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2. Det vi skaber sammen
Inddragelse af borgere, frivillige og civilsamfund i udviklingen og løsningen af de kommunale 
velfærdsopgaver har vundet mere og mere indpas på både nationalt og internationalt plan. Be-
grebet samskabelse synes at være på alles læber i dagens Danmark 2018. Overordnet set dækker 
begrebet samskabelse over en bred vifte af forskellige typer af samarbejdsrelationer mellem 
offentlige og private aktører, f.eks. frivillighed, medborgerskab, nærdemokrati osv. og begrebet 
kan betegnes som: 

” … at offentlige medarbejdere udvikler og producerer     
         velfærd sammen med fremfor for borgerne. ” 3 

Forskning peger på en række samfundsmæssige udfordringer, der ligger til grund for denne 
tendens: 

  1.   Der stilles større og større krav til den offentlige sektor.
 2.   Der er opstået mere komplekse arbejdsopgaver på tværs af faggrænser.
 3.   De ældre generationer er store og lever længere. 
 4.   Der er et øget økonomisk pres på den offentlige sektor. 
 5.   Der er en faldende opbakning til det politiske system.  

 
Også den danske regering har fokus på at understøtte inddragelsen af borgerne og derved  
skabe en mere ”sammenhængende offentlig sektor”, som de formulerer det i sammenhængsre-
formen fra 2017. Et af reformens fire spor omhandler at skabe bedre velfærd på tværs af sektorer 
med fokus på, hvad der har mest værdi for borgeren. Herunder ligger punkterne nytænkning af 
opgaveløsning på tværs af den offentlige sektor samt styrkede muligheder for at inddrage frivilli-
ge og styrke rammerne for samskabelse 4 .  
 
I oktober 2017 udarbejdede regeringen ligeledes en civilsamfundsstrategi som en del af sammen-
hængsreformen. Strategien tager udgangspunkt i en række anbefalinger  
udarbejdet af en nedsat arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra civilsamfundet, kommu-
ner, erhvervsliv og faglige organisationer. Regeringens overordnede mål med civilsamfundsstra-
tegien er: 

               1. Deltagelse: at øge inklusionen af socialt udsatte borgere og borgere med et handikap  
                i frivillige fællesskaber.

 2. Samarbejde: at understøtte sammenhængsreformens målsætning om en ambitiøs og
     nytænkende offentlig sektor, der skal skabe bedre velfærd for borgere gennem et   
     bedre samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet. 

Ledelseskommissionen udkom i foråret 2018 med 28 anbefalinger i forhold til ledelse i den 
offentlige sektor. Vedrørende ”Det vi skaber sammen” skriver Ledelseskommissionen bl.a., at de 
offentlige ledere skal tænke borgere og det omkringliggende samfund ind som aktive partnere i 
opgaveløsningen. 
 

  3 Agger og Tortzen 2015 

  4  Sammenhængsreformen 2017
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At have et borgerperspektiv handler om at inddrage borgere og lade dem være med til at definere 
og indgå i løsninger. Det skal gøres i en ramme, hvor også faglighed og politiske prioriteringer spil-
ler en meget væsentlig rolle. Det gælder også i forhold til problemer, som kræver et tæt samspil 
mellem enheder. Det kan dreje sig om de borgere, der er allermest udsatte og har størst behov for 
hjælp. Fx kræver familier med samtidige økonomiske, sociale og sundhedsmæssige problemer et 
tættere samarbejde på tværs af myndigheder inden for arbejdsmarkeds-, uddannelses-, social - 
og sundhedsområderne.

Det nationale ”Frivilligrådet” 
Det nationale ”Frivilligrådet” er et statsligt råd. Det er uafhængigt og har en rådgivende funk-
tion. Frivilligrådet er sat i verden for at arbejde for, at den frivillige sektor har gode betingelser 
og vilkår at virke under. Frivilligrådet understøtter et samfund, hvor flere borgere engagerer 
sig i frivilligt arbejde til gavn for mennesker i sårbare og udsatte situationer. Frivilligrådet ser, 
at udfordringerne omkring sårbarhed og udsathed er komplekse og kredser om, at antallet af bor-
gere, der føler sig ensomme og socialt isolerede, oplever mentale problemer og føler sig udsatte, 
er stigende. Der er derfor hårdt brug for den frivillige sociale sektor og behov for endnu mere 
samarbejde på tværs af sektorerne. Frivillige kan nemlig noget andet i mødet med borgeren end 
det offentlige. De kan tilbyde en mere ligeværdig relation – borger til borger - og så har frivillige 
organisationer ofte tilbud om at blive en del af et fællesskab og samvær med andre. 
 
Det vi skaber sammen i Svendborg Kommune 
I dette afsnit tegnes billedet af det fundament, der bygges på frem mod 2025 og Svendborg  
Kommunes rammer for at samarbejde med lokalsamfundet og den frivillige verden præsenteres. 
På ældreområdet bruges begrebet: Det vi skaber sammen til at sætte fokus på indholdet i  
begrebet samskabelse. 
 
En kommune kan ikke stå alene, men er nødt til at udvikle og skabe de kommunale opgaver  
sammen med borgerne. 
 
Formålet med inddragelsen af borgere i den politiske proces beror på et ønske om at skabe en 
tæt dialog med byens borgere og udvikle politikker og tage beslutninger, der – så vidt muligt- 
imødekommer borgernes ønsker.  
 
Ved at skabe og udvikle sammen ligger der også et potentiale til at understøtte borgernes enga-
gement i udviklingen af velfærdssamfundet, skabe tillid til det offentlige system og udvikle en an-
svarsfølelse hos den enkelte borger for at tage andel i udviklingen af relevante velfærdsydelser.     
 
Det er en central del af ældreområdets værdigrundlag 5  at invitere til samarbejde og samskabel-
se med borgere, frivillige og pårørende, da disse rummer ressourcer, som kan bidrage til at øge 
ældre borgeres livskvalitet.  
 
Når vi i Svendborg Kommune skal løse nye opgaver, indtænkes altid muligheder for samskabelse.  
 

  5 Svendborg Kommune Værdighedspolitik, 2018 
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Med denne overskrift satte Direktionen og Afdelingschefgruppen i starten af 2018 samskabelse 
på dagsordenen i Svendborg Kommune. I foråret 2018 blev der afholdt månedlige samskabel-
sescaféer, hvor alle fagområder fortalte om, hvordan de arbejder med samskabelse og havde 
mulighed for drøftelse og input.  

Den overordnede ramme for, hvorfor Svendborgs Kommune ønsker at arbejde samskabende, er:

• Merværdi i opgaveløsningen

• Nye og bedre løsninger med de midler, vi har

• Medinddragelse og større ejerskab

Devisen er, at Vi kan mere sammen, end vi kan hver for sig, og fokus er på at kvalificere kommu-
nens velfærdsløsninger - både økonomisk og indholdsmæssigt – samt understøtte borgernes 
ejerskab og ansvarsfølelse overfor egen situation. 
 
Medarbejdernes rolle i mødet med borgeren
Fundamentet for medarbejdernes arbejde på ældreområdet i dag er rehabilitering. Det vil sige, 
at medarbejderne allerede nu arbejder med at tilrettelægge individuelle behandlingsforløb, der 
tager højde for den enkelte borgers situation. 
 
Ved at arbejde samskabende udfordres den faglige medarbejders rolle. Borgeren skal i højere 
grad inviteres ind i en ligeværdig udviklingsproces sammen med relevante fagpersoner og øvrige 
aktører. Det betyder, at medarbejdere på ældreområdet skal være i stand til at udfordre deres 
faglighed og vante rutiner. Medarbejderne skal møde borgeren med nærvær og lydhørhed, og 
borgeren skal selv være med til at definere, hvad der er den vigtigste problematik for hans eller 
hendes hverdagsliv. 
 
Det er således også en vigtig opgave på ældreområdet at være nærværende og tilgængelig samt 
understøtte en samskabende proces med de givne relevante interessenter, uanset om der er tale 
om samarbejdet med den enkelte borger eller udviklingen af velfærdsløsninger sammen med 
forskellige aktører fra lokalområdet.     

Når vi skal skabe sammen med lokalsamfundet
I Svendborg Kommune er der en bred vifte af lokale aktører så som erhvervslivet, uddannelses-
institutioner, hele den frivillige verden – både socialt og kulturelt – samt enkeltpersoner, lokale 
ildsjæle, pårørende og alle de borgere, kommunen har berøring med hver dag. Svendborg Kom-
mune er en del af lokalsamfundet og afhængigt af lokale partnerskaber for succesfuldt at skabe 
sammen. 
 
Ældreområdet ønsker at facilitere og understøtte samskabende processer, men en forudsætning 
for den gode proces ligger i en tillidsfuld relation til lokalsamfundet. En inddragelse af lokal-
samfundets ressourcer er ligeledes med til at kvalificere og validere vores velfærdsløsninger. 
Lokalsamfundet kan også være initiativtagere til en samskabende proces. Ældreområdet er 
åbent overfor invitationer til samarbejde med lokale aktører, og vi skal arbejde endnu mere for at 
involvere aktive borgere og organisationer samt inddrage udsatte borgere, der ikke engageres på 
traditionel vis gennem borgermøder osv. 
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Når vi skal skabe sammen med frivillige
Svendborg Kommunes frivilligpolitik ”Fællesskab & Frivillighed” blev vedtaget i 2016 af Social- og 
Sundhedsudvalget. Frivilligpolitikken blev skabt i et samarbejde mellem den frivillige verden og 
kommunen. Visionen i politikken er endnu mere samarbejde og samspil mellem kommunen og den 
frivillige verden. Dette bidrager til et inkluderende, ansvarsfuldt og meningsbærende samfund, 
hvor den frivillige får lejlighed til at bidrage med noget, der giver mening - både for den frivillige 
selv og for andre mennesker. Det frivillige sociale arbejde anerkendes som en væsentlig del af 
den samlede sociale indsats i kommunen. Frivilligpolitikkens overordnede formål er at skabe 
bedre rammer for det frivillige arbejde - herunder understøtte, kvalificere og afhjælpe eventu-
elle barrierer for den frivillige indsats med et mål om at skabe mere frivillighed, koordination og 
samskabelse.  
 
Desuden understøtter Svendborg Kommune det frivillige sociale område ved at yde økonomisk 
støtte til Frivillighuset, som er den fysiske ramme for Kontakt mellem Mennesker – Sydfyns 
Frivilligcenter og de øvrige frivillige foreninger og projekter, der har brug for lokaler til deres 
arbejde. Svendborg Kommune uddeler desuden økonomisk støtte til det frivillige sociale arbejde 
efter Servicelovens § 18.  
 
I tråd med frivilligpolitikkens handleplan har Svendborg Kommune i 2017 ansat en brobygger 
på frivilligområdet, som skal bygge bro mellem frivillige og kommunen. Brobyggeren arbejder i 
henhold til Svendborg Kommunes frivilligpolitik og med at udmønte frivilligpolitikkens handle-
plan. Udgangspunktet for funktionen er relationer til både kommunen og den frivillige verden, og 
derfor har brobyggeren kontor både i Frivillighuset og i Sundhedssekretariatet, hvor stillingen er 
forankret. Svendborg Frivilligråd og Kontakt mellem Mennesker - Sydfyns Frivilligcenter er tætte 
samarbejdspartnere for brobyggeren. 
 
Svendborg Frivilligråd er det lokale råd, der varetager de frivillige sociale foreningers interesse 
i Svendborg Kommune. Rådet består af medlemmer, der er valgt blandt de forskellige frivillige 
sociale foreninger og dækker således bredt det sociale område i forhold til målgrupper og indsat-
ser.  Rådets vision er at være synligt, være vagthund og være opdateret. Dette for at kunne skabe 
de bedst mulige rammer, så frivillige sociale foreninger i kommunen kan udfolde og udvikle sig på 
mangfoldig vis. Svendborg Frivilligråd har et tæt samarbejde med både Svendborg Kommune og 
Kontakt mellem Mennesker - Sydfyns Frivilligcenter.  
 

Generelt samarbejde med frivillige
Kontakt mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn har en central og understøttende funktion i 
forhold til det frivillige sociale område i Svendborg Kommune. Deres formål er at støtte, udvikle 
og fremme det frivillige sociale arbejde. De mobiliserer frivillige, synliggør det frivillige sociale 
arbejde og yder konsulentbistand til foreninger og projekter. Kontakt mellem Mennesker - Frivil-
ligcenter Sydfyn står for driften af Frivillighuset. 
Der er en bred mangfoldighed af foreninger og indsatser i Svendborg Kommune på det frivillige 
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sociale område. De spænder over patientforeninger, humanitære foreninger samt foreninger der 
har indsatser på integrationsområdet, misbrugsområdet og indsatser, der er målrettet sårbare 
børn, unge, familier og ældre. Der er forskellige rådgivningstilbud, besøgstjenester og væresteds- 
og cafetilbud. Der er en stor interesse i at samarbejde på tværs med både andre foreninger og 
kommunen. 
 
Samarbejde med frivillige på ældreområdet 
På ældreområdet har frivillige længe været en vigtig ressource for at sikre en bred vifte af tilbud 
og aktiviteter. Især på plejecentrene spiller frivillige hver dag en vigtig rolle, både som enkelte 
frivillige eller som støtteforeninger. Fra hjemmehjælpsområdet er indsatsen ”Mine Værdifulde 
Ressourcer” et andet eksempel på en samskabende proces, hvor frivillige organisationer fra 
start har været med til at udvikle og forme et konkret tilbud til vores borgere. Indsatsen, der har 
til formål at afhjælpe ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere, er et fint eksempel på, at en 
problematik ikke kan løses af fagligt personale alene, men skal afhjælpes i et ligeværdigt samar-
bejde, hvor både medarbejdere og frivilliges ressourcer kommer i spil.  
 
Svendborg Kommune skal i fremtiden stadig arbejde på at skabe de bedste rammer for et frugt-
bart samarbejde mellem ældreområdet og den frivillige verden. Frivillighed har en positiv indvirk-
ning på både det fysiske og mentale helbred, og ældreområdet vil fremadrettet arbejde strate-
gisk med at opfordre borgere til at blive frivillige. Med samarbejde kommer også en øget tillid til 
hinanden og en større respekt for hinandens forskellige kompetencer, der på bedste vis supplerer 
hinanden. Det er centralt at anerkende det arbejde, de frivillige bidrager med, som ligeværdigt og 
relevant i sig selv. Ligeledes kræver det gode samarbejde en bevidsthed om de omkostninger, der 
også er ved at arbejde med frivillige – herunder frivilligpleje, ledelsestid, uddannelse osv.  

 
Retninger frem mod 2025

Svendborg Kommune skal sikre, at:

 1. Ældreområdet tænker samskabelse ind i  
 løsningen af alle opgaver

 2. Ældreområdet er risikovillig og har tillid til,  
 at den samskabende proces leder til den  
 rette løsning

 3. Medarbejdere og ledere på ældreområdet  
 har kompetencer til at facilitere den  
 samskabende proces
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Ad. 1: Ældreområdet tænker samskabelse ind i løsningen af alle 
opgaver
Ældreområdet skal arbejde med det udgangspunkt, at alle råder over værdifulde ressourcer og 
viden, der kan bidrage til at udvikle kvaliteten af vores velfærd.
Et af grundelementerne i det at skabe sammen er en anerkendelse af, at borgere, der har behov 
for hjælp fra det offentlige, rummer viden og ressourcer, der i en samskabende proces er med til 
at udvikle og styrke vores velfærdsydelser. I mødet skal borgeren understøttes i, at borgeren er 
medskaber af sine egne offentlige ydelser.

Ældreområdet skal skabe rammer, der understøtter et ligeværdigt samarbejde mellem lokalom-
rådet og Svendborg kommune, så både borgere og medarbejderes ressourcer bidrager til, at der 
sammen skabes de bedste og mest relevante resultater. 

På Ældreområdet skal lokalsamfundet – herunder relevante aktører fra erhvervslivet, frivillige, 
pårørende og den enkelte borger inddrages, hvor det giver mening.

Svendborg Kommune skal være klar til at indtage forskellige roller i en samskabende proces af-
hængigt af opgavens formål. Ældreområdet vil både indtage rollen som initiativtager, meddesig-
ner eller sparringspartner i den samskabende proces, samt være åben for initiativtagere udefra. 

Det fordrer samarbejde på tværs af sektorer, faggrænser og organisationer for at finde den 
bedst mulige løsning på opgaven.
Ved at investere tid i starten af en proces til at afklare problemstilling og involvere de relevante 
borgere, vil der blive sparet tid i sidste ende, fordi der kan udvikles mere bæredygtige løsninger. 
Frivillighed har desuden en positiv indvirkning på både det fysiske og mentale helbred og ældre-
området skal fremadrettet arbejde strategisk med at opfordre borgere til at blive frivillige.

Ad. 2: Ældreområdet er risikovillig og har tillid til, at den  
samskabende proces leder til den rette løsning
Fundamentet for succesfuldt at skabe sammen ligger i tilliden mellem de involverede parter. 
Der skal være tillid til, at den samskabende proces i sidste ende vil lede til den rette løsning. Det 
er nødvendigt at slippe forestillingen om, hvad der er ”den rette løsning” og give afkald på den 
styring, der kan hæmme den undersøgende proces. 

Dette sætter krav til, at både borgere og medarbejdere skal rumme en vis grad af risikovillighed, 
da den bedste løsning skabes i et samspil mellem faglige såvel som personlige ressourcer. Borge-
ren skal være med til at udvikle sine egne ydelser, hvilket også fordrer et øget ansvar. Ligeledes 
skal medarbejderen være villig til at udfordre sin faglighed og tænke løsninger ind i den konkrete 
sammenhæng.  
 
Et fælles ejerskab opstår gennem involvering og der skal fra start foretages en tydelig forvent-
ningsafstemning parterne imellem og tales åbent om den gensidige ansvarsfordeling.
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Dette kræver gennemsigtighed i forhold til processens mål samt deltagernes interesser og  
mål.  Alle involverede skal være nysgerrige overfor hinanden og indgå i en åben og tillidsfuld  
kommunikation. 

Ældreområdet skal være tilgængelig for de involverede parter, både i sprog og kommunikation 
samt i muligheden for at få kontakt. Dette skal også gøre sig gældende i kommunikation med 
lokalsamfundet som helhed. 

Ad. 3: Medarbejdere og ledere på ældreområdet har  
kompetencer til at facilitere den samskabende proces.
Alle medarbejdere skal arbejde med at kunne understøtte en samskabende proces. 
Sammen med borgere og øvrige relevante aktører skal medarbejdere og ledere forholde sig  
undersøgende til nye opgaver, og undersøge hvilke problematikker der gør sig gældende for at 
løse opgaven på den mest hensigtsmæssige måde, i den sammenhæng opgaven udspiller sig i.
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