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Borgmester Kirsten Jensen åbnede inspirationsdagen med en række tanker om kommune og frivillighed: 

”Frivillige kan noget, som kommunen ansatte måske ikke kan. Kommunen kan uddanne frivillige og hente 

inspiration i foreningerne. Som kommune ser vi på, hvor det giver mening at sætte frivillige og kommunale 

sammenhænge sammen. Det er ikke nemt at sige, hvor kommunen eller det frivillige begynder eller holder 

op, og jeg er heller ikke sikker på at vi skal kunne definere det på forhånd, for så sker der ingen udvikling. 

Men det er vigtigt at være i en løbende dialog om det, sådan som det sker i dag.” 

Anette Nielsen fra Frivilligcenter Hillerød understregede, at frivillighed handler om at engagere sig i sit 

lokalsamfund. ”Mange er engageret, fordi der er brug for det, og fordi de ikke kan lade være. Det gør en 

forskel – og det giver livskvalitet til den frivillige og et mere spændende lokalsamfund.” Og så gav hun ordet 

til chefkonsulent i SUS Sussi Maack, der var konferencier på resten af inspirationsdagen. 

 

’Når kommune og frivillige organisationer samarbejder’ 

Ifølge Brobygger Helle Hygum Espersen fra Københavns Kommune talte under overskriften er der både en 

politisk og en sundhedsfaglig baggrund for et øget samarbejde mellem kommune og frivillige 

organisationer. Kommunen vil gerne have aktive ældre borgere, der gør en forskel i eget og andres liv. Der 

er kommet et helhedssyn på borgeren, der gør, at vi ønsker at se på mere end faglighed i spil over for 

borgeren. Samtidig viser en ensomhedsundersøgelse, at kommunen ikke alene kan fjerne ensomhed, da 

det selv at kunne bidrage med noget, er afgørende for sundheden. Der er brug for gensidige relationer, 

hvor begge parter bidrager, og det kan frivillige give.  

Udfordringer og muligheder i samarbejdet 

Der er dog nogle udfordringer ved samarbejdet mellem kommune og frivillige organisationer, mener Helle 

Hygum Espersen. ”Kommunale medarbejdere har ofte fokus på ansvar og pligter over for borgeren, og det 

kan gøre det uvant at give frivillige plads, som ikke har samme faglighed. De frivillige organisationer er ikke 

vant til at blive taget alvorligt som ligeværdige samarbejdspartnere, men derimod at være høringspart, 

leverandør og objekt for politiske mål. Det er vigtigt at være opmærksomme på dette som kommune og 

ikke forsøge at lave dem om - som i et dårligt ægteskab.” Det er oplagt at have en udefrakommende 

mediator til at facilitere, at samarbejdet kommer i stand, mener brobyggeren. 

”Kommune og frivillige organisationer kan noget forskelligt.  Kommunen har faglighed, velfærdsgaranti, 

professionalisme m.v. Frivillige har solidaritet, engagement, kendskab til borgerne og meget andet. 

Sammen kan vi mere – i en 3. fælles faglighed: Vi kan imødekomme flere af borgenes behov og skabe flere 

handlerum for borgerne. Vi kan videndele og lære nyt, skabe kreative løsninger og formidle hinandens 

tiltag.” 

Gode råd: 



 Hvis frivillige sociale organisationer skal inddrages mere i løsningen af velfærdsopgaver, er det 

vigtigt, at man accepterer kontroltabet. Man skal som kommune ikke ’bruge’ frivillige, men 

samarbejde med dem, se ud over den kommunale opgaveløsning. 

 Brobyggere hjælper til at sikre ligeværdighed. Og så er det foreningerne, der skal rekruttere de 

frivillige, ikke de ansatte.  

 Det er vigtigt at invitere (de frivillige organisationer?) ind til dialog omkring de udfordringer, der er, 

og finde udfordringerne (og løsningerne?) sammen med de borgere, der skal hjælpes.  

 

Case: Hillerød Motionsvenner 

Kirsten Dalgaard er initiativtager til og formand for ’Hillerød Motionsvenner’, hvor ældre hjælper fysisk 

skrøbelige ældre med at gøre gymnastik i hjemmet. Hun har etableret et samarbejde med Hella Obel, der 

er leder af træningssektionen i Hillerød Kommune og besøger borgere, som kommunen ’slipper’ efter et 

behandlingsforløb’. 

”Jeg tager kontakten til de kommunalansatte, når det er relevant. Og en gang om året er der et kursus, hvor 

træningssektionen og motionsvennerne mødes. Kommunen giver uddannelse i temaer, vi har ønsket, og de 

giver frokost ved samme lejlighed. Der er også oprettet samarbejde med demenskoordinatoren, da nogle 

brugere har begyndende demens. Vi trækker på hinandens viden.” 

Hella Obel tilføjede: ”Mange kommunalansatte har armene helt op over hovedet over at have denne 

mulighed for at sende borgerne videre til motionsvennerne. Der er mange der har et behov ud over det, 

som vi som kommune kan gøre.” 

Det er borgeren, der afgør, hvilke informationer, der skal deles mellem den frivillige og kommunen. 

Motionsvennerne har fået lavet eget tavshedspligtdokument, som underskrives, som er mere enkelt end 

det, som kommunen har. 

Ønsker til fremtiden 

Kirsten har en række ønsker på vegne af Hillerød Motionsvenner: ”Mange der melder sig som frivillige er 

tidligere kommunalt ansatte, fx en fysioterapeut, social- og sundhedsassistenter osv. Det giver en helt 

anden mulighed for menneskeligt samvær, når man ikke hele tiden skal holde øje med klokken. Men vi vil 

gerne have flere frivillige. 

Vi kunne også godt tænke os en undersøgelse af effekten af motionsvennerne. Fordi der bliver lagt meget 

arbejde i det, og der er mange gode oplevelser hos de frivillige, der er meget varme i det, det giver 

fællesskab og netværk. Men hvad er den fysiske effekt?” 

Gode råd 

 Hold fokus på opgaven, ikke på alt muligt andet, find løsninger på den.  

 Hav gensidig respekt og nysgerrighed. 

 



Styrket samspil mellem kommune og foreninger  

Chef for Center for strategi og udvikling i Gribskov Kommune Elsebeth Kirk Muff beskrev, hvordan det 

tidligere var foreningerne, der gjorde en særlig indsats for at komme i kontakt med kommunens 

medarbejdere, mens de i dag er frustrerede over oplevelsen af, at kommunen ønsker at ’udnytte’ deres 

arbejdskraft og skære i de offentlige budgetter. ”Det er vigtigt, at foreningerne ser krisen som løftestang, 

ser muligheden i at de har fået opmærksomhed fra kommunen,” understregede hun. 

Elsebeth Kirk Muff talte om de muligheder, man som kommune har for at åbne op for samarbejde med 

frivillige på langt flere fronter, end det hidtil er sket, og om hvad det kræver. Kommunale medarbejdere har 

ofte fokus på ansvar og pligter over for borgeren, og det kan gøre det uvant at give frivillige plads, som ikke 

har samme faglighed, mener hun. ”De frivillige organisationer er ikke vant til at blive taget alvorligt som 

ligeværdige samarbejdspartnere, men derimod at være høringspart, leverandør og objekt for politiske mål. 

Det er vigtigt at være opmærksomme på dette som kommune, og ikke forsøge at lave dem om - som i et 

dårligt ægteskab,” sagde hun. Sammen kan man imødekomme flere af borgenes behov, skabe flere 

handlerum for borgerne. Man kan vidensdele og lære nyt, skabe kreative løsninger og formidle hinandens 

tiltag. 

Konkrete eksempler 

Der bliver eksperimenteret med samarbejde med frivillige inden for mange kommunale områder i Gribskov. 

”Vi har haft mange diskussioner om, hvordan fx få frivillige ind i børnehaver uden at det bliver gratis 

arbejdskraft. Vi får idéer og prøver dem af i praksis.” Elsebeth Kirk Muff nævnte en række eksempler: 

 ’Home starters’: Her giver frivillige praktisk eller personlig støtte til nye forældre. Man har spurgt 

lokale virksomheder om at støtte projektet, da mange af deres medarbejdere er inden for 

målgruppen. 

 Innovationsarbejde: I en række afdelinger i kommunen, prøver man at ’lege’ mere. For eksempel 

hentes der viden ind fra foreninger ift borgere, der har for mange kontaktpersoner i kommunen. 

Frivillige kan pege på de udfordringer, det giver for borgeren, og kommunen kan på den baggrund 

tage initiativer, der forbedrer kommunikationen med borgeren.  

 På et plejecenter har man en halvtidsansat frivilligkoordinator – det gør det let for 

frivillige/foreninger at komme indenfor, engagere sig og få svar på spørgsmål fra plejecentret. 

Gode råd: 

 Hav mod til at udfordre både betonbureakrati og bagstræberisk frivillighed 

 Hav frivillighed i kommunen, som ikke bare er gratis hænder 

 Hold fast i styring efter mål, men slip kontrollen 

 Samskab visioner der hæver sig over sparedagsordenen 

 Lad ikke frivilighed monopolisere af foreninger 

 Frivillighed koster noget – som minimum anerkendelse, og at vi er interessante 

samarbejdspartnere. Det er ikke gratis.  

 Vi er som kommunalansatte nødt til at sætte os selv i spil som hele mennesker og ikke bare være 

skrankepaver. Vi kan ikke have regler for det hele, men må tage nogle ting hen ad vejen. 



 

Erfaringer med lokalt samarbejdsprojekt 

Malene Kjær-Jepsen, formand for Hejls og Hejlsminde Lokalråd, delte sine erfaringer fra et lokalt 

samarbejdsprojekt: Hjals, Hjalsminde og Sjølund er tre landsbyer/små byer i Kolding Kommune, der 

fremover skal samarbejde mere – bl.a. har kommunen lukket skolen i en af landbyerne. De ville lave en 

’Smuk landsby’-dag, pynte op. Kommunale medarbejdere tog med rundt i området og sagde, hvad der var 

muligt af det, de gerne ville. Kommunen ville desuden gerne give materialer, maling osv. til projektet.  

”Vi inviterede folk gennem foreninger i lokalområdet. De der mødte op, besluttede hvad der skulle gøre. Og 

de blev ambassadører for projektet og informerede videre ud eller gav os adgang til databaser. Der blev 

pyntet og lavet blomsterkummer, sponseret af lokale firmaer og vedligeholdt af borgere.” 

”Projektet har givet lokalt fællesskab – tænk at man kan gøre folk så glade ved at sætte dem til at arbejde. 

Og det giver ejerskab over for byen. Kommunen skulle spille med – og gjorde det. Accepterede ikke at have 

kontrol. Det nemmeste ville være at sige blankt nej, men de sagde: Vi vil gerne give muligheden – og så må 

vi tage det fra sag til sag.” 

Gode råd 

 Til frivillige: Det er helt vildt, hvor meget man kan få folk til – bare sig, hvor og hvornår de skal være 

der. 

 Til kommunen: Turd at give plads til det. 


