
Kommunikasjonsstrategi  
for  

Seniornett Norge 



Formål/Omfang/Hensikt 

Formål: 
• Synliggjøre og markedsføre Seniornetts arbeid  
Omfang: 
• Kommunikasjon fra Seniornett generelt 
• Kommunikasjon mellom hovedstyret og styrene i 

Seniornett-foreningene 
Hensikt: 
• Bidra til å støtte foreningenes arbeid utad 
• Bedre informasjonsflyt og samarbeid mellom Seniornett og 

kommunale myndigheter/etater, spesielt innenfor rammen 
av Digihjelp-tilbudet 

• Bidra til å påvirke politiske myndigheter og statlige etater 
 



Grunnleggende styringsdokumenter 

• Perspektivplan 2020 
– Største utfordring for oss: Informere, motivere, tilby 

flest mulig seniorer kunnskap om data  
– Utfordringer overordnet plan:  Økende 

mangfoldighet, mange aktører, samfunnets vilje til å 
bevilge oss penger 

 

• Handlingsplan 2017-2018 
 

• Tildelingsbrev 2018 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet  (KMD) 

 
 



Bakgrunn for strategien 

• Anslagsvis 400.000 seniorer i Norge er ikke «på nett»  

• Seniornett, i samarbeid med organisasjoner/stat/ kommuner 
skal tilby seniorer IT- opplæring.        

 Mål: Seniorene skal bli  «digitale borgere»  

• Seniornetts ambisjon:  

– Betydelig aktør som tilbyr tidsaktuelle tjenester  

– Være troverdig rådgiver i et langtidsperspektiv  

• Basert på omfattende arbeid fra 1.150 frivillige  

• Viktig innfallsport for samarbeid mellom Seniornett-
foreninger og  kommuner:    Digihjelp-tilbudet i regi av KMD 



Hovedmål – Seniornett Norge 

1. SN skal bidra til at det finnes et landsdekkende 
lavterskeltilbud til alle seniorer som ønsker opplæring, 
støtte og veiledning i bruk av data-verktøy 

 

2. SN skal understøtte KMD og KS’ samarbeid om 
Digihjelp-tilbudet med å utvikle kommunale 
veiledningstilbud i hele landet 

 

3. Seniornett skal være en organisasjon som er synlig og 
anerkjent i det offentlige rom  



Målgrupper 

1. Seniornetts foreninger herunder styrer og alle medlemmer 
Kommunikasjonsstrategien skal bidra til bedre 
informasjonsflyt og dialog mellom SN og foreningene 
 

2. Kommuner og kommunale etater  
Kommunikasjonsstrategien skal bidra til bedre 
informasjonsflyt og samarbeid mellom Seniornett og 
kommunene, spesielt innenfor rammen av Digihjelp-tilbudet 
 

3. Politiske myndigheter, statlige etater og andre 
Kommunikasjonsstrategien skal bidra til å synliggjøre 
Seniornett og påvirke politiske myndigheter, statlige etater og 
samarbeidspartnere 
 



Tiltak – Målgruppe 1 (SN-foreningene) 

Hovedmål 1: Landsdekkende tilbud til seniorer 

Delmål 1: SN bistå foreningene med informasjon og nytt fra 
hovedstyret. Foreningene rapportere om sine aktiviteter til SN.  
 

• Nettsiden – ny lenke «Styret informerer» 
• Nettsiden – Egen fane med P-plan, H-plan, 

tildelingsbrev, SN-regnskap/årsrapport 
• SN utarbeide skjema for mottak av årlig 

aktivitetsrapport fra foreningene 
• SN motta årlig info om foreningenes 

styremedlemmer m/verv, bl.a nettredaktør 
• SN kontakte alle medlemmer som har feil/ikke 

oppgitt e-postadresse 



Tiltak – Målgruppe 1 (SN-foreningene) 

Hovedmål 1: Landsdekkende tilbud til seniorer 

Delmål 2: 300 Seniornett-foreninger innen 2020, vekt på 
geografisk spredning.  

• SN sette inn ressurser i deler av landet med dårligst 
dekning. Samarbeid kommunene/Seniornett. 

• Annonsere i relevante lokale media. Aktivt bruke 
Facebook. Vi oppfordres til å dele innlegg med venner. 

• Foreningene få plass på kommunenes nettsider og 
kommunens sider i lokalpressen. 

 



Tiltak – Målgruppe 1 (SN-foreningene) 

Hovedmål 1: Landsdekkende tilbud til seniorer 

Delmål 3: SN bidra til rekruttering av flere frivillige og medlemmer. 
I eksisterende og nye foreninger.  

• SN støtte foreningene med tidsriktig og relevant 
informasjon. Nå ut til større del av seniorene. 
Virkemidler: Seniornett.no, Magasinet, aktiv Facebook 

• Prioritere: Fast web-redaktør for seniornett.no i 2018 

• SN støtte foreningene med å oppdatere/utvikle 
nettsider. Sidene inneholde info om samarbeid med 
bibliotek, senior-/aktivitetssentre etc. i kommunen 



Tiltak – Målgruppe 2 (Kommuner og kommunale etater) 

Hovedmål 2:  
SN understøtte KMD og KS med Digihjelp-tilbudet i kommunene 

Delmål 1: SN bistå kommunene med å opprette/videreutvikle 
lokale veiledningstilbud for eldre innbyggere.  
 

• SN understøtte KMD og KS’ samarbeid om Digihjelp-
tilbud med å utvikle kommunale veiledningstilbud i 
hele landet.  

• Sentrale Digihjelp-dokumenter gjøres kjent for 
Seniornetts foreninger på seniornett.no 



  Tiltak – Målgruppe 2 (Kommuner og kommunale etater) 

   Hovedmål 2:  
   SN understøtte KMD og KS med Digihjelp-tilbudet i kommunene 

Delmål 2: SN bistå Seniornett-foreningene vedrørende samarbeid 
med kommunene, herunder folkebibliotekene.  

• Samarbeid: Seniornett/folkebibliotek/seniorsentre/ 
innbyggertorg.     Hensikt: Kontakt med seniorer som ikke er «på 
nett».  

• Samarbeide med relevante organisasjoner for felles 
veilederopplæring og presentasjon av organisasjonene.   

• Etablere fast kontaktperson i kommuneadministrasjon, bibliotek, 
senior-/aktivitetssentre, innbyggertorg.  

• Digital Festival: Folkebibliotek og Seniornett samarbeide. 
Aktiviteter over flere dager.  



Tiltak – Målgruppe 3 (Politiske myndigheter, statlige etater 

og andre) 

Hovedmål 3: Seniornett synlig og anerkjent i det offentlige rom 

Delmål 1: SN utvikle informasjonstiltak for bevisstgjørings- og 
motivasjonsskapende arbeid.   
 

• SN arbeide for å få foretatt behovsanalyse for å 
kartlegge hvordan behov for «digital kompetanse» 
har endret seg i befolkningen på 20 år => Hva er 
dagens behov?  



Tiltak – Målgruppe 3 (Politiske myndigheter, statlige etater 

og andre) 
Hovedmål 3: Seniornett synlig og anerkjent i det offentlige rom 

Delmål 2: SN delta aktivt med faglig politisk kompetanse og 
påvirkning overfor myndighetene og i det offentlige rom.   
 

• Virkemidler: Arendalsuken, påvirke komiteer på 
Stortinget,  artikler under «Seniornett mener» på 
seniornett.no, Facebook, Magasinet  

• Landsdekkende foreningskart på seniornett.no – 
meget illustrativt - bruk det 

• SN støtte foreningene i lokalt markedsføringsarbeid 

• SN bidra til innlegg, artikler og kronikker i mediene 



Tiltak – Målgruppe 3 (Politiske myndigheter, statlige etater 

og andre) 

Hovedmål 3: Seniornett synlig og anerkjent i det offentlige rom 

Delmål 3: Seniornett skal arbeide for å skaffe inntekter fra 
eksterne kilder.   
 

• Seniornett Norge kontakte sentrale IT-aktører og 
andre. Skaffe midler til vårt arbeid.  



Informasjonskanaler pr i dag 

• Seniornett.no 
– Ulike tilganger til informasjon for  

ikke-medlemmer/medlemmer/frivillige/foreningsstyrene 

• Seniornett Magasinet 

• Månedsbrev 

• Facebook  

• E-posthilsen  

• Intern kommunikasjon – via e-post/månedsbrev/telefon/brev 

• Fra SeniorSurf-dagen til Digital Festival 

 

 


