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Udgangspunktet 

• Kommunen har adskillige politikker, der forholder sig til 
frivillighed, foreningsliv mv. Vi ønskede en ”overligger” til 
disse. 

• Alle forvaltninger i kommunen har arbejdet med frivillige, 
men tilgangen og metoderne har været forskellige. Vi ønskede 
en mere fælles tilgang baseret på et fælles værdisæt. 

• Vi ønskede at arbejde med samskabelse i praksis – bl.a. fordi 
vi oplever et stigende antal udfordringer, som vi ikke kan løse 
uden borgernes aktive involvering (ikke kun i løsningen men 
også i udformningen af løsningen). 
 



Processen 

• § 17.4 udvalg nedsat med flertal af repræsentanter fra det 
brede civilsamfund (+ en enkelt professor). 

• Bred involvering i udarbejdelsen.   
• Forslaget blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse i juni 

2016. 
• Efterfølgende blev udvalget omdannet til en arbejdsgruppe, 

der har arbejdet med implementering og skal arbejde med 
revision af politikken i 2018. 
 



Samskabelse 
• Ved at kombinere ressourcer, 

kompetencer og ideer kan vi 
samskabe omkring nye 
indsatser for fremtidens 
velfærd, som vi ikke kunne 
have udtænkt eller løst hver 
for sig. 

Samskabelse er, 
i Faaborg-Midtfyn, 
kendetegnet ved en 

fælles 
forståelse for en given 

udfordring samt en 
fælles 

proces, der leder til en 
fælles løsning 

 



Principperne 
1. Vi fremmer et mangfoldigt 

civilsamfund, hvor alle borgere 
får mulighed for at deltage. 
 

2. Vores samarbejde med 
civilsamfundet bygger på 
respekt og tillid. 
 

3. Det er let og gennemskueligt for 
civilsamfundet at henvende sig 
til og samarbejde med 
kommunen. 
 

4. Vi inddrager og involverer 
civilsamfundet. 

 



Arenaerne 
A. En fælles arena for 

samskabelse 
 

B. Civilsamfundets arena 
 

C. Kommunens arena 

Vi giver slip 
på styringen og 

lader 
processer og 

aktiviteter 
finde ejerskab, der 

hvor de udvikler 
sig bedst 

 



Implementering 

• Én indgang for civilsamfundet til kommunen. 
• Tværfaglig medarbejdergruppe, hvor erfaringer og metoder 

kan forankres.  
• Metodekatalog (skal være færdigt 1. halvår 2018) med 

udgangspunkt i konkrete cases. 
• Politisk forankring efter 2018? 



Udvælgelser ift. faser 

Planlægningsfase Udfordringsfase Forankringsfase 

Samskabelse ml. generationer 
Nytænkning af forsamlingshuse  

Gå-bus eller lign. 
Medborgerhus i Ringe 
E-sport i lokalområder 
Transportudfordringer 

  
 
 
 
 
 

Integrationsnetværket 
Projekt Et godt ældreliv i Broby 

Unge i bevægelse 
Gåsebjerg Sand 

Inklusion gennem følgevenner 
Den kulturelle rygsæk 

Et godt fritidsliv for alle 
 



Dialogmøder 

Transport  
• Inviterede deltagere 
• Fremtidsværksted 
• En eller flere 

arbejdsgrupper 
• Input til metodekatalog 

E-sport 
• Bred annoncering og 

inviterede deltagere 
• Online brugerinddragelse 
• En eller flere 

arbejdsgrupper 
• Input til metodekatalog 
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