
 
Det mener FriSe 
- om Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige 
 
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) byder det nye Charter velkommen og er meget 
positive overfor dets overordnede værdier og anerkendelse af civilsamfundets særlige rolle og 
værdi. Vi ser store muligheder i et tættere og bedre samspil, fordi vi tror på, at vi kan forbedre og 
udvikle vores velfærdssamfund, hvis både det offentlige og civilsamfundet har modet til at 
udfordre og udforske samarbejdet baseret på gensidig forståelse, tillid og respekt.  
 
Fælles om at skabe velfærd 
Frivilligcentrene skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål at støtte, udvikle 
og fremme den lokale frivillighed. FriSe er enig med Charteret i, at foreningsdannelsen er 
ryggraden i frivilligheden. Vi bør fortsat værne om og udvikle det organiserede frivillige arbejde i 
foreninger, idet de bidrager med social værdi for de borgere, de konkret hjælper og støtter. De 
bidrager med nytænkning og skaber social kapital, netværk og sammenhængskraft samt spiller en 
vigtig demokratisk funktion som fortaler for socialt udsatte. 
 
Frivilligcentrene er forankrede i de frivillige sociale foreninger, men samarbejder med og 
servicerer i stigende grad de øvrige dele af den frivillige verden. Velfærd er nemlig også forskellige 
udfoldelsesmuligheder i lokalsamfundet og ikke mindst idræt, kultur og forskellige 
fritidsaktiviteter. Derfor har vi også fokus på den værdi og de muligheder, der ligger i andre former 
for frivillighed uden for det traditionelle foreningsliv. Det kan være uformelle og selvorganiserede 
grupper, ad hoc frivillige eller frivillige på kommunale institutioner, som i samarbejde med det 
ansatte personale skaber og udvikler ydelser og aktiviteter samt øger kvaliteten heraf. 
 
Fjern unødige administrative hindringer 
FriSe vil opfordre politikerne til at gøre alvor af charterets fokus på et enkelt og ubureaukratisk 
samarbejde, og at der ikke lægges unødige administrative hindringer i vejen for foreningslivet. Vi 
oplever nemlig det modsatte, da der eksempelvis i 2013 kom nye puljekrav, som forkortede 
bevillingsperioden, gjorde det sværere at overføre midler samt indførte månedsvis budgettering. 
Det forekommer meningsløst og er til stor gene for alle.  
 
De frivillige er en ressource – ikke en erstatning 
FriSe tror på, at frivillige kan være en ressource i de offentlige institutioner, men mener ikke, det 
er nytænkende at erstatte én arbejdskraft med en anden. Derfor støtter vi om op et 
udgangspunkt, der handler om at undersøge og understøtte, hvordan der kan samarbejdes med 
de frivillige og et fokus på at skabe gode rammer og vilkår, hvor det frivillige arbejde udføres både 
på de ansattes og de frivilliges præmisser. Alle offentlige institutioner bør stille sig følgende 
spørgsmål igen og igen: 
 

 Hvad skal der samarbejdes om?  

 Hvor meget skal de frivillige involveres og hvilke arbejdsopgaver skal eller kan de påtage sig?  

 Hvor skal grænsen gå for den frivillige og lønnede indsats? 
 



 
 
 
Kvalitet er ledestjernen 
Diskussioner om samarbejde, arbejdsopgaver og grænser er komplicerede og udvikler sig hele 
tiden. Vi mener derfor, at ledestjernen i sidste ende må være, hvad der fremmer kvaliteten og er 
til gavn for de borgere, der er udgangspunkt for indsatsen  
 
Indsatser baseret på frivillige kan være sårbare, fordi indsatserne i perioder kan reduceres eller 
helt forsvinde. De frivilliges engagement kan blive påvirket af job, uddannelse eller familieforhold, 
og foreningerne lever i en økonomisk virkelighed, hvor ressourcerne hurtigt kan forandre sig og 
medføre en reduktion i foreningens aktiviteter. Det frivillige arbejdes værdi og kvalitet kan derfor 
have nogle begrænsninger, som har betydning for, hvilke opgaver de frivillige kan varetage, uden 
at det går ud over kvaliteten.  
 
 
Fællesskab og lokal dialog 
Charteret lægger op til, at der er forskellige arenaer, som skal spille sammen for at forbedre og 
udvikle velfærdssamfundet. Det vil vi arbejde med at realisere ved at skabe dialog og konkretisere 
charteret i en lokal sammenhæng for at sikre de bedste rammer for udviklingen af samarbejdet til 
fælles glæde og gavn. 
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