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Tromøy aktivitetsforum er et prosjekt finansiert av Helsedirektoratets tilskuddsordning «Aktivitetstil-
tak for å motvirke ensomhet og passivitet». Ellen Dale var ansatt som prosjektleder, men ble sykmeldt 
25.september.  Kristoffer Lyngvi-Østerhus ble ansatt som hennes vikar ut året. Seniorforsker ved 
NORCE Eugene Guribye er engasjert som følgeforsker.  
 
Prosjektet skal bidra til å skape gode modeller for et inkluderende og engasjerende nærmiljø, der det 
er rom for alle gjennom å legge til rette for følgende:  
 

• alle som ønsker å være med og bidra, får muligheten 
• kontakt og ressursutnyttelse på tvers av generasjoner 
• all relevant kompetanse blir lyttet til og benyttet 
• samarbeid og samskaping står i fokus 
• relevant kunnskap blir trukket inn 

 
Det har vært et mål for prosjektet å nå seniorer som er mye alene og savner sosialt nettverk. Prosjek-
tet skulle imidlertid ikke virke stigmatiserende, slik at interessebaserte møteplasser som er attraktive 
på tvers av tradisjonelle «målgrupper» ble vektlagt. Utgangspunktet var å gi en opplevelse av at alle 
kan være med og bety noe for fellesskapet. Selv bare det å møte opp for å lytte, kan være viktig.  
 
Prosjekt Aktivitetsforum ble innvilget støtte for 2 år, 2019 – 2020 med et totalbeløp for perioden på kr 
2 020 000,-. Tilskuddet inkluderer også støtte til følgeforskning. Grunnet koronasituasjonen, som har 
gitt begrensinger knyttet til konkrete tiltak, er prosjektperioden utvidet for også å gjelde 2021 innen-
for samme tilskuddsramme. Dette vil også styrke muligheten for å vise hvordan prosjektet kan imple-
menteres i en frivilligsentrals drift. 
 
Prosjektet har resultert i en samskapingsstruktur som inkluderer folkemøter og digitale møterom, som 
legger grunnlag for aktivitet. De ønsker og behov som der ble fremmet i lokalsamfunnet følges opp av 
arbeidsgrupper satt sammen av mennesker fra ulike interesseområder, med den hensikt å se hvordan 
ønsker og behov kan imøtekommes og munne ut i konkret aktivitet/tiltak.  
Modell for samskapingsstrukturen:  
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Resultater 2020 
Samskapingsstrukturen som ble etablert i 2019, gledet vi oss virkelig til å settes ut i praksis 2020, slik at 
nye åpne og inkluderende møteplasser kunne bli etablert. Korona situasjonen skapte selvfølgelig ut-
fordringer for prosjektet, spesielt i forbindelse med aktiviteter for eldre. Det var ikke bare restriksjoner 
som skapte utfordringer, men også den frykten som ble skapt hos målgruppen. Fra å ansees å være en 
ressurs, ble de i forbindelse med pandemien en ekstra utsatt gruppe. Likevel, når vi ser tilbake på 
2020, så kan vi vise til resultater, om enn på en litt annen måte enn tenkt. Samskapingsmetoden er 
blitt bedre forankret og digitale løsninger er blitt inkludert 
 
For Aktivitetsforum ble det i 2020 derfor viktig å fokusere på de fremtidige tilbudene, som igjen førte 
til at tenkt fremdriftsplan ble noe endret. Formål og visjonen til prosjektet er likevel ivaretatt. 
 
 
Det digitale møterom for Tromøy 
Samskapingsstrukturen har vist seg å være smidig og viktig, ikke minst det at vi ukentlig åpnet opp for 
et digitalt samtalerom på øya, der alle lag, foreninger, organisasjoner og menigheten aktivt deltok. Vi 
fikk her kartlagt behovet på øya, hva som ble gjort og sammen belyst mulige tiltak for å imøtekomme 
behov, da Norge stoppet opp. De eldres situasjon var mye i søkelyset gjennom media, men kartleg-
gingene gjennom det digitale møterommet viste at denne gruppen ble godt ivaretatt på Tromøy av 
familie, venner, kommune og de foreninger, lag, organisasjoner og menighet de hadde sin tilhørighet 
til. Prosjektets målgruppe ble derfor ikke direkte hovedfokus på det digitale samtalerommet, siden det 
fremkom at barn og unge var de som var mest utsatt, men indirekte ved å se på muligheter for dem å 
bidra inn mot barn og unge. Koblinger en til en, både fysisk og digitalt ble diskutert, men strandet med 
det formelle kravet om politiattest, som arbeid mot barn og unge setter.  
 
Det digitale samtalerommet bidro til at vi ble oppdatert om hva som ble gjort og hva som kunne gjøres 
innenfor de gitte begrensinger til enhver tid for sosial aktivitet på øya. Muligheter og begrensingene 
ble belyst fra flere sider, og de mange gode initiativ ble heiet frem, fra de små hverdagslige til de krea-
tive digitale løsninger. Det gjorde godt å snakke sammen, og det var imponerende å se kreativiteten 
og omtanken så mange viste, selv om frustrasjonen selvfølgelig var stor over alt det som ikke kunne 
gjøres. 
 

 Prosjekt Aktivitetsforum inviterte til 12 digitale samtalerom i 2020, kalt «Det digitale møterom 
for Tromøy». 

 «Det digitale møterom for Tromøy» videreføres månedlig eller oftere ved behov, og ansees 
som forløper til «Tromøyforum» jamfør modellen for samskapingsstrukturen. 

 «Det digitale møterom» var en effektiv måte å møtes på, slik at det vil fortsette i digital form 
selv om det åpnes opp for fysisk tilstedeværelse.  

 En digital møteplass, bidrar til en positiv nøytralitet og gjør det enklere for flere å delta, også 
de som av ulike årsaker ikke har mulighet for å forlate hjemmet. 
 
 

Faglig ressursgruppe – seniorer 
Prosjektet Aktivitetsforum har valgt en ressursbasert tilnærming for aktivitet og tiltak. Dette fordi vi 
ikke ønsker å stigmatisere grupper, men invitere inn til aktivitet basert på interesse. Dette har vi tro på 
er en god tilnærmingsmåte for å støtte opp om et av grunnkravene til prosjektet, som er å rette seg 
mot de grupper som er i faresonen for å bli ensomme.  
 
For å sikre at primærgruppen for prosjektet likevel blir ivaretatt, ble det i 2020 etablert en faglig res-
sursgruppe – seniorer. Denne gruppen er ment inn som en høringsgruppe, der alle tenkte aktiviteter 
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og tiltak som vil iverksettes, skal konfereres med denne gruppen.  
 
Den faglige ressursgruppen – seniorer, består av representanter fra frivillige organisasjoner, menighe-
ten, hjemmesykepleien, offentlige institusjoner for eldre og servicenæringen på Tromøy. Gruppen ble 
etablert 3. mars 2020, og viste stor interesse for å møtes videre. Møtet resulterte ikke bare med å bi-
dra inn til prosjektet med faglige råd, men det oppstod en interesse for videre samarbeid internt i 
gruppen.  Grunnet pandemien, ble videre møter satt på vent, slik at gruppen møttes på nytt først i ok-
tober.   
 

 Den faglige ressursgruppen – seniorer har hatt to møter i løpet av 2020 

 Den faglige ressursgruppen – seniorer konkluderte på sitt første møte, at det ikke var seniorer 
som var den gruppen som sto i faresonen for å bli ensomme på Tromøy, siden det frivillige 
engasjementet på øya fint ivaretar denne gruppen, i tillegg til familier og venner. Blant senio-
rer som står i faresonen for å bli ensomme på Tromøy, er en gruppe som velger dette selv el-
ler bør ivaretas av fagpersonell, ikke frivillige.  

 Den faglige ressursgruppen- seniorer pekte mer på gruppen fysisk og psykisk utviklingshem-
met, som den gruppen som står i faresonen for å bli ensomme eller føle på utenforskap på 
øya. 

 Den faglige ressursgruppen – seniorer planla videre møter rundt hos hverandre, for å bli bedre 
kjent med hva hver enkelt gjør.  

 Den faglige ressursgruppen – seniorer fremmet viktigheten av et bedre kollektivtransporttil-
bud på øya, knyttet til hverdagsfriheten for denne gruppen. De små møtene på bussen og mu-
ligheter for å kunne ta en tilfeldig kaffe med en bekjent, ble fremmet som viktig sosiale møte-
plasser. 

 Den faglige ressursgruppen – seniorer sikret at den første planlagte historiske stien som vil bli 
etablert, vil starte ved Røde Kors huset og Bo- og Omsorgssenteret ved Færvik, slik at pårø-
rende/ansatte kan benytte seg av tilbudet sammen med beboerne. 

 
Verdien av å ha etablert en faglig ressursgruppe, som høringsinstans er stor, for å trygge prosjektleder 
i utarbeidelse av de videre aktiviteter og tiltak indirekte rettet mot målgruppen. Det at det tydelig sig-
naliseres at seniorer på Tromøy mer anses som ressurs, enn en sårbar gruppe, styrker bare prosjektets 
grunnide om at sammen bidrar vi til en positiv samfunnsutvikling på øya. Prosjektet vil derfor fortsatt 
vektlegge samarbeide på tvers av generasjoner, og inkludere også innsats rettet mot gruppen fysisk og 
psykisk utviklingshemmet i sitt arbeid. 
 
 
Arbeidsgrupper, som arbeider for å etablere konkrete møteplasser 
Året 2020 startet med gode tanker om et aktivt år for å sette de konkret tiltak ut i handling. Grunnet 
målgruppen, som selv om restriksjoner for sosiale møteplasser åpnet seg noe, likevel var reserverte 
for å møtes, ble konkrete møteplasser fortsatt satt på vent høsten 2020. Likevel ble det arbeidet for at 
den dagen det igjen ville være trygt og mulig, skulle det være raskt å starte opp. Med bakgrunn i lokal-
samfunnets innspill på folkemøter og det digitale møterom ble arbeidsgrupper innen kollektivtrans-
port, historie og kultur startet opp samtidig som at det ble invitert til samarbeid rundt sommeraktivite-
ter for barn og unge og matservering knyttet til lokale møteplasser. Følgende modell gir et oversikts-
bilde over fokusområdene 2020, inklusiv nettverkene som kobles til:  
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Andre ressurser/nettverk som er knyttet til prosjektet er:  

- Styringsgruppen for prosjektet 

- Følgeforskning 

- Forskningsprosjektet MEDSAM 

- UiA 

- FN sambandet Sør 

  

Vår arbeidsmåte i arbeidsgruppene er: 
- Fokus/mål: Skape sosiale åpne møteplasser på tvers av generasjoner, på en litt ny måte 

- Overliggende fokus: FNs bærekraftsmål 

- Metode: Samskaping og ABCD-metoden *  

- Mandat: Gjøre det som folk på Tromøy ønsker  

 

* ABCD kommer av det engelske Asset-Based Community Development og oversettes gjerne til ABCD-metoden. Den ble utviklet av pro-

fessorene John McKnight og Jody Kretzmann i Chicago, som i 1996 stiftet Asset-Based Community Development Institute ved North-

western University. Instituttet beskriver ABCD som en strategi for bærekraftig lokaldrevet samfunnsutvikling. Hovedtrekkene består i å 

identifisere og mobilisere allerede eksisterende, ofte underkjente, lokale ressurser og ta de i bruk på nye måter. Lokalbefolkningen skal 

involveres gjennom hele prosessen og fokuset ligger på lokalsamfunnets styrker, heller enn negative aspekter og utfordringer. 
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Arbeidsgruppe kollektivtransport 
Arbeidsgruppen knyttet til kollektivtransport på Tromøy oppstod på bakgrunn av lokalsamfunnets inn-
spill i folkemøtene der det kom frem at dagens kollektivtransporttilbud på øya ikke dekker behovet og 
begrenser sårbare grupper for å delta i sosial aktivitet. Et bedre kollektivtransporttilbud ville bidra til 
en økt hverdagsfrihet for alle generasjoner, og dermed være en viktig faktor for å motvirke ensomhet 
og utenforskap. På dette grunnlaget har arbeidsgruppen møttes jevnlig siden høsten 2019. Arbeidet 
har resultert i vedlagt arbeidsdokument, som ligger til grunn for videre utvikling og progresjon for å nå 
målet. Dette er et omfattende område, som krever et godt integrert og forankret samarbeid med 
blant annet Arendal kommune, Agder Fylkeskommune og Agder kollektivtransport (AKT). Forankrings-
arbeidet inn mot både kommunen og Agder kollektivtransport var det som høsten 2020 stod i fokus.  

 Arbeidsgruppen har hatt 11 møter.  

 Enkelte medlemmer av arbeidsgruppen, følgeforsker og prosjektleder har hatt 3 møter med 
Arendal kommune og ett møte med AKT. 

 Arbeidsgruppen har utarbeidet et grundig dokument, som viser behov og muligheter til for-
bedring av kollektivtransporttilbudet på Tromøy.  

 Arbeidsdokumentet utarbeidet av arbeidsgruppen lå til grunn for søknaden «Smart mobilitet i 
spredt bebygde områder» som Arendal kommune sendte inn til Miljødirektoratets tilskudd-
ordning «Klimasats» februar 2020. Søknaden ble avslått sommeren 2020, med begrunnelse 
om at kommunens ansvar inn var for liten. Prosjektet i seg selv var det ingen kommentar til. 
Arbeidsgruppen har derfor fortsatt sitt arbeid, for å få prosjektet bedre forankret i Arendal 
kommune og AKT. 

 Arbeidsgruppen hadde møte med AKT, med fokus på en forprosjektsøknad, for å se på mulig-
heter for å søke tilskuddsordningen Forskningsmobilisering Agder. Grunnet selskapets øvrige 
utfordringer knyttet til pandemien, har man ikke kunnet prioritere en slik søknad nå.  

 Erfaringen er at arbeidet med et bedre kollektivtransporttilbud på Tromøy er et stort og om-
fattende arbeid som ikke kan ivaretas av frivilligsentralen. Arbeidet videre vil betinges av at 
det blir innvilget støtte til en prosjektleder som kan ivareta arbeidet videre, tilknyttet AKT eller 
Arendal kommune. Tromøy Frivilligsentrals rolle videre vil være å tilrettelegge for samska-
pingsprosessen med lokalsamfunnet på Tromøy. 
  

Parallelt arbeides det med en alternativ digital app-løsning, basert på Fortet SMS sin transportløsning 
for å koordinere frivillig transport av personer som har utfordringer med å komme seg til sosiale aktivi-
teter. Vi ønsker her å se på muligheten for at dette kan være en mulighet for å bedre transportutford-
ringen til og fra aktiviteter for eldre og unge ved hjelp av frivillige.  Aktivitetsforum er i dialog med 
Tromøy Røde Kors for å se på om de ønsker å være med. Det er ikke naturlig at dette prosjektet kan 
igangsettes før etter sommeren 2020 grunnet pandemien. 
 
 
Arbeidsgruppe historiske stier og steder 
Første folkemøte våren 2019, viste at det var stor interesse for mer lett tilgjengelig info og kunnskap 
om historiske stier og steder på Tromøy. Dette for å kombinere folkehelse med lokal tilhørighet, spesi-
elt med tanke på innflyttere. Det ble derfor invitert til et nytt folkemøte, med tema «Tromøys kultur-
historie – stier og steder», for å utdype dette. Det ble organisert en workshop med deltakerne om 
hvordan man kan løse oppgaven, hvilke ressurser som kreves og hvilke aktører det ville være naturlig å 
samarbeide med. Innspillene som har kommet inn gjennom folkemøtene, ligger til grunn for det vi-
dere arbeidet.  
 
Prosjektleder hadde innledende møter med Friluftsrådet Sør og leder for Tromøy historielag, på star-
ten året, med tanke på å få etablert en arbeidsgruppe for tema «Tromøy kulturhistorie – stier og ste-
der». Friluftsrådet Sør startet parallelt sitt arbeid med Kyststien på Tromøy, og vi samarbeidet om et 
åpent informasjonsmøte med rom for diskusjon i etterkant. Kyststien, med tilknyttet historiske stier og 
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steder på Tromøy, vil kunne være et fint utgangspunkt for arbeidet til arbeidsgruppen. Skilting av stier 
og steder vil bli gjort i henhold til lover og regler knyttet til dette.  
 
Tromøy historielag var positive for å bli med i arbeidet. Arbeidet med å etablere arbeidsgruppen stop-
pet opp da Norge stengte ned, men tråden ble tatt opp igjen høsten 2020.  

 Prosjektleder hadde i september innledende møter med styret for Historielaget som var me-
get positive til å starte opp arbeidet med historiske stier og steder. Første sti som ble valgt var 
tilknyttet området rundt Roligheden skole. Det ble enighet om å utarbeide tekst og bilder, 
som kunne presenteres på Historielagets årsmøte 17. november. Dette ble utsatt grunnet 
pandemien. 

 Prosjektleder og nestleder i Tromøy historielag hadde møte med Friluftsrådet sør, som ville 
bidra inn i arbeidet 

 Arbeidsgruppen ble etablert i oktober, der representanter fra Speidergruppen 2, frivilligsen-
tralens styre og historielaget var med.  
 

Et godt forarbeid er blitt lagt, og åpning av den historiske turstien knyttet til området rundt Roligheden 
skole, vil åpnes våren 2021. Det sentrale i arbeidet er Frivilligsentralen gjennom Aktivitetsforum har 
kunnet ta utgangspunkt i lokalsamfunnets egne ønsker og legge til rette for at ulike aktører kommer 
sammen og i samarbeid løser oppgaven.   

 
 
Arbeidsgruppe kultur  
Kultur er et stort område, og som var et klart ønske fra «folkemøte januar 2019» om å få et bredere 
kulturtilbud på øya. Det nye Grendehuset bidrar blant annet til gode muligheter for å skape sosiale 
møteplasser på tvers av generasjoner. 
 
Arbeidet innen kultur kan sees på todelt, der frivilligsentralen på den ene siden inviterer inn til et sam-
arbeid som bygger på det som alt eksisterer, parallelt som det vurderes å utarbeide en søknad for et 
større flerårig prosjekt.  
 
Det ble enighet om å teste ut en liten arbeidsgruppe, fremfor at det inviteres inn bredt i starten, som 
kunne sette retning for arbeidet med kultur, for deretter siden invitere flere inn i samskapingsproses-
sen. Dette fordi kulturområdet er så omfattende, slik at en mindre gruppe vil kunne være mer hen-
siktsmessig i starten for å legge retning og dermed få raskere resultater.  
 
Arbeidsgruppen hadde sitt første møte 15. september, det følgende tanker ble løftet inn:  
 

• Folkekultur – gjøre det folk vil ha og være med på 
• Spille på det vi har på Tromøy av engasjement, historie og steder: Korps, menighet, skole, Can-

vas, Studio Spornes etc 
• Se muligheter i den nye skolens Grendehus, men ikke bli en konkurrent, spille på lag på tvers 

av generasjoner 
• Det historiske spillet om Dronning Åsa, settes opp hver St. Hans helg for å styrke samarbeid på 

tvers, skape en møteplass for alle og forsterke lokal tilhørighet. 
• Kombinere kultur med steder/historie på øya, Pusnes, Bratteklev Skibsværft og S. H. Smith Sø-

rensens samlinger 
 
Prosjektleder arbeidet videre med innspillene, for å undersøke interesse for deltakelse blant folk, samt 
muligheter for å sette opp et historisk spill. Responsen var meget positiv og arbeidet vil følges videre 
opp i 2021.  
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Arbeidsgruppen mat 
Frivilligsentralens/Prosjektleders engasjement inn her, var med tanke på at grendehusdelen til den nye 
skolen skulle kunne ha et godt tilbud for all aktivitet. Ved oppstart høsten 2019, var også tanken at 
kantinedrift ville kunne sikre en videreutvikling av de eksisterende møteplassene som frivilligsentralen 
hadde ansvaret for. En god kantinedrift, ville også være til stor hjelp for fritidsforum og andre aktivite-
ter. 
 
Prosjektleder engasjerte seg inn for å imøtekomme: 
 

 Fokus/mål: skape og videreutvikle sosiale åpne møteplasser på tvers av generasjoner, på en 
litt ny måte rundt et måltid mat, uten profittfokus. Sikre at dette skulle bli et tilbud alle kunne 
benytte seg av.  

 Overliggende fokus: FNs bærekraftsmål, inspirere til at mat produseres i tråd med bærekrafts-
målene. 

 Metode: samskaping, inviterte inn samtlige aktører som kunne ha interesse av god kantine-
drift, enten for å kjøpe tjenester eller for å bidra inn med kompetanse/ressurser 

 Mandat: gjøre det som folk på Tromøy ønsker: sikre sunn og god mat for alle generasjoner vik-
tig 
 
 

Det ble kalt inn til et møte mai måned, der også Arendal eiendom og hygiene- og desinfiseringsperso-
nell var tilstede, i tillegg til skolen og fritidsforum. I tillegg til selvfølgelig drift av kantine for skolen, så 
var Arendal eiendom også opptatt av hvordan grendehusdelen kunne bli benyttet bedre. Prosjektleder 
løftet her inn viktigheten av å spille på lag med lokale aktører, både næringsliv og frivillige lag, fore-
ninger og organisasjoner.   
 
Møtet vi skulle ha med lokalt næringsliv før sommeren ble noe amputert, siden de fleste var i full opp-
start for sommerens aktivitet, etter lang tid uten drift.  
 
Prosjektleder var i dialog med Arendal Eiendom og skolen, om at de først må finne en god driftsløsning 
for kantinen, før eksterne aktører trekkes inn. Det ble ikke funnet noen løsning her i løpet av 2020, 
men vil bli fulgt opp i 2021. 
 
Tanker knyttet til muligheter for mat i tråd med FNs bærekraftsmål og helsegevinst, er selvfølgelig 
også knyttet til kompetanseheving og bevisstgjøring gjennom temadager, matkurs og smaksprøver. 
Næringslivet er villige til å samarbeide med skolen og frivillige aktører om matundervisning etc. Det er 
også mange muligheter for sosiale møteplasser på tvers av organisasjoner og generasjoner knyttet til 
mat, men grunnet pandemien ble det bestemt å legge dette arbeidet på vent. 
 
 
Sandnes Aktivitetspark 
Prosjektleder bidro inn i arbeidet med å få etablert et nærmiljøanlegg knyttet til oppvekstområdet 
Sandnes, der samskapingsmetoden ble benyttet. Dette gav gode resultater og det ble etablert et sam-
arbeid for å etablere et sted som åpner for sosiale møter på tvers av generasjoner. Samskapingsmeto-
den bidro til et økt engasjement og et godt samarbeid mellom Aktivitetsforum, FAU, Sandnes Skole, 
Arendal Kommune og Gjensidige Stiftelsen, slik at aktivitetsparken, som et nærmiljøtiltak, blir en reali-
tet. Spaden ble satt i jorden i slutten av 2020 og Aktivitetsparken forventes å stå klar før sommeren 
2021. 
 
- 
Følgeforskning 
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Følgeforskningen i prosjektet har vært i regi av NORCE Norwegian Research Centre. I løpet av 2020 har 
forskerne drevet følgeforskning i form av blant annet deltakelse i interne og eksterne møter, tett dia-
log med prosjektleder og frivilligsentralens styre, samt deltakelse i styringsgruppen for prosjektet. Ut-
over dette har forskerne gjennomført 5 intervjuer med ressurspersoner på Tromøy for å gi prosjektet 
bedre kunnskap om lokale sosiale nettverk, demografiske forskjeller, gamle feider og andre forhold i 
lokalsamfunnet som det er viktig for Aktivitetsforum å kjenne til. Videre har forskerne startet med in-
tervjuer av eksterne samarbeidspartnere i prosjektet for å evaluere erfaringer i prosjektet. Funnene vil 
presenteres i en forskningsrapport i NORCE sin rapportserie i løpet av 2021.  
 
 
Oppsummert  
Gjennomgangen av aktivitetene ovenfor viser at de fleste fokusområder som Aktivitetsforum skal 
dekke har hatt aktivitet i 2020 til tross for en krevende situasjon. Det er svært positivt at vi kan bruke 
2021 på en ferdigstillelse av prosjektet.  
 
Prosjektets mål om å etablere en samskapingsstruktur har til tross for begrensingene koronasituasjo-
nen medførte, vist at den har et stort potensiale for å tilrettelegge for samarbeid rundt møteplasser 
på tvers av generasjoner på øya. Modellen innebærer at arbeidsgruppene på ulike innsatsområder blir 
etablert med en åpen agenda uten at aktiviteter er definert på forhånd. Arbeidsgruppene har føringer 
om målet: skape sosiale møteplasser på tvers av generasjoner, samt oppfordring til samskaping. Ar-
beidsgruppene ble definert etter interesseområdene som framkom i Folkemøte 8. januar 2019. Det 
arbeides ut fra ABCD-metoden i samtlige arbeidsgrupper, slik at lokale ressurser identifisere og mobili-
sere og tas de i bruk på nye måter. Ekstern støtte trekkes deretter inn ved behov, for eksempel for å 
dekke kompetanse eller å se muligheter ekstern finansiering til større prosjekter. Dette har i all hoved-
sak fungert godt og bidratt til økt frivilligengasjement i et samskapingsperspektiv.   
 
 
Det er et betydelig overlapp mellom aktivitetene definert under Aktivitetsforum og de mål som styret 
har satt for Tromøy Frivilligsentral, noe som er positivt. Samskapingsmodellen som er utviklet i pro-
sjektet har en betydelig overføringsverdi til Tromøy Frivilligsentrals arbeid generelt. De ulike områdene 
vi engasjerer oss i, skal ha et interessefokus, mens de ulike behov ligger til grunn for engasjement.  
 
Samskapingsmetoden viser at gode, inkluderende prosesser gir de beste resultatene. Utfordringen kan 
ligge i at de konkrete tiltakene defineres av andre underveis uten at man på forhånd har definert tilta-
kene. Det er derfor en organisk prosess, som hele tiden endrer seg ut fra nye innspill som kommer inn- 
Målet er likevel klart, selv om resultatet ikke er gitt på forhånd: skape sosiale møteplasser, gjerne på 
tvers av generasjoner, for å motvirke ensomhet og utenforskap. Tromøy frivilligsentral ser derfor frem 
til å kunne invitere flere inn i dette arbeidet i 2021, og har stor tro på at samarbeid på tvers gjennom 
samskaping skaper synergieffekter og vil bidra til økt engasjement for en positiv samfunnsutvikling på 
Tromøy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


