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Med Hjerte for Arendal er et nasjonalt pilotprosjekt forankret i 
Stortingsmeldingen nr. 29; « Morgendagens Omsorg»:

Målet er å utvikle en bærekraftig samarbeidsmodell; Utvikle medborgerskap og velferd gjennom et nytt 
samspill mellom ideell sektor, frivillige organisasjoner og offentlig sektor i Arendal kommune. Hensikten var å 
se på mulighetene for å virkeliggjøre det NOU 2011.11 «Innovasjon i Omsorg» kaller for «Den andre 
samhandlingsreformen». Fokus der er på offentlig sektors samspill med nettverk og lokalsamfunn for å 
mobilisere ressurser.
Vi arbeider for å styrke sosial inkludering og sosial bærekraft gjennom deling av kunnskap og etablering av 
inkluderende møteplasser og aktiviteter, for å skape tiltak mot ensomhet, fremme folkehelse, og forebygge 
fattigdom og marginalisering, gjennom medvirkning og samspill på tvers av generasjonene.

Vi jobber i økende grad også aktivt inn mot planprosesser og stedsutviklings-prosjekt.
Eksempler er Levende Lokaler prosjektet, et nasjonalt pilotprosjekt, og arbeidet med Grønn mobilitet og sosial 
bærekraft knyttet til utviklingen av Krøgenes-Vindholmen bydelsområde.
( Klimasatsmidler og pilotcase i KS-nettverket Kortreist Kvalitet).



Vi er:

Samarbeidsforum- et nettverk med flere 
hundre aktører
Samarbeidsråd
Leder- oppsøkende og utegående,
kobler og koordinerer
Arbeidsutvalg
Faglig ressursgruppe
Aksjonsrettede arbeidsgrupper



Kommunen og sivilsamfunnet i samarbeid 
med forskningen-Penta Helix modell:

Modellen er utviklet på bakgrunn av systematisk innhenting 

av erfaringer fra MHFA og andre kontekster i samarbeid med 
Agderforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling og 
Marselisborg Centeret i Danmark. (OFFRI- prosjektet). 
Mer informasjon om forskningsrapporter og noen prosjekter finnes her:
https://medhjerteforarendal.no/case-arendal-city-center/

https://medhjerteforarendal.no/case-arendal-city-center/


Tjenende lederskap: og ABCD-metoden
Tjenende ledelse som et prinsipp:

Denne typen horisontalt lederskap fokuserer altså primært på partenes    
behov, utvikling og egenmestring (empowerment) fremfor tradisjonell 
styring gjennom kontroll og delegering. Vi benytter gjerne analogier fra 
gartneryrket, der det å dyrke frem, vanne, styrke, høste fremstår som 
sentrale oppgaver for å gi aktørene fred til å la prosjekter og ideer 
modnes, ta ansvar for avlingen selv, og for at det skal spire og gro.

ABCD-metoden: Det handler om å gjenreise kraften, lokaldemokratiet og 
økonomien i et lokalsamfunn- gjennom invitasjon, kunnskapsdeling og    
kommunikasjon!
John P. Kretzmann og John L. MCKNIGHT; « Building Communities from the inside out- A path toward finding
and mobilizing a Community’s assets» (Asset Based Community Development).



SAMSKAPING
Samskaping, innovasjon og 
nye løsninger. Hvordan 
jobbe sammen mot felles 
mål?
Det er mange verktøy og 
metoder for deltagelse og 
samskaping.



Kommune 3.0



Velferd, sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft 
må sees i sammenheng:

Å gi folk mulighet til medvirkning (empowerment), 
å skape en kultur for samskaping og styrke lokal 
identitet ( cultural environment and identity) 
og kunnskaps- og opplysningsarbeid (enlightenment), 
er avgjørende rammebetingelser

"Vi fyller tomrom og bygger broer over mellomrom"



Visjoner og     
Ambisjoner:
Det handler om   
noe større enn 
oss, noe felles,
om BÆREKRAFT
og  VÆREKRAFT…
kraften som 
bærer?



Mange tar ansvar for det som 
«ingen» har ansvar for!

……og
Vi må se ting i sammenheng, -og 
samskape løsninger 
(FNs  bærekraftmål 17)

-Vi må sikre bred kunnskap og koble 
« top-down» og «buttom-up» 
initiativ.



Involvering og inkludering knyttet til overordnede 
planprosesser:
Kommuneplanens Samfunnsdel og 
Det digitale folkemøtet.

Hva? Hvorfor?
Data er ikke verdifullt i seg selv
Ivareta kompleksitet
Styrke borgerens rolle i demokratiske prosesser
Gjøre dialog mulig, og innspill lettere.

For mer informasjon om prosessen:
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter-og-
utvikling/ny-kommuneplan-samfunnsdel/



1. Fortell om hvordan det er for deg å bo i Arendal 
i dag og hva du drømmer om at Arendal 
skal utvikle seg til i fremtiden? 
Se gjerne på Bærekraftsmålene, 
og på hvilken måte de er relevante 
for din hverdag i Arendal.

2. Hva kunne du godt tenke deg 
å gjøre i din hverdag, 
gjerne i samarbeid med andre, 
for at Arendal skal utvikle seg i den retningen 
du drømmer om?

3. Hvem tror du må være med for å realisere mål 
og drømme du har for Arendal (nøkkelpersoner)?



Vi må snakke sammen og bygge tillit: Folk møter Folk:
Vi deler hverandres tid, erfaringer og opplevelser rundt et langbord på 
biblioteket. Et samarbeid mellom Arendal Voksenopplæring, Arendal 
Bibliotek og Med Hjerte For Arendal. Nå er metoden rullet ut i Agder 
gjennom samarbeid med bibliotekforeningen



Hvordan skape levende lokaler i et 
historisk bysentrum, hvor det meste er 
utbygd, men butikkene er tomme?

Samskaping om sosio-økonomisk 
utvikling gjennom Placemaking og 
deltagelse.

-Levende Lokaler-Arendal prosjektet



Forankring 
Felles forståelse
Fortellinger
Fellesskapsledelse
Forhandling
Forandring 

Levende Lokaler-
Arendal
Arendal Kommune er prosjekteier.

Prosjektet ledes av Lisbeth Iversen i nært 
samarbeid med en Partnergruppen. 

Elin Lunde var prosjektleder i første fase.

Partnergruppen består av: Geir 
Skjæveland, Kommunalsjef 

Linda Sætra, Kultursjef 

Lisbeth Iversen, leder av Med Hjerte For 
Arendal-nettverket 

Hanne Gulbrandsen, daglig leder for 
Sentrumsselskapet Arendal By

Cato Litangen tidligere styreleder i Arendal 
Kulturforum og Kristina Jørgensen, ny 
styreleder og prosjektmedarbeider i 
Lilandgården



Muligheter
eller vanskeligheter?





Det handler om   
kartlegging, 
lokal kunnskap og   
kobling mellom 
aktører



Informasjon
Kommunikasjon
Aksjon
Innovasjon:
Eksperimentere..     
Filosofere, 
Navigere…
«Handlinger skaper  
holdninger!»
Foto Liv Ekeberg



«Fra sentrumsdød til SENTRUMSGLØD!»



Fortet SMS, Urban Ung, GAME





Utfordringer?



Veiviser til mobilisering og samskaping:

Å bli invitert og etterspurt

Skape tillit

Koble aktører

Bruke tid

Avklare roller

Anerkjenne og synliggjøre

Dele kunnskap…..og veien blir til mens vi går!

Brobyggende sosial kapital og en fasiliterende og tjenende 

fellesskapsledelse bygger nye broer og dyrker frem nye muligheter!


