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Frivilligheden i fremtidens 
velfærdssamfund

• Vi har et velfungerende 
velfærdssamfund

• Høj grad af tillid 

• Danske unge europamestre i 
frivillighed 



Komplekse problemer

• Næsten hver femte ung mellem 16 og 24 år føler sig ensom

• En ud af fem danskere oplever, at de står uden for 
samfundet

• 10 % opfatter sig selv som socialt udsat. I 2015 var det 6 %

• Hver fjerde unge kvinde og hver ottende unge mand har 
dårligt mentalt helbred. I 2013 var det hver sjette kvinde og 
hver 12. unge mand

• Hver ottende dansker har svært ved at overkomme en 
almindelig hverdag med sociale relationer, husholdning og 
arbejde



DEN FRIVILLIGE SEKTOR KAN 
NOGET SÆRLIGT 

• Human, fleksibel og helhedsorienteret 

• Ligeværdighed i relationen

• Ikke er en del af et myndighedssystem, 
som registrerer og sanktionerer

• Vagthund



Bydelsmødrene Nørrebro

https://www.youtube.com/watch?v=38B4NVVh00M

”Vi kan nå de kvinder ingen andre ikke kan nå. Kommunen ikke kan nå”

https://www.youtube.com/watch?v=38B4NVVh00M
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”Vi kan nå de kvinder ingen andre ikke kan nå. Kommunen ikke kan nå”
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Tre udfordringer

• Beskæftigelse som ensidigt mål

• Voksende bureaukrati og projektmani

• Manglende standarder



Frivilligrådets vision 

”Frivilligrådet arbejder for, at vi som borgere har lyst til og mulighed for 
at give en frivillig indsats, engagere os i samfundets fællesskaber og i 
mennesker i sårbare og udsatte situationer. 

Frivilligrådet værner om den frivillige sociale sektors uafhængighed og 
forpligtelse til at udfordre den offentlige sektors løsningsmodeller.

De frivillige sociale organisationer skal have gode og stabile vilkår for at 
være ramme for den sociale indsats.

Frivilligrådet arbejder for, at velfærdssamfundet bygger på et 
balanceret samarbejde mellem den private, den offentlige og 
civilsamfundssektoren både på lokalt og nationalt niveau. Det giver de 
bedste løsningsmuligheder for borgerne.”



Tre temaområder

• Balancer, nye samarbejder og 
snitflader mellem sektorerne

• Sammenhængskraft

• Økonomi og bureaukrati



Samarbejde imellem det 
kommunale og den 
frivillige sociale indsats

• Skabe opmærksomhed om styrken 
ved at samarbejde på tværs af 
sektorerne

• Et tættere samarbejde mellem de 
fagprofessionelle og de frivillige.

• Fremme et højt kompetenceniveau 
blandt de frivillige



Gode råd til 
kommunerne

• Kommuner skal i udgangspunktet ikke skabe aktiviteter 
selv. 

• Sikre at der bliver afsat midler til frivillige foreninger 

• Adgang til andre former for ressourcer, fx lokaler

• Prioritere medarbejdertimer til at skabe gode relationer 
til foreningerne. 

• Kommunale medarbejdere kan bygge bro mellem 
borgere og samfundets mange forskellige fællesskaber. 

• Tænk langsigtet 



Gode råd til de frivillige 
organisationer 

Prioriter samarbejdet med kommunen. 
Gevinster ved samarbejdet kan fx være: 
• Nå ud til nye frivillige og folk, der har 

brug for hjælp via medarbejdere i 
kommunerne 

• Adgang til viden og indflydelse
• Bedre effekt for jeres brugere med en 

helhedsorienteret indsats



Tak for ordet


