
 

Kompetansebaserte frivillighetsreiser for seniorer 
Prospera er et nettverk av 900 pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og 
arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. Sosiale entreprenører 
og ideelle organisasjoner kan søke Prospera om hjelp innen juss, forretningsutvikling, 
økonomi, organisasjonsutvikling, PR og kommunikasjon og coaching. Vi kaller det 
”kompetansebasert frivillighet”. 
 
Formål 
Prospera oppfatter at det er et uforløst potensiale for kompetansebasert, frivillig arbeid blant 
seniorer med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og 
offentlig sektor. Prospera ønsker nå å undersøke hvordan dette potensialet best kan forløses 
med mål om å skreddersy frivillighetsreiser til seniorer.  
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Du får spørsmålet om å delta i prosjektet fordi Prospera skal lage en plan for rekruttering, 
onboarding, og rammer for kompetansebasert oppdragsfrivillighet basert på seniorers behov 
og kapasitet trenger dine innspill og tanker.  
 
Hvem er ansvarlig for prosjektet? 
r Anne Aaby i Prospera er ansvarlig for prosjektet (anne@prospera.no, tlf ).  Prosjektet 
gjennomføres i samarbeid med Oslo Kommune.  
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Dersom du takker ja til å delta, ønsker vi å gjennomføre et intervju med deg. Det vil si at en 
eller to konsulenter møter deg og stiller deg noen spørsmål. Intervjuet vil vare ca. 45 
minutter.  
 
Hvis du syns det er ok vil vi, i tillegg til å ta notater underveis, gjerne gjøre lydopptak av 
intervjuet. Når vi tar notater skriver vi ikke ned sensitive personopplysninger. Lydopptaket 
oppbevares på passordbeskyttet harddisk hos den konsulenten som intervjuer deg, og slettes i 
sin helhet senest 31.05.2020. 
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 
Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 
trekke deg.  
 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det er kun 
prosjektleder og de to konsulentene som intervjuer deg som vil ha tilgang til navnet ditt og 
kontaktinformasjonen din (epost/tlfnr), og denne informasjonen slettes ved prosjektslutt 
31.05.2020. 
 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
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Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.05.2020. Da vil alle personopplysninger 
anonymiseres, og lydopptak og kontaktinformasjon slettes.  
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
- å få rettet personopplysninger om deg,  
- få slettet personopplysninger om deg, 
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 
med: 

● Prospera ved prosjektleder Petter Spence, oppdragsgiver Anne Aaby eller pro 
bono-konsulent Per Nordahl ().  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

Samtykkeerklæring  
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Kompetansebaserte frivillighetsreiser 
for seniorer, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
 

◻ å delta i intervju 
 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet avsluttes 31.05.2020. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 


