
 

 

 

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 
8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg 
Strand 
Torill Skår, kommunalsjef helse og levekår - Arendal kommune 
Lisbeth Iversen - leder av Samarbeidsrådet i Med Hjerte For Arendal 



Hvordan aktivere 
innbyggernes egne 

ressurser?  

Rekruttering Økonomi 

Demografiske endringer  
Levekår 
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• Organisasjon som understøtter mestring 
 

•  Kompetanse som understøtter mestring 
 

•  Plan for tidlig og riktig innsats  (Forebyggende arbeid) 
 

•  En ny velferdsmodell i samarbeid med  ideelle 
organisasjoner 
 

•  Boliger med heldøgns omsorg – boliger og institusjon 

 

•  En vital og åpen omsorgstjeneste i samspill med brukere, 
pårørende, nærmiljø 
 

•  Velferdsteknologi 

HELHET 

 

SAMMENHENG 

 

MESTRING 

 



UNIK INNOVASJONSKULTUR - RESULTATER I 

NORGESKLASSE - NYSKAPENDE ARENAER FOR DELING OG  

LÆRING  



Tre dokumenter – flere prosjekter 



Fra planer og prosesser til 

gjennomføring…. 

Tverrfaglige prosjektgrupper. 

Styringsgruppe 

 

Koordineringsgruppe 
 

 

Like muligheter 
   

Livslang læring 

Gode bomiljø og møteplasser 

Tilhørighet 

Medborgerskap 



Med hjerte for Arendal- 
et godt sted å bo for alle 

 
 
 
 

 



      MHFA - et nasjonalt pilotprosjekt 

 

 
Forankret i Stortingsmeldingen nr. 29;  
« Morgendagens Omsorg» 
Under 4.5.3, nasjonal strategi for frivillig arbeid på 
helse- og omsorgsfeltet finner vi MHFA omtalt i 
faktaboks 4.6; 
I Arendal er det gjennomført en omfattende 
kartlegging av behov og muligheter internt i 
kommunen og i de fem organisasjonene Kirkens 
Bymisjon, Røde Kors, Nasjonalforeningen for 
folkehelsen, Blå Kors og Frelsesarmeen 



   
 

Det handler om å skape en kultur,  

-ikke en statisk struktur 

Det handler om å designe en prosess 
for samkaping og medvirkning 

- en ressursbasert  og lokalt forankret 
utvikling.        

        



 

 

    

Handling gjennom ulike faser;   
 Bygge felles tillit og motivasjon.  

 Styrke hverandres kapasitet,  og støtte hver enkelt 
organisasjon. 

 Satse på forebyggende helsearbeid gjennom å være, og 
rekruttere, frivillige og AKTIVITETSVENNER, og også huske 
på å invitere med oss andre enn dem vi allerede kjenner. 

 Utvikle konkrete samarbeidstiltak og hverdagsaktiviteter. 

 Friste flere partnere med, og skape et dynamisk og 
engasjerende forum for mer enn trivialiteter. 





Samarbeidsforum - startet opp våren 

2014 

• Samarbeidsforum: Dette forumet er åpent for alle lag og 
foreninger i kommunen som ønsker å delta, nærmere 
100 lag og organisasjoner, menigheter og foreninger, er 
blitt med i nettverket. 

• Forumets første inspirasjons- og mobiliseringssamling 
var 27.mars 2014! 

• Rolle: Skal være en møteplass for, inspirasjon, påfyll, 
gjensidig informasjon om status i arbeidet og invitasjon 
til deltakelse i prosjekter eller andre samarbeidstiltak. 
Møtes to ganger i året.  





 Samarbeidsrådet                               

• Samarbeidsrådet opprinnelig: Kommunen (2), de 
ideelle/frivillige organisasjonene (5), KS-Agder (1) 

• Samarbeidsrådet er utvidet ved å ta inn representant for 
Frivilligsentralene, Arendal Næringsforening, Arendal 
Kulturforum og Idrettsrådet. 

• Overordnet forankrings- og koordineringsansvar med 
fokus på motivasjon, retning for arbeidet, utvikling, 
prioritering, forankring og gjennomføring i henhold til 
prosjektplanen. Samarbeidsrådet skal fungere som 
arbeidsutvalg for samarbeidsforum. 

• Medlemmer til samarbeidsrådet velges av 
samarbeidsforumet. Det har vært en interimsperiode på 
to år. MHFA jobber nå med en overgang til en 
nettverksorganisering. ( OFFRI-forskningsprosjekt viktig!) 









Tverrfaglige, tematiske arbeidsgrupper 

   Hva er utfordringene i Arendal? 

• Demensomsorgen 

• Aktiv omsorg knyttet til kommunens institusjoner 

• Barn og unge 

• Fattigdomsbekjempelse og marginalisering ( Viktig: 
integrering av innvandrere, flyktninger og andre som faller 
utenfor). 

• Bo og bo-trening for utsatte grupper 

• Forebyggende helsearbeid 









Felles møtesteder gir rom for nye 

vennskap! 



MHFA, Arendal Kommune, Agderforskning og 

Steinkjer mfl - Søknad til Regionale Forskningsfond 

Hovedmålet er å utvikle modeller for samarbeidet mellom offentlig og frivillig 
sektor for å sikre bærekraftige velferdsløsninger i et langsiktig perspektiv. 
Arendal ønsker å bidra til Kunnskapsutvikling og Innovasjon. 
Delmål: 
M1: Undersøke erfaringer fra samarbeidet mellom Arendal kommune, 

frivillige organisasjoner og FoU-partnere i «Med hjerte for Arendal» 

M2: Undersøke erfaringer fra samarbeidet mellom Steinkjer kommune, 
frivilligheten og FoU-partnere i prosjektet «Familieplaner for utsatte 
familier i Steinkjer». 

M3: Innhente best-case erfaringer fra samarbeid mellom offentlig og 
frivillig sektor i Danmark. 

M4: Sammenstille empirisk kunnskap om samarbeid mellom offentlig og 
frivillig sektor fra internasjonal forskning. 

M5: Sammenstille delmål M1-M5 og skape samhandlingsarenaer i 
prosjektet for felles utvikling av modeller 

 

 



 Hvor står vi - Hvor går vi? 
Vi er i bevegelse - vi mobiliserer og inspirerer 

Profesjonell og ideell, det er både kompleksitet og fleksibilitet, og vi må 

strukturere og improvisere. 

Vi bygger nettverk- ikke en ny organisasjon. 

Forteller-Formidler-Forankrer:  

Vi deler drømmer og visjoner. 

Vi formidler suksesshistorier og heier på lokale helter.  

Vi forankrer og forplikter helt fra grasrot til ledernivå, men er det godt 

Nok forankret i hele kommunen og i organisasjonene? 

Vi sørger for å koordinere- men ønsker å unngå å dirigere. 

Drømmen er at vi skal skape en kultur for samhandling, stedsskaping og 

medskaping-en lokaldemokratisk medborgerprosess- ikke et kortvarig  

prosjekt. 




