
Oversikt over søknad og prosjekter ifm. Tiltakspakke sårbare eldre – ekstraordinært 
«Korona-tilskudd» – i Statsbudsjettet.  
 
 
 
Brev fra fylkesmannen 10.8.2020:  

«Tiltakspakke sårbare eldre - tilskudd 2020  
Fylkesmannen har i brev fra Helsedirektoratet datert 8.7.2020, fått i oppdrag å forvalte to tilskudd i 
forbindelse med tiltakspakke til sårbare eldre. Tilskuddsordningene er etablert som en 
engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i den pågående 
koronasituasjonen.  
Det kan søkes på følgende tilskuddordninger:  
1. Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hvor målet er å stimulere til innovative tiltak for å 

opprettholde aktivitet og sosial kontakt. Dette vil bidra til at personer i målgruppen får aktive og 
meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.  

2. Aktivitetstilbud og besøksvert hvor målet er at kommuner legger til rette for at besøk blir 
gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte. Dette kan skje i samarbeid med 
frivilligheten.  

Vi ber om at kommunen sender en kortfattet og poengtert søknad med informasjon om mål og 
målgruppe, tiltak, framdriftsplan og eventuelle samarbeidsaktører. I søknaden må det også oppgis 
hvor mange brukere tilbudet er ment for. Dersom kommunen søker om flere tiltak, må det gjøres en 
prioritering av tiltakene. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for ordningen, men informasjon 
om hva søknaden skal inneholde finnes i vedlagte regelverk. 
Søknadsfrist: 10. september 2020.»  
 

 
 
Vi søkte på midler til:  

A. gapahuk/grillhytte for aktivisering av personer med demens,  ved sansehagen ved 
Forsettunet,  

• samarbeidsaktører: hovedsakelig demensforeningen, men også Lions og andre (folk 
som vil være med og bygge gapahuk).  
Både Forsettunet og demensforeningen har lenge snakket om å sette opp en slik 
hytte, og nå kom den økonomiske muligheten. Demensforeningen ønsker også å 
støtte prosjektet økonomisk. Plasseringen blir utenfor sansehagen ved Dagsro, med 
inngang fra sansehagen.  

• mottok kr 190.000.  

• Er i gang med å bestille gapahuk/grillhytte  

• Tomt, gravearbeid, o.l. er avklart. Vi regner med å komme i gang med grunnarbeidet 

og byggingen når snøen er borte, april-mai.  

B. kontakt- og kommunikasjonstiltak for pasienter i sykehjem og deres pårørende – tilskudd til 
innkjøp av iPad-er og opplæring av personalet, slik at de kunne sette opp kommunikasjonen 
for pasientene,  

• samarbeidsaktører: tiltaket gikk ut på å lære opp egne ansatte til å bistå pasientene  

• avslag på pengestøtte  

C. aktivitetstilbud og besøksvert: målet er å rekruttere frivillige til å være med og skape 
aktivitet blant eldre (besøksvert, aktivitetsvenner, måltidsvenner).  

• samarbeidsaktører: frivilligsentralen, frisklivssentralen, røde kors besøkstjeneste  

• mottok kr 90.000 for rekruttering til besøksvertordningen  



• Frivilligsentralen har rekruttert to nye frivillige før jul.  

• Vi vet av erfaring at det er vanskelig å rekruttere frivillige, selv om det er kommet til 
flere yngre det siste året. Frivilligsentralen har vært aktive på kommunens nettside 
og sosiale medier, både nå og tidligere da vi prøvde å rekrutterer til dagsenteret, 
men det er ikke lett å finne nye personer som våger spranget til å bli frivillige.  

• Det skal utarbeides en opplæringspakke for frivillige. Dette kan gi mulige nye frivillige 
den støtten og tryggheten som trengs for å melde seg.  

 
Tilsagnsbrevene ble sendt ut i slutten av oktober.  
Vi kom i gang med arbeidet/forberedelsene i desember. (Vanskelig å komme i gang midt i handlings- 
og økonomiplanarbeidet.)  
Den 20. januar 2021 skal vi rapportere på oppstarten/planene/framdriften så langt til 
Fylkesmannen/Statsforvalteren.  
Tiltakene skal være gjennomført ila. 2021 og sluttrapporten skal sendes inn den 1.3.2022.  
 
 


