organisasjoner og institusjoner i Asker
kommune. Det analytiske rammeverk er basert på fortetning og kategorisering av resultatene.
Studien er fremlagt og godkjent av NSD og avsluttes april 2014.

Hovedresultater & konklusjon
Våre foreløpige resultater viser at behovet er mer omfattende enn tidligere antatt. Disse resultatene
kan bidra til å styrke det forebyggende helsearbeidet for aldersgruppen 67+.
Vår foreløpige konklusjon er at søkelyset bør rettes mot frivillig arbeid som en helsedeterminant for
aldersgruppen 67+.
Studien har betydning for videre forskning og praksis utforming ved å vise til nødvendigheten for en
tilpasset og strategisk frivillighetspolitikk med fokus på denne gruppen.
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