
Samarbeid på nye måter 
mellom 
frivillighet og kommuner.

Parallellsesjon B1 - FOLKEHELSEKONFERANSEN VTFK 2021



Samarbeid på nye måter mellom frivillighet og kommuner.

I denne parallellsesjonen inviterer vi deg til å få et innblikk i hvordan 
Prosjekt frivillighet, samskaping og sosial inkludering har jobbet med 
digital samskaping på tvers av kommuner og frivilligheten i Vestfold i pandemitid. 

Vi vil introdusere:
• hvordan digitale møter kan fasiliteres og ledes for å skape engasjement og inkludering.
• hvordan styrkebasert prosessledelse kan være veien å gå for samskape sosial bærekraft. 
• hva et lærende nettverk kan oppnå gjennom digital samskaping
• hvilke synergieffekter som er skapt   



Hvor mange måter har du lært 
deg å hilse på siste året? 
- Snu deg til sidene og
hils på dine læringskolleger.
Test gjerne flere metoder.



PROSJEKT; 
FRIVILLIGHET, SAMSKAPING OG SOSIAL INKLUDERING

2020 - 2022



Prosjekt; Frivillighet, samskaping 
og sosial inkludering er et 

interkommunalt prosjekt innen 
Program for folkehelsearbeid. 

Vestfold på laget.



VERTSKOMMUNE

PROSJEKTEIER





Prosjektets rammeverk

o Styrkebasert verdisett og tilnærming

o Innovasjon og utvikling

o Lærende nettverk på tvers av samfunnsroller

o Samskaping mellom frivillighet og kommune



Styrkebasert perspektiv



Styrkebasert tilnærming, styrkebasert perspektiv. 

Begrepet styrkebasert kan forstås som en samlebetegnelse på mekanismer som 
igangsetter selvgående utviklingsprosesser hos enkeltpersoner, i grupper, i samfunn og i 
organisasjoner. Målsettingen med styrkebaserte perspektiv er å involvere innbyggerne, 
brukere av offentlige tjenester o.a. til å være med å skape og utforme de tjenestene, 
institusjonene og livsmiljøene de er i til daglig.

Et styrkebasert perspektiv flytter oppmerksomheten mot prosesser for å konstruere 
samfunnet «innenfra» og «nedenfra».

For å sette i gang «selvmotiverte» utviklingsprosesser i lokalsamfunnet, må målet for et 
utviklingsarbeid lages og være «eid» av lokalsamfunnet. 

Idealet er å skape utviklingsprosesser basert på likeverdighet (subjekt-subjekt). Dette 
innebærer at ledere og beslutningstagere må være villig til å gi fra seg beslutningsmakt, 
og innta en støttende rolle.





Prosjektets formål

Skape bærekraftig samhandling og 

kommunikasjon mellom kommune og frivillighet.

Bistå kommunene i utvikling 
av frivillighetsplaner og frivillighetspolitikk.





«Hvordan kan vi sammen 
skape oppvekstarenaer 
som fremmer 
glede, mestring, trivsel, 
rom for forskjellighet og 
inkludering 
for ALLE barn og unge?»



Fra samarbeid til samskaping med frivilligheten
Barn og unges bidrag til utvikling av samfunnet
Frivilligheten og innbyggere bidrag til utvikling av samfunnet

Veien videre – digital ressursbank og forankring, utvikle lokale nettverk, kunnskapsheve.



Prosjektoppstart 1.1 2020 



o heldigitalt prosjekt over natten

o omsette og utvikle prosesser til digitale medium

o få til god relasjonsbygging digitalt 

o utvikling av digital møteledelse som skaper energi

o overføre fysisk prosessledelse til digitalt medium
o digitale samskapingsverktøy

Mars 2020 



pandemi 

+ en gjeng INNOVASJONSARTISTER

+    støtte strukturer

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

= mulige bærekraftige løsninger for fremtiden

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



Prosjektet har som løpende mål 
å kompetanseheve kommune og 
frivillighet i

● samskapingsprosesser
● deliberative demokratiske 

dialoger
● styrkebasert perspektiv
● sosial innovasjon

slik at samarbeidet mellom 
kommune, frivillighet og 
sivilsamfunn kan skape mer 
sosial bærekraft. 



Ved å samle innbyggere, frivillighet og kommuner

til demokratiske, likeverdige dialoger 

– legge makta midt på bordet og lytte til hverandre. 

Vil kunne bidra til å finne de bærekraftige løsningene 

for fremtiden.  



Styrkebasert perspektiv og tilnærming; 

Lete etter det allerede velfungerende for å 

utvikle oss derfra mot ønsket fremtid

innovasjonsmetodikk og demokratiforståelse

Veien å gå for samarbeid på nye måter  







2020 til nå



LIVE STREAMET

WEBINAR

INNOVA 2020







Digital OpenSpace
v/ Marianne Sempler

● Antall deltagere: 71 pers

● Hvem: frivilligheten, 

innbyggere, politikere

● Verktøy: Zoom + QicoChat



DIGITALE SAMSKAPPINGSPROSESSER 2020-2021 

• VTFK - Digital open space
• Tønsberg kommuneplan
• Færder frivilligstrategi
• Larvik strategi for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet 

og frivillighet
• Horten Frivillighus
• Sandefjord handlingsplan mangfold og inkludering
• Tønsberg nærmiljøprat
• VTFK kommunikasjon av folkehelsetiltak
• VTFK bibliotekene og frivilligheten
• VTFK frivillighet, kommuner
• Tønsberg frivillighetsplan.



LIVE STREAMET

WEBINAR

INNOVA 2021

Kan sees som opptak på - facebook.com/innovasjonsarenaen



Færder kommune









SAMSKAPE MED FRIVILLIGHETEN OG INNBYGGERNE

Møteplassene for de likeverdige demokratiske dialogene er nyttig for å:

• senke terskelen for kommunikasjon og samhandling

• få innsyn i behov og utfordringer 

• skape nye løsninger sammen der det er naturlig

Vi opplever at det er nyttig å ha en tverrsektoriell kjernegruppe som legger til rette for 

disse møtearenaene og som bistår med å skape den kulturendringen i 

kommunikasjonen som er ønsket mellom kommune og frivillighet.

Vi ser også at vi får større og mer mangfoldig deltagelse i det digitale fora. 

Derfor mener vi at dette er en møteform og møtearena som bør forbli en del av 

møtekulturen mellom partene.  



Erfaringsdeling



Pause 10 min



Speed date med en læringskollega: 

Av det du har hørt her til nå – hva inspirerte deg mest og 
hva kunne du tenke deg å finne ut mer om? 
Hvilke erfaringer har du med samarbeid på tvers av 
samfunnsroller og i hvilke fora ser du for deg at det kan 
være nyttig med tverrfaglige nettverk?  

IGP – tenk først litt selv, så deler dere 2-2.  
TID: 6 min. 



Digital møteledelse 
- engasjement og relasjoner   

på dagsorden



Metodikk: 
Styrkebasert prosessledelse
“Ferdigheter i å anerkjenne og ta i bruk deltakernes 
styrker på måter som utløser fellesskapets 
potensialer” 
(Tangaard 2016, 29).



Hva gjør en prosessleder?

Skaper og opprettholder gode 

rammer for prosessen
1

Lager et godt prosessdesign som 

bringer deltakerne fra A til B, med 

hensiktsmessige spørsmål og 

metoder

2

Håndterer fortløpende de 

mellommenneskelige prosessene

underveis og utløser deltakernes 

ressurser

3



IGP – individ, gruppe, plenum



• Detaljert kjøreplan – ned til minuttet

• forkant, underveis, etterkant.

• Fokus på hvordan inkludere og bygge relasjoner

• Anerkjennende møtekultur 

• Digitalt rom etter hensikt: Zoom, Teams, Spatial Chat.

• Digitale verktøy; Miro, Padlet, Jam Board, White Board, Google docks, Mural. 

• Engasjere deltakerne gjennom oppgaver, fokusspørsmål, 

icebreakers/energiskapere, digital trim.

• Oftere pauser

• Innsjekk, utsjekk

Kjøreplan for møtet



TEKNISK INFO
Sett av tid til digitalt kvarter i forkant av 

møtetiden slik at deltakerne kan teste 

kamera og lyd. 

Legg ut en infoplakat som deltakerne kan 

se ved innlogging med fks. «kjøreregler» 

for møtet: 

• Mikrofonen holdes på mute frem til du 

skal si noe. 

• Kamera ønskes på under møtet

• Chatten kan benyttes når som helst

• Plasser deg et sted hvor det er godt lys 

og lite støy. 

• Endre navn kan gjøres ved de tre 

prikkene ved bildet ditt. Velg «rename» 

for å endre.

INVOLVERE 
DELTAKERNE 
FØR MØTET 

Lærende møter krever at deltakerne

forbereder seg på agenda eller spørsmål

som dere skal jobbe med underveis i møtet.

Du som møteleder kan sende ut noe 

informasjon til deltakerne i tillegg til noen 

spørsmål/oppgaver. Viktig å anerkjenne at 

noen har større behov for å forberede seg 

enn andre så gi disse tid til dette i forkant. 

Dette krever engasjement av hver enkelt og 

du har allerede begynt å involvere deltakerne 

i møtet før dere er i gang. 

Du kan også gi deltakerne mulighet til å koble 

seg på oppgavene under det digitale 

kvarteret før møtet starter.    





Innføring i miro - digitalt verktøy for samskapende prosesser

https://miro.com/app/board/o9J_limboSk=/

https://miro.com/app/board/o9J_limboSk=/


Belinda K Orten – belinda.k.orten@tonsberg.kommune.no

mailto:belinda.k.orten@tonsberg.kommune.no


Referanser: 


