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1. INDLEDNING OG BAGGRUND
Det idekatalog du sidder med foran dig, har til formål at udbrede kendskabet til Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige (Frivillighedscharteret) og sætte 
yderligere gang i lokale debatter om rammerne for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige. Kataloget er primært skrevet til beslutningstagere i den frivillige og offentli-
ge sektor. Dvs. ledere og formænd i frivillige foreninger på lokalt, regionalt og landsplan samt kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer. Sekundært er kataloget rettet mod 
institutionsledere og medarbejdere i kommunerne/regionerne, samt frivillige og aktive medborgere, der samarbejder med disse.1

Du kan heri læse om, hvordan chartret kan bruges i drøftelser om samspillet på tværs i din kommune eller region. Du kan få inspiration til, hvordan rammerne for frivilligheden og 
det konkrete samarbejde mellem offentlige og frivillige parter kan udvikles, samt hvilke spørgsmål det kan være relevant at drøfte. 

Sidst men ikke mindst indeholder kataloget en række cases, hvor du kan læse om, hvordan frivillige, politikere og embedsmænd i andre kommuner og regioner arbejder på området. 
Udover de cases der er med her, kan du finde flere via hjemmesiden: www.frivilligcharter.dk  og på http://www.kl.dk/Aktuelle-temaer/Samskabelse/.

Idekataloget er udarbejdet på baggrund af fem regionale dialogmøder om ’Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige’ i efteråret 2013, hvor mere end 440 
deltagere deltog. Her inviterede regeringen på baggrund af arbejdet med charteret foreningsrepræsentanter, aktive medborgere, kommuner, regioner og andre interesserede til at 
drøfte det nye charter og udvikle ideer til, hvordan charteret kan bruges i deres lokale og regionale sammenhænge.

Regeringen tog i 2013 initiativ til at forny Charter for samspil 
mellem det frivillige Danmark og det offentlig fra 2001. Frivil-
lighedschartret blev udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående 
af repræsentanter fra frivillige organisationer, fagforeninger, 
kommuner og regioner (se oversigt over arbejdsgruppen ba-
gerst i kataloget). Charteret har til formål at sætte rammerne 
for et godt samarbejde mellem den frivillige verden og det 
offentlige. Charteret fastlægger en række værdier, tilgange og 
pejlemærker for et konstruktivt samarbejde på tværs af de to 
sektorer. Lokalt kan man vælge at bruge værdierne og tilgan-
gene som afsæt for diskussioner om de rammer, der skal være 
for samarbejdet.

1. Idekataloget har fokus på samspillet mellem den frivillige og det offentlige på både kommunalt og regionalt plan. Derfor bruges betegnelser som ’den frivillige verden’, ’den offentlige verden’ eller ’sektorer’ for at favne begge niveauer. Derudover bruges betegnelserne ’frivillige’ og ’medarbejdere i det offentlige’ til at betegne aktører i de to 

’verdener’. Det skal dog understeges, at den frivillige verden også består af ledere og medarbejdere i frivillige foreninger og organisationer, hvilket dog af hensyn til læsbarhed ikke er medtaget i kataloget.  

1.1 Hvad er Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige?



CASE I: NÅR NYE TYPER MØDER FØRER TIL NYE TYPER SAMARBEJDE

Frivillige erhvervsledere og jobcenter klæder ledige på til jobsamtale

Social indsats, ledige og erhverv
Et uformelt møde over en kop kaffe. Det har vist sig at være opskriften på mange 
gode ideer til samarbejde mellem Kolding Kommune og en gren af kommunens 
frivillige liv, nemlig Koldinghus Rotary Klub, som er en forening for nuværende og 
tidligere erhvervsledere. 
Én gang i kvartalet mødes en af foreningens medlemmer, Lotte Friis, med 
udviklingschef Birte Muhs og social- og sund-hedsdirektør Lars Rasmussen. Over 
en kop kaffe vender de, om der er nye områder, de sammen kan sætte ind på. Det 
har blandt andet resulteret i samarbejdsprojektet ’Klar til samtale’, hvor jobklare 
kontanthjælpsmodtagere kan øve sig i at være til jobsamtale og få feedback fra en 
erfaren erhvervsleder fra Rotary. 

Tættere på virkeligheden
Indtil nu har projektet først og fremmest været rettet mod jobklare ledige, som 
er i gang med et fire-ugers aktivitetsforløb gennem Jobcenter Kolding. Nogle af 
de jobsøgende mentees har været væk fra arbejdsmarkedet i en periode, mens 
andre har haft det samme job i mange år og derfor har brug for at få støvet 
samtaleteknikkerne af.
Øvesamtalerne tager udgangspunkt i en fiktiv ansøgning, men bliver holdt så 
realistiske som muligt; den ledige møder selv op i firmaet, hvor den frivillige mentor 
arbejder, og det kan i sig selv være med til at nedbryde barrie-rer og afdramatisere 
tanken om det at gå til jobsamtale, forklarer Lotte Friis. At samtlige frivillige 
er erhvervsledere med adskillige års jobsamtaler bag sig, betyder samtidig at 
samtalerne i høj grad afspejler de spørgsmål, de jobsøgende vil møde til en ægte 
jobsamtale.  
Efter samtalen giver erhvervslederne feedback på både samtale og den skriftlige 
ansøgning til det fiktive job. Herefter er processen officielt forbi, men størstedelen 
af de frivillige holder kontakten med ”deres” mentees og følger dem i deres videre 
jobsøgning.
Tilbuddet var oprindeligt fastsat til at løbe i seks måneder, men interessen har fra de 
frivillige rotarianeres side været så stor, at projektet stadig kører. De frivillige udvikler 
sig nemlig også gennem projektet, forklarer Lotte Friis, der selv har haft flere til 
samtale i sit kontor i Nykredit.
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2. DUF Fokus – maj 2013.

2. GRUNDLÆGGENDE PRÆMISSER I SAMSPILLET 
På de regionale dialogmøder blev især to grundlæggende præmisser brugt som afsæt for debatterne på møderne. De to grundlæggende præmisser man skal være opmærksom på 
er:

Forståelsen af disse to grundlæggende præmisser er afgørende første skridt til at udvikle relevante og holdbare rammer for samspil som er gældende for de mange forskellige typer 
af frivillige konstellationer og for de mange forskellige typer af samarbejde der findes.

2.1 Mangfoldighed som styrke og udfordring 

I charteret dækker den frivillige verden alt fra enkelt personers aktive medborgerskab, over lokale foreninger til store landsdækkende organisationer og selvejende institutioner. Den 
frivillige verden kan betragtes som en regnbue, der strækker sig fra det uformelle til det meget formaliserede (se figur I). Denne mangfoldighed er en styrke, da den rummer utallige 
former for engagement, interesseområder og muligheder for synergi. Mangfoldigheden må derfor respekteres, hvis ’den frivillige verden’ på bedste vis skal spille ind i samspil på 
tværs af sektorer. 

I et samspil må man have øje for, hvilke typer samarbejder og opgaver den frivillige verden kan have ressourcer og lyst til at indgå i. Naturbasen, der er blevet til via et partnerskab 
mellem FDF og Høje Taastrup Kommune, kan nævnes som eksempel. I Hedehusene mistede FDF sit hus i en brand. Sammen med kommunen byggede de et nyt hus, der nu bliver 
brugt både af foreningen og andre (dagplejere, ældre m.fl.). For foreningen betyder det også, at de når ud til nye potentielle medlemmer. Det skaber værdi for begge parter.2

2.2 Samarbejde i mange former

Den anden grundlæggende præmis i samarbejdet handler om, at samarbejde kan have mange forskellige udtryk. De to (eller flere) parter i et samarbejde er forskellige og det kan 
være vidt forskelligt, hvad der samarbejdes om. Samarbejde kan være alt fra en gensidig dialog til et udbygget partnerskab med skriftlige aftaler (se figur II). 

Selv om der ofte er meget fokus på de gode eksempler på formaliseret samarbejde mellem den frivillige verden og det offentlige er det vigtigt at understrege, at én type samarbejde 
ikke er bedre eller mere rigtig end en anden. Det formaliserede partnerskab er ikke nødvendigvis bedre end uformel dialog. Alle typer samarbejde kan give værdi for begge parter og 
for borgerne. 
Øget dialog og gensidig viden mellem en frivillig social forening og en ungdomsskole, at unge med sociale problemer fik langt bedre hjælp. Tidligere havde foreningen afvist unge 
med svære problemer og henvist dem til kommunens hovednummer. Men gennem dialogen med ungdomsskolen i kommunen kunne foreningen sammen med den unge gå direkte 
til professionelle medarbejdere og drøfte muligheder for i fællesskab at løse problemerne.

1. At den frivillige verden er mangfoldig
2. At samarbejdet kan have mange former
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Figur I: Den mangfoldige frivillige verden

Figur II

Grundvilkår 2 -  
Samarbejdets mange 

former

Figur I

Den mangfoldige frivillige 
verden
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3. FRA POLITIK TIL KONKRET SAMARBEJDE 

Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige sætter ord på, hvordan et godt samspil mellem de to parter kan foregå. På de regionale dialogmøder blev charterets 
visioner og værdier søgt omsat til konkrete forslag til handling på to niveauer:

 

I dette afsnit kan du læse om de to områder. Afsnittet samler med udgangspunkt i de regionale dialogmøder vigtige elementer i en samspilsproces, gode råd i samarbejdet, samt 
konkrete eksempler. Værdierne fra charteret ligger som en bagvedliggende tråd igennem teksten: Samspil udvikles bedst med respekt og tillid i en ligeværdig relation. 

Det er vigtigt at understrege, at forslagene, de gode råd og cases er til inspiration. Der er ikke en præcis opskrift på, hvordan arbejdet skal foregå på lokalt eller regionalt niveau. De 
skridt, der skal tages i forhold til at styrke og udvikle samarbejdet i kommuner og regioner, skal passe ind i den lokale sammenhæng og tager højde for de ønsker, beslutningsta-
gerne i både frivillige foreninger, kommuner og regioner kan bakke op om. 

Erfaringer viser, at det ikke nødvendigvis giver mening at arbejde med områderne i en særlig rækkefølge. Udviklingen på området sker på flere områder samtidigt og mange gange 
er konkrete erfaringer med samarbejde i praksis det bedste afsæt for udviklingen af en politik.

3.1 Strategisk niveau: Udformning af politikker og strategier om frivillighed og samarbejde

Strategisk niveau: Udformning af politikker og strategier om frivillighed og samarbejde
Fra strategi til praksis: Koblingen mellem politik og konkret samarbejde

I flere kommuner og regioner har man siden strukturreformen i 2007 udviklet politikker, strate-
gier eller retningslinjer for et eller flere af de områder der berører den frivillige verden. På kom-
munernes område har langt de fleste politikker været forvaltningsopdelte, hvilket vil sige, at der 
findes forskellige politikker for folkeoplysnings-, kultur-, ældre-, forebyggelses- og det sociale 
område. 

I disse år ses en stærk tendens til, at politikker og strategier for frivilligområdet tænkes bredere 
i kommuner og regioner. Det vil sige, at der udarbejdes politikker og strategier, som går på 
tværs af de forskellige frivilligområder. Derudover vælger man mange steder at tale om politik-
ker for aktivt medborgerskab eller civilsamfund, for at rumme bredden i den frivillige indsats og 
medtage de enkelte borgeres deltagelse i udviklingen af velfærd for sig selv og andre. En bredde 
som også charteret lægger op til at tænke ind.
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a. Inddrag frivillige i planlægningen af 
en ny politik

Få politisk pejling på formålet med politikken!
Beslutningstagerne bør drøfte spørgsmål som: Hvad er målet med en ny politik? Hvilke rammer 
ønsker man for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige lokalt? Hvilken rolle skal 
den frivillige verden have og hvilken har den offentlige part?
Inddrag frivillige allerede i planlægningen!
Inddrag frivillige allerede i det indledende arbejde og igennem processen. Frivillige og aktive 
medborgere kan med fordel være med til idéudvikle på, hvordan en proces kan blive relevant og 
vedkommende for alle. Skab en åben  proces, hvor mange forskellige typer af frivillige foreninger 
og frivillige kan deltage og komme med input.

b. Debat om og udvikling af politik Inddrag også ledere, medarbejdere og tillidsfolk!
Det er de offentlige ansatte og frivillige ’på gulvet’ der skal samarbejde i praksis. Husk derfor at 
inddrage ledere, medarbejdere og tillidsfolk i drøftelserne. 
Gør processen åben og husk mangfoldigheden!
Det kan være en god idé at lave høringer allerede i forbindelse med udviklingen af en ny politik. I 
udviklingsprocessen kan kommunerne eksempelvis høre frivillige, borgere og medarbejdere om 
deres erfaringer og holdninger til specifikke spørgsmål eller emner.
Husk koblingen til praksis!
Implementering og konkrete handlinger kan med fordel drøftes allerede som en del af processen. 
Drøft spørgsmål som: Hvad skal politikken føre med sig og hvor skal den have en konkret betyd-
ning? Tænk eksempelvis i at en del af politikken (eller et appendiks) fokuserer på handlinger og 
implementering af politikken over de næste par år.
En politik skal kunne anvendes i mange forskellige sammenhænge!
Tænk i rummelighed og fleksibilitet. Det er godt med en politik med handlinger og tanker om 
implementering men husk plads til mangfoldigheden i den frivillige verden samt i kommuner og 
regioner. Der findes mange forskellige typer af samarbejde, som politikken skal være relevant for.

ELEMENTER I EN PROCES OG GODE RÅD

Når man arbejder med at udforme politikker og strategier, kan der være forskellige veje at gå. På baggrund af dialogmøderne er der samlet en række forslag til vigtige elementer i 
en proces til udvikling og vedtagelse af en bred politik for alle frivilligområder. Derudover blev der på dialogmøderne også knyttet et eller flere gode råd til hvert element. Nedenfor er 
de elementer og gode råd, som blev fremhævet på dialogmøderne, gengivet.



8

d. Formulering af politik (og evt. høring) Stjæl – men tilpas!
Det er en rigtig god idé at læse og bruge tematikker og overvejelser fra andre kommuner og 
regioners politikker – og fra charteret. Det kan dog ikke anbefales at kopiere andres politikker. 
De skal tilpasses til den lokale virkelighed. Drøft med inspiration andre steder fra, hvad der giver 
mening lokalt. 
Hør relevante personer
En høring i forbindelse med vedtagelse af en politik kan give lokale foreninger, medarbejdergrup-
per, institutioner og andre mulighed for at sætte et sidste fingeraftryk på politikken. Det kan både 
være frivillige, som har været inddraget i udviklingsprocessen og foreninger, der ikke har deltaget 
i processen. 

e. Politisk vedtagelse af endelig politik

Brug charteret!
Brug charteret som fælles afsæt for diskussionerne. Det er vedtaget af repræsentanter fra den 
frivillige verden, faglige organisationer og det offentlige.
Ting tager tid!
Planlæg og kend tidsrammen – sæt tid nok af til drøftelser, udvikling, høring og politisk behand-
ling. 
Skab tryghed omkring samarbejdet! 
Økonomi betyder noget i et samarbejde. Der kan fx opstå usikkerhed om, hvorvidt samarbejdet vil 
ændre allerede fastlagte økonomiske og ressourcemæssige rammer. Foreninger er optagede af at 
kunne få den støtte fra eksempelvis folkeoplysningsmidler eller § 18 midler,3 som de er afhæn-
gige af. Samtidigt kan medarbejdere være bekymrede for at kunne bevare deres arbejde.
Skab kendskab og møder!
Erfaringer viser, at netop processen omkring udarbejdelse af en ny politik eller strategi for frivil-
lighedsområdet, er en vigtig anledning til at skabe kontakt og dialog mellem personer i den frivil-
lige verden og det offentlige. Processen kan dermed være et godt afsæt for udviklingen af konkret 
samspil mellem foreninger og mellem foreninger og kommune/region. 
Husk andre politikker!
Når en ny politik udvikles er det vigtigt at inddrage de frivilligpolitikker og -strategier der allerede 
findes. Det kan både være på forvaltnings- og institutionsplan. Her er det vigtigt at være opmærk-
som på, at det ifølge Folkeoplysningsloven er lovpligtigt at have en politik for folkeoplysnings-
området. Det giver derfor god mening, at tænke denne politik ind i arbejdet.  Derudover er det 
også relevant at inddrage andre politikker der berører emnet fx: sundhedspolitik, ældrepolitik og 
kulturpolitik.

c. Afsøgning, forberedelse og 
planlægning

 3. §18 midler er de midler, som kommuner skal uddele ifølge Servicelovens § 18. Ifølge loven skal kommunerne samarbejde med frivillige sociale organisationer/foreninger og årligt afsætte et beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde.



CASE II: AT SKABE EN NY POLITIK FOR HELE DET BREDE FRIVILLIGOMRÅDE

Fælles kræfter bragte bredden ind i frivilligpolitikken

Frivillighedspolitik
I juni 2013 kommer en ny politik til verden i Rudersdal. Kommunens nye frivillighedspolitik 
er et produkt af en lang pro-ces, hvor medarbejdere i kommunens kultur- og 
fritidsforvaltning har faciliteret en tæt dialog mellem ansatte og ledere i alle kommunens 
forvaltninger og repræsentanter fra alle forgreninger af frivilligt engagerede i kommunen. 
Resultatet er en bred frivillighedspolitik, der sætter de værdimæssige rammer for 
samarbejde mellem frivillige og kommunen, fulgt af en række bilag, der konkret klarlægger 
procedurer og problematikker i forskellige samarbejdsområder. På vej er desuden en guide 
i lommeformat, der henvender sig til både den kommunale og den frivillige side af bordet 
med gode råd om samarbejde. 

Nye stemmer skulle høres
Kommunens frivillige ildsjæle har været med til at udvikle og forme politikken lige fra 
starten. Processen blev skudt i gang med en stor fælles workshop, der gik på tværs af 
kommunens faglige ansvarsområder og frivillige liv. En række professionelle oplægsholdere 
gav deres input til, hvad frivillighed også kan være, og herefter blev alle sendt i gruppearbej-
de for at dele deres behov, udfordringer og ønsker til den kommende politik.
Én ting var at få de frivillige i spil hele vejen igennem; at få de rigtige frivillige i spil var en 
helt anden sag. For kommunen har det været afgørende, at det ikke kun var ’Tordenskjolds 
soldater’, som var med til at udforme frivillighedspolitikken. De måtte tænke ud af boksen.

At turde tænke nyt
Et helt arsenal af ’rekrutterings’-metoder blev rullet ud; de ansatte tog ud på 
togstationer, indkøbscentre og gymnasier for at sprede budskabet om, at man som 
’helt almindelig’ borger kunne være med til at sætte sit fingeraftryk på den kommende 
politik. Facebookkampagner blev kørt og plakater med drilagtige slogans á la ”Gider 
unge overhovedet hjælpe andre?” hængt op rundt i kommunen, og på den måde nåede 
budskabet ud til folk, som ikke allerede var bastioner for frivillighed eller så sig selv som 
politikmagere. 
Selve processen i at udforme den ny frivillighedspolitik forventes at kulminere i sommeren 
2014 med lanceringen af håndbogen med gode råd om samarbejde. Imens er arbejdet med 
at tage de nye værdier i frivillighedspolitikken til sig allerede begyndt; det handler for begge 
parter om at bryde med gamle vaner og se nye muligheder for frivilligheden.
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3.2 Fra strategi til praksis: Koblingen mellem politik og konkret samarbejde

At have en god politik eller strategi for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige er ikke nok til vedvarende at styrke og udvikle samarbejdet i praksis. Der er brug for 
tiltag, der kan koble værdier og visioner i politikker med det konkrete samarbejde mellem aktører i den frivillige verden og det offentlige. 

Det politiske/strategiske niveau
Politikker og strategier for det frivillige 
område og for samspillet med det offentlige

”Den sorte boks”
Koblingen mellem politikker/strategier og 

det konkrete samarbejde

Det konkrete niveau
Konkret dialog og samarbejde mellem den 
frivillige verden og det offentlige

? Hvordan arbejdet med tiltag der kan styrke koblingen mellem politik og 
konkret samarbejde skal se ud afhænger – ligesom med politikudvikling – i 
høj grad af den lokale virkelighed, og de aktører der findes i den offentlige og 
frivillige verden. Der findes ikke en færdig liste over, hvilke tiltag der skaber 
den bedste kobling mellem politik og praksis. Erfaringer fra de regionale 
dialogmøder viser, at det er vigtigt på tværs af den offentlige og frivillige verden 
lokalt at drøfte, hvilke behov der er og hvordan politikker og strategier kan 
omsættes til praksis.  Samtidigt er det vigtigt at afdække og holde fokus på de 
initiativer, konkrete samarbejdsprojekter og frivillige tilbud, der allerede findes 
for ikke at ødelægge eksisterende tiltag i bestræbelsen på at skabe nyt. 

Herunder findes en række gode råd, arbejdsspørgsmål og konkrete forslag 
til handling. Disse er udviklet på baggrund af de regionale dialogmøder, hvor 
udviklingen af samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige og 
konkrete bud på tiltag til koblingen af politik og konkret samarbejde blev 
drøftet: 

På de regionale dialogmøder blev denne udfordring præsenteret og drøftet som en ’sort boks’. 
’Den sorte boks’ skal forbinde strategier og politikker med det konkrete samspil i praksis (se figur 
III). Hvis strategier og politikker for alvor skal omsættes til praksis, skal der ske en række tiltag der 
muliggør, letter og udvikler samarbejdet. Med andre ord skal tiltagene i ’den sorte boks’ skabe gode 
rammer for, at samarbejde kan opstå, udvikle sig og gøre en positiv forskel for borgerne. Set fra det 
politiske niveau handler det særligt om, hvordan politikker og strategier implementeres og kommer 
til at skabe samspil i praksis. Set fra det praktiske niveau har frivillige og medarbejdere mere behov 
for, at de politiske værdier og ord bliver gjort håndgribelige og brugbare i hverdagen. 

GODE RÅD OG ARBEJDSSPØRGSMÅL

Figur III

Lokale processer og ’den sorte boks’
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Skab overblik og mulighed for dialog

En helt basal del af at styrke samspillet mellem den frivillige 
verden og det offentlige handler om at kunne finde hinanden. Det 
lyder simpelt, men det er ofte en af de store hindringer for, at 
samspil kan komme i gang i praksis. Medarbejdere i kommunen/
regionen kender ikke det lokale forenings- og frivillige liv. 
Omvendt kan det for frivillige organisationer være uoverskueligt 
at finde medarbejdere på et særligt fagområde i kommunen/
regionen. 

Spørgsmål til drøftelse:

•	 Hvordan er overblikket på tværs af den frivillige og offentlige verden 
lokalt?

•	 Ved medarbejder og frivillige reelt, hvordan man finder hinanden? 
•	 Hvilke kommunikationsveje findes allerede og hvad er der brug for?
•	 Hvem kan hjælpe overblik, kontakt og dialog på vej?

Ideer til konkret handling: 

•	 Portaler eller oversigter med overblik over frivillige foreninger og 
netværk lokalt. Oversigterne kan både være trykte og i elektronisk 
udgave.

•	 Etablering af frivilligcenter som bindeled og samlingssted for de 
mange lokale frivillige aktiviteter. 

•	 Udpegning af medarbejdere i kommunen/regionen (fx forenings- 
eller frivilligkonsulenter), der kan lette adgangen for frivillige ind i 
kommunen/regionen.

•	 Frivillighedsbureauer i kommunerne/regionerne, som skal lette 
adgang og dialog på tværs.

•	 Princip om ’Foreninger én indgang’ i den offentlige forvaltning, 
hvilket letter frivilliges kontakt og indgang til kommunen/regionen. 

•	 Styrkelse af dialogen på tværs gennem oprettelsen af og aktiv dialog 
med råd og udvalg:

•	 I råd og udvalg kan repræsentanter for de lokale foreninger og 
netværk mødes, og kan tale med fælles stemme i spørgsmål om 
samspil og rammer for den frivillige verden. Det er lovpligtigt at have 
et råd elle udvalg på folkeoplysningsområdet, som dækker blandt 
andet idrætten, børne- og ungeforeninger samt aftenskolerne. På 
samme måde kan der etableres råd for det kulturelle og frivillige 
sociale område.

Skab anledninger til at folk mødes!

Stort set alle undersøgelser af samspil mellem den frivillige verden 
og det offentlige viser, at godt samarbejde bygger på og lever af 
gode personlige møder og relationer. Det er ofte igennem dialog og 
gode relationer, at det innovative samspil skabes. 

Spørgsmål til drøftelse:

•	 Hvilke anledninger er der på nuværende tidspunkt til at personer fra 
den frivillige verden og det offentlige mødes?

•	 Hvordan kan mulighederne for at mødes og komme i dialog styrkes?
•	 Hvad kan vi gøre for at styrke dialogen mellem frivillige og 

medarbejdere med samme interessefelt (f.eks. sundhed og 
patientforeninger)?

Ideer til konkret handling: 

•	 Tag initiativ til faste dialogmøder mellem grupper i den frivillige 
verden og relevante medarbejdere fra kommunen/regionen.

•	 Arranger en årlig frivillighedskonference, hvor forskellige relevante 
emner sættes til debat. Husk at spørge både medarbejdere og frivillige 
repræsentanter, hvad det er relevant at mødes om.

•	 Arranger temamøder ud fra særlige tematikker, der er relevante for 
medarbejdere og frivillige. Det kan være en oplægsholder udefra eller 
et særligt emne der sættes til debat.  

•	 Invitér til åbne drøftelser om særlige udfordringer eller behov hos 
borgerne. Læg op til dialog og idéudvikling om, hvad vi kan gøre 
sammen.

•	 Afprøv koncepter som ’speeddating’ eller ’frivilligbørser’, hvor 
frivillige, medarbejdere og evt. erhvervslivet mødes til udveksling af 
ideer og ydelser.

•	 Lad medarbejdere fra kommuner/regioner besøge foreninger og 
netværk på deres egen hjemmebane – f.eks. i lektiecafeen eller 
klubhuset.

•	 Skab anledninger til at øge og forbedre samarbejde på tværs af 
foreningerne – det kan f.eks. ske via råd, udvalg eller gennem et 
frivilligcenter.

•	 Tænk i at skabe anledninger til at folk mødes i andre sammenhænge 
også. Det kan være i udviklingen af politikker, i forbindelse med 
arrangementer, begivenheder osv.

Omsæt overordnet politik til 
lokale strategier!

En overordnet politik kan sætte rammerne 
for et godt samspil mellem den frivillige 
verden og det offentlige, men der er også 
brug for at gøre rammerne relevante og 
brugbare på særlige områder. Konkret er 
det som nævnt ifølge Folkeoplysningsloven 
et krav, at alle kommuner har udviklet 
en politik for folkeoplysningsområdet. 
Samtidigt kan andre områder eller 
institutioner have behov for selv at sætte 
ord på rammerne for samspillet. 

Spørgsmål til drøftelse:

•	 På hvilke områder er der behov for at 
udarbejde særlige politikker og strategier?

•	 Kan enkelte institutioner have behov for at 
udarbejde særlige politikker og strategier?

•	 Hvilken støtte findes der til at udvikle 
lokale politikker og strategier?

•	 På hvilke områder mener de lokale 
frivillige foreninger og netværk, at der 
er behov for retningslinjer til samspillet 
lokalt?

•	 Opfylder kommunen lovkravet 
om en politik der dækker 
folkeoplysningsområdet?

Ideer til konkret handling: 

•	 Lad de enkelte fag- eller 
forvaltningsområder sammen med 
frivillige repræsentanter tage stilling til 
om der er behov for særlige politikker eller 
strategier på deres område.

•	 Støt institutioner i udarbejdelsen af egne 
politikker eller retningslinjer for samspillet 
med frivillige.
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Skab gode samarbejdspartnere i den 
offentlige og frivillige verden!

Hvis samspillet med det offentlige skal være 
relevant og nærværende for lokale foreninger og 
frivillige kræfter er det afgørende, at medarbejdere 
på alle områder i det offentlige er opmærksomme 
på og parate til samspillet med frivillige og forstår 
at agere som gode samarbejdspartnere. Samtidigt 
kan frivillige have behov for at udvikle kompetencer 
i forhold til at skabe og udvikle samarbejdet med 
offentligt ansatte.

Spørgsmål til drøftelse:

•	 Er offentligt ansatte opmærksomme på 
mulighederne for at styrke samspillet med den 
frivillige verden?

•	 Har ledere og medarbejdere opdateret viden i forhold 
til et samspil med frivillige?

•	 Har frivillige og foreninger lokalt viden om 
mulighederne for samspil med det offentlige?

Ideer til konkret handling: 

•	 Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i 
kommuner og regioner. Denne kompetenceudvikling 
kan styrke medarbejderne som ’gode 
samarbejdspartnere’ og øge viden om at inddrage og 
udvikle tiltag sammen med den frivillige verden.

•	 Organisationsudviklingsarbejde, i både frivillige 
organisationer og kommuner/regioner, omkring det 
at styrke fokus og opmærksomhed på samspillet.  

•	 Uddannelsestilbud, temadage og oplæg for frivillige 
og i foreninger omkring samspillet på tværs. 
Dette kan evt. tilrettelægges og gennemføres af 
frivilligcentre eller i samspil med råd og udvalg på det 
frivillige område. 

•	 Fælles temadage, hvor medarbejdere og frivillige 
mødes til fælles læring om samspillet og 
potentialerne heri.

Gør det nemt at starte og udvikle samarbejde!

Det kan være svært at vide, hvordan et samarbejde kan etableres og drives 
og der er behov for konkret hjælp til, hvordan et samarbejde kan komme 
i stand. Hjælpen skal kunne tilpasses vidt forskellige typer af samarbejder 
samt mangfoldigheden i den frivillige verden. Selv om det ofte er de 
personlige relationer, der skaber grundlag for samarbejde, er det en god 
idé at tænke i udviklingen af strukturer og støttemuligheder, der gør det 
nemmere at få samspil til at opstå og udvikles.

Samtidigt kan der i det konkrete samarbejde være en række spørgsmål 
og problemstillinger der dukker op. Det kan fx være spørgsmål om 
tavshedspligt eller børneattester, som kan udfordre parterne i et 
samarbejde. Her skal initiativer i ’den sorte boks’ hjælpe til, at der kan findes 
løsninger på problemerne.

Spørgsmål til drøftelse:

•	 Hvordan kan interesserede parter i den frivillige og offentlige sektor bedst 
komme i gang med et samarbejde?

•	 Hvilke former for støtte findes der allerede til at starte og udvikle et 
samarbejde?

•	 Hvilke former for støtte er der behov for?
•	 Hvor kan frivillige og medarbejdere finde svar på tvivlsspørgsmål i samspillet? 

Ideer til konkret handling: 

•	 Udviklingen af lokale guides til samspillet mellem den frivillige og offentlige 
sektor, der kan støtte det konkrete samarbejde mellem den frivillige og 
offentlige verden. Guides’ene kan være rettet udelukkende mod medarbejdere 
eller henvende sig til både medarbejdere og frivillige.

•	 Udvikling af lokale svar på spørgsmål, der kan opstå i et samarbejde på 
tværs. Det kan fx handle om tavshedspligt, forsikringsspørgsmål, indgåelse af 
samarbejdsaftaler og meget mere.

•	 Udpegning af offentlige medarbejdere, der kan fungere som brobyggere på 
tværs af den frivillige og offentlige verden med særligt fokus på den offentlige 
part.

•	 Frivilligcenter der kan fungere som brobygger på tværs af den frivillige og 
offentlige verden med særligt fokus på den frivillige part.

•	 Inddrage råd og udvalg i arbejdet med at følge, starte og udvikle det konkrete 
samspil på tværs.



CASE III: INITIATIVER I ’DEN SORTE BOKS’

Et godt samarbejde starter fra os selv 

Under overskriften ’Mental frikommune’ har Ikast-Brande Kommune siden foråret 2011 arbejdet med at udfordre og 
udforske antagelser om kommunens indretning og begreber med at finde nye løsninger på velfærdsudfordringer. 
Frivillighed er et af de begreber, der er blevet taget op til kritisk revision. I kommunen er man i stedet for begyndt at 
tale om, at ’aktive borgere skaber det gode samfund’. På den måde bliver borgerne til omdrejningspunktet, og fokus 
sættes på samspillet mellem kommune og borgere, fortæller kommunaldirektør Henning Hansen. Samtidig skabes 
der en bevidsthed om kommunen som en aktør, der kan – men ikke skal – spille ind i alle sammenhænge. 

Kommunen og aktive borgere er samarbejdspartnere
Hvor starter man, når man vil styrke samspillet mellem de aktive borgere, den lokale frivillige verden og kommunen? 
Henning Hansen forklarer, at det overordnet handler om et skift i tankesæt og begreber. Mere konkret handler 
det om at skabe plads til, at rigtigt mange borgere er eller gerne vil være aktive. Det gør kommunen ved at fjerne 
barrierer, være en god samarbejdspartner og gøre sig umage for ikke at spærre for det aktive engagement, uddyber 
Henning Hansen. 
Ikast-Brande Kommune er ikke, som så mange andre kommuner, startet med at udvikle en overordnet politik 
for området i hele kommunen. En fælles politik kan muligvis være på vej, da behovet senere er dukket op, men 
kommunen ville ikke starte med at etablere et skel mellem ’dem og os’ og diskutere grænser, forklarer Henning 
Hansen. I stedet har kommunen arbejdet med den sproglige italesættelse af ’den aktive borger’ og iværksat 
initiativer, der konkret skal styrke samspillet med aktive medborgere. 

Medarbejdere uddannes til samskabelse
Kommunens arbejde med ’den aktive borger’ er for eksempel sat i værks på ældreområdet, hvor frivillige, ledelse og 
medarbejdere sammen har udviklet en strategi for samspil på området. Strategien skal sikre gode muligheder og 
vilkår for, at det aktive engagement kan udvikle sig, og for at samspillet mellem de to parter præges af respekt, og er 
til gavn for ældre borgere i kommunen. 
Vibeke Grønskov er frivilligkoordinator på ældreområdet, og hun forklarer, at det i bund og grund handler om, at 
medarbejderne imødekommer de aktive borgere bedst muligt. Kommunens erfaringer er, at der altid er en flok 
borgere, som gerne vil være med til at skabe nye løsninger, så længe kommunens medarbejdere er gode til at 
invitere og arbejde ligeværdigt, fortæller Vibeke Grønskov.  
For at styrke det ligeværdige samarbejde blev strategien implementeret gennem et uddannelsesforløb for alle 
ledere og medarbejdere på plejecentrene i kommunen. Vibeke Grønskov forklarer, at kurserne handlede om at give 
medarbejderne modet og redskaberne til at gå ind og ligeværdigt udvikle nye initiativer sammen med frivillige i 
stedet for at finde løsningerne på forhånd. På den måde fulgte de kommunens fokus på at tænke samskabelse og 
ikke kun samarbejde med de aktive borgere. 
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I dette idekatalog har du med udgangspunkt i erfaringerne fra dialogmøderne kunnet blive klogere på, hvordan ’Charter for samspil mellem den 
frivillige verden og det offentlige’ kan omsættes og bruges i kommunale og regionale sammenhænge. Hvis du er interesseret i at vide mere om 
charteret – og læse flere cases om – hvordan samspil mellem de to sektorer kan se ud i praksis kan du læse mere på hjemmesiden: 
www.frivilligcharter.dk.

Derudover kan du finde inspiration og hjælp bl.a. via følgende links:
http://www.kl.dk/Aktuelle-temaer/Samskabelse/
www.frivilligraadet.dk 

4. MERE INSPIRATION

ARBEJDSGRUPPEN BAG CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

Ministre
Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
Kulturministeren
Ministeren for sundhed og forebyggelse
Økonomi- og indenrigsministeren
Miljøministeren

Foreninger, organisationer, råd mv.
Formand Palle Adamsen, BL – Danmarks Almene Boliger
Forbundsformand Peder Bisgaard, Dansk Firmaidrætsforbund
Formand Stig Glent-Madsen, Dansk Flygtningehjælp
Formand Per Paludan Hansen, Dansk Folkeoplysnings Samråd
Formand Niels Nygaard, Danmarks Idrætsforbund
Præsident Susanne Larsen, Røde Kors
Formand Signe Bo, Dansk Ungdoms Fællesråd
Landsformand Søren Møller, DGI
Formand Stig Langvad, Danske Handicaporganisationer
Formand Lars Mortensen, Friluftsrådet
Formand Vibe Klarup Voetmann, Frivilligrådet
Formand Johs. Bertelsen, Frivilligt Forum, Landsforeningen for de frivillige sociale organi-
sationer
Formand Jens Maibom Pedersen, KFUMs Sociale Arbejde
Formand Frede Olesen, Kræftens Bekæmpelse
Sekretariatsleder Bente Schindel, Kulturelle Samråd i Danmark

Formand Steffen Husted Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd
Næstformand Kristian Bennedsen, SIND
Landsformand Mads Espersen, Ungdommens Røde Kors
Landsformand Søren Rand, Ældre Sagen
Udviklingschef Andy Andresen, FTF
Næstformand Lizette Risgaard, LO

Kommuner, KL og Danske Regioner
Rådmand Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
Borgmester Lene Kjelgaard Jensen, Thisted Kommune
Borgmester Jens Ive, Rudersdal Kommune
Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune
Bestyrelsesmedlem i KL og borgmester i Viborg Kommune Søren Pape Poulsen
Formand Bent Hansen, Danske Regioner
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