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Erfaringer med prøvedriften av nettstedet u3a.no 
 

Landskonferansen 2008 i Lørenskog fattet følgende vedtak:  

”Landskonferansen for pensjonistuniversiteter 2008 tar til etterretning at nettstedet 

u3a.no er i prøvedrift, og utnevner følgende personer til å drive og utvikle nettstedet 

videre i prøveperioden frem til neste landskonferanse: 

Eugen Landeide, Nedre Romerike pensjonistuniversitet, leder 

Hans-Joachim Schwarz, Lørenskog pensjonistuniversitet 

Knut Haugen, Nedre Romerike pensjonistuniversitet 

Neste landskonferanse innbys til å vedta eventuelle retningslinjer for videre drift av 

u3a.no basert på de erfaringer som høstes i prøveperioden. 

Landskonferansen oppfordrer pensjonistuniversiteter i Norge til å vurdere hvilken 

nytte de kan ha av å opprette egne nettsider under u3a.no, og eventuelt å melde sin 

interesse i å delta under prøveperioden.” 

 

Følgende u3a-organisasjoner har opprettet nettsider hos u3a.no:  

Akademiet for Livslang Læring Grenland. 

Nedre Romerike Pensjonistuniversitet. 

Nordmøre Senioruniversitet. 

Sarpsborg Pensjonistuniversitet. 

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo.  

 

Webredaktørene for hver organisasjon har lagt ut informasjon om bl.a. 

organisasjonen 

medlemskap 

medlemsmøter 

reisearrangementer 

kulturarrangementer 

arkiv over viktige dokumenter (vedtekter, årsmøtebeslutninger mv.)  

 

Til sammen har webredaktørene lagt ut anslagsvis 500 dokumenter i løpet av prøveperioden.  

 

Tilbakemeldingene har vært at nettsidene har vært til stor nytte for medlemmene, gjennom at 

informasjon om møter, kulturtilbud og reiser til en hver tid er tilgjengelig for medlemmene. 

Denne nytten vil øke i årene som kommer etter hvert som de fleste nye pensjonister vil ”være 

på nett”. Eksempelvis har nå over 2/3-deler av medlemmene ved Nedre Romerike 

pensjonistuniversitet registrert e-postadresse. For noen få år siden hadde knapt halvparten av 

medlemmene e-postadresse. 

 

Norske u3a-organisasjoners bruk av nettsider.  
Et ikke ubetydelig antall norske u3a-er har opprettet egne nettsider. Et godt eksempel er 

arrangøren av årets landskonferanse, Larvik PU (www.pu-larvik.no/). Et annet eksempel er 

Senioruniversitetene i Hordaland (www.senioruniversitetet.no/). De har lykkes i å opprette et 

felles nettsted for ca. 17 senioruniversiteter. Andre u3a-organisasjoner har plass på 

nettstedene til offentlige og andre organisasjoner. Et eksempel er Senioruniversitetet i 

Trondheim som har plass på nettstedet til Trondheim Bibliotek.  Pensjonistuniversiteter som 

administreres av Folkeuniversitetet synes normalt å få sine aktiviteter listet på 

Folkeuniversitetets nettsider. Denne informasjonen er imidlertid lite synlig og ikke alltid lett å 

finne for medlemmene.  
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Potensialet for et felles nettsted for u3a-organisasjonene i Norge.  
Kostnadene for å drive et nettsted kan grovt inndeles i  

- leie av serverplass hos et såkalt webhotell 

- administrasjon av programvare  

- veiledning til webredaktørene for de enkelte pensjonistuniversiteter.  

Mange leverandører av internettsider leverer disse tre komponentene som en pakkeløsning.  

 

u3a.no leier plass hos et webhotell (Domeneshop AS), mens administrasjonen av nettstedet 

gjøres av den frivillige gruppen som ble satt ned av landskonferansen 2008. De årlige 

utgiftene til webhotell og domeneavgift beløper seg til ca. 600 kroner. Dette dekkes for tiden 

av Nedre Romerike Pensjonistuniversitet.  

 

Kjøp av en pakkeløsning for drift av et nettsted med tilhørende faglig støtte vil raskt komme 

opp i noen titalls tusen kroner pr. år. Senioruniversitetene i Hordaland har imidlertid for 17 

senioruniversiteter inngått en avtale med en leverandør som for dem medfører en akseptabel 

pris. Veilednings- og støttefunksjonen for de enkelte webredaktører ivaretas imidlertid av en 

eller to frivillige ressurspersoner fra senioruniversitetene, ikke av leverandøren. Nettsidene 

kan ses på nettadresse: www.senioruniversitetet.no/. 

 

En nytteverdi av felles nettsider i Norge vil være å lette gjensidig informasjonsutveksling og 

samarbeid. All den tid et ikke ubetydelig antall pensjonistuniversiteter har sett seg i stand til å 

opprette og drive egne nettsteder, må det nødvendigvis innen disse finnes mange 

ressurspersoner med faglig bakgrunn for å opprette og drive slike nettsider. Spørsmålet er om 

disse ressursene vil kunne mobiliseres til en innsats for et felles nettsted. Sannsynligvis vil 

alle tjene på en slik felles innsats. Forutsetningen vil imidlertid være at et tilstrekkelig antall 

fagpersoner innen pensjonistuniversitetene slutter seg til en slik modell. I motsatt fall vil det 

neppe være særlig grunnlag for å fortsette anstrengelsene for å få til et felles nettsted for 

pensjonistuniversiteter i Norge,  

 

Et eksempel på et land der det har lykkes å etablere et felles nettsted for u3a-er er 

Storbritannia. Over 500 u3a-er har der egne nettsider på det felles nettstedet. Nettadressen dit 

er www.u3a.org.uk. 

 

Forslag:  
Det foreslås at landskonferansen 2012 setter ned en gruppe med oppgave å kontakte alle u3a-

organisasjoner i Norge for å kartlegge hvordan de stiller seg til ideen om et felles nettsted og 

hvor mye de eventuelt er villig til å betale for tjenesten. Ett spørsmål vil være hvorvidt de vil 

kunne bidra med faglige ressurser på frivillig basis. 

 

Dette kombineres med å fremskaffe en systematisk oversikt over u3a-organisasjoner i Norge.  

 

Disse to oppgavene vil ha stor synergieffekt. 

 

Første oppgave til en slik gruppe vil være å utarbeide en spørsmålsliste som kan sendes til alle 

u3a-organisasjoner i Norge. 

 

Resultatene publiseres på u3a.no og rapporteres på neste landskonferanse. 

 

5. mai 2012  

 

Knut Haugen                                    Eugen Landeide                  Hans-Joachim Schwarz  


