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Nye tendenser i forhold til det frivillige 
arbejde: 

 

Frivilligrådet: Samskabelse 

 

Forskere: Samproduktion , New Public Governance 

 

Eva Sørensen, Jakob Torfing m.fl.: ”En innovativ offentlig sektor, 
der skaber kvalitet og fælles ansvar” 

 

Eva Sørensen og Jakob Torfing (Roskilde Universitetscenter): 

”Offentlig ledelse af frivilliges samproduktion af velfærdsservice” 
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Problemstillinger: 

- ”wicked problems” 

 

- New public Management 

      - sektoropdelt økonomistyring 

       - bureaukrati og kontrol 

       - mangel på faglighed i den offentlige forvaltning 

       - mangel på politisk ledelse 

       - manglende inddragelse af civilsamfundet 

       

- Ressourceproblemer 
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Konkurrencestaten som 
udfordring 

 
Den allokative efficiens: 

”det forhold, at den offentlige sektors aktiviteter 
har optimal effekt på de faktorer, der har 
indflydelse på de private virksomheders 
konkurrenceevne” 
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Civilsamfundet overladt til de civile 

Samfundsmæssigt nødvendige opgaver: 

- Inklusion 

- Bæredygtighed 

- Deltagelse/demokrati 

- Innovation 

- Myndiggørelse 

- Meningsfylde 
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Samskabelse/samproduktion med fokus på 

civilsamfundet: 

- medborgerskab/kommunale frivillige 

 

- dagsorden/værdisætning     NGOér 

 

- Socialt entreprenørskab 
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Socialøkonomiske virksomheder som katalysatorer for 
samfundsmæssig nødvendig  aktivitet og produktion 

 

- NGO´en som holdnings- og værdiformidler 

 

- Det offentlige som rammesætter 

 

- Det subsidierede marked som udfoldelsesrum 

 

Forudsætning: 

- Beskrivelse af opgave gennem samskabelse/samproduktion 

- Offentlig/privat partnerskab 

- Offentlig støtte 
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Virksomhedsformen er et godt 
socialpædagogisk  redskab, fordi den kan 
være: 

 

- Inkluderende 

- Myndiggørende 

- Meningsfyldt  

- Udfordrende, engagerende 

- Udviklende, innovativ  
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Ledelsesudfordringen/den politiske udfordring: 

 
Rammesætning: Politiske og finansielle rammer, staten 
Civilsamfundsstrategi, charter, finansiering 

  

Styring: Samarbejde mellem kommunen og de frivillige organisationer 
Kommunale samarbejdsplatforme :Frivilligpolitik, frivilligråd, frivilligcentre, 

innovationscentre , socialøkonomiske virksomheder 

 

Håndtering (HR) i institutionen : Rekruttere, motivere, uddanne, 
visitere, fastholde, anerkende, belønne  

 

Medborgerskab/ kommunal frivillighed 
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Definition af socialøkonomisk virksomhed: 

 
• Bidrager til social, miljømæssig eller sundhedsmæssig bæredygtighed 

• Spiller en rolle i lokalsamfundet i form af produktion, salg eller service 

• Vedtægtsbestemt krav om medarbejderindflydelse på virksomhedens 
udvikling 

• Virksomheden skal reinvestere sit overskud i formålet 

• Virksomheden skal være organisatorisk uafhængig af det offentlige 

• Virksomheden skal have et CVR- nr. 

• Beskæftiger  x % antal  arbejdsløse borgere fra matchgruppe X 

• Beskæftiger x % antal borgere i flex- og skånejob 

• Inddrager  x % antal frivillige i produktions- og salgsarbejdet 

 

• Evt. opdeling i kategori 1-, kategori 2- og kategori 


