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Klassiske spørgsmål til frivilligheden:

1) Hvor går grænserne mellem den professionelle og den frivillige 
indsats?

2) Hvad skal der forstås ved kvalitet i den frivillige indsats?

3) Hvordan skal frivillige ledes?

4) Hvad stiller svaret på disse spørgsmål af krav til de frivilliges, deres 
ledere og til deres lokal politikkeres kompetencer?



”For os at se skal grænsen for de frivilliges 

indsats drages lige præcis dér, hvor der er brug 

for uddannelse, viden og erfaring. Der skal 

være klart definerede grænser for, hvad 

frivillige skal og ikke skal”.

Dennis Kristensen forbundsformand 

for FOA (2002 – 2018)



”I Hjørring Kommune ses frivilliges bidrag som et positivt supplement 
til kommunens kerneydelse. De frivillige kan ikke overtage ansvaret for 
kerneydelsen. Frivillige indsatser hverken kan eller må blive en 
erstatning for kommunens varetagelse af sociale indsatser”

(Hjørring kommune 2019) 



”…en klar forudsætning for kvaliteten i det frivillige sociale 
arbejde, (er, red.) at aktiviteterne formår at afgrænse sig fra 
opgaver, som ikke kan og bør løses af de frivillige 
organisationer” 

(Socialministeriet)



”Det er afgørende for jeres samarbejdes succes, at kommune og 
forening får talt grundigt om opgavefordelingen mellem jer som 
partnere.Tal om rollefordeling på flere planer – både i forhold til 
organisering og helt konkret, hvordan opgaver er fordelt eksempelvis 
mellem frivillige og offentlige ansatte”

(Frivillig Håndbogen 2019)



”Inden I sætter en aktivitet i gang, bør I have en tydelig plan 
med en klar rollefordeling, som både frivillige og personalet 
bakker op om. På den måde kender alle deres rolle og ansvar i 
forløbet”

(Center for Frivilligt Socialt arbejde: 
Frivillig Håndbogen 2019)



”Tal om, hvordan I kommer videre, når I har indgået en 
forventningsafstemning. Skal I lave en skriftlig aftale? Giver 
det mening, eller har I nok i en mundtlig 
forventningsafstemning?”

(Frivillig Håndbogen 2019)



Den traditionelle frivillighedspolitik hviler i dag på
følgende fire grundprincipper:

1)Hvor grænserne mellem det offentlige og det frivilliges opgave- og 
ansvarsområder på forhånd er klart defineret.

2)Hvor frivilligheden skal definere sig selv som et supplement til de 
eksisterende offentlige velfærdsydelser.

3)Hvor velfærdsydelsen er givet på forhånd.

4)Hvor ledelse af frivillighed handler om at implementere beslutninger, 
der er taget på forhånd.



Den ny frivillighedspolitik:

1)Man eksperimenterer konstant med hvor grænser går mellem
den professionelle og frivillige indsats (flydene grænser).

2)De professionelle, de frivillige og brugerne gives ansvar for 
selv at vurdere hvornår en regel skal følges og hvornår den kan
tilsidesættes for at noget nyt kan opstå.

3)Ledelse bliver et spørgsmål om at tage ansvar for, at der hele 
tiden eksisterer et overskud af muligheder, for de 
professionelle, frivillige og brugerne. 

4)Ledelse bliver til et spørgsmål om konstant at holde åbent, 
hvad der skal forstås ved en velfærdsydelse og kvalitet.



Hvad kræver det af kompetencer hos de frivillige ledere?

1)Ledere der kan lede selvom de stabile præmisser for ledelse er forsvundet.

2)Ledere der kan få hele organisationen til at spørge sig selv: “Er dette nu også den 
rigtige præmis at levere velfærdsydelser efter?” og “Kunne det tænkes, at man kunne
gøre det anderledes?”

3)Ledere der kan tage et langt mere sammensat ansvar, der ikke blot handler om at få
“tingene til at fungere på allerede givne præmisser”, men som også kan skabe de 
nødvendige betingelser for, at de frivillige og brugerne oplever at der er et overskud
af muligheder. 

4)Ledere der muliggør at hvad en velfærdsydelse er, hvad kvalitet er, og hvor grænserne
går, hele tiden forbliver åbne.

5)Ledere der ikke ligger sig fast på en bestemt forestilling om hvad der skal leveres og 
er behov for i fremtiden, men hvor nutiden bliver brugt til at undersøge hvad en
velfærdsydelse kan være i fremtiden.



Hvad kræver det af kompetencer af politikkerne?

1)Politikere der ikke er blinde for, at politik er noget der bedrives på alle
niveauer i kommunen. 

2)Politikere der kan formulere en politik der netop åbner op for 
muligheder for at bedrive politik på de forskellige niveauer. 

3)Politikerne der er modige nok til at løbe den risiko, at hvad der 
iagttages som innovation og nytænkning fra organisationen selv, kan
iagttages af andre (brugere, medier osv.) som et brud på retskrav.


