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Forord
I Groruddalsatsingen er medvirkning og deltagelse en viktig premiss for
utviklingsarbeidet. Erfaringen er at en godt planlagt prosess med
brukerdeltagelse er en viktig nøkkel til suksess.
Dette notatet har som ambisjon å gi en innføring i arbeid med
medvirkningsprosesser. Vi håper det vil bidra positivt til bydelenes arbeid med
Bolig- by og stedsutvikling i Groruddalen. Notatet er 1. versjon og skal være
et ”levende” dokument som vil bli supplert og videreført etter hvert som vi får
nye erfaringer og eksempler gjennom arbeidet i Groruddalsatsingen.
Notatet er utarbeidet på bakgrunn av et seminar om medvirkning høsten 2007
og supplert med erfaringer fra relevante prosesser i og utenfor Norge.
Husbanken og Plankontoret for Groruddalen er ansvarlig for notatet med
bidrag fra Gaia Oslo AS ved Frederica Miller og Maximite AS ved Anne-Britt
Ruderaas

Husbanken, Region øst
Mai 2008
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1. Medvirkning – hva er det?
Innsatsen for "Bolig- by og stedsutvikling" i Groruddalen har som ambisjon å styrke
lokal stedsidentitet og heve boområdenes omdømme gjennom tiltak som skal
bedre bomiljøet. Deltakelse og medvirkning fra befolkningen er en forutsetning for
å nå disse ambisjonene.
I dette notatet konsentrerer vi oss om medvirkning i denne type områdesatsinger,
og vi legger følgende begrepsforståelse til grunn:
Områdesatsing innebærer en spesiell innsats i geografisk avgrensede områder
som har særlige levekårsutfordringer og behov for fysisk opprusting.1
Brukermedvirkning betyr at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av
tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud2.
Medvirkning kan brukes i de fleste sammenhenger der flere mennesker er
involvert. Arbeidet kan dreie seg om både fysisk utvikling og tilrettelegging
(planleggings- og byggeprosesser) og sosiale prosesser (integrering,
nettverksbygging, framtidsvisjoner, styrking av lokaldemokrati etc)
Medvirkningsprosesser innebærer en reell fordeling av makt og ansvar. Når
makten til å ta avgjørelser blir delegert får man en høy grad av reell medvirkning3.
Dette vil i sin tur vil bidra til å fordele ansvar og dermed øke sjansene for god og
bærekraftig gjennomføring av prosjektene.

Figuren illustrerer medvirkning i planprosesser hvor nivå1 representerer lovens
minstekrav, og nivåene 4 og 5 innebærer reell medbestemmelse4.

2. Medvirkning – hvorfor det?
Medvirkningsprosesser er tidkrevende og forutsetter god organisering og ledelse.
Det kan derfor være en høy terskel for å gå inn for denne type prosesser.
1
2
3
4

Husbankens metodenotat om område – og stedsutvikling.
St.meld nr 34 (1996-97):
Sherry Arnstein, Journal of the American Planning Association vol 35. nr.4. July 1969.
Arthur Wøhni, Plansjef, Bærum kommune
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Mulighetene for gevinster er imidlertid store. Lang erfaring fra utviklingsarbeid i
Norge og internasjonalt tilsier at medvirkning er helt nødvendig for å nå målene i
prosjekter og utviklingsprogrammer.
•

Erfaringer viser at gode medvirkningsprosesser er brede og helhetlige. De er
bra for enkeltmenneskene og for miljøet. De får betydning for hverdagslivet, de
gir langsiktighet og skaper lokalt engasjement. Ved reell involvering, vil
aktørene ta ansvar. Lokale nettverk utvides og lokalmiljøene utvikler evne til å
samordne interesser og handle.

•

Dialog og medvirkning skaper engasjement og entusiasme. Det gir innsyn i
forskjelliges interesser, ferdigheter og prioriteringer, gir den enkelte innflytelse,
det oppstår læring i samarbeid, ansvarsdeling og praktisk demokrati, nettverk
skapes og utvides, det gir legitimitet og representativitet, og det skreddersyr
prosesser – som igjen fremmer medvirkning.5

•

En medvirkningsprosess er ikke et mål i seg selv, men brukes som et middel til
å oppnå ønskede effekter i plan- og utviklingsprosjekter, men også politiske og
individuelle effekter. Punktvis oppsummert:

Prosjekteffekter:
• Bedre og bredere virkelighetsbeskrivelse og beslutningsgrunnlag.
• Mobilisering av ressurser; hoder og hender, kapital og kapasitet, og formell
beslutningsmyndighet
• Legitime konklusjoner som gir grunnlag for ansvarsplassering og
gjennomføring.
• Partnerskap for gjennomføring
• Varige og langsiktige løsninger.
• Engasjement og eierskap
• Utvikling av lokale nettverk
• Effektiv kommunikasjon
• Bedre kontroll
Politiske effekter:
• En utvidelse av vårt demokratiske system
Individuelle effekter:
• Læring, oppbygging av kompetanse om utviklingsarbeid
• Økt engasjement og kreativitet
• Utvikling av lederferdigheter
• Mer selvtillit

3. Hvordan gjennomføre medvirkningsprosesser?
Fasene i arbeidet
Hvordan man gjennomfører medvirkningsprosesser vil variere med hvilken fase av
utviklingsarbeidet man er i. Et av de grunnleggende prinsippene for medvirkning
må være at deltakerne alltid vet hvor man befinner seg i prosessen, og at
premissene for deltakelsen er kjent. Nedenfor er Husbankens rammemodell for
områdesatsing som et eksempel.

5 Susanne Søholt, NIBR
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Avklaringsfasen (rød):
• Kommunen opplever problemer knyttet til bokvaliteter i områder med
levekårsutfordringer og behov for fysisk opprusting. Utfordringene for området
er forankret i kommunens plandokumenter og danner grunnlag for en
områdesatsing
• Man gjennomfører en analyse av området som avklarer muligheter og
utfordringer som er aktuelle
• På bakgrunn av analysen vurderer kommunen om en områdesatsing er
aktuelt
På visse vilkår kan Husbanken kan være en aktuell samarbeidspartner i
prosessen og eventuell finansiell støtte. I tilfelle inngås en samarbeidsavtale
mellom kommunen og Husbanken.
Medvirkning:
I denne fasen er det viktig med et bredt politisk engasjement sammen med
kommunens administrasjon. Dersom man mobiliserer for bredt i denne vil man
kunne risikere å skuffe mange, fordi det vil ta tid å få ressurser til gjennomføring.
Program- og planfaser (grønne):
Som vi ser av figuren over vil det være flere slike faser i løpet av en flerårig
områdesatsing. Den første kommer umiddelbart etter avklaringsfasen, og vil
strekke seg over 6-8 mnd.
Nå utvikles hovedstrategien for programmet.
•
Kommunen utarbeider strategi, forankring og organisering av arbeidet.
•
Gjennomføring av analyse av stedet, som danner grunnlag for bred
diskusjon om områdets sterke og svake sider /samt muligheter og trusler.
Analysen skal ta hensyn til både fysiske, sosiale og kulturelle forhold, og
legge vekt på medvirkning.
•
Utvikling av strategisk handlingsprogram. Man konkretiserer prosjekter og
tiltak med tilhørende rammebudsjetter, forslag til finansiering og framtidig
organisasjon.
•
Utviklingsplanen for områdeløftet går til kommunestyret for godkjenning.
•
Noen få mindre tiltak gjennomføres for å synliggjøre handling og at "nå er vi
i gang"
Medvirkning:
Det forutsettes at plan- og analysearbeidet over gjennomføres med bred
deltakelse fra beboerne i området, og andre som er nøkkelaktører for
gjennomføring. Et av de viktigste formålene med denne fasen er å få et så riktig
bilde av situasjonen i området som mulig, og få oppslutning om felles overordnede
mål og strategier. Deltakerne kan være borettslag, ildsjeler, eiendomsutviklere,
næringslivet for øvrig mv. I denne fasen blir medvirkningen
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oftest best hvis initiativtaker kan besvare spørsmålet om hvorfor de ulike
personene og gruppene skal med nå. Man kan også benytte arbeidet til å spørre
om det er andre som bør inviteres inn for å komme fram til riktige konklusjoner.
Igjen er det en betydelig utfordring å forklare hvor man er i prosessen og når man
kan påregne i komme i gang med gjennomføring av tiltak.
Gjennomføringsfaser (blå)
• Kommunen har finansieringen klar og påbegynner gjennomføring av arbeidet i
tråd med plan for områdesatsingen.
• Lokal organisering er valgt og prosjektleder er engasjert.
• Hvert år gjennomføres det en vurdering av status på satsingen i forbindelse
med revideringen av handlingsprogrammet – i dette inngår strategisk
videreutvikling
• Etter behandling i kommunestyret, bevilges nye midler for hvert år basert på
rullert plan for områdesatsingen.
Medvirkning:
Den viktigste oppgaven i denne fasen er prosjektgjennomføring med bred
medvirkning fra flere aktører og aktørgrupper. Dersom tiltakene er planlagt av de
aktørene som også har en nøkkelrolle i denne fasen vil man lettere få tiltakene
gjennomført. Det virker motiverende for de deltakende at man legger vekt på å vise
konkrete resultater av innsatsen RASKT. Det styrker legitimitet og motivasjon for
videre langsiktig arbeid.
Utfasing (mørkeblå):
Man diskuterer og konkluderer på hvordan utviklingskompetansen i området skal
tas vare på hvis det er gitt ekstraordinære midler til
satsingen. Det er en klar
ambisjon at man nå skal drive utviklingsarbeid i området som ordinær aktivitet.
Medvirkning:
Dette er gjerne i hovedsak en politisk og administrativ prosess. Denne fasen
inviterer til oppsummeringer og bred sluttvurdering av innsatsen sammen med alle
de som har vært berørt av og jobbet med områdesatsingen.
Det er en utfordring å ta vare på lokale ildsjeler og engasjement.

Prosessforming og prosessledelse:
Når målet og rammebetingelsene for prosessen er definert kan arbeid med å forme
og kvalitetssikre organiseringen av prosessen begynne. Til dette bør det brukes
profesjonell og erfaren ledelse. Dårlig drevne prosesser, som er ineffektive, lite
målrettede eller hvor deltagere blir invitert inn på falske premisser kan virke sterkt
demotiverende og demobiliserende. Prosesslederens rolle kan være vesentlig for
et vellykket resultat. I mange sammenhenger er det fornuftig at han/hun har en
ubestridelig nøytral posisjon, som ikke favoriserer bestemte aktører.
Prosesslederen sørger for at alle aktører kommer til orde, at meninger,
motsetninger og konflikter brytes mot hverandre samt at konklusjoner trekkes.
Nivåene i formingen av prosesser illustreres i denne
figuren.
Prosessdesign kan for eksempel være for en
reguleringsplanprosess.
Som en del av denne prosessen kan det være
planlagt et verksted som også skal formes, for
eksempel som en idedugnad som en første del av
en planprosess.
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Illustrasjonen under viser en byggeprosess hvor et medvirkningsverksted er brukt
som en idèverksted i en tidlig fase for å involvere fremtidige brukere og legge
premisser for den videre planleggingen. Øverste tegning viser hele prosessen som
varer 2 år, nederste tegning viser planleggingen av den ene Idèverkstedsdagen6.

Et prosessarbeid skal alltid ha såkalte ”åpne” og ”lukke” faser, som illustrasjonen
under viser.7 Mellom disse bør man være forberedt på å møte frustrasjoner i
perioder hvor ideene er sparsomme og framdriften tilsynelatende uteblir. Men her
ligger også et stort potensiale i forhold til nytenkning og kreativitet. I tillegg skal en
vite at gruppearbeid med mange ulike eller motstridende meninger og idéer kan
være slitsomt. Gruppemedlemmer kan være både overivrige, defensive,
ufølsomme, hissige, og gjenta seg selv mange ganger. Men det nytter å holde ut!

6

Asle Farner ”Verksted som verktøy i plan- og utviklingsprosesser – en veileder for
prosessledere
7
”Facilitators guide to participatory Decision-Making”
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Hvem skal være med?
Man må på et tidlig tidspunkt identifisere og begrunne hvem de viktige aktørene i
prosessen er. Man kan stille seg følgende viktige spørsmål:
•
•
•
•

Hvem er det som eier prosjektet nå?
Hvem ønsker man skal eie prosjektet til slutt?
Hvem er det som har makt og innflytelse til å ta avgjørelser i forhold til
situasjonen, og hvem bør ha eller få makt eller innflytelse?
Hvem har resurssene som skal til for å virkeliggjøre prosjektet?

Ofte kan det være et meget stort antall enkeltpersoner, organisasjoner og
institusjoner som kan være med. Det kan være en utfordring å få til forpliktende
deltakelse av de som har formell makt. Dette gjelder både privat og offentlig sektor.
Prosjekt- og prosessledelsen bør derfor ha en begrunnet oppfattning om hvem det
er riktig å invitere inn i arbeidet og når dette skal skje. Alle skal ikke være med på
alt, samtidig.

Kritiske suksessfaktorer i medvirkningsprosesser
Sitat fra ”Romsås Vil”:
Nå er vi lei av å bli intervjua og spurt anna hvert år hva vi har behov
for, hva vi ønsker eller som kan bli bedre på Romsås, uten at det
kommer noe konkret ut a’det. Det er som å skrive ønskeliste til
julenissen hvert år og vente på julaften uten at gavene kommer. Vi
på Romsås har slutta å tru på julenissen og vi lurer på om
julenissen har slutta å tru på oss? (mann ca 50 år)

En viktig forutsetning i bolig, by- og stedsutviklingsarbeidet, er å sikre medvirking
og lokalt eierskap til utviklings- og endringsarbeidet. Det er derfor viktig å definere
hvem som er aktuelle deltakere og avklare mål og forventninger til resultatet. Som
sitatet overfor illustrerer, er det viktig å avklare hvorfor og hva man ønsker
deltakelse og medvirkning til – og så må medvirkningen føre til resultater eller
endringer innenfor et rimelig tidsrom.
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Medvirkningsprosesser har også fallgruver. Nedenfor beskrives noen av de
viktigste faktorene som kan påvirke utfallet av en prosess. Ved å være
oppmerksom på disse faktorene kan man bedre styre unna motkrefter,
demobilisering, handlingslammelse og frustrasjon.
•

Hvem som deltar
o Bredde i deltakelse – også beslutningstakere – basert på interesse for å
delta

•

Premissene for deltakelse
o Deltakerne vet hva som forventes, hvorfor man deltar og hvor mye
innflytelse man har. Målene for prosessen og begrunnelsen for at
medvirkning tas med som del av strategien for en utviklingsprosess bør
klargjøres. Noe som også vil fungere som en bevisstgjøring for
prosesseierne før en eventuell prosess settes i gang.
o Man er godt informert om HVOR langt man er kommet i
utviklingsarbeidet og hva som skal skje ETTER at man har vært samlet.
Prosesser hvor det ikke skjer noe i etterkant eller hvor premissene for
innflytelse er uklare, vi alltid være negative og frustrerende.
o Forventningene til forpliktelse bør være klare, og ikke
underkommuniseres

•

Hvordan arbeidet gjennomføres
o Respekt og likeverd
o Arbeidsopplegget er akseptert og tilpasset til situasjonen
o Ledelse og ansvar

Oppsummering av faktorer som er vesentlig for å få en prosess til å lykkes

Momentene er hentet fra Asle Farners bok " Verksted som verktøy i plan- og utviklingsprosesser". Dette er en
nyttig sjekkliste for prosessarbeid Momentene er ikke satt i prioritert rekkefølge,
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4. Mange mulige metoder
Det finnes mange forskjellige metoder i medvirkningsarbeid. Felles for alle
metodene er at det krever profesjonell ledelse som har god kunnskap og erfaring
om den valgte metoden.
Nedenfor skisserer vi noen av de mest brukte metodene:
Idédugnad
kan brukes når det er felles interesser for en endringsprosess - f eks medlemmer i
en organisasjon
Idédugnaden er en teknikk som kan brukes alene eller som en del av en større
verkstedsprosess. Det egner seg i likhet med framtidsverkstedet for mennesker
som har noe til felles (gjerne medlemmer av en organisasjon) og som vil jobbe
sammen i en endringsprosess. Det er en mindre tid- og ressurskrevende teknikk
enn framtidsverkstedet, og egner seg godt i situasjoner der noen flere
forutsetninger er gitt, for eksempel når man i grove trekk kjenner oppgaven som
skal løses, eller har lagt bak seg én fase i et arbeid og skal legge opp slagplanen
for den neste.
En idédugnad vil ofte bestå av fire deler. Den første delen tar for seg fakta og
rammer. Møtelederen presenterer temaet for idédugnaden. Han eller hun snakker
om det arbeidet som eventuelt allerede er gjort, og oppsummerer resultatene av
arbeidet så langt. Deretter arbeider deltakerne i grupper og plenum med visjoner:
hva ønskes oppnådd med arbeidet? I tredje fase jobber deltakerne igjen i grupper
etterfulgt av plenum, men nå med idéutvikling. Til slutt har gruppen en kollektiv
oppsummering, hvor man også lager handlingsplan og ansvarsfordeler oppgaver.
Antall deltagere: Det bør ikke delta mer enn 30 personer på en idédugnad.
Deltakerne bør være både de som kan bidra med noe aktivt (mangfold, kreativitet
og kompetanse) og de som i ettertid vil ha innflytelse på endelig valg av løsning.
Varighet: 45 – 60 minutter.
Kilde: ”Verksted som verktøy i plan- og medvirkningsprosesser” av Asle Farner
www.kommuneforlaget .no

SWOT-analyse
Metode for å diskutere strategier for å unngå trusler og realisere muligheter
SWOT er en engelsk forkortelse som står for Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats, på norsk: styrker, svakheter, muligheter, trusler. SWOTanalysen er også en teknikk som kan brukes alene eller som en del av en større
verkstedsprosess. Den kan gjennomføres på noen timer, og kan brukes av alle
typer grupper. Metoden egner seg godt til gruppearbeid (4-8 personer), gjerne som
ledd i en større prosess der flere grupper er samlet i plenum før og etter. På
forhånd velges et tema. Deltakerne skal svare på hvilke styrker og svakheter det er
i forhold til temaet, og deretter på hvilke trusler en står overfor og hvilke muligheter
som kan åpne seg i framtida. Det bildet av trusler og muligheter som kommer fram,
brukes som grunnlag for å diskutere strategier for å unngå de førstnevnte og
realisere de sistnevnte.
Antall deltagere: Grupper på 4 – 8 personer
Varighet: 1 – 2 timer.
Kilde: ”Verksted som verktøy i plan- og medvirkningsprosesser” av Asle Farner
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Kreativ problemløsning – KPL metoden
er en trinnvis arbeidsmetode fra idemyldring til prioritering
Denne metoden er en videreutvikling av tradisjonell idémyldring, rettet inn mot
problemløsning, med deltagelse av ”problemeieren”. Den kan brukes av alle
grupper på alle alderstrinn. Forutsetningen er at gruppen er klar for å jobbe
sammen om å løse et problem. Det er en trinnvis arbeidsmetode som tar
utgangspunkt i et problem/utfordring, og leder fram til en handlingsplan for
gjennomføring av en løsning. KPL inneholder syv hovedtrinn, som er:
1. Ta utgangspunkt i problemet,
2. Finn fakta,
3. Undersøk relaterte problemer,
4. Kast frem ideer,
5. Søk løsninger,
6. Få aksept for en løsning,
7. Lag en handlingsplan.
I alle trinnene jobbes det først med divergens, deretter konvergens. Det vil si at
man starter med idémyldring, for deretter å prioritere satsningsområder.
Antall deltagere: Helst i mindre verksteder med 15 til 30 deltager
Varighet: Kan være fra et par timer til flere dager
Kilde: ”Verksted som verktøy i plan- og medvirkningsprosesser” av Asle Farner

Framtidsverksteder
kan bla benyttes i sosialt samfunnsarbeid fra visjoner til oppfølging i et
lokalsamfunn
Metoden er utviklet blant annet til bruk i sosialt samfunnsarbeid, for
brukermedvirkning og bedriftsutvikling. Metoden passer for grupper med opp til
100 personer som vil utvikle nye visjoner for lokalsamfunnet, organisasjonen eller
arbeidsplassen, og sette dem ut i livet. Verkstedet har tre faser: kritikk-, visjons-,
og virkeliggjøringsfase.
I kritikkfasen gir deltakerne uttrykk for alt de mener er galt med dagens situasjon.
Dermed blir en klar over hva en vil endre på.
I visjonsfasen kommer en fram med drømmene - alle de villeste og mest
fantasifulle idéene er tillatt, og det er strengt forbudt å kritisere andres idéer. En
kan veksle mellom plenum og mindre grupper, og gjøre bruk av tegning, maling,
dans eller spill for å få fart på fantasien.
Til slutt prioriterer en blant de ideene som har kommet fram, ved at alle deltakerne
får et likt antall stemmer som de kan fordele på de idéene de likte best. Så kommer
virkeliggjøringsfasen: her skal deltakerne finne ut hva som må gjøres av hvem for
at visjonene de har prioritert, skal kunne bli en ny virkelighet. Verkstedet er ofte
bare en begynnelse, som følges opp av mer spesialiserte temaverksteder.
Et framtidsverksted krever upartisk ledelse, grundige forberedelser og oppfølging.
Dersom det ikke finnes ressurser til å gjøre jobben skikkelig, kan det være bedre å
prøve med en mindre krevende metode - eksempelvis en idédugnad, kafédialog
eller SWOT-analyse.
Antall deltagere: Fra 5 – 100, men ofte fra 15 til 25 personer, det er en fordel med
en bred sammensetning av deltagere.
Varighet: Vanligvis fra 1,5 til 2 dager, men kan tilpasses
Kilde: ”Verksted som verktøy i plan- og medvirkningsprosesser” av Asle Farner
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Kafédialog
Flere grupper diskuterer like eller beslektede tema i en "fra bord til bord" metode
Denne metoden - også kjent under navn som Kaféseminar eller Verdenskafé passer for grupper som vil utvikle og utforske idéer omkring et tema. Den kan også
utvides med en fase der en prioriterer mellom idéene, men dette er ikke en
nødvendig del av opplegget. I sin enkleste form går opplegget ut på at folk sitter i
grupper på 4-8 rundt hvert sitt bord, og at det på hvert bord ligger et flipover-ark og
flere tusjer. Hver gruppe diskuterer et på forhånd oppgitt spørsmål, som gjerne kan
være skrevet ned midt på arket. Vanligvis vil det
være ulike men beslektede spørsmål for de ulike bordene. Etter som praten går,
noteres alle ideer som kommer opp på papiret.
Etter en fastsatt tid (gjerne 15 eller 20 minutter) - bryter gruppene opp og hver
deltaker finner seg et nytt bord, slik at det dannes nye grupper, og hver deltaker får
et nytt spørsmål å diskutere. Vanligvis blir likevel én person ved hvert bord "verten" - sittende på samme sted gjennom hele prosessen. Verten ønsker de nye
gjestene velkommen til sitt bord etter hvert bytte, og kan gi et kort resymé av de
tidligere samtalene ved sitt bord for å få praten i gang. Etter at folk har byttet bord
to til fem ganger, kan en la vertene presentere idéene som er skrevet ned på
"deres" respektive ark for plenum, eller arkene kan henges opp slik at alle kan lese
dem selv.
Antall deltagere: Grupper på 12-100 personer
Varighet: 1 – 2 timer.

NABU verksteder
egner seg for å løse et bestemt problem eller oppgave gjerne i samarbeid med
eksperter eller ressurspersoner
NABU var Norske Arkitekter for en Bærekraftig Utvikling, nåværende EcoBox. Som
en strategi i arbeidet med å få bærekraftig utvikling inn i norsk arkitektpraksis ble
verksteder brukt som en metode. Det ble laget en grunnmodell for verksteder som
kan brukes enten som etterutdanningsverksted for opplæring av deltagere; som
medvirkningsverktøy i formingsprosesser og som ekspertverksted hvor
ressurspersoner blir invitert til å løse et bestemt problem eller oppgave. Modellen
kan også anvendes til prosjektering og design, der en i første runde etablerer mål
og program, og i neste runde skisserer de fysiske løsningene.
Antall deltagere: Kan tilpasses, men vanligvis fra 10 til 30.
Varighet: Tilpasses, men fra 1 – 2 dager er vanlig.
Kilde: ”Verksted som verktøy i plan- og medvirkningsprosesser”
av Asle Farner / NAL-Ecobox
Helhetlig medvirkningsemetode (MHP)
Tverrfaglig samarbeid i et prosjekt hvor arbeidet brytes ned i deltemaer eller
aspekter
Metoden er særlig egnet for tverrfaglige team som arbeider med et felles problem
eller prosjekt, gjerne utforming av bygg og plan. En gitt problemstilling brytes ned i
egnede temaer eller aspekter, gjerne i en første idedugnad. Så deles det inn i
grupper som arbeider med hvert sitt tema, sett ut fra det temaets spesifikke
utfordringer. Etter en arbeidsøkt samles alle i plenum og gjennomgår hverandres
arbeid. Deretter bytter hver gruppe tema i en videre arbeidsøkt, til neste
plenumssamling, inntil alle grupper har vært innom alle temaene. I plenumsøktene
tas nødvendige forpliktende avgjørelser for videre arbeid. Avgjørende for
prosessen er at hver gruppe bygger videre på, og respekterer forrige gruppers
arbeid. Denne prosessen skaper en gradvis bredere forståelse hos alle deltagere
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for kompleksiteten i helheten. Til slutt skapes en syntese som er et felles produkt
av arbeidet.
Antall deltagere: 10 til 30.
Varighet: 2 – 5 dager avhengig av antall deltagere og antall temaer.
Kilde: ”Verksted som verktøy i plan- og medvirkningsprosesser” av Asle Farner

Søkekonferanse
Fremtidsplanlegging i en uoversiktlig situasjon hvor alle berørte parter er
representert
En søkekonferanse er en måte å drive framtidsplanlegging som særlig egner seg i
"uoversiktlige" situasjoner hvor mange aktører er en del av både problem og
løsninger. Det dreier seg ikke om å få "alle" med, men representanter for alle de
relevante aktørene. Søkekonferanser kan brukes på mange områder, f.eks. intern
planlegging i en bedrift eller organisasjon, lokalsamfunnsutvikling, by- og
trafikkplanlegging, prosjektutvikling osv. Metoden er basert på at alle berørte parter
er representert. Arbeidet skjer i en nøye strukturert serie av gruppearbeid med
påfølgende presentasjoner og prioriteringer i plenum. Metoden er intens, men
effektiv.
Første fase er en presentasjon av problemets historiske utvikling, etterfulgt av
gruppearbeid der hensikten er å kartlegge hvordan de ulike interessene som er
representert på konferansen ser på historien og nå-situasjonen.
Neste fase er et gruppearbeid som tar for seg framtida: hvilke ønsker aktørene har
for framtida, og hvordan forholder ønskene seg til deres forventninger. Dette
oppsummeres med forslag til de viktigste tiltak som skal til for å oppnå det som
ønskes og for å unngå det som fryktes. I neste fase blandes deltakerne, som har
idédugnader om disse tiltakene. Ideene settes i prioritert rekkefølge, og det settes
sammen nye grupper for å utarbeide forslag til hva som kan gjøres med de
utvalgte ideene. Gjennom ett eller to nye gruppearbeider lages det så konkrete og
forpliktende forslag til hva som skal gjøres og hvem som må trekkes inn for å få det
til. Dette presenteres og diskuteres i plenum. Deltakerne avtaler så hvordan
oppfølging skal skje.
Antall deltagere: Det kan være 20-80 deltakere.
Varighet: Min. 1 dag, helst 2 dager.
Kilde: ”Verksted som verktøy i plan- og medvirkningsprosesser” av Asle Farner

Charrette eller plansmie
Intenst verkstedarbeid i en begrenset periode for å komme frem til en omforent
løsning
”Charrette” er det franske ordet for kjerre, begrepet ble først brukt fordi Ecole des
Beaux-Arts i Paris på 1800-tallet samlet inn arkitektstudentenes eksamensarbeider
med en håndkjerre. Studentene ble gjerne med for å legge siste hånd på verket. I
Norge brukes også begrepet ”Plansmier”.
I dag brukes begrepet om kortvarige, intensive planprosesser hvor målet er å
samle alle aktørene for å finne en omforent løsning. Charretten er et
verkstedsarbeid, hvor arbeidet foregår i en begrenset periode, rundt 5 dager. I
USA brukes charretter i reguleringsplanprosesser helt fram til politisk vedtatt plan. I
Norge har vi ikke denne muligheten, men charretten kan brukes til å skape størst
mulig konsensus som et grunnlag for endelig politisk behandling. Metoden krever
grundige forberedelser, god planlegging og profesjonell ledelse. Det er
avgjørende at aktører som har innflytelse på resultatet er representert og at
resultatet respekteres som forpliktende for alle parter.
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Antall deltagere: 40 til 80, kan tilpasses behov.
Varighet: minimum 5 dager.
Arbeidsbokmetoden AB-metoden
Mye brukt av kommuner for å involvere innbyggerne i en planprosess
Arbeidsbokmetoden er utviklet for kommuner som ønsket å aktivisere alle
innbyggerne i planleggingsarbeidets innledende faser. Metoden er et svar på Planog bygningslovens §16 som krever at alle berørte parter skal - på et tidlig tidspunkt
- gis anledning til å delta i planprosessen. AB-metoden har minimum to faser der
hver fase har sin arbeidsbok.
AB 1 er et DISKUSJONSGRUNNLAG med diskusjonstemaer laget av
representanter fra lokalsamfunnets ulike organisasjoner. Redigeringsfasen krever
en upartisk redaktør som i kanskje to måneders tid bare organiserer samtaler med
de utpekte representantene fra lokale organisasjoner og redigerer
diskusjonstemaene på en journalistisk måte, helst med illustrasjoner.
Når innholdet er godkjent av bestilleren (eksempelvis kommunens styringsgruppe),
deles arbeidsboka ut til alle som skal inviteres til å medvirke. Gjelder øvelsen et
lokalsamfunns framtid, vil det si at den deles ut til alle husstander - ved besøk på
døra. Husstandene danner arbeidsgrupper (studiegrupper) som møtes 2 til 4
kvelder for å svare på de temaene som interesserer dem. Arbeidsgruppene består
ideelt av 5-8 personer som får ca. 2-3 måneder til å besvare boka.
AB 2 er et BESLUTNINGSGRUNNLAG som inneholder alle de ideer og forslag
som arbeidsgruppene har kommet med. Gruppene har også tatt standpunkt til
hvilke temaer i AB 1 som de syntes var viktigst. Nå skal bestilleren (f.eks.
kommuneadministrasjon og politikere) legge til sine kommentarer og prioriteringer
til forslagene før AB 2 sendes ut til de som deltok. Resultatene i AB 2 brukes av
planleggerne og styrende organer som et beslutningsgrunnlag for de prioriteringer
som må gjøres i et planleggingsarbeide. Avhengig av bearbeidelsen av svarene i
AB 1, kan AB 2 enten være et verdiinnspill i en strategidiskusjon om fremtidige
veivalg, eller den kan være et prosjektstyringsverktøy for planleggingsledelsen.
Antall deltagere: Mange innbyggere.
Varighet: 9 – 12 måneder.
Future City Game
Future City Game er ett spill eller metode for medvirking og deltakelse i
lokalsamfunnsarbeid som er utviklet og utprøvd av British Council i samarbeid med
lokale aktører i England og Colombia.
Future City Game er en form for brettspill som setter fokus på universelle og lokale
problemstillinger som påvirker utviklingen av våre lokalsamfunn og samtidig bidrar
til utvikling av lederkompetanse, beboerdeltakelse og demokratiske prosesser.
Spillet er konstruert til å gå over 2- 3 dager og spillet er også prøvd ut i ulike
miljøer i bydelene i Groruddalen.

5. Referanser
Erfaringer fra mobilisering og deltakelse blant befolkningen (Community
Engagement) i lokalsamfunnsarbeid i UK
Deltakelse og medvirkning fra befolkingen – enkeltpersoner, grupper og
organisasjoner – har vært en forutsetning i mange offentlige satsingsområder og
høyt på dagsorden hos statlige myndigheter i Storbritannia. Matthew Jackson
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v/Centre for Local Economic Strategies – CLES – har utarbeidet et notat om
erfaringer og eksempler på lokal deltakelse og innbyggermedvirkning.
Notatet gir en oversikt over statlig politikk for lokal deltakelse og medvirkning
gjennom de siste tiårene og viser til nasjonale strategier for nabolagsfornyelse
eller lokalsamfunnsutvikling. Det sier noe om hva lokal deltakelse er og hvorfor og
når er lokal medvirkning viktig. Det gir også innspil på ulike metoder for lokal
deltakelse og medvirkning og viser til ulike typer av deltakelse eller medvirkning.
Problemstillinger knyttet til befolkningsgrupper som er vanskelige å nå som følge
av geografisk lokalisering, språklige eller kulturelle ulikheter blir også berørt i
notatet. Siste del av notatet tar for seg sju eksempler (case studies) på innovative
og effektive prosjekter knyttet til kulturarrangementer, bolig- og nærmiljøfornyelse
og offentlig tjenesteutvikling hvor medvirking og deltakelse har ligget til grunn for
arbeidet. Som oppsummering, tar forfatteren opp ulike hindringer for lokal
deltakelse og medvirkning knyttet til språkbarrierer, utilgjengelighet, forskjellig
kulturbakgrunn, sosial utrygghet og manglende tillitt, tidsaspektet eller mangel på
tid og til slutt holdninger og kompetanse eller kunnskap blant ansatte.
Henvisnig til vedlagte notat:
“Good Pracitce in Community Engagement from United Kingdom”
Centre for Local Economic Strategies (Cles) by Matthew Jackson

Andre nyttige referanser og kompetansemiljøer
Arthur Wøhni, plansjef, Bærum kommune
Tidligere plansjef i Bodø og Drammen. Han skrever rapport om evaluering av
medvirkningsprosesser fra flere storbyer (Asplan Viak – se nedenfor)
Asle Farner AS
Konsulentfirma med lang erfaring i prosessledelse og medvirkning og har skrevet
bok om temaet (se nedenfor)
Asplan Viak, Kongsberg, v/Erik Plathe
Erfaringer fra byomformingsprosjekter i større byer, bla i samarbeid med
Miljøverndepartementet.
Eva Eckerbrant – Internationella skolan i Gårdsten, Göteborg
Prosjektleder, storstadssatsningen i boligområdet Gårdsten
og er nå rektor på den Internationalla skolan
Evaluering av storstadssatsningen i Gårdsten - rapport se nedenfor
Frode Svane, arkitekt og sosialpedagog
Han har erfaring fra medvirkningsprosesser for og med barn
Gaia Oslo AS v/Frederica Miller og Chris Butters. Medvirkningsprosesser relatert til
planleggings- byggeprosjekter
Göteborgs Universitet v/Anders Törnquist
Har bl.annet evaluert Storstadssatsningen i Sverige
Maximite AS v/Anne-Britt Ruderaas
Prosessledelse, prosjektledelse, strategisk planlegging, nærings-/bedriftsutvikling
NAL Ecobox – Nabu
Kompetanse på prosjektledelse /prosesser knyttet til miljø /energi /økologi
NIBR ( Norsk institutt for bolig- og byplanlegging)
Susanne Søholt
Prosjektledelse /veiledning i endringsprosser, spesielt i mulitietningske bomiljøer
16

Marit Ekne Ruud og Guri Mette Vestby
Sosiokulturelle stedsanalyser
Jon Guttu /Lene Schmidt
Fysiske stedsanalyser /prosess
Stiftelsen Idébanken
Et kompetansemiljø I forbindelse med prosessarbeid som har mange gode
eksempler og en verktøykasse tilgjengelig på nett
Susan Brockett
Ansvar for det norske “Samplan-kurset” – et samarbeid mellom Kommunenes
Sentralforbund /Miljøverndepartementet /Kommunal- og regionaldepartementet.
Hun har bred erfaring i medvirknings- og utviklingsprosjekter som prosessleder.

Aktuell litteratur
Norge
Akershus fylkeskommune /NIBR:
Sosiokulturelle stedsanalyser - veileder
Arthur Wøhni: Virker medvirkning virkelig
Evaluering av planmedvrikning i storbyene
Asle Farner: “Verksted som verktøy i planleggingen" - en veileder for
prosessledere
Sverige
Anders Törnquist, Götebors universitet
Storstadssatsningen i et områdesperspektiv - bok 2004
ISBN/ISSN 91-85371-01-7
Kerstin Lökken, Göteborgs universitet
Utvärdering av storstadssatningen Gårdsten
Rapport 2004
Danmark
Kvarterløft:
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
- 10 years of Urban Regeneration - bok 2007
- 100 ideer fra Kvarterløft og andre områdebaserede indsatser - bok 2007
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EKSEMPLER
Områdesatsinger hvor medvirkning har vært sentral strategi
Brukermedvirkningsperspektivet er sentralt i de fleste større endringsprosesser ved
fornyelse og utvikling i byer og tettsteder. I Sverige har det i perioden 1998-2005 vært
gjennomført en omfattende ”Storstadssatsning”. I Danmark det i 2007 var avslutning
av en 10-årig satsing på ”Områdeløft” (Kvartersløft). Også i Storbritannia og andre
europeiske land er det erfaringer å hente.

Storstadssatsningen i Sverige*
Satsingen omfattet 24 områder i Sverige. Det overgripende målet var langsiktig
holdbar utvikling i storbyen; økt integrering og tiltak for å bryte den sosiale og etniske
diskriminerende segregeringen i storbyene. Nedenfra-perspektiv har vært sentralt i
storstadssatsningen.
Delmålene hadde to dimensjoner.
- Kollektive mål og det sosiale bidraget:
Arbeidstilbud, opplegg for skole/utdannelse, utvikling av svensk språk, bedre
utdanningsnivå; skape lokal utvikling og tiltrekkende steder med trygghet og
deltagelse.
- Individuelle mål
- Arbeidsmuligheter, deltagelse, sosialt nettverk, språk, helse, egenutvikling mv.
Storstadssatsningen var områdebasert med vektlegging av samvirke. Det ble utformet
avtaler mellom staten og kommunene som grunnlag for handlingsplaner i et langsiktig
perspektiv.
Eksempel Gårdsten i Göteborg**
I drabantbyområdet Gårdsten ble det gjennomført et program med flere tiltak i
perioden 2001–2006. Området var et stigmatisert boligområde fra
”millionprogrammet” hvor det forut for storstadssatsingen var gjennomført en
omfattende fysisk renovering og fornyelse av bebyggelsen. Behovet for også å ta tak i
de sosiale utfordringen ble en del av storstadssatsingen. Det var et krav om nedenfra
perspektiv - som kom ovenfra. Arbeid og tiltak ble igangsatt uten forutgående analyse
av utfordringer og muligheter. Det ble gjort etter hvert og kan ha vært noe av årsaken
til at enkelte tiltak og resultater smuldret opp når satsingen ble avsluttet og de ekstra
bevilgningene opphørte.

Satsingsområder var sysselsetting, språkutvikling, bedre skoleresultater, lokal
utvikling. Prosjektet hadde et lokalkontor i Gårdsten, med en prosjektleder og 8-12
medarbeidere.
o Ett tiltak var ”Helsodisken” som fungerte som et medborgerkontor, med
kulturtolker og integreringsmentorer. Det var vellykket men ble flyttet og
fikk en endret funksjon etter satsingen.
o Et annet tiltak var ”Gårdsstenstreffen” et kulturrom. Det var en møteplass
for beboere og tjenestemenn, foreninger og Gårdstens Internasjonale
Foreningsråd.
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Internasjonale foreningsrådet i Gårdssten er en egen virksomhet, treffsted
og kontor.
o Ungdomsgruppen "Fritidsgården” finnes delvis enda.
________________________
o

* Anders Törnquist, Göteborgs universitet
** Eva Eckebrandt, Internationella skolan i Gårdsten, Göteborg
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o

”Internasjonelle skolan 2007” har et samarbeide med foreldre og
foreningsliv, foreldreforening, åpent hus, eget rom etter ombygging, utleie
av matsal til beboere, foreninger booker idrettshallen.
Skolen ble en sentral arena og møteplass - en åpen skole slik at foreninger
og andre kunne bruke lokalene til arrangementer. Erfaringene viser at
skolen var en sentral arena for medvirkning og endring som hadde effekt
også utover satsningen.

Erfaringene fra storstadssatsingen kan kort oppsummeres:
Realisme er en betingelse! Målene må være på rett nivå og mulige å oppnå.
Forutsetningene er tid og implementering; Drivkreftene, kompetansen egeninteressen
må finnes i området.
Det er to tenkemåter eller modeller for endringsarbeid ut fra ønsket om raskt å
reparere eller kompensere for områdets mangler eller problemer, - eller om det er et
ønske med mer omfattende samfunnsendring, noe som krever en mer langsiktig
innsats:
Reparasjon/kompensasjon:
betyr tradisjonell prosess med profesjonell bistand; individuelle mål; kvantitet;
brukerinnflytelse; mye penger - kort tid.
Samfunnsendring:
er nye strukturer; kollektive langsiktige mål; kvalitet; beboerinnflytelse; lite penger
- lang tid
Et vellykket resultat handler om personer, smidighet, vennlighet og dialog.

Kvarterløft /områdeløft i Danmark:
Det danske kvarterløft /områdeløft har vart 10 år og ble avsluttet høsten 2007. Programmet
har vært sett på som meget vellykket og det er betydelig mulighet til læringsoverføring til
andre land. I alt har totalt 5 områder vært utpekt til satsingsområder og det har vært bevilget
ca 550 mill. dkr til programmet gjennom 10 år. Tre av områdene ble etablert etter 2005 og
skal pågå til 2012.
Bakgrunnen for satsingen var utviklingen av "gettofiseringstendenser" i noen områder
Kjennetegnene for slik gettofisering var bl.a karakterisert av stort innslag av små leiligheter
(<60 m2), dårlig og nedslitt infrastruktur (rekreasjonsområder, institusjoner etc),
integrasjonsproblemer og en høy andel av innbyggerne utenfor arbeidsmarkedet.
Det har vært et mål å skape sosial innovasjon og styrking /aktivisering av lokale drivkrefter.
Innretning av områdeløftet
• Ønske om å få til positiv utvikling i områdene
• Er fokusert på spesifikke områder og har klare geografiske grenser
• Har helhetlig innsats - både sosial og fysisk utvikling
• Bygget på innbyggernes involvering og lokalt engasjement
• Har en varighet i en periode på 5 år

19

VEDLEGG 1

• Er i utgangspunktet offentlig finansiert, men er co-finansiert av fond, innbyggere
og næringsliv
• Gjennomgår tre faser; kvartalplan fase, implementeringsfase og forankringsfasen
De ulike fasene i grove trekk
Kvartalplanfasen
- de første beboermøtene avholdes
- nedsettes arbeidsgrupper som i sammen med de kommunale forvaltninger
utarbeider en kvartalsplan
- kvartalplanen behandles og godkjennes deretter i det politiske system
Implementeringsfasen
- ideene til de mange prosjekter utvikles, detaljplanlegges og gjennomføres
Forankringsfasen
- avklare de mange aktiviteters og fysiske prosjekters fremtid
- det er viktig at forankring både handler om rent fysisk å sikre at igangsatte tiltak
vedlikeholdes og at de ulike aktiviteter og initiativ videreføres, men at forankring
også er erfaringsoppsamling og videreførelse av metoder utviklet i forbindelse
med områdeløft.
5 ting som virker
På konferansen i København høsten 2007 som markerte avslutningen av områdeløftet, ble
det oppsummert på bakgrunn av erfaringene i områdeløftet og intervjuer av nøkkelaktører i
over 3000 relevante prosjekter ved ABCD Institutt ved Northwestern University i Chicago at
det er 5 kriterier som skaper er grunnlaget suksess.:
En må ta utgangspunkt i:
• De lokale beboernes egne ressurser
• De frivillige foreninger
• Institusjoner
• De fysiske omgivelser
• Utveksling og samspill mellom de 4 overstående momenter
De lokale beboernes egne ressurser nevnes alltid, mens de øvrige lokale ressurser kan være
med i en større eller mindre omfang. De eksterne ressurser har også betydning, men de har
kun maksimal virkning, hvis de støtter eksisterende lokale ressurser på deres egne premisser.
Familienettverket på Furuset – eksempel på mobilisering og deltakelse blant
beboere i bydel Alna.
På Furuset i Bydel Alna er det etablert et familienettverk blant pakistanere med mål
om å øke kontakten med kvinner og bidra til informasjons- og erfaringsformidling
gjennom felles møtested.
Nettverket inviterer familier til månedlige treff med faglig og sosialt innhold på ett av
møtestedene i bydelen. Faglig innslag er aktuelle temaer i tilknytning til barns
oppvekstvilkår, familieliv, tvangsekteskap, kvinners deltakelse i lokalsamfunn og
arbeidsliv, skole og utdanning blant annet. Felles matservering og samvær utgjør siste
halvdel av de månedlige treffene. Mer enn 60 familier
Bydelen Alna har en befolkning på om lag 45 000 innbyggere (2007). Av disse er
bortimot 17 000 innvandere med etterkommere (i underkant av 40%) hvorav 4000 har
pakistansk bakgrunn. Familienettverket er en frivillig organisasjon som initiert av
pakistanske innvandrere med lang tilhørighet i Norge og på Furuset. Initiativtakerne
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har også gitt ut Furunamia (Furusetposten); en lokalavis på norsk og urdu som er blitt
gitt ut til pakistanske familier i lokalsamfunnet. .
Pr. september 2007 deltar 60 familier i disse arrangementene. Nettverket begynner
også å spre seg til rekruttere familier også fra andre steder i Oslo.
Familienettverket fungerer også som en arena for mobilisering til økt deltakelse i
utviklingen av gode bomiljøer innen områdesatsingen.
Kontaktpersoner: Nisar Bhagat og Nilofar Hamid
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Good
Practice in
Community
Engagement
from the UK
Introduction
Involving, consulting and engaging individuals and communities is key to many public policy and planning decisions in the United
Kingdom. Not only does community engagement enable individuals and communities to highlight their needs and wants and influence
the decision making of public bodies, it also assists in fostering community spirit, developing community networks and enhancing
social capital. The purpose of this briefing for the planning department at Oslo City Council is four-fold:





It aims to provide an overview of UK policy with regard to community engagement;
It aims to highlight what community engagement is, why we need to engage with communities and some of the methods we
utilise in the UK to consult with and engage communities;
It aims to look in detail at the issue of engaging ‘hard to reach groups’;
It aims to highlight examples that CLES have found in their work from around the UK in innovative and effective community
engagement.

UK Community Engagement Policy
Community engagement has formed a key part of UK society and public policy since certainly the late 1960s. In this era of social
upheaval and mass building and a focus on physical solutions as a remedy to social problems, there was very little community
consultation and engagement, despite many of the ‘top-down’ policies and practices significantly impacting upon the livelihoods of
communities.
The 1970s saw recognition by central government that this top-down approach especially with regard to housing was creating
additional rather than addressing existing social problems. A number of community development initiatives were thus piloted and
developed which sought to ensure that urban communities in particular had a much greater say in public policy. The focus in this era
was very much on the key role of the local authority as a broker of community consultation and engagement.
The 1980s saw the advent of the new right philosophies of the Thatcher Government. This in particular meant a greater focus on the
economy and wealth creation and a diminishing role for local government in public policy. This led in turn to less focus on community
engagement activity, aside from in the core metropolitan areas.
The early 1990s saw recognition that the market-driven policies of the Conservative Government were not working and were further
marginalizing the most vulnerable groups in society. It was recognised that the community were thus potentially key to solving some
societal problems, particularly with regard to regeneration activity. A number of initiatives, primarily City Challenge were thus
developed that sought to engage communities through the notion of partnership. Plans were developed to tackle wide ranging physical
problems through partnerships between local authorities, the private sector and community organisations.
It was in 1997, however and the election victory of the current Labour Government that saw the most significant focus on community
engagement initiatives and the recognition of the role of community development and partnership in fostering physical, economic,
social and cultural regeneration. Community development was thus one of three core principles, alongside neighbourhood renewal and
social inclusion that sought to influence the regeneration of the UK’s towns and cities. The key policy document and policy focus on
community development is National Strategy for Neighbourhood Renewal. This document has supported the development of a
number of renewal programmes, each of which have strong community consultation, engagement, and delivery principles. These
include the Neighbourhood Renewal Fund, the New Deal for Communities Programme, and Neighbourhood Management Pathfinders.
The notion of partnership and involvement of communities in local decision-making has continued with the development of Local
Strategic Partnerships. These partnerships bring together local authorities, statutory partners, the private and voluntary and community
sectors to make decisions of local significance.
About the National Strategy for Neighbourhood Renewal

The Policy Action Team reports of the 1990s helped the Government to realise the extent of social
exclusion and deprived neighbourhoods in the UK. This was a key focus of the Comprehensive
Spending Review of 2000, which highlighted strategy and made resource commitments to
regenerating and renewing the most deprived neighbourhoods in England. As a result, the
National Strategy for Neighbourhood Renewal was launched in 2001. It had a vision of a society
in which:
‘within 10 to 20 years, no-one should be seriously disadvantaged by where they live. People on
low incomes should not have to suffer conditions and services that are failing, and so different
from what the rest of the population receives’.

Complementing, a range of other social exclusion and local regeneration initiatives the
overall strategy seeks to tackle the root causes of poor neighbourhoods focusing on
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particular themes and target groups as well as supporting communities to help themselves
through consultation and engagement. The strategy had two long-term goals:



In all the poorest neighbourhoods, to have common goals of lower worklessness and crime,
and better health, skills, housing and physical environment;
To narrow the gap on these measures between the most deprived neighbourhoods and the
rest of the country.

What is Community Engagement, Why do we engage, Who do we Engage with, How do we
engage?
What is engagement?
Engagement is often used as a catchall term, and can be used to cover everything from the loosest
connection with people to a high level of engagement. Indeed engagement can incorporate
informing people or giving information (for the sake simply of communicating, or to enable
them to make informed decisions) through to engaging people, asking for their views (in more or
less reflexive ways) and building skills, and sustained, active involvement (for example, inviting
them to sit on a partnership board and represent a wider body or community of interest/place).
Community engagement will necessarily use many different methods or ‘entry points’ to reach
local people. It is also likely that different groups will want to be involved in different ways, at
different times, in fact some people will not want to be involved at all.
Why bother with community engagement?
There are a number of reasons for public bodies undertaking community engagement activity, most significantly:











The duty to consult – Government guidance stipulates that local authorities and other
partners have to consult on a number of issues. These include, with regard to planning
policy, Sustainable Community Strategies, and Local Area Agreements.
Interpreting policy - Community engagement helps practitioners and policy makers
to interpret policy better, and ensure that it is relevant to those individuals and
communities affected by it.
Developing policy – In addition policy which continues to be developed and moulded
to the needs of local needs and wants, through research and evidence gathering of
which community engagement is part, is likely to better targeted and more successful
in the long term.
Service delivery – Programmes and services which more accurately respond to local
needs and are more acceptable to the local community, with outputs that have been
designed with input from local residents are more likely to last longer because
communities feel ownership of them.
Because it is a good thing to do - Communities have a fresh perspective, and can
often see the problems in new ways. In addition, the constructive involvement of
communities in regeneration and service delivery helps to build local organisational
skills, making it easier to develop strong successor organisations and successful
community involvement helps to revitalise democracy and foster active communities.
Community engagement also adds value and may lead to other capacity building in
community.

Who to engage with?

Engagement can be with a variety of ‘audiences’. There are however three core types of
audience with who community engagement may take place:


Individuals - When we talk about engaging individuals we mean, individual people,
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whether they are also part of particular groups or communities is unimportant as it is their
view, input or activity that we are seeking through this engagement.
Groups - A group can be seen as a group of people or a network that have come together
(normally by choice), either formally or informally, around something in common. This
might include:
o A common cultural heritage or other identity (i.e. faith or ethnic group, youth group);
o A shared interest (i.e. sport, rambling, books);
o Social relationships, associated with the ties of family, neighbourhood or social
interaction;
Communities - There are many definitions and understandings of Community. Indeed
communities can be seen as a number of people or a network that it is perceived have
something in common, but do not necessarily come together around this commonality. This
could include having:
o A common cultural heritage, (i.e. ethnic community)
o Common economic interests, (i.e. service users, home owners)
o Common experiences of power or oppression (i.e. class, refugees);
o Common geographic experiences (i.e. people living in a particular locality).
o Other community of interest (young people, disabled people);

How do we engage?

Successful community engagement can involve the utilisation of one or a blend of
different techniques and will use many different methods ‘or’ entry points to reach people
as it is likely that different groups will want to be involved in different ways, at different
times and some may not wish to be engaged at all. There are three key strands of
community engagement each of which have a range of techniques:


Informed Communities - There are a number of reasons why it is important to ensure
that individuals, groups and communities are kept informed. Predominantly
information will be about things, which affect their lives and which require them to
make decisions about things that affect their lives, such as new opportunities in the
community. For example, opportunities to become committee members, employment
opportunities, training and education opportunities and housing, environment or
health information. Individuals, groups and communities also need to be kept
informed of any rules and regulations and in particular changes to policies or services.
There might also be wider knowledge dissemination objectives behind keeping
individuals, groups and communities informed, for example letting people know
about grants that are available in their locality. There are a number of methods of
informing individuals, groups and communities including: leaflets and other written
material such as posters; public meetings and events; and arts events such as drama
workshops.



Engaged Communities – Engaged communities are those:
o Who have been involved in research and consultation via interviews or surveys;
o Who have been empowered through tools that actively involve them in decisions
that affect their life;
o Who have been given real power and control to develop their own plans and put
them into action with regards the future of their community.
There are three key methods of ensuring engaged communities:
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o Research and consultation – this is where local authorities or other public bodies
utilise a range of research methods to gauge the thoughts of a particular
community or with regard to a particular issue, policy or regeneration scheme.
Research methods include:
 Surveys – these are a flexible tool and, are frequently used to engage with
communities because they generate different types of information, including
personal attributes, experiences, behaviour, and attitudes and opinions.
 Interviews – these can be used to find out specific information about what
people think about a specific topic and can also be used to access quite
sensitive information.
 Discussion Groups – also known as focus groups, these bring together a
number of individuals to discuss their views on a particular topic.
o Participation – participation is a greater stage of engagement. It involves
individuals, groups or communities ‘playing a part’ – usually implying some level
of collaboration, shared ownerships or responsibility, with a local authority or
other organisation. Participation usually results in a series of recommendations
and/or feed into decision making processes. Participation methods in the UK
include Citizens Juries and Citizens Panels.
o



Delegation - Delegation is a different approach to engagement. Like participation it
involves a greater level of involvement than research or consultation – but unlike
participation, which tends to result in recommendations or ‘feed in’ to decision-making,
delegation involves groups, individuals or communities having direct responsibilities.
This could include control of budgets, and or management/ownership of facilities. The
classic delegation model comes in the shape of participatory budgeting, which originated
in Brazil in is now being piloted in a range of locations and issues across the UK.

Active Communities – Active communities are those individuals, groups and
communities whose engagement in community activities and local government
decision-making is sustained in the longer term. These individuals may represent their
community on an area board or deliver services or projects as part of a voluntary and
community sector organisation. There are thousands of voluntary and community
sector organisations in the UK, supported by infrastructure bodies such as the CVS
and also government policies such as Change Up and Futurebuilders.

Engaging ‘Hard to Reach’ Groups
A key focus of community engagement initiatives and localised approaches to
engagement in the UK have focused on so-called ‘hard to reach’ groups. There is no
single definition of hard to reach groups. Depending on the rationale for engagement and
local circumstances, the definition of ‘hard to reach’ could range from geographically
isolated communities in rural districts, to young people who do not frequently take part in
public consultation exercises, to Asian women who face language or cultural barriers to
engagement or to people who maybe live in one place, commute to a city to work, and
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have little involvement in their local area. Indeed, it could be said that engagement should
not focus on hard to reach groups, individuals and communities but instead should look at
routes to engaging with everyone and ensure that the processes and methods used are
responsive and effective. Planning the most appropriate ways to approach and engage
communities at the outset should ensure that no one is ‘hard-to-reach’.
There are a number of reasons why central government departments, regional bodies, local authorities, local partners and Voluntary
and Community sector organisations should focus on diversity and engaging hard to reach groups. These include:






In order to meet legislative requirements such as Race Relations.
In order to deliver key policies and targets around for example Neighbourhood Renewal.
In order to understand different groups’ needs to inform service provision.
In order to promote active citizenship for all.
In order to value diversity.

Innovative and Effective Community Engagement
This section of the briefing provides a series of examples of good practice in community
engagement from across the UK:
Case Study: Age Concern
Age Concern Manchester use a variety of mechanisms for informing older people about their
services to ensure a high awareness and take up. This includes advertising through newsletters
and radio, but also more direct targeting, particularly aimed at those who are housebound. By
collaborating with a District Nurse, and other support organisations that regularly visit people
in their homes anyway, Age Concern make sure their information reaches those who may need
their help the most. Furthermore, by using pictures in their literature, the organisation can
overcome literacy barriers.

Case study: Exodus Refugee Arts Festival
'Artists … reach areas far beyond the reach of politicians. Arts especially entertainment and
music is understood by everybody, and lifts the spirits and morale of those who hear it'
Nelson Mandela, Trafalgar Square, February 2005.
Exodus aims to be an excellent opportunity to bring people together, to share experiences and
further our understanding of each other.
National Refugee Week began in this country in 1997 to raise awareness about the enormous
economic and cultural contribution that refugees have made to British society. Exodus builds
on this success by organising an annual summer festival and developing a year-round flexible
programme of creative work and events.
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Exodus engages with a variety of traditional and contemporary art forms working with
refugees and asylum seekers to develop ideas for creative projects. This culminates in a largescale outdoor festival during Refugee Week in June
Exodus also ensures groups are signposted to cultural organisations providing relevant
services and will also work directly with some groups to develop programmes and raise funds
for key projects. Training and professional development programmes to support individual
refugee artists will have been created and will be promoted at the festival. The festival is also a
prime opportunity to communicate the wealth of talent, skills and fresh ideas that refugees
contributes significantly to cultural life and to provide community groups with the
opportunity to network and provide information on their services, or activities to a wide
audience of individuals, groups and communities.

Case Study – Willow Park Housing Trust
CLES Consulting were commissioned by Willow Park Housing Trust to find out the housing
and other related needs of all the Black and Minority Ethnic groups within the local area, so
that they could ensure their services, facilities and equality and diversity policies were
responding to these needs. As part of this CLES Consulting undertook a large-scale postal
survey with all BME tenants. However to yield a greater response and overcome barriers
people may face in this type of engagement (i.e. language, literacy, or simply forgetting), other
methods were put into place. This included training local people to undertake face to face
surveys with tenants, approaching refugees and asylum seeker tenants through a specialist
support organisation, working with the local authority to put the survey on the community
website, street surveys and informally chatting to tenants at community events and
workshops.

Case Study
As part of work CLES undertook for Sefton Partnership on the economic impact of
migrant workers, a number of discussion groups were held with migrant workers.
CLES worked with a government funded employment organisation (that was a first
point of call for many migrant workers, and thus had a ‘route’ in to these groups, and
a good level of respect) to invite people along to a session to talk about their
experiences. The discussion groups included residents from Portugal, Zimbabwe,
Poland, Lithuania, the Czech Republic and Iran. As language was a problem for many,
some members of the group took on the role of informally interpreting for others,
however it was also vital that questions were simple, speech was slow and the session
was not rushed. To allow everyone the opportunity to share his or her feelings, each
person was invited to share their experience and then others were asked to comment,
thus ensuring everyone listened to each other. As the issues were often sensitive,
assuring anonymity and creating a friendly and informal environment was
imperative.
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CLES Case Study: Developing a Community Involvement and Participation Strategy

As part of developing a strategy and action plan to guide the future involvement and
participation of the Smethwick community in local regeneration activity, we undertook
a series of training workshops with local community groups to build up their capacity
so they could inform the Strategy in a meaningful way.

Case Study – Citizens Jury, Blackburn

Newcastle University researchers were commissioned to facilitate a Citizens Jury in
Blackburn. At the start of the process, invitations were sent to 5000 local people from a
number of selected wards to join the jury. From the respondents, 20 people were
chosen as jurors, this included equal numbers of men and women, eight people from
Minority Ethnic communities, people from different age ranges and at least one
disabled person. Following attendance at a workshop, where jurors debated which
single issue was the most important in effecting the quality of life in Blackburn, ‘the
role of police in tackling under age abuse of drugs and drink' was chosen. The Citizens
Jury then took place over a period of four weeks. At each session a number of ‘expert
witnesses’ selected by an oversight panel (set up to ensure the process progressed
appropriately) presented different viewpoints on the issue, and there were question and
answer sessions. At the end of the period, jurors produced a list of recommendations,
which were, launched a couple of days before the local elections in Blackburn.

Case Study: Participatory Budgeting in Bradford
Participatory budgeting consists of a process of democratic deliberation and decision-making,
in which ordinary city residents decide how to allocate part of a public budget through a series
of local assemblies and meetings. It is generally characterized by several basic features:
community members identify spending priorities and elect budget delegates to represent their
neighborhoods, budget delegates transform community priorities into concrete project
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proposals, public employees facilitate and provide technical assistance, community members
vote on which projects to fund, and the public authority implements the projects.
As part of the Neighborhood Action-Planning process, £130,000 was set aside for
improvements to services, in 2006-2008 and the following areas of Keighley: Brackenbank;
Braithwaite and Guardhouse; Branshaw and Fell Lane, Eastwood; Hainworth and Parkwood;
Highfield; and Stockbridge. Up to £10,000 was made available for projects to improve services
in Keighley.
Applications were accepted from community groups and individuals with ideas for projects to
improve these areas, the activities could include sports and leisure activities, environmental
improvements, measures to reduce crime and improve safety, projects looking to improve
health and well being, cultural activities or activities supporting excluded or vulnerable groups
in the community.
Presentations were made by each applicant for funds on the ‘decision day’ to residents who
then votes on which projects should be awarded the money to run their project. The money
was allocated by areas and in proportion to the populations of these areas. Prior to this,
residents of these areas had been asked to identify their priority issues. This helped those
apply for money to meet key issues in putting together their applications and also the residents
in their decision making.

Case Study: Asian Young Voices
This project set up in the early 1990’s in the Hendon area of Sunderland caters specifically for
young members of the local Asian community, many of whom do not find it easy to access
mainstream youth projects. The aim of the project is not just about providing services for
young Asian people but also encouraging young people of all cultures to integrate. The work
of young Asian voices cross-cuts several themes and works in partnership with other
initiatives across Sunderland. Youth voluntary and community sector provision is brought
together by the Sunderland Voluntary Sector Youth Forum.

Conclusion
This briefing paper has highlighted that community engagement and community development
remain high on the Government’s agenda in the United Kingdom. The engagement of
communities is critical to not only the physical, social and economic regeneration of our cities,
but also the everyday livelihoods of citizens. Whilst this briefing has highlighted that there is
significant evidence of good practice with regard to community engagement in the UK, there do
however remain a number of future barriers to ensuring everybody is engaged. Barriers to
engagement are a particular concern. They can mean that you are not able to reach those people
most in need of support and that time after time, you are only able to engage with the same
people. The list of barriers below is not exhaustive, but it does identify some of the key barriers or
problems that CLES have faced through out our research projects focused on community
engagement:


Physical inaccessibility – some people may not be able to be involved for physical reasons,
(e.g. the venue doesn’t have disabled access, all the activities are visually based and they are
blind, consultation involves reacting to something they are verbally told and they are deaf,
etc.). Overcome these obstacles by researching the community and finding out their needs in
advance, and if necessary, use a variety of engagement techniques so there is something
everyone can get involved in.
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Language/communication – some people’s main language is not English, in which case you
may need to translate information into community languages, and/or employ interpreters
and bi-lingual researchers to work with you. Additionally, language can be a barrier for
groups that use different types of English (e.g. colloquial expressions as opposed to ‘the
Queen’s English’). Consider how you can use their style of language when engaging with
them. Information should be in plain English, jargon free and easy to understand.
Cultural traditions – some communities have cultural traditions that may prevent them from
engaging with your activity (e.g. some Muslim women may not feel comfortable talking to a
male, young people may not engage effectively with an older, professional-looking person,
etc). In order to make the work meaningful, ensure you are flexible about accommodating
communities’ traditions.
Social expectations and confidence – some people are difficult to engage with because they
are not normally asked their views (e.g. young people, refugees, migrant communities,
gypsies and travellers etc) and they may lack the confidence to do so. Tell people why you
think it’s important they get involved with you and your activity, and why it is relevant to
them and work patiently with them over a long time period if necessary.
Time – some people may not have the time to become engaged with your projects or
consultation, due to amongst other things work and family commitments. To over come this
you should try to fit in your engagement with peoples everyday life and attend places people
regularly go. This could include Mothers and Toddlers Groups, the café of a large workplace,
a place of worship etc.
The attitudes and skills of staff – although all staff should promote equality, this is not
always the case. Staff who are involved in the engagement should receive equality awareness
training. In terms of communication this will ensure inappropriate assumptions are avoided,
there is no discrimination in language or behavior, and any approach is not seen as
patronizing.

This briefing has been prepared by Matthew Jackson at the Centre for Local Economic
Strategies (CLES). Further information on community engagement, please contact
Matthew on 0161 233 1928, matthewjackson@cles.org.uk
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