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Samskaping i Arendal – innledning og bakgrunn
Arendal kommune har gjennom flere år jobbet for å involvere næringsliv, lag og foreninger og innbyggere i utformingen av lokalsamfunnet og kommunen.
I 2006 tok Arendal kommune initiativ til Samfunnsbyggingsprosjektet. Prosjektet kom i stand etter en erkjennelse av at samfunnsutvikling er en umulig oppgave for en
kommune alene, og at alle gode krefter var nødvendige for å trekke i riktig retning. Prosjektet maktet imidlertid ikke å inkludere hele bredden av aktører som var
nødvendig i et regionalt utviklingsarbeid, noe som resulterte i manglende forankring og legitimitet. Likevel var prosjektet starten på flere satsinger som senere ble
realisert, herunder Sørlandet kunnskapshavn og Arendal internasjonale skole.
I 2011 vedtok politikerne i kommuneplanens samfunnsdel en visjon om «aktive og engasjerte innbyggere som legger en innsats i å være med å utforme sin kommune,
og som inviteres til slik deltakelse gjennom stor åpenhet fra kommunens politiske ledelse og administrasjon.»
I 2012 ble Med hjerte for Arendal etablert som plattform for samarbeid med sivilsamfunnet. Kommunen, KS i Agder, Røde Kors, Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon,
Nasjonalforeningen for folkehelse og Blå kors inngikk en intensjonsavtale basert på en omfattende felles prosess om utfordringer og muligheter. Med hjerte for Arendal
har fått nasjonal oppmerksomhet og ble omtalt i Stortingsmeldingen Morgendagens helse. Over tid har nettverket utviklet seg til nærmere 100 lag, foreninger og
menigheter, samt engasjerte enkeltindivider som samarbeider med kommunen. Gjennom tålmodig arbeid og tillitsbygging er man i dag i stand til raskt å mobilisere nye
nettverk rundt konkrete aktiviteter og prosjekter, ofte med ekstern finansiering. Hver aktør bidrar med sin spesifikke kompetanse og ressurser der det er naturlig.
I 2016 vedtok Arendal bystyre å videreføre samarbeidet på bakgrunn av resultater og anbefalinger fra følge- og aksjonsforskning. Det ble vedtatt at det skulle
utarbeides en strategi for samhandling med frivilligheten og sivilsamfunnet.
Strategien «Samskaping i Arendal» skal bidra til å skape en «bry-deg-kultur», hvor alle utfordres til å bidra til gode nærmiljø og et varmere samfunn. Selv om det ikke
finnes et fasitsvar på hvordan samskaping kan eller skal skje ønsker Arendal bystyre med dette å bidra til et felles utgangspunkt for samskaping i Arendal.
«Samskaping i Arendal» er blitt til i samarbeid med representanter for Med hjerte for Arendal. Gjennom arbeidet med dokumentet har det vært arrangert studietur til
Aarhus, et åpent folkemøte og en rekke aktiviteter i regi av Med hjerte for Arendal og Arendal kommune. Hensikten med disse aktivitetene har vært å prøve ut
forskjellige metoder for samskaping og å øke kommunens kompetanse på feltet. Erfaringene som er gjort har vært utgangspunkt for tips og råd som gis i dette
dokumentet.
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Hva er samskaping?
Samskaping er når kommunen utvikler og gjennomfører løsninger sammen med innbyggerne, næringsliv,
organisasjoner og foreninger.
Samskaping er ikke det samme som samarbeid. Samskaping handler om at det offentlige skaper og utvikler
velferdsløsninger sammen med innbyggere, private virksomheter, frivillige, og andre ikke-offentlige aktører i en
likeverdig relasjon. Med likeverdig menes her en gjensidig utvikling av kunnskap og ressurser mellom aktører og
innbyggere og dermed potensiell synergi, læring, merverdi og innovasjon.
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Hvorfor samskaping?
Innbyggere, næringsliv og organisasjoner er viktige
samarbeidspartnere for kommunen. God dialog og godt
samarbeidsklima kan bidra til mer demokratisk deltagelse og styring,
legitimitet og nærhet. Nye modeller for samarbeid kjennetegnes i flere
kommuner av at frivillige foreninger, offentlige organisasjoner og private
virksomheter arbeider sammen på langt mer likeverdige måter enn hva
som har vært vanlig.
Arendal bystyre vedtok i 2016 å opprette en koordinatorstilling for
nettverket Med hjerte for Arendal. Koordinatoren skulle rapportere til
nettverkets samarbeidsråd og nettverket skulle være aktivt med i utvikle
kommunens sivilsamfunnsstrategi. Nettverkets erfaring med og
resultater fra samskapende aktiviteter med frivillig sektor er lagt til
grunn for Arendals ønske om å bygge videre på samskaping i steds- og
tjenesteutvikling.
Samskaping bygger på viten, ressurser og kompetanse fra innbyggere,

Kommunen går fra å utvikle løsninger og tjenester for noen til å
utvikle løsninger og tjenester sammen med noen.
I helsesektoren har Arendal kommune gjennom flere år løftet frem
betydningen av å stille spørsmålet: Hva er viktig for deg?

frivillige lag- og foreninger, bedrifter, sosiale entreprenører og

Gjennom samskaping ønsker Arendal kommune å bidra til at

representanter fra kommunen.

lokalsamfunnets ressurser forvaltes til det beste for fellesskapet.
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Hva kan vi samskape om?
I arbeidet med «Samskaping i Arendal» har vi spurt Arendal bystyre og deltakere i et åpent

Tjenesteproduksjon

folkemøte om hvilke eksempler kommunen har på samskaping og hva vi ser for oss at det kan

Når oppgaver og løsninger er definert
kan innbyggere og andre inviteres til
å mene noe om hvordan tjenesten
eller løsningen skal leveres og
presenteres, utfra et faktum om at
hver enkelt vet hva som er viktig for
seg selv.

samskapes om. Vi har også sett på eksempler i andre norske og danske kommuner. Bredden i
eksemplene og svarene vi fikk viser at det allerede finnes mange gode eksempler på samskaping i
Arendal kommune og at det er mange ideer om nye områder å samskape om. Hvordan man
samskaper, hvor mange og hvem man involverer, vil likevel måtte variere fra område til område.
Erfaringer viser også at samskaping kan foregå på alle stadier i en arbeidsprosess og i
kommunens tjenesteproduksjon.
Illustrasjonen under viser hva deltakerne i et åpent møte om samskaping fremhever som gode
eksempler på samskaping i Arendal.

Utvikling av løsninger og tjenester
Når oppgavene er definert kan det
inviteres til å utvikle løsninger der
fagkompetanse og erfaring fra både
innbyggere, næringsliv og andre
trekkes inn.

Definere oppgaver
Det kan inviteres til prosess og
idédugnad om hva slags oppgaver vi
skal gjøre og hvilke mulige løsninger
vi kan skape sammen.
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Hvordan får vi det til?
Det finnes ikke en måte å samskape på eller et fasitsvar på hva samskaping er. Hvem deltakerne er, hvor vi møtes og hva vi
ønsker å oppnå vil prege arbeidsprosesser og det vi får til. Det er likevel noen felles utfordringer som preger
samskapingsprosesser og noen forutsetninger som bør være til stede for å lykkes. Disse presenteres på de neste sidene.

Nettverks- og
fellesskapsledelse

Roller og holdninger

Møteplasser

Kommunens mulighetsrom

Tillit

Verktøy / Mer informasjon
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Nettverks- og fellesskapsledelse
Ledelse av fellesskap og samskapingsprosesser krever andre verktøy og metoder enn ledelse i en tradisjonell hierarkisk organisasjon. Ofte
kan det oppleves at deltakerne i prosjektet har ulik forståelse av mål, aktiviteter og fremdrift i arbeidet. Å drive nettverks- og prosessledelse
handler om å skape rammer som bidrar til enighet om mål og fremdrift og som baserer seg på god kommunikasjon og sterk tillit mellom de
ulike aktørene. Det må være åpenhet om skjevheter i maktforhold og det må avklares spilleregler som bidrar til å skape balanse mellom
partene i samarbeidet.
KS har i samarbeid med flere aktører kommet frem til noen punkter som er viktige i ledelse av fellesskap og samskapingsprosesser:
1.

ETABLERE NETTVERKET: Aktuelle aktører og innbyggere må inviteres og inkluderes, spilleregler for samarbeidet må etableres i åpenhet.

2.

RAMME INN NETTVERKET: Verdier må etableres i fellesskap. Det må skapes en fortelling om hvorfor nettverket er etablert, hva vi ønsker å
oppnå sammen og hvilke roller de ulike aktørene har. Alle som deltar må være kjent med dette.

3.

SIKRE FREMDRIFT: Det må sikres en plan for fremdrift i arbeidet. Det må legges til rette for medvirkning, inkludering, tillit og kunnskapsdeling.
Det må finnes kunnskap og kompetanse om hvordan eventuelle konflikter håndteres.

4.

BYGGE RELASJONER: Alle medvirkende må oppleve at deres synspunkter blir hørt.
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Møteplasser
For at samskaping skal skje må det legges til rette for gode og åpne møteplasser for de som deltar i arbeidet. Tema for møtet må være kjent for
alle som inviteres og det er selvfølgelig viktig at ikke noen av partene har bestemt seg for en løsning på forhånd. Et møte der hensikten er å
informere om eller forankre beslutninger som allerede er tatt inviterer ikke til samskaping.

Noen tips for gode møteplasser
•

Bli enige om hvem som skal inviteres og hvem som skal ha ansvar for møteledelse og prosess. Det kan være fornuftig å trekke inn noen
utenfra som kan gjennomføre selve møteledelsen eller prosessen for å unngå at de som er interessenter i arbeidet styrer prosessen i en
retning. Husk å tilpasse form og stil til tema og deltakere. Dersom innovasjon er tema for møtet bør formen på møtet reflektere dette.

•

Gjør deg kjent med møtearenaer som allerede finnes. Dersom et nabolag eller en forening allerede har en arena der et tema diskuteres, er det
ikke nødvendig å sette opp nye møter om samme tema.

•

Dra gjerne ut av de lokalene dere vanligvis sitter i og møt folkene du ønsker å snakke med der de er.

•

Informer de som møter opp om bakgrunnen for arbeid, målet med møtet, hvilken rolle kommunen eventuelt har, hva som skal skje i løpet av
møtet og aller viktigst, hva som skjer videre etter møtet.

•

Sørg for at noen dokumenterer innspill fra møtet, gjerne i form av visualisering som bilder, film eller tegninger. Sørg for at dokumentasjonen
ligger åpent og tilgjengelig, for eksempel i sosiale medier.

•

Et felles mål eller overbygning kan være til hjelp. Hvis det skal utarbeides en sosial møteplass i et område kan det for eksempel være en fordel
å være enig om noen overordnede mål som at plassen skal bidra til for eksempel inkludering eller fysisk aktivitet for barn og voksne.
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Tillit
Samskaping bygger på tillit mellom alle involverte aktører. For at reell samskaping skal
skje er det nødvedig med så stor likeverdighet mellom aktørene som mulig. I noen
sammenhenger vil kommunens handlingsrom være styrt av lover, regler og folkevalgte
beslutningsprosesser. Det er viktig at alle som deltar gjøres kjent med de reglene som
må følges og hvilket handlingsrom de har til å være med å skape et felles resultat.

Tips for å etablere tillit i samskapende prosesser
•

Møt andre i øyehøyde. Hva kan kommunens rolle være i hvert enkelt tilfelle? Hvilke
muligheter eller begrensninger finnes?

•

Ikke overta initiativet. Husk at den eller de som har initiativet har verdifull
kompetanse og engasjement.

•

Involver andre så tidlig som mulig. Et ferdig forslag til løsning inviterer ikke til
samskaping.

•

Etabler muligheten for åpen og tilgjengelig kommunikasjon.

•

Sørg for fremdrift og nødvendige avklaringer.

•

Hold det du lover.

Hva kan innbyggere, næringsliv og
organisasjoner forvente av Arendal
kommune?
Politikere, ledere og ansatte i Arendal
kommune er åpne og positive til
henvendelser, initiativ og forslag fra
innbyggere, næringsliv og
organisasjoner.
Kommunen lytter til henvendelser og
vurderer muligheter for samskaping.
Kommunen samarbeider tett med Med
hjerte for Arendal og Arendal
næringsforening om initiativer som
berører organisasjons- og næringsliv.
Kommunen legger vekt på hva som er
viktig for deg i din situasjon.
Kommunen bruker «Samskaping i
Arendal» som plattform for å involvere
og engasjere i plan- og utviklingsarbeid.
Det legges særlig vekt på samskaping
som en del av arbeidet med å gjøre
Arendal til et godt sted å bo og arbeide.
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Roller og holdninger
Å arbeide med samskaping krever at vi går inn i nye roller. Vi må se ting annerledes, skifte
perspektiver og slippe til nye aktører. Kommunen har stor fagkunnskap og god oversikt
over lokalsamfunnet på mange områder. Denne kompetansen kan bidra til at andre aktører
lykkes og gir kommunen et godt utgangspunkt for å tilrettelegge for samskaping.
Kommunen utfordres til å inspirere og koordinere fremfor å kontrollere. For den enkelte
ansatte er ikke dette enkelt. Det stiller krav til bevissthet om makt og roller og det
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forutsetter ikke bare vilje til endring, men kompetanse på samskaping og sterk forankring i
Den modne
kommunen

kommunens ledelse. For å skape bevissthet for at samskaping kan skje på mange nivåer
gjengir vi under «Fem trinn for en samskapende kommune». Det vil være naturlig at ulike
tjeneste- og utviklingsområder befinner seg på ulike eller flere trinn i trappa.
De ulike trinnene utdypes i Håndboka: La oss gjøre det sammen av KS og HSN
Sesam (se lenke under vertkøy og informasjon).

1

Den
nysgjerrige
kommunen
Spør andre om
det går an å gjøre
ting annerledes

2

3

Den
inviterende
kommunen
Inviterer til å
komme med ideer
og forslag til
løsninger, men
kommunen har
selv definert
forståelsen av
problemet.
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Den
ambisiøse
kommunen
Kommunen
samarbeider tett
og nært med
organisasjoner
utenfor
kommunen.
Samskaping får
konsekvenser for
struktur og kultur.
Sterk
lederforankring

Det etableres
varig og
systematisk
nettverksarbeid.
Samskaping
understøttes av
kompetente
prosessveiledere.
FoU er koblet på
arbeidet.
Det er et bevisst
forhold til
gevinstpotensialet
i samskaping.

Den
samskapende
kommunen
Det er etablert
systemer for
samskaping.
Arbeidet
evalueres og
oppdateres med
ny kunnskap.
Samskaping er
ikke et mål, men
en praksis.
Det er mindre
silotenking og det
brukes mindre tid
i møter med
ferdigbehandlede
saker og mer tid i
prosesser og
utforming av
fremtidige
løsninger.
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Kommunens mulighetsrom
Det er store muligheter innenfor samskapingsfeltet, men det er fortsatt noen lover og regler som gjelder.
Kommunen har på den ene siden oppgaver knyttet til lovpålagte tjenester, kontroll og sikkerhet, og på den andre siden oppgaver knyttet til
utvikling, utprøving og innovasjon.
Det finnes ikke noen veileder som begrenser gjensidig samarbeid, utover en bestiller-utfører-relasjon (innkjøpsreglementet). Som ansatt i
kommunen må man derfor være bevisst sin rolle og reflektere over spørsmål som:
•

Er det juridiske begrensninger for hvordan kommunen kan samskape i dette tilfellet?

•

Tar vi hensyn til krav om innsyn og åpenhet?

•

Må vi vurdere spørsmål om habilitet?

•

Vil arbeidet ta høyde for likebehandling av involverte aktører og de som ikke er en del av samskapingen?
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Samskaping og frivillighet
10 frivillighetspolitiske bud
Arendal har gjennom mange år arbeidet systematisk for å legge til rette for samarbeid med
frivilligheten på frivillighetens premisser. Arbeidet har resultert i nettverket Med hjerte for Arendal som

1. Kjenn frivilligheten i
kommunen din

kan vise til gode resultater og et sterk gjensidig tillit mellom kommunen og frivilligheten.

2. Vedta en tverrsektoriell
kommunal frivillighetspolitikk

Arendal har gjennom mange år deltatt i nettverket «Innovative frivillighetskommuner». Gjennom

3. Anerkjenn frivillighetens
egenverdi

nettverket har Arendal bidratt med erfaringer og tatt del i viktige arenaer hvor frivillighet har vært i

4. Forenkling gir mer frivillighet

fokus. Erfaringer fra dette arbeidet legges til grunn for arbeidet med samskaping og frivillighet.
Kommunens samarbeid med frivillig sektor er basert på de 10 frivillighetspolitiske bud som Frivillig
Norge og en rekke organisasjoner har stilt seg bak, og kommunens frivillighetspolitikk er dokumentert

5. Tilrettelegg for
frivillighetens egenutvikling
6. Skap dialog med frivillighet

gjennom bystyrevedtaket om videreføring av Med hjerte for Arendal, samt opprettelse av en stilling

7. Anerkjenn og støtt opp om
frivillighetens merverdi

som rapporterer direkte til samarbeidsrådet i nettverket. I tillegg har bystyret vedtatt å utarbeide en

8. Gi frie midler

sivilsamfunnsstrategi som gjennom tverrsektoriell deltakelse både fra kommunen, Med hjerte for
Arendal og Arendal bystyre har resultert i «Samskaping i Arendal».

9. Ikke konkurrer med
frivilligheten
10. Skap forutsigbarhet for
frivilligheten
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Samskaping i fremtiden
Den norske velferdsstaten er under press. Nye og nyttige løsninger er en forutsetning for fremtidens velferd.
Vi tror at nye og nyttige løsninger skapes i grenseflater mellom tradisjonelle sektorer og bransjer. I kommunen er det mange
slike mellomrom. Nye ideer kan skapes og utvikles der folk med ulik bakgrunn og kompetanse møtes. Gjennom slike samarbeid
bygger vi broer over mellomrommene.
Arendal kommune tror at samskaping vil styrke kvalitet og innovasjon i utviklingsarbeid og i møte med den enkelte innbygger.
Derfor skal «Samskaping i Arendal» være en del av grunnmuren i kommunens arbeid med og for kommunens innbyggere,
næringsliv og organisasjoner.

Bare sammen kan vi fylle tomrom og bygge broer over mellomrom.
- Deltaker i arbeidet med visjoner for Med hjerte for Arendal
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Verktøy og mer informasjon
Arendal kommune ønsker å bygge videre på metoden for samarbeid og samskaping som er utviklet gjennom de mange prosjektene
og aktivitetetene i Med hjerte for Arendal. Det finnes mange eksempler og verktøy for samskaping utarbeidet av KS og andre
kommuner. Nedenfor har vi listet opp et lite knippe av nettsider du kan ha glede av.

Håndbøker, verktøy, rapporter, FOU:
La oss gjøre det sammen. Håndbok i lokal samskapende innovasjon
Debattgrunnlag: Samskaping mellom kommuner og sivilsamfunn.
Demokratisk innovasjon. Teorier og modeller for samskapende sosial innovasjon i norske kommuner
Idéhefte: Hvordan involvere innbyggerne
Mot ‘Kommune 3.0’? Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor: Med hjerte for Arendal
SAMSON er et digitalt prosessverktøy for samskaping
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