
Samarbejdet mellem den  
frivillige og den kommunale sektor 

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund 



Konferencens formål 

 

• Formidle de første (foreløbige) resultater 
 

• Fremme refleksioner om problemstillinger 
 

• Inddrage ‘praktikere’ i forskningsprojektet 



Et samarbejdsprojekt 



Baggrund for forskningsprojektet 

• Kommunerne er i gang med et ‘eksperiment’: Om 
samarbejde med og inddragelse af den frivillige sektor i 
varetagelsen af kommunale opgaver 
 

• ’Vi skal i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag, 
involvere og inddrage borgere, foreninger, frivillige, 
organisationer og private virksomheder i 
opgaveløsningen. Vi skal skabe de rette rammer og den 
nødvendige platform for, at dette kan lade sig gøre’ 
(Odense Kommune).  
 

• Det tror vi er rigtigt, men så må vi lære af 
‘eksperimenterne’: Hvad fungerer, hvad fungerer ikke? 
Hvad er godt, og hvad er skidt? 
 
 



Et forsknings-, udviklings- og 
formidlingsprojekt – 2015 - 2018 

Spørgeskema-
undersøgelser  

Fagforvaltninger i alle 
danske kommuner 

Foreninger i de 
fem kommuner 

Kommunale 
institutioner mv. 

Interviews og 
case-studier 

Undersøgelse af 
de konkrete 
politiker og 
strategier 

17 samarbejds-
projekter som 

følges gennem to 
år 

Formidling 

Til kommuner og 
projekter 

Rapporter 

Konferencer 

Hjemmeside, 
Facebook mv. 



1. Survey af fagforvaltningers samarbejde 
med civile aktører i alle danske kommuner  
 
 Besvaret af ca. halvdelen af alle fagchefer i danske kommuner  

 
 Gennemført i samarbejde med KORA 

 
 Rapport offentliggjort i september 2016 

 
 Gennemføres igen i 2018 

 
  



2. Undersøgelse af ‘diskursen’ og de 
konkrete politiker og strategier på 

området i de fem kommuner  
 

 Gennemført 23 interviews med ledende politikere og chefer 
i de fem kommuner 
 

 Indsamlet dokumenter om politikker og strategier 
 

 Analyse foretages i efteråret 2016 og begyndelsen af 2017 
 

 Gennemføres igen i 2018 



3. En kvantitativ kortlægning af samspillet 
mellem kommunale institutioner, 

foreninger og frivillige  
 Spørgeskemaundersøgelse af kommunale institutioner, 

centre mv. i alle fem kommuner 
• Er gennemført med svar fra ca. 580 institutioner og svarpct. på 63 

 
 Kortlægning og efterfølgende spørgeskemaundersøgelse af 

alle typer af foreninger i alle fem kommuner 
• Er afsluttet med svar fra ca. 1500 foreninger og en svarpct. på 48 

 
 Samlet analyse sidst i 2016 

 
 Gentages i 2018 

 



4. Dybdegående case-studier  
 

 17 (20) cases på forskellige samfundsområder 
 

 Følges gennem to år 
 

 Interviews, observationer, dialog, mv. 
 
 
 
 



Åben skole 
Frivillige og foreninger i ‘Den åbne skole’ (Odense) 

Frivillige og foreninger i ‘Den åbne skole’ (Faaborg-Midtfyn) 

Frivillige og foreninger i ‘Den åbne skole’ (Faxe) 



Lokalsamfund 
Frivilliges betydning for lokalsamfundets udvikling 
(Skibhuskvarteret i Odense) 
‘På forkant’ (Faxe) 

Samarbejde med foreninger og frivillige på det boligsociale 
område (Aarhus) 



Flygtninge og integration 
Frivilliges rolle for integration (Odense Kommune) 

Frivilliges rolle for integration (Faaborg-Midtfyn Kommune) 



Det grønne område 
Frivillige på det grønne område (Odense) 

Frivillige i naturprojekt (Faxe) 

Frivillige i privat skov  (Faaborg-Midtfyn) 
  



Guider og mentorer på social- og 
sundhedsområdet 

Samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige (Home-Start) 
(Odense) 
 
Frivillige mentorer (Faxe) 

Frivillige madguider (Odense) 



Andre cases 
Frivillige på biblioteket (Odense) 

Bruger-hjælper-bruger projekter (Odense-værkstederne) 

Frivillige i psykiatrien (Faaborg-Midtfyn) 



 
Medborgerskab og frivillighed i et 
samskabelsesperspektiv ( ph.d.) 

 • Marianne Staal Stougaard, ph.d. studerende, UCL 
 

• Tre cases: 
– Den somaliske kvindeforening Sahans samarbejde med 

Odense Kommune 
– Fyns Politis samarbejde med civilsamfundet i Vollsmose  
– Samarbejdet mellem de fagprofessionelle og beboerne i 

Risingplanen i Odense.  
 

• Finansieret af UCL og Odense Kommune 
 
 
 
 



5. Formidling 
• Til projekter, kommunale institutioner, foreninger og 

frivillige, som indgår i de undersøgte cases 
• Til kommunerne der er omfattet af projektet 

– Halvårlige møder med hver kommune 
– Halvårlige møder for alle kommuner 
– Oplæg på møder, konferencer mv. i kommunerne 
– Deltagelse i arbejdsgrupper, Advisory Board ol. 

• På konferencer vi selv afholder  
• På andre konferencer, seminarer og møder 
• I publikationer vi udgiver eller skriver til 
• På hjemmeside, Facebook mv. 

 
 
 



Forskerne 

• Bjarne Ibsen, professor  og leder 
• Klaus Levinsen, lektor 
• Michael Fehsenfeld, ph.d. studerende 
• Lise Specht-Petersen, postdoc  
• Evald Bundgaard Iversen, adjunkt 
• Marianne Staal Stougaard, ph.d. studerende 
• Lone Bolwig (sekretær)  



Dagens program 



 

10.15 – 10.45  Hvorfor samarbejde og hvordan?  
  Italesættelsen af ideen om et stærkere samarbejde mellem den frivillige og den 
  kommunale sektor og udviklingen deraf  historisk.  
  Michael Fehsenfeld og Klaus Levinsen.  
  
10.45 – 11.45  Hvem samarbejder med hvem, og hvad er holdningen dertil?  
  Resultaterne af en kortlægning af samarbejdet mellem kommunale  
  institutioner og foreninger og frivillige i fem kommuner.  
  Bjarne Ibsen   
 
11.45 – 12.30  Frokost i Panorama-udsigten  
  
12.30 – 13.30  Betydninger og dilemmaer i samarbejdet  
  Fremlæggelse af fire centrale dilemmaer og problemstillinger.  
  Alle forskerne 
   
13.30 – 14.30  Diskussion af dilemmaer – opdelt i 4 grupper  
  
14.30 – 14.45  Pause og kage  
  
14.45 – 15.45  Indlæg fra og debat mellem  
  - Rådmand Jane Jegind, Odense Kommune.  
  - Forbundsformand  Dennis Kristensen, FOA. 
  - Formand Jørn Lorenzen, Faaborg Badmintonklub.  
   

              
 


	Samarbejdet mellem den �frivillige og den kommunale sektor
	Konferencens formål
	Dias nummer 3
	Baggrund for forskningsprojektet
	Et forsknings-, udviklings- og formidlingsprojekt – 2015 - 2018
	1. Survey af fagforvaltningers samarbejde med civile aktører i alle danske kommuner 
	2. Undersøgelse af ‘diskursen’ og de konkrete politiker og strategier på området i de fem kommuner
	3. En kvantitativ kortlægning af samspillet mellem kommunale institutioner, foreninger og frivillige
	4. Dybdegående case-studier 
	Åben skole
	Lokalsamfund
	Flygtninge og integration
	Det grønne område
	Guider og mentorer på social- og sundhedsområdet
	Andre cases
	�Medborgerskab og frivillighed i et samskabelsesperspektiv ( ph.d.)�
	5. Formidling
	Forskerne
	Dagens program
	Dias nummer 20

