
Kommuner Tiltak  Tildelt 

Dovre

Til Motiview sykler, og 

sykkelgruppe x 2 pr. uke med 

fysioterapeut 200 000,00                            

Eidskog Aktivitetsbesøk til hjemmeboende 450 000,00                            

Etnedal
Opprettelse av varig møteplass for 

eldre hjemmeboende 310 000,00                            

Gausdal

Grillhytte i sansehagen og aktivitet 

og kommunikasjonstiltak( 

nettbrett) 190 000,00                            

Gjøvik

"Etablering av sosiale møteplasser" 

Et bredt spekter av aktiviteter, 

lavterskel 185 000,00                            

Gjøvik ( USHT)

Sterk og stødig, laverskel 

treningsgruppe for eldre med 

sosialt innhold. Rulles ut i 

kommunene 860 000,00                            

Grue

Motiview sykler med tilbehør til 

sykehjem, omsorgsbolig og 

dagsenter 200 000,00                            

Hamar(Klukstuen)
Gapahuk på dagaktivitet for 

personer med demens 150 000,00                            

USHT Hamar

Sterk og stødig, laverskel 

treningsgruppe for eldre, med 

sosialt innhold, rulles ut i 

kommunene 860 000,00                            

Hamar 

frivilligsentral( egen 

stiftelse, ikke 

kommunalt selskap)

Mjølkerampa: treffsted for ulike 

aktiviteter og arrangment. Åpent 

for alle, og ledes av seniorer. 120 000,00                            

Kongsvinger

" Seniorsenter" møte plass for 

eldre med fokus på fellesskap og 

meningsfulle aktiviteter og 

"Måltidsvenn" tiltak rettet mot 

hjemmeboende eldre 180 000,00                            

Lesja

Motiview sykepler til glede for 

dagsenter, omsorgsboliger og 

beboere i sykehjem. Tylé på gard- 

aktivitetstilbud for en meningsfylt 

hverdag, samarbeid med Inn på 

tunet 565 000,00                            

Lillehammer
Måltidet som sosialt fellesskap, 

rettet mot hjemmeboende eldre 500 000,00                            



Lom friviljugsentral, 

stiftelse, ikke 

kommunalt selskap
"Aktivitetstilbud"Lav terskeltilbud 

for hjemmeboende eldre 141 000,00                            

Os
"Vælkømmen te bords!" Felles 

måltider for hjemmeboende eldre 300 000,00                            

Rendalen

Utvidelse av tilbudet på 

dagsenteret, og innføring av 

besøksvert til hjemmeboende 

eldre. 379 000,00                            

Ringsaker
Møteplass og aktivitetstilbud på 

gård for eldre. Inn på tunet. 300 000,00                            

Skjåk(frivilijugsentra

l, stiftelse ikke 

kommunalt selskap)
Restart av aktivitetstilbud som har 

vært stengt pga korona. 143 000,00                            

Stor-Elvdal
Hyggetreff for eldre i grendene, 

kjøreturer, stavganggruppe osv 230 000,00                            

Sør Fron

2 tiltak. Trivsel på Gard og 

Lavterskel aktiviteter for 

hjemmeboende 550 000,00                            

Vestre Toten

Gårdstreffen på Toten, Inn på 

tunet, og VilMer, 

samhandlingsverktøy for å øke 

frivillighet 570 000,00                            

Vågå
"Aktivitet for alle, tross korona!" 

Sosiale aktiviteter, lavterskel tilbud 145 000,00                            

Våler

Onsdagsaktiviteten ved Våler 

omsorgssenter, rettet mot eldre 

med funksjonssvikt, som ikke deltar 

sosialt til vanlig.Fokus på fysisk 

aktivitet, ernæring  og sosialt 

samvær 500 000,00                            

Øyer 
Motieview sykler som 

aktivitetstilbud 200 000,00                            

ANDRE SØKERE

Norges 

sjakkforbund

Etablering av møteplasser på tvers 

av generasjoner med sjakk som 

tema 49 000,00                              

Pensjonistforbunde

t Oppland 

Hver lokal forening skal 

gjennomføre 3 sosiale tiltak for 

eldre. 3 600 000,00                         

Seniornett

"På nett" seniorer lærer seniorer i 

digitale verktøy. 7 kommuner i 

gamle Hedmark 260 000,00                            



Sagatun 

brukerstyrte senter

Tilbud om sosiale møteplasser 

kveld og helg for seniorer som har 

psykiske helseutfordringer 400 000,00                            

Våler og Åsnes 

demensforening

"trivselstiltak for hjemmeboende 

og beboere i omsorgsbolger og 

sykehjem" 80 000,00                              

Gausdal 

demensforening
Lørdagskafe for personer med 

demens og deres pårørende 80 000,00                              

Elvekanten 

aktivitetshus

Aktivitetstiltak og møteplasser og 

møteplasser for eldre som har 

psykiske helseutfordringer. 

Søndagsmiddag, temakvelder osv. 

lokalforeningene i Innlandet 300 000,00                            

Røde Kors Innlandet

Aktivitetstiltak og møteplasser for 

eldre i lokalforeningene i Innlandet 

+ Seniorferie 1 800 000,00                         

Lillehammer 

brukerstyrte senter 

(Havang)

Tilbud til seniorer som har psykiske 

helseutfordringer om sosialt 

samvær x 1 per uke, med vekt på 

ettermiddag og helg 300 000,00                            

15 097 000,00                       


