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Indtryk fra dialogmøde om det frivillige sociale arbejde

Dato: 4. juni 2019

Tirsdag den 28. maj 2019, kl. 19.00 – 21.00 afholdte Sundhedsudvalget åbent 

dialogmøde på Rådhuscentret, Parallelvej 6, Frederikshavn for de frivillige, foreninger, 

Sundhedspanelet samt politikere og ansatte i Frederikshavn Kommune. Der var mødt 

ca. 60 deltagere op i Rådhuscenteret. 

Emnet var: Vores fælles velfærd

 Hvad frivillige og kommunen kan i samskabelse.

I det følgende gives en opsummering af dialogen på mødet. 

Velkomst og oplæg til aftenens tema

v/ Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget

Christina Lykke Eriksen fortalte, at Sundhedsudvalget har meget fokus på 

samskabelse. Som eksempel har Sundhedsudvalget og Sundhedspanelet indledt et 

planlægningsarbejde med Gærum for at stable en sundhedsevent på benene. 

Oplæg om fremtidens velfærd

v/ Karen Lumholt, foredragsholder, forfatter og journalist

Fokus på frivilligområdet

Karen Lumholt indledte sit oplæg med at redegøre for, hvorfor der bliver snakket så 

meget om frivillige i disse år. Hun redegjorde for, at det skyldes det demografiske træk 

med flere førn og ældre, øget centralisering og professionalisering, samt at relationerne 

er blevet udskilt fra mange services. 

Det frivillige område er påvirket af en række megatrends i den vestlige verden: 

 Ensomhed som et strukturelt problem

 Det hypermoderne liv med mange muligheder, som dog også er en 

stressfaktor for mange

 Voksende udenforskab, når man ikke kan følge med eller ikke selv opsøger 

inkluderende fællesskaber

 Øget sårbarhed blandt børn, unge og familier

Frivillighed som en del af løsningen

Forskning viser, at relationer er den måske vigtigste faktor for velfærd, sundhed og 

trivsel. Det der holder os mennesker sunde, raske og glade længst er: 

1. At vi har nogen eller noget at være noget for.

2. At nogen kerer sig om os. 

3. At være en del af et nærsamfund. 

De frivillige kan bidrage med noget, som kommunen ikke kan:
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 At have mål er nødvendigt for enhver styring af ressourcer, hvorfor de 

professionelle har et mål, der ligger udenfor selve relationen.

 De frivillige indgår i en relation, som ikke er drevet af målsætninger, men kan 

fokusere på relationen i sig selv.

 De frivillige er ikke underlagt effektiviseringskrav, som adskiller relation og 

ydelse.

 Faglighed og specialisering er en styrke, men kan også være en bremse på 

indlysende innovative løsninger, hvor der tænkes på tværs af fag og sektorer. 

Velfærdsinnovation

Velfærdsinnovation baserer sig på relationel velfærd og er allerede nu langt fremme på 

institutionelt og nærlokalt niveau. Udvikling af velfærd er dermed i høj grad drevet af 

frivillige samfundsentreprenører. 

Velfærdsinnovationen bærer dog også i høj grad præg af, at der er nye typer frivillige 

på vej. Frivilligområdet er generelt ved at overgå fra at være løst koblede netværk til 

handlefællesskaber, fællesskabsøkonomier og sociale entreprenører. 

Den generelle samfundsudvikling har fordret frivilligheden til at reagere på de tryk, der 

er fulgt med globaliseringen; centralisering, digitalisering samt professionalisering af 

omsorgen. De frivillige har fokuseret på genlokalisering, lokal økonomi, lokal 

mobilisering samt frivilliges omsorg. 

Unge i det frivillige arbejde

Frivilligheden er altid præget af de generationer, som spiller en væsentlig rolle i 

arbejdet. I den kommende tid er der fokus på to generationer i det frivillige.

Generation Y – født i 80’erne

Generation Y består af institutionsbørn og er usikre og søgende ift. råd om rigtig mange 

praktiske ting. Generationen er dog også præget af at være i stand til at udføre 

grænseløst arbejde. Det er samtidig et træk blandt dem, at alt helst skal være perfekt; 

kærlighedslivet, familielivet, arbejdet og børnene. Det betyder dog også, at modgang let 

bliver noget, de skammer sig over, og er bl.a. derfor mere udsat ift. stress. 

Generation Z – født i 90’erne og derefter

Generation Z er mere socialt orienterede, og kommunikerer og performer lynhurtigt og 

digitalt. De holder sig til hvad venner, forældre og netværk siger. De er samtidig mere 

ligeglade med brands, men har fokus på at forbruge mindre og bytte mere, da de 

ønsker at gøre en forskel i verden og have eget firma. Generationen er utrolig 

selvbevidst, fordi de kan navigere i et globalt univers og på alle medier. Deres iver efter 

altid at være online med fører dog også negative sider, f.eks. problemer med 

koncentrationen. 

Lykke gennem frivillighed

Fænomenet ”Helpers High” beskriver, hvorfor der er så mange frivillige. Helpers High 

beskriver det, at behovet for at give er større hos mange end behovet for at modtage. 

Det bærer samtidig præg af, at få har lyst til at have rollen som den, der bare modtager. 
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Det frivillige arbejde kan samtidig skabe lykke, da mennesker er meget relationelt 

præget, hvorfor det er i relationen med andre, at man realiserer sig selv. 

Samtidig peger forskning på, at lykkeligere mennesker oftere engagerer sig i frivilligt 

arbejde, samt at det at hjælpe andre producerer endorfiner i hjernen, hvilket bidrager til 

deres lykke. 

Samarbejdet mellem frivillige foreninger og kommunen

Samarbejdet mellem frivillige og kommunen er afgørende for, hvordan parterne formår 

at spille hinanden stærkere med udgangspunkt i deres forskelligheder. Følgende 

fordrer et godt samarbejde:

 Lydhørhed parterne imellem med ønsker om at lære af hinanden

 Ligeværdigt samarbejde

 Opmærksomhed på forskellige typer af frivillige

 Hjælp til drift, administration og funding

 Undgå at drukne i projektbeskrivelser

 En tilgang fokuseret på tilstedeværelse, kontakt og agilitet

 Tænkning på tværs af sektorer og områder

 Enkelhed og sund fornuft. 

Dialog på baggrund af aftenens tema og oplæg

Forsamlingen drøftede i grupper aftenens tema og oplæg med udgangspunkt i 4 

spørgsmål:

1. Hvad er vi gode til sammen – og hver for sig?

2. Hvad er de oplagte muligheder for at gøre samarbejdet bedre?

3. Har oplægget givet anledning til at se anderledes på samarbejdet?

4. I forhold til ”samskabelse som disciplin” – hvor langt er vi så i dag?

Ad 1.
 Tillid til hinanden både i medgang og modgang

 Ærlighed / lyttende ligeværdighed 

 Byde velkommen / værdsættelse / dialog

 Sammen skaber vi en opgave, som løses i fællesskab

 Tage initiativet selv og på tværs

 Gode til at bygge bro mellem kan og skal opgaver

 De frivillige er gode til de nære relationer med borgeren i centrum

Ad 2.

 Vi skal spille hinanden bedre / dele hinandens succeser

 Klare definitioner af hinandens roller / kompetencefordelingen i kommunen 

skal være tydelig

 De frivillige kan være mere opsøgende og gøre opmærksom på arrangementer

 Frivilligbank i Bibliotek og Borgerservice, hvor det er muligt at tilmelde sig 

banken

 Sagsgangen ved ansøgninger skal lettes, så det ikke besværliggør initiativer 

fra frivillige foreninger

 At de kommunale medarbejdere tænker ud af boksen og tager initiativ til 

samarbejdet med de frivillige
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Ad 3.

 Samskabelse kan også være 1-til-1 – ældre som ung

 Vigtigt at få fat på de unge (men hvor og hvordan?)

 Har fungeret som appetitvækker til mere samskabelse

 En større bevidsthed om samarbejdet

 Relationer er vigtige

 Mere tillid ind i samarbejdet

 Stort gensidigt afhængighedsforhold

Ad 4.

 Vi er nået langt, men der er fortsat plads til forbedring

 Der efterspørges mere kommunikation fra kommunen

 Samskabelse skal ikke være styret af disciplin men af lyst til at være sammen 

om sammenhold

 Projekter og opgaver er personbårne, hvilket er både en styrke og en svaghed

 Der er mange regler for at komme i mål. 

Afslutning og afrunding

v/ Christina Lykke Eriksen

Christina Lykke Eriksen afsluttede aftenens program med at kvittere for en spændende 

aften med et relevant emne, hvor der blev anledning til refleksion omkring samarbejdet 

generelt. Der var i løbet af aftenen vigtige pointer om vigtigheden af både relationer og 

tillid. Karakteristikken af generationerne er genkendelige og anvendelige i mødet med 

de nye generationer af frivillige. 

Det var dejligt endnu en gang at opleve det store fremmøde. Det er betryggende at 

vide, at så mange ildsjæle gør sig i det frivillige sociale arbejde i Frederikshavn 

Kommune. En stor TAK til alle de frivillige, som yder en kæmpe indsats og gør en 

forskel for borgerne. 
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