
Kommunal frivillighed. 
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Workshoppens forløb 
 

• Bjarne Ibsen: Resultater fra analyser af ‘kommunal 
frivillighed (15 minutter) 
 

• Kamilla Geisler: Frivillighed i Odense Biblioteker og 
Borgerservice (15 minutter) 
 

• Spørgsmål og diskussion (30 minutter) 
 

• Opsamling (5 minutter) 
 
 
 



Baggrund 
• Frivilligt arbejde har traditionelt været forbundet med 

foreninger 
 

• Men frivilligt arbejde finder også sted uformelt og i den 
offentlige sektor 
 

• Fire former for frivilligt arbejde i offentligt regi. 
– Frivilligt arbejde i bestyrelser for offentlige institutioner 
– ’Brugeres’ frivillig indsats ved særlige arrangementer og aktiviteter  
– Frivillige fra foreninger som udfører et frivilligt arbejde i en offentlig 

institution 
– ’Kommunale frivillige’, som udfører et frivilligt arbejde i en offentlig 

institution uden at være knyttet til en forening eller organisation.  
 

• Kritik af kommunernes organisering af frivillige. 
 



Hvor mange kommunale institutioner benytter frivillige 
uden en foreningstilknytning 
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Eksempler 
• Frivillige på plejecentre 

 
• Frivillige Madguider i Odense Kommune 

 
• Frivillige Mentorer i Faxe Kommune 

 
• Frivillige på biblioteker i Odense Kommune 

 
• Frivillige følgevenner i Fåborg-Midtfyn Kommune 

 
• Klosterhavens frivillige i Odense 



 
Hvad  karakteriserer ’kommunal frivillighed’? 

 
• Opgaver som kommunen eller en institution ønsker frivillige 

til at hjælpe med 
 

• Det er typisk aktiviteter som supplerer de offentliges 
arbejde 
 

• Drivkraften for de frivillige er et personligt engagement og 
den identitet det frivillige arbejde giver 
 

• De frivillige ønsker ikke en foreningsorganisering 
 

• Mere ‘selvorganiseret frivillighed i en kommunal ramme’ 
end ‘kommunal frivillighed’ 
 
 



 
Ledelse af frivillige i kommunal 

sammenhæng 
 • Rekruttering af frivillige er ofte vanskelig 

 
• Godkendelse og matchning af de frivillige 

 
• Supervision og støtte 

 
• Evaluering 

 
• Ledelse uden at lede 

 



Opmærksomhedspunkter 

• Meget af det kommunale frivillige arbejde 
karakterises som en ’privat frivillighed i en 
kommunal ramme’. 
 

• Det frivillige arbejde i kommunalt regi bliver i 
højere grad sammenholdt med fagprofessionelt 
arbejde end frivilligt arbejde i foreninger gør 
 

• Det er svært at lede frivillige i en kommunal 
kontekst 
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