
3. Skriv dato / titel på 
præsentation 

‘Hvordan ser frivilligheden ud idag – set fra 
Røde Kors?’

‘Hvad karakteriserer det gode samarbejde 
mellem civilsamfund og myndigheder?’
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Tendenser i frivilligheden:
flexibilitet og ‘afgrænsethed’. Foreninger?



Facts Røde Kors
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2019: ca 500/mdr – 25% besøgstjeneste/ensomhed ; 
integration/asyl; familieindsatser 

Konvertering: +30% i gang + 13% i proces; 30% vil 
ikke alligevel; 17% får vi ikke kontakt til og 10% 
hører ikke fra den lokale afdeling

=> de ‘traditionelle’ frivillige lever i den grad!



Tendenser i frivilligheden: 
Kernefrivillige på traditionel vis
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: de tre første ord 

Tekst starter uden 

For at få punktopstilling på 
teksten (flere niveauer 

For at få venstrestillet tekst 
uden punktopstilling, brug 
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: de tre første ord 

Tekst starter uden 

For at få punktopstilling på 
teksten (flere niveauer 

For at få venstrestillet tekst 
uden punktopstilling, brug 

Bestyrelsens ansvar
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SJOVT. SAMMEN. OM SAGEN.
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3. Skriv dato / titel på 
præsentation 

Samarbejdet med 
myndighederne – hvornår lykkes 

det bedst? 
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Hvornår fungerer 
samarbejdet bedst? 

1.Nedskrevne rammer og forventninger 

– samarbejdsaftaler

2. Personlige relationer. Investér i 

hinanden; gensidig nysgerrighed. 

Dialog. Og mere dialog.

3.Tid!

4.Én indgang. Hos alle parter. Men ikke 

bare udliciteret til hende der .. øh…  

frivilligkoordinatoren..? => chef 

opbakning!

5.Jo tættere på det operationelle niveau 

des bedre.

6. Ligeværdige selvstændige partnere
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- Og sagt med kager…
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Gråzoner og 
dilemmaer 

o Når vi samarbejder tæt 

risikeres også dilemmaer og 

gråzoner  

o Hvad må vi? Hvor går 

grænserne?

o ”Kan vi ikke bare få nogle 

retningslinjer…?” 

=> værdier, relationer, dialog, 

nedskrevne forventningsaftaler, 

dialog igen… KULTUR og MOD. 

Inklusiv til at lære af 

udfordringerne
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Kultur og afsæt..

Viljen er der men sproget 
viser forskellige afsæt fx: 

• ‘være med til at yde service til 
borgere..’  

• ‘løse velfærdsopgaver..’

• ‘Anvendelse af frivillige i 
velfærdsløsningerne…’

Styringslogikker en 
udfordring:  ‘Vi når ikke videre 
før vi begynder at måle på 
mellemrummene’.

‘Samarbejde er en kontakt-sport’
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Typiske misforståelser

‘Frivillige tager ansattes job’?

Nej. Men vi forholder os til de behov der 

måtte opstå ved omprioriteringer – med 

afsæt i egne kompetencer og vurderinger.

‘Frivillige er ikke professionelle’?

Jo - vi rekrutterer i nogle tilfælde frivillige 

med professionel baggrund, fx 

sundhedsklinikken. =>

Vigtig grænse: Myndighedsansvar
Nærværets logik tilsiger handling på behov 

- men med respekt for roller og ansvar => 

fortaler?

‘Frivilligheden er flødeskummet!’ 
Nej. Det har en egen unik værdi og 

eksisterer i kraft af sig selv…
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3. Skriv dato / titel på 
præsentation 

Frivillighedens rolle i 
fremtiden?‘
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Fra velfærdsstat til 
velfærdssamfund



Vi er en del af løsningen i (gårs-) 
dagens og fremtidens velfærdssamfund

Igår: fx Røde Kors børnehaver og 
plejehjem

I dag: de fleste indsatser sker i 
samarbejde med myndighederne –
adgang til målgrupper; henvisning 
begge veje; samarbejde hvor vi 
supplerer hinanden, samskabelse..

Nu og i morgen: tættere samarbejde 
om fælles problemer; civilsamfundet 
skal være en del af de socialpolitiske 
udspil - og ikke en separat sektor!

Særligt fokus for Røde Kors: 
Overgange
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1) Understøt systematisk samarbejde -
gør civilsamfundet til en del af social 

politiske udspil 
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2) Understøt de lokale initiativer –
inspirér til engagement og fællesskaber
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- Og husk: det er den organiserede 
frivillighed det meste står på! 
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TAK
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