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Strategi for områdesatsing i 
Fredrikstad 2021–2030  
 

 

Innledning 
Fredrikstad er et samfunn preget av tillit og trivsel, vakker natur, og et variert kulturtilbud. Men kommunen 
har også betydelige utfordringer med folkehelse og sosial bærekraft. Kommunen skårer dårligere enn 
landsgjennomsnittet på forhold som utdanning, sysselsetting og helse. I tillegg er utfordringene ujevnt 
geografisk fordelt innad i kommunen, og forskjellene er økende. Det vil si at Fredrikstad har områder med 
opphopning av levekårsutfordringer.  

Å bo i områder med store levekårsutfordringer kan påvirke menneskers livskvalitet og helse, og deres 
mulighet til å være aktive og deltagende i arbeidslivet og lokalsamfunnet. Familiens og nabolagets levekår 
har også betydning for barns utvikling, og kan få konsekvenser inn i voksen alder. 

Gjennom å skape gode nærmiljøer i områder med levekårsutfordringer kan vi kompensere for noen av de 
uheldige konsekvensene som dårlige levekår kan ha, og dermed bidra til å bryte den sosiale arven.  

Fredrikstad kommune, lokale organisasjoner, næringsaktører og innbyggere bidrar kontinuerlig til gode 
nærmiljøer for kommunens innbyggere. Likevel har noen områder så komplekse utfordringer at den 
generelle innsatsen ikke er nok for å bryte en negativ utvikling. I disse områdene kan Fredrikstad kommune 
supplere med områdesatsing. Gjennom områdesatsing bidrar vi til å mobilisere lokale ressurser og utvikle 
bærekraftige og gode lokalsamfunn. Lykkes vi med dette arbeidet kan vi forvente økt sosial mobilitet og en 
reduksjon i sosial ulikhet i helse, noe som vil ha store menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser. 

Fredrikstad kommune har over flere år gjort seg erfaringer med ulike former for områderettet innsats. 
Kommunen har blant annet mottatt midler fra Helsedirektoratet til å teste ut ulike metoder for medvirkning og 
kvalitativ datainnsamling. I tillegg tok bystyret initiativ til en revitalisering av Sellebakk torg i perioden 2015 til 
2018. Dette har gitt kommunen nyttig og viktig erfaring. For å utnytte potensialet som ligger i områdesatsing 
må arbeidet både være systematisk, og forankres på tvers av fag- og tjenesteområder. I forbindelse med 
Fredrikstad kommunes budsjett for 2018 vedtok bystyret å utvikle en Fredrikstadmodell for områderettet 
arbeid. Strategi for områdesatsing i Fredrikstad 2021–2030 svarer ut denne politiske bestillingen. 

Fredrikstads strategi for områdesatsing beskriver hvordan Fredrikstad kommune skal samarbeide med andre 
aktuelle aktører for å bidra til sosial bærekraft i levekårsutsatte områder. Arbeidet vil kreve samarbeid internt 
i kommunen, og med innbyggere, lokale organisasjoner og næringsaktører. Tilnærmingen er styrkebasert, 
noe som innebærer å fokusere på områdets positive erfaringer, ressurser og muligheter. Tiltakene som 
utvikles inkluderer ressursmobilisering, tjenesteutvikling og stedsutvikling.  

Strategien legger opp til en første fase med ressursmobilisering og kartlegging i utvalgte områder, over tre 
år. Dersom det i løpet av denne fasen avdekkes komplekse utfordringer som krever andre strategier, kan 
kommuneorganisasjonen velge å gå videre til fase 2 og 3, som, i tillegg til ressursmobilisering, også 
inkluderer tjenesteutvikling og stedsutvikling. 

Dokumentet beskriver folkehelse og sosial bærekraft, begrunnelsen for områdesatsing i Fredrikstad, 
forventede gevinster, og den praktiske organiseringen og gjennomføringen.  

Strategien baserer seg på kunnskap og erfaringer fra Husbankens program for områdeløft og lignende 
satsinger, fra nasjonale og internasjonale erfaringer med styrkebasert lokalsamfunnsutvikling, og fra 
Fredrikstad kommunes egne prosjekter. 
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Folkehelse, levekår og sosial bærekraft 
 

FOLKEHELSE I FREDRIKSTAD 
Fredrikstad er en kommune rik på historiske-, kulturelle- og landskapsmessige ressurser. Kommunen har 
godt over 80 000 innbyggere, som alle bidrar med ulike styrker, kvaliteter og ferdigheter. Fredrikstad skårer 
bedre enn landsgjennomsnittet på tillit, trygghet og trivsel. Tillit er en forutsetning for sosiale nettverk, og en 
avgjørende ingrediens i et velfungerende samfunn. Trivsel har positive konsekvenser for sosiale relasjoner, 
og psykisk og fysisk helse. Dette er ressurser som vi må ta vare på og benytte oss av. 

Samtidig har Fredrikstad betydelige utfordringer med levekår. Kommunen skårer dårligere enn 
landsgjennomsnittet på flere grunnleggende levekårsindikatorer, deriblant utdanning, sysselsetting og uføre. 
Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet som helhet. Det 
samme gjelder frafall i videregående opplæring. I tillegg har kommunen lavere barnehagedeltagelse 
generelt, og for minoritetsspråklige spesielt, samt en høyere forekomst av en rekke sykdommer. 
Utfordringene har konsekvenser for menneskene og deres liv, og for samfunnets økonomiske og sosiale 
bærekraft. 

Sosial bærekraft handler om å få sosiale strukturer og relasjoner mellom innbyggere og andre ressurser i et 
område til å vare over tid. Det omhandler både fysisk og sosialt miljø, blant annet gjennom å tilrettelegge for 
stabilitet, samhørighet, påvirkningsmulighet, trygghet, stolthet og et godt tjeneste- og servicetilbud som 
kommer alle innbyggere til gode. 

Det er flere årsaker til høy forekomst av levekårsutfordringer i Fredrikstad. Mye henger sammen med 
nedarvede sosiale strukturer, samt næringsstrukturer i kommunen og i resten av gamle Østfold. Det er en 
klar sammenheng mellom foreldrenes sosioøkonomiske status og barnas sosioøkonomiske status når de 
selv blir voksne. Et viktig arbeid for sosial bærekraft er å etablere strukturer som kan bidra til å bryte den 
sosial arven.  

 

FORSKJELLER I LEVEKÅR MELLOM OMRÅDER 
Fredrikstad kommune kartlegger annethvert år hvordan levekår er geografisk fordelt innad i kommunen. 
Kartleggingen er en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel, et hjelpemiddel i arbeidet med å nå 
overordnede samfunnsmål, og et ledd i å følge folkehelselovens krav om kommunal helseoversikt.  

Kartleggingen viser blant annet andelen innbyggere med lav utdanning eller lav inntekt som mottar 
sosialhjelp, eller er arbeidsledige. Den viser også andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn, samt 
utflyttinger. Kartleggingen har nå blitt gjennomført fire ganger, og viser hver gang store og økende 
geografiske forskjeller. Et hovedtrekk er at flere sentrumsnære soner langs elveløpene kommer dårligere ut 
enn resten av kommunen. Som eksempel bor 4,1 prosent av barna på Ambjørnrød/Veum i husholdninger 
med lavinntekt (EU 60), mens tallet for Holmen/Seut er 44,5 prosent. Noen områder i Fredrikstad utpeker 
seg med høy konsentrasjon av levekårsutfordringer.  

For å få et reelt bilde av et områdes utfordringer og ressurser er det viktig å supplere med kunnskap fra 
andre kilder, ikke minst med innbyggernes egne vurderinger. I 2015 ble det gjennomført en 
spørreundersøkelse i to av kommunens levekårsutsatte områder, Holmen/Seut og Sellebakk. Undersøkelsen 
viste blant annet at de fleste trivdes godt og følte tilhørighet til sine nærområder. Både voksne og 
ungdommer oppga at de ønsket å engasjere seg mer i frivillig arbeid. Innen de yngste aldersgruppene 
rapporterte flere at de manglet møteplasser i sitt nærområde, at de var utrygge og ofte følte seg alene. Selv 
om rapporten nyanserte bildet fra levekårskartleggingen og ga grunn til optimisme, viser den samtidig at 
utfordringene i utsatte områder i Fredrikstad er reelle og sammensatte.   
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DET GODE NÆRMILJØET 
Helse og livskvalitet skapes der mennesker bor og lever sine liv. Sammen med familie, venner, barnehage, 
skole og fritid, utgjør nærmiljøet en av de viktigste oppvekstarenaene for barn og unge.  

Nærmiljøet påvirker mennesker, både gjennom de fysiske omgivelsene, det sosiale miljøet og tjenestene 
som tilbys i området. Til en viss grad er det individuelt hva man setter pris på og ønsker av et nærmiljø. Det 
kan variere ut fra interesser og livsfase. Samtidig viser forskning at visse nærmiljøkvaliteter har en positiv 
påvirkning på helse og trivsel, uavhengig av personlige preferanser. 

Av fysiske forhold spiller ren luft, lite støv, rent vann og rent miljø avgjørende roller. Fysisk miljø kan også 
tilrettelegge for sosial omgang, lek, aktivitet og rekreasjon, samt opplevelsen av tillit, trygghet, fellesskap og 
estetikk. Lekeplasser og møteplasser på tvers, sykkel- og gangstier, grøntarealer, belysning og appellerende 
utearealer er eksempler på fysiske forhold som har en positiv påvirkning på helse og livskvalitet. I tillegg 
setter mange innbyggere pris på tilgang til nærings-, kultur- og servicetilbud som butikker, barnehage, skole, 
kino, bibliotek, ungdomsklubb, treningssenter og kafé.  

Gode og rimelige fritidstilbud i nærmiljøet kan fremme relasjoner, og hindre at noen blir stående utenfor. 
Fritidstilbud som utformes på en slik måte at de er tilgjengelig for alle, bidrar til relasjoner på tvers av 
grupperinger og til en utjevning av sosial ulikhet i helse. For å skape mangfold, variasjon og inkludering er 
flerbruk og samlokalisering nøkkelord.  

Nærmiljøet kan også være en arena for å oppleve samhørighet, påvirkningsmulighet, deltagelse og mestring. 
Muligheten til å ta en aktiv rolle i utviklingen av sitt nærmiljø skaper ofte bedre løsninger, men ikke minst 
positiv mestringsforventning, tilhørighet og sosialt lim.  

 



7 Strategi for områdesatsing i Fredrikstad 2021–2030 

 
 

Å VOKSE OPP I LEVEKÅRSUTSATTE OMRÅDER 
Forskning viser at det å bo og vokse opp i områder med levekårsutfordringer ikke bare preger opplevelsen 
og mulighetene der og da, men også kan påvirke livssjanser senere i livet, gjennom utdanning, sysselsetting 
og helse. Blant annet ser man at barn og unge som vokser opp i utsatte områder oftere har færre gode 
rollemodeller, lavere ambisjonsnivå, og dårligere forutsetninger for å lykkes i utdanningssystemet. Området 
man vokser opp i påvirker altså barn og unges sosiale mobilitet.  

En skjev fordeling av sosiale utfordringer i en kommune er spesielt problematisk når det i tillegg er 
systematiske kvalitetsforskjeller mellom områder, altså hvis de sosiale utfordringene er kombinert med 
fysiske eller strukturelle utfordringer.  

Området og de kollektive ressursene er av størst betydning for mennesker med en lav aksjonsradius, som 
barn, eldre, mennesker med redusert mobilitet og mennesker med færre ressurser og valgmuligheter. 
Ungdom fra hjem med levekårsutfordringer oppholder seg mer utenfor hjemmet enn annen ungdom, og blir 
dermed mer preget av sitt nærmiljø. For barn er familien den klart viktigste arenaen, men et godt nærmiljø 
kan til en viss grad kompensere for manglende ressurser i hjemmet, gjennom å tilby gode og trygge sosiale 
arenaer.  
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Hva kan vi gjøre med levekårsutfordringene? 
 

STYRKE SOSIAL BÆREKRAFT 
Gode nærmiljøer er et resultat av en rekke faktorer innen ulike samfunnsområder. Kommunen har blant 
annet fokus på kvalitet i skoler og barnehager, lekeplasser og nærmiljøanlegg, kulturtilbud og sosiale 
møteplasser, belysning og appellerende utearealer i alle nærmiljøer.  

Gjennom folkehelseloven og kommunedelplan for folkehelse (2015–2018/2026) er kommunen forpliktet til å 
ta hensyn til folkehelse i alle samfunnssektorer. Det innebærer at hele kommunen vurderer hvilke 
konsekvenser planer og tiltak vil få for befolkningens helse, og for fordelingen av helse utfra sosioøkonomisk 
status. I tillegg er det politisk vedtatt at resultatene fra levekårskartleggingen skal legges til grunn i 
kommunens utvikling av planer og tiltak. Det innebærer at samtlige sektorer i kommunen skal ta også 
geografiske hensyn når det gjelder fordeling av ressurser. Forebygging, universelle tiltak og en god bolig- og 
arealpolitikk er avgjørende for å bedre befolkningens levekår og helse. 

I Fredrikstad bidrar lokalsamfunnsmodellen til lokaldemokrati, tillit, sosiale nettverk, og ressursmobilisering i 
kommunens 22 lokalsamfunn. I lokalsamfunnsutvalgene sitter representanter fra lag, foreninger, skoler og 
enkeltpersoner som ildsjeler i nærmiljøet. Modellen gir aktive og engasjerte borgere, og bidrar til trygge og 
rause lokalsamfunn. Lokalsamfunnsutvalgene er en viktig arena for medvirkning, og et etablert bindeledd 
mellom de enkelte lokalsamfunnsområdene og kommunen. Det bidrar til åpen dialog mellom innbyggere, 
folkevalgte og administrasjon.  
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ØKT INNSATS I LEVEKÅRSUTSATTE OMRÅDER  
Til tross for gode universelle tjenester og tiltak har noen av kommunens områder så store og sammensatte 
utfordringer at det kreves systematisk arbeid for å snu den negative utviklingen. Gjennom områdesatsing 
kan kommunen jobbe med økt innsats, på tvers av fag og tradisjonelle skillelinjer. Arbeidet kan innrettes 
etter tre strategier; ressursmobilisering, tjenesteutvikling og stedsutvikling. Hva vi oppnår gjennom 
områdesatsing, er avhengig av hvilke strategier vi benytter.  

Asset Based Community Development (ABCD) er en form for ressursmobilisering som handler om å se og 
samspille med ressursene i et område for å styrke områdets utviklingskapasitet, samtidig som det gir 
deltakerne mestringsopplevelser og troen på egne evner. Det handler i stor grad om å kartlegge og 
aktivisere nærmiljøkvaliteter, og gjøre disse tilgjengelige for innbyggerne.  

Ressursmobilisering baserer seg på to grunnleggende antagelser: 

1. Alle mennesker og sosiale systemer er rike på ressurser.  
2. Man lykkes best i å løse problemer og skape forbedringer hos enkeltpersoner, grupper og 

organisasjoner ved å ta utgangspunkt i disse ressursene. 

Det finnes mange ulike former for ressurser i et lokalsamfunn. Det kan være menneskene som bor der, 
deres interesser, engasjement, ferdigheter og nettverk. Det kan være bygninger, møteplasser, naturen, 
organisasjonslivet, næringsaktører eller økonomiske ressurser.  

Ressursmobilisering kan blant annet bidra til: 

- økt lokaldemokrati 
- å motvirke utenforskap og sosial ekskludering 
- myndiggjøring av enkeltindivider, grupper og lokalsamfunn 
- mobilisering av lokale ressurser og energi  
- lokalt eierskap og styrket evne til å utvikle bærekraftige prosesser. 

 

Dette kan ha direkte innvirkning på innbyggerne og deres helse.  

Det ligger også i tilnærmingen å løfte fram det som er bra, og det som fungerer godt ved et område. Dersom 
innbyggere har en negativ opplevelse av sitt eget område kan det i seg selv være problematisk, da 
mennesker har en tendens til å identifisere seg med området de bor i. Gjennom å mobilisere ressurser, og 
samtidig fokusere på det som er positivt, kan denne oppfattelsen endres.  

Innen områdesatsing handler tjenesteutvikling om å videreutvikle tjenester sånn at de blir så nyttige, 
brukervennlige, attraktive og effektive som mulig, gjerne gjennom å se flere tjenester i sammenheng. 
Tjenestene vil oppleves som mer tilgjengelige, helhetlige og av høyere kvalitet, samtidig som det minsker 
offentlige kostnader.  

Stedsutvikling handler om fysisk utforming og forbedring av lokalsamfunnet, med utgangspunkt i 
eksisterende kvaliteter. Fysiske tiltak er lett synlige, og bidrar til å gi innbyggerne en følelse av å bli satset 
på. Fysiske forbedringer kan påvirke opplevelsen av trygghet og tillit, og bidra til at det fysiske og sosiale 
aktivitetsnivået øker, blant annet gjennom å tilrettelegge for sykkel- og gangstier, og attraktive møteplasser. 

Felles for samtlige strategier er at de kan bidra til å endre noen av strukturene og systemene som former 
menneskers liv. Områdesatsing løser ikke levekårsproblematikken i Fredrikstad, eller utfordringer med barn i 
lavinntektsfamilier, men kan dempe de negative konsekvensene dårlige levekår kan ha. Arbeidet kan altså 
bidra til å bryte koblingen mellom det å ha levekårsutfordringer og det å ha helseutfordringer. 

Alle levekårsutsatte områder i Fredrikstad inngår i skolekretser med en relativt variert sosial sammensetning. 
Det er viktig å jobbe for å opprettholde denne sosiale variasjonen, da dette kan bidra til sosial mobilitet, og 
dermed bidra til å bryte den sosiale arven. Ved å tilføre eller mobilisere nærmiljøkvaliteter kan flere med 
høyere sosioøkonomisk status ønske å bli boende i områdene. Dette vil føre til en opprettholdelse av en 
variert sosial sammensetning, som igjen vil være positivt for mennesker med lavere sosioøkonomisk status. 
Et sosialt sammensatt nabolag kan bidra til at barn fra familier med levekårsutfordringer utvikler høyere 
ambisjoner og prestasjoner enn de ellers ville gjort. 
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For økt sosial variasjon og en jevnere fordeling av levekårsutfordringer i kommunen, holder det ikke med 
områdesatsing i levekårsutsatte områder. Problematikken må bekjempes gjennom velferdspolitikk, bolig- og 
arealpolitikk og generell byutvikling. Områderettet arbeid kan derimot bidra til å opprettholde den sosiale 
miksen som allerede finnes der, gjennom å styrke nærmiljøkvaliteter. Det kan på den måten bidra til å snu, 
eller bremse, en negativ utvikling i levekårsutsatte områder. 

Dersom vi jobber aktivt med å bedre omdømmet til utsatte områder, blant annet gjennom media, er det 
samtidig en viss sjanse for at dette vil påvirke boligprisene, som i sin tur i ytterste konsekvens vil presse 
mennesker med lav inntekt ut av området. I Oslo har vi blant annet sett dette fenomenet, kalt gentrifisering, 
på Grünerløkka, Tøyen og i Gamlebyen. 

 

Områdesatsing i Fredrikstad 
OVERORDNET MÅL  
Områdesatsing i Fredrikstad har som hovedmål å bidra til kommuneplanens målsetting om at Fredrikstad er 
et godt sted å leve, hvor alle kan ta gode valg og oppleve mestring. 

Gjennom områdesatsing skal vi jobbe for å nå følgende delmål i Kommuneplanen Fredrikstad mot 2030: 

 Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og trivsel.  

 Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og inkludering.  

 Alle bor godt, i rause og aktive lokalsamfunn. 

I tråd med systematikken for områdesatsing i Fredrikstad, defineres konkrete mål for ulike områder og faser.  
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SJU PRINSIPPER 
På veien mot en strategi for områdesatsing, ble det i kultur- og miljøutvalget i desember 2017 vedtatt sju 
prinsipper som skulle være førende for områdesatsinger i Fredrikstad (PS 81/17). Prinsippene bygger i stor 
grad på erfaringer fra områdesatsinger andre steder i landet, spesielt i Groruddalen i Oslo. Innholdet i de sju 
prinsippene er integrert i systematikken som foreslås i denne strategien. 

Områdesatsing i Fredrikstad kommune skal være helhetlig, tverrfaglig og koordinert. Arbeidet skal utføres 
systematisk, det skal baseres på erfaringer og kunnskaper fra lignende satsinger, og tilnærmingen skal være 
mulighetsorientert og styrkebasert.  

Satsingen kan styrke fysiske og sosiale kvaliteter og offentlige tjenester. Innsatsen er tidsbegrenset, men 
med langsiktige resultater. Medvirkning og ressursmobilisering står sentralt i satsingen, og det skal være rom 
for prøving og feiling. 
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Områdesatsing i praksis 
 

For å sikre en helhetlig og systematisk tilnærming til arbeidet i levekårsutsatte områder legges det opp til en 
systematisk tilnærming, bestående av en beskrivelse av organiseringen, og et forløp fordelt på tre faser og 
13 steg.  

Den første fasen består av valg av områder, og ressursmobilisering og kartlegging over minst tre år. Dersom 
det avdekkes utfordringer som krever en bredere og mer omfattende innsats, kan det være relevant å gå 
videre med fase 2 og 3, som inneholder tjenesteutvikling og stedsutvikling.  

Nedenfor følger en beskrivelse av hovedinnholdet i de ulike stegene, samt organisering av de ulike fasene. 

 

FASE 1 

 

 

Valg av geografiske områder 
Det første steget er å velge geografiske områder hvor satsingen skal gjennomføres. Dette krever god 
kunnskap om nærområder i kommunen.  

Gjennom levekårskartleggingen har kommunen tilgang til demografiske og sosioøkonomisk data, som 
befolkningssammensetning, sysselsettingsandel, utdanning, inntekt og trygdeytelser. Kommunen har også 
data tilgjengelig gjennom spørreundersøkelser som elevundersøkelsen, Ungdata og 
befolkningsundersøkelser.  

Denne statistikken er viktige verktøy for utvelgelse av områder, samtidig som det må ses i sammenheng 
med annen kunnskap. Har området fysiske eller strukturelle utfordringer i tillegg til sosiale? Fysiske 
utfordringer kan være støy, dårlig vedlikehold, trafikale barrierer, få møteplasser eller dårlig tilgang på 
rekreasjonsområder. Strukturelle utfordringer kan for eksempel være nedleggelse av kommersielle tilbud 
eller kommunale tjenester, eller mye utflytting. Og hvordan opplever innbyggerne og lokale aktører selv sitt 
område? Hva opplever de som kvaliteter, muligheter og utfordringer?  

For å få et tydelig og reelt bilde av situasjonen kan det være nødvendig å innhente mer kunnskap, gjennom 
å sammenstille erfaringer fra lokale virksomheter og inkludere innbyggernes egne vurderinger. 

Prosessen for valg av områder kan variere fra satsing til satsing. I noen tilfeller kan det være områder som 
utpeker seg tydelig, i andre tilfeller ikke. Det kan også være utfordrende å avgjøre hvor den geografiske 
avgrensningen bør gå. På dette tidspunktet handler det om å trekke opp en foreløpig avgrensning, som kan 
justeres i samarbeid med innbyggerne etterhvert som man blir bedre kjent med området. I noen tilfeller kan 
det være relevant å operere med to geografiske avgrensninger; en avgrensning basert på 
statistikkgrunnlaget – utfordringsområdet, og et større område som utgjør innsatsområdet. Innsatsområdet 
bør ikke bare omfatte de mest utsatte nabolagene, men også inkludere nærliggende nabolag, dersom dette 
gir flere ressurser å spille på.  
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Organisering av fase 1 
I steg 2 starter arbeidet med organisering av fase 1. Dette er en dynamisk prosess, som fortsetter over i 
neste steg. I hvert av de geografiske områdene etableres det lokale kjernegrupper, bestående av 
innbyggere, lokale aktører fra næringsliv og frivillighet, lokale kommunale virksomheter, samt en 
representant fra Seksjon for kultur, miljø og byutvikling som fasiliterer arbeidet.  

Kommunens tverrsektorielle arbeidsgruppe for folkehelse og levekår fungerer som referansegruppe, og det 
etableres samarbeid med akademia etter behov.  

 

Ressursmobilisering og kartlegging 
Ressursmobilisering og kartlegging vil gjennomføres i tråd med den anerkjente tilnærmingen Asset Based 
Commuity Development (ABCD). ABCD er en prosess som starter der lokalsamfunnet identifiserer 
ressurser, ferdigheter og kapasiteter til innbyggere, frivillige organisasjoner og lokale institusjoner, og hvor 
siktemålet er å utløse engasjement for å jobbe mot felles skapte mål. Mulige resultater av dette arbeidet er 
beskrevet under avsnittet «økt innsats i levekårsutsatte områder». 

Nøkkelaktivitetene i en ABCD-prosess er å: 

1. Få oversikt over det som finnes av kapasitet og ressurser i det aktuelle området.  
2. Bygge relasjoner og forbindelser mellom innbyggere, og mellom innbyggere og viktige aktører i 

lokalsamfunnet.  
3. Mobilisere innbyggerne på en måte som fremmer selvorganisering og deltagelse, gjennom å dele 

kunnskap og identifisere felles interesser.  
4. Etablere en kjernegruppe av innbyggere og lokale aktører som, med utgangspunkt i den 

gjennomførte ressurskartleggingen, velger ut de sentrale områdene som man skal jobbe videre med. 
Kjernegruppa leder arbeidet med å lage en visjon og en plan for arbeidet. 

5. Trekke inn eksterne ressurser i den grad man har behov for det, og ikke innehar disse ressursene 
selv.  

Kartlegging av ressurser innebærer blant annet å få oversikt over områdets aktører og nøkkelpersoner. Dette 
kan være alt fra ildsjeler, organisasjoner, foreninger, næringsaktører, kommunale virksomheter, og private 
skoler og barnehager. Disse aktørene er viktige partnere i områdesatsingen, samtidig som de besitter nyttig 
kunnskap om både utfordringer og ressurser i området.  

Lokalsamfunnsutvalget bør spille en sentral rolle i arbeidet. Et av målene med lokalsamfunnsmodellen er å 
fremme trivsel, gode levekår og bærekraftig samfunnsutvikling i lokalsamfunnene. Dette gjør de gjennom å 
mobilisere til frivillighet, og skape flere møteplasser for folk som har lyst til å utvikle lokalsamfunnet sitt. 
Lokalsamfunnsutvalgene har også mye kunnskap om området, og er et etablert bindeledd mellom 
sivilsamfunn og kommune.  

På et tidlig tidspunkt gjennomføres det samtaler med et bredt spekter av innbyggere. Samtalene er 
styrkebaserte, og handler om hva innbyggerne liker med området, hvilke kvaliteter de setter pris på, hva de 
selv er opptatt av, og hvordan de eventuelt kunne tenke seg å bidra. Mennesker med felles, eller utfyllende, 
interesser og ressurser kobles sammen, slik at de kan samarbeide om å nå sine mål. I tilnærmingen ligger 
det også en bevisstgjøring av hva lokalsamfunnet kan få til uten hjelp, hva de kan samarbeide med andre 
om å få til, og hva eksterne aktører må bidra med. 

I tillegg til menneskelige og sosiale ressurser, kartlegges fysiske strukturer og kvaliteter. I dette arbeidet kan 
lokale krefter være til stor hjelp. Her beskrives viktige bygg, møteplasser som serveringssteder eller 
nærmiljøanlegg, kulturtilbud, offentlige tjenester og annet.  

I dennes samskapingsprosessen har både innbyggere, lokale aktører og kommuneorganisasjonen en rolle. 
Det er derfor viktig at det tilrettelegges for opplæring og dialog rundt ABCD-tilnærmingen, både i 
lokalsamfunnet, blant utøvere av ABCD og blant berørte ledere og ansatte i kommunen.  
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Evaluering og situasjonsbeskrivelse 
I tillegg til underveisevalueringer, gjennomføres en sluttevaluering etter tre år. Evalueringen består av flere 
deler. Seksjon for kultur, miljø og byutvikling skriver en rapport, som vektlegger både opplevde resultater og 
utfordringer/hindringer ved gjennomføringen av tilnærmingen. Rapporten inneholder også anbefalinger til 
videre ABCD-arbeid i kommunen. Det gjennomføres kvalitative intervjuer av deltakerne i prosjektet, som 
eventuelt suppleres med undersøkelser i større deler av befolkningen. 

Evalueringskriterier defineres i den innledende fasen av satsingen, i samarbeid med akademia. Dersom det 
lar seg gjøre, gjennomføres selve evaluering av eksterne. 

Rapporten og evalueringen ligger til grunn for en situasjonsbeskrivelse av områdene. Her beskrives 
oppnådde resultater, samt utfordringene og mulighetene i områdene, som har blitt avdekket gjennom de tre 
årene med ressursmobilisering og kartlegging. Hva slags type utfordringer finnes nå, og hvilke strategier 
trengs for å bidra til å løse disse? Hva finnes av strukturer, ressurser og nettverk som dette arbeidet bør 
kobles på? 

 

Vurdering av videre arbeid 
Basert på situasjonsbeskrivelsen vurderes videre innsats i de aktuelle områdene. 

 

RESSURSBEHOV I FASE 1 
Som en del av forankringen av ABCD, blir ledere og ansatte i kommunen invitert til å få opplæring i 
tilnærmingen, og å delta i forum der tilnærmingen diskuteres. For at kommunen skal ta sitt ansvar i 
samskapingsprosessene i de ulike lokalsamfunnene, er det avgjørende at ressurspersoner i 
kommuneorganisasjonen stilles til rådighet. Det vil også være en stor fordel dersom ansatte i lokale 
kommunale virksomheter er deltagende i lokale prosesser, der de selv opplever det som relevant. Det kan 
for eksempel gjelde skole, barnehage, fritidsklubb, bibliotek eller seniorsenter. 

Ressurser til koordinering av innsatsen, kompetanseheving og veiledning dekkes over rammen til Seksjon 
for kultur, miljø og byutvikling. 

 

FASE 2  
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Organisering av fase 2 og 3 
Fase to innebærer rigging av den videre satsingen. Dette inkluderer å få på plass en egnet organisering, å 
definere mål, strategier og tiltak, og å beskrive dette i en handlingsplan. Fase 3 handler om å gjennomføre 
prosjektene beskrevet i handlingsplanen, og evaluere innsatsen. 

For å lykkes med fase 2 og 3 er det avgjørende at satsingen organiseres som et program, ledet av en 
programleder med sentral plassering i organisasjonen. Programmet organiseres i flere delprosjekter.  

Programleder baserer seg på strukturene fra fase 1 og knytter til seg ressurspersoner i 
kommuneorganisasjonen og fra det aktuelle området, med tanke på å etablere en tverrsektoriell 
programgruppe. Organiseringen av programgruppa skal fremme tverrfaglighet, involvering av innbyggere og 
god kontakt mellom program og linjeorganisasjon. Programgruppa skal bestå av mennesker, både i og 
utenfor kommunen, med engasjement for arbeidet, og som tilsammen har kunnskap om området og 
forvaltningen, samt kontakter med ulike deler av befolkningen.  

Den kommunale innsatsen utføres i samarbeid med lokalsamfunnsutvalg, foreninger og organisasjoner, 
innbyggere, lokale virksomheter og lokale næringsaktører.  

 

Felles mål for videre satsing 
Det er viktig at målene gjenspeiler hva det er realistisk å påvirke gjennom områdesatsing. Basert på 
utfordringsbildet, og tilgjengelige ressurser og interesser, defineres mål for de neste fasene. Målene tar 
utgangspunkt i visjonene som er utarbeidet av lokalsamfunnet, og videreutvikles og konkretiseres av 
programgruppa, i tett dialog med innbyggere og lokale aktører. Målene skal være i tråd med de overordnede 
målene for områdesatsing.  
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Valg av strategier og tiltak 
Strategiene skal beskrive hvordan de ulike aktørene best kan jobbe for å nå målene. I Fredrikstad jobber vi 
ut fra tre hovedstrategier: 

- Ressursmobilisering av og med innbyggere og lokale aktører. 

- Tjenesteutvikling, gjennom å samarbeide på tvers for å utvikle gode offentlige tjenester i nærmiljøet.  

- Stedsutvikling, for utvikling av godt bomiljø og gode møteplasser. 

 

I fase 1 er det, ved hjelp av ABCD-tilnærmingen, gjennomført omfattende ressursmobilisering. Dette arbeidet 
videreføres i fase 2 og 3. Ressursmobilisering vil bidra til sosialt fellesskap og eierskap, samtidig som det 
genererer forslag til tiltak fra innbyggerne selv, som de kan videreutvikle alene eller i samarbeid med andre 
aktører. Gjennom dialogen vil det også komme fram hvilke forbedringer lokalsamfunnet har engasjement og 
ressurser til å gjennomføre selv, og hvor andre aktører, som kommunen, bør bidra.  

I fase 2 og 3 kombineres ressursmobilisering med stedsutvikling eller tjenesteutvikling, eller begge deler. 
Strategiene utarbeides gjennom inkluderende prosesser mellom innbyggere, lokale aktører og 
programgruppa.  

Strategiene skal ta utgangspunkt i de strukturene som finnes i området fra før, og eventuelt se på hvordan 
de kan styrkes. Dette kan være arbeid som allerede utføres av kommunale eller private virksomheter, 
lokalsamfunnsutvalg, interesseorganisasjoner, lag, foreninger, trossamfunn osv. Ressurser utenfra skal 
understøtte eksisterende ressurser, ikke erstatte dem. 

Lokale organisasjoner og virksomheter inviteres til å utvikle prosjekter og tiltak som de selv kan lede. 
Planene som utarbeides skal være i tråd med satsingens mål og lokalsamfunnets egne ønsker og behov. 
Det er derfor avgjørende at tjenesteområdene eller organisasjonene som eier prosjektene involverer 
innbyggerne og andre lokale aktører i dette arbeidet. På samme måte skal kommunens seksjoner involvere 
kommunale virksomheter som har overlappende eller tilgrensende interesser, eller som sitter på viktige 
virkemidler. Tiltakene skal være i tråd med kommunens planer, og gjeldende retningslinjer, lover og 
forskrifter.  

Basert på målene og strategiene utvikles det måleindikatorer for å kunne evaluere innsatsen underveis, og i 
etterkant. Her kan det være relevant å involvere akademia.  

 

Utarbeidelse av en handlingsplan 
Når mål, strategier og tiltak er diskutert, utarbeider programgruppa en handlingsplan som begrunner og 
beskriver innsatsen i neste fase. Planen skal inneholde de viktigste funnene fra kartleggingen, for å skape 
konsensus om situasjonsbildet. Videre beskrives mål for området, strategier, prosjekter og tiltak, 
organisering, mandat og ressursbehov.  

 

FASE 3 

Planlegging 
Etter at handlingsplanen er utarbeidet skal hvert prosjekt videreutvikles og planlegges i detalj. Arbeidet ledes 
av en prosjektleder for det enkelte prosjektet.  

Også i denne fasen er det avgjørende at innbyggere og andre aktuelle aktører involveres. I noen prosjekter 
kan det være aktuelt at innbyggerne eller organisasjonene selv tar styringen, mens det i andre prosjekter 
dreier seg om å komme med kunnskap og innspill. For å få til gode medvirkningsprosesser, er det 
avgjørende å kommunisere hva innbyggerne og andre aktører kan forvente, og hvordan prosessen videre vil 
se ut. Dersom det er lagt opp til å søke om ekstern finansiering, må dette avklares tidlig og kommuniseres 
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tydelig til befolkningen. Ved større prosjekter kan det med fordel legges opp til ulike etapper, hvor hver 
etappe har mål som gir en verdi til innbyggerne.  

Programleder og programgruppa jobber tett med de ulike prosjektgruppene, bistår der det er behov, og 
sikrer bred deltagelse og god forankring. 

 

Gjennomføring 
Prosjektene innen ressursmobilisering, stedsutvikling og tjenesteutvikling gjennomføres i tråd med 
handlingsplanen, og går over flere år. Prosjektene har et sterkt element av innovasjon i seg, og det kan være 
nødvendig å justere planene etterhvert som programmet utvikles.  

 

Avslutning og evaluering 
I den grad det er mulig bør avslutning og evaluering være planlagt fra begynnelsen av satsingen. Ulike 
prosjekter vil ha ulik varighet og avsluttes på ulike tidspunkt. I tillegg til midtveisevaluering skal hvert prosjekt 
evalueres avslutningsvis. Evalueringen bør gjennomføres i samarbeid mellom kommunen og et akademisk 
miljø, hvor innbyggere og samarbeidspartnere blir hørt. Evaluering er en krevende prosess, og det er viktig 
at det settes av nok ressurser til å gjøre et grundig arbeid. 

 

Videreføring 
Basert på evalueringene anbefaler programgruppa, i samarbeid med prosjektgruppene, hvilke prosjekter 
som bør videreføres og hvordan. Det kan være ulike årsaker til at noen prosjekter bør avsluttes. Det kan 
være at de ikke har oppnådd noen særlig grad av effekt, eller at effekten ikke står i samsvar med innsatsen.  

Andre prosjekter kan det være aktuelt å videreføre i regi av lokale kommunale virksomheter, 
lokalsamfunnsutvalget eller andre organisasjoner, lokalt næringsliv eller innbyggerne selv. Det kan også vise 
seg at visse metoder og tilnærminger har vært så vellykket at noe tilsvarende bør testes ut andre steder i 
kommunen. I slike tilfeller er det avgjørende at lokale aktører eier og videreutvikler prosjektet ut fra sin 
kontekst.  
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RESSURSBEHOV I FASE 2 OG 3 
Når satsingen går over i fase 2, må det prioriteres ressurser til en programleder i full stilling. Det må videre 
settes av ressurser til deltakelse i programgruppa. Hvilke virksomheter som blir involvert avhenger av hvilket 
område satsingen skal gjennomføres i. I tillegg vil kommunens tverrsektorielle arbeidsgruppe for folkehelse 
og levekår bruke tid på strategiske diskusjoner.  

Deltakelsen i programgruppa innebærer møtedeltakelse, å gjennomføre prosesser i egne seksjoner og å 
bidra til å utforme forslag til delprosjekter.   

I tillegg til programleder og tverrsektoriell deltagelse i programgruppa, kan det bli aktuelt å sette av ressurser 
til frikjøp av prosjektledere og prosjektdeltagere i de ulike delprosjektene. Disse kostnadene vil beskrives i 
hver enkelt handlingsplan. 

Fase 3 krever også midler til gjennomføring av tiltak. Tiltakene kan innebære ressursmobilisering, 
tjenesteutvikling og stedsutvikling, og vil variere fra satsing til satsing. Tiltakene vil få konsekvenser for 
kommunens budsjetter, og vil forankres politisk i forbindelse med budsjettarbeid. Det vil også være aktuelt å 
søke ekstern finansiering, og her må kommunen i så fall gå inn med en egenandel. 

For å sikre kvalitet i evalueringen er det avgjørende at alle parter har satt av nok arbeidstid til å delta på en 
grundig måte. Satsingen vil i noen tilfeller kunne påvirke driftsbudsjettene, også etter at satsingen er over. 
Konsekvenser for driftsbudsjett vil belyses og behandles politisk underveis i prosessen. 

 

IMPLEMENTERING AV STRATEGIEN 
Å se innbyggere som en ressurs, og å skape rom for økt deltagelse, handler om å implementere et 
styrkebasert tankesett. Dette tankesettet er en forutsetning for å lykkes med områdesatsing i Fredrikstad, og 
med arbeidet for sosial bærekraft generelt.  

Gjennomføringen av områdesatsingen bør derfor kombineres med kompetanseheving innen ressursbasert 
lokalsamfunnsutvikling – ABCD. Målgruppen for kompetansehevingen er alle de som er direkte eller 
indirekte involvert i områdesatsingen. Ansvaret for denne kompetansehevingen vil ligge i Seksjon for kultur, 
miljø og byutvikling, i samarbeid med HR-avdelingen. 

Strategi for områdesatsing i Fredrikstad 2021–2030 er forankret i en lang rekke kommunale utvalg og råd, 
før vedtaket i bystyret. Deretter starter første runde med systematisk områdesatsing i Fredrikstad, og 
prosessen vil forløpe som beskrevet i strategien.  

Den første systematiske og helhetlige områdesatsingen i Fredrikstad vil samtidig fungere som en utprøving 
av den foreslåtte systematikken. Det vil derfor være aktuelt å evaluere og justere denne underveis.  
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