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Slip frivilligheden løs!

I Ældre Sagen er vi glade for, at der i disse år er stor interesse for frivilligheden. 80 % af 
kommunerne planlægger i højere grad end tidligere at inddrage frivillige i løsningen af opgaver på 
ældreområdet (TNS Gallup 2013 for Ældre Sagen). Det glæder os, at ledere og medarbejdere har 
forståelse for, at det frivillige engagement bidrager med noget værdifuldt og ’noget andet’ end den 
professionelle indsats. 

Vi siger ’ja tak’ til samarbejdet, og har mange gode erfaringer med samspillet mellem medarbejdere 
og frivillige på flere områder. Et samarbejde, der skaber livskvalitet og velfærd for børn, unge og 
voksne.    

Som samarbejdspartner på det frivillige område er vi dog også bekymrede for nogle af de 
udviklingstendenser, vi ser på området. Frivillige motiveres ikke af at løse opgaver for det offentlige. 
Derimod motiveres frivillige af at hjælpe andre mennesker. De handler ud fra det, der giver 
mening for den enkelte, og for de mennesker, de hjælper. Frivilliges engagement afhænger ikke af 
kommunale strategier og budgetter.

I 2013 fik vi i Danmark et nyt Frivilligcharter. Charteret anerkender den frivillige indsats, og sætter 
rammerne for samspillet mellem den frivillige og den offentlige verden. Ældre Sagen har deltaget i 
udarbejdelsen af charteret, og tilslutter sig charterets værdier og pointer. 

Frivilligheden skal nu og i de kommende år udvides og udvikles. Frivilligheden trives bedst på egne 
præmisser i de frivillige foreninger, uden for den offentlige styring og rammesætning.

Vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Vi ser frem til, at stat, regioner og kommuner ikke kun 
øger samarbejdet, men også bliver mere tydelig i deres rolle og opgaver. Den offentlige sektor skal 
fokusere på at skabe gode rammer for frivillighed og på at forbinde borgere med frivillige i frivillige 
foreninger. 

Kort sagt, slip frivilligheden løs!

       Søren Rand      Bjarne Hastrup
       Landsformand      Adm. Direktør 
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Indledning

Vi ser det som vores opgave at sætte 
ressourcer hos den ældre del af befolk-
ningen i spil til gavn for samfundet. At 
skabe netværk, hvor mennesker kan 
finde sammen. Vi sætter livserfaring 
og viden i spil – og forbinder forskel-
lige slags overskud, behov og interes-
ser i sociale netværk. 

Vi udøver vort virke igennem 216 lo-
kalbestyrelser, 17.000 frivillige og gen-
nem et sekretariat med 120 ansatte. 
De 17.000 frivillige er fordelt på mange 
forskellige typer af frivilligt arbejde 
lige fra det lokale bestyrelsesarbejde, 
over it, det ældrepolitiske arbejde og 
til de mange socialhumanitære frivilli-
ge, som gør en indsats for svage ældre 
over alt i landet.

Ældre Sagen er dermed en af de stør-
ste frivillige organisationer på det so-
ciale område i Danmark.

Vi er optagede af at skabe det bedste 
udgangspunkt for den frivillige ind-
sats. Der er i disse år stor interesse for 
frivillighed, og derfor mener vi, at der 
er ekstra stort behov for at sætte fokus 
på vilkårene for den frivillige indsats.  
Vi har i denne frivilligpolitik formule-
ret fem områder, som vi mener, fortje-
ner særlig opmærksomhed:

Frivillighed er unik, uvurderlig  
og uerstattelig.

Frivilligheden er fri.

Samspillet mellem frivillighed og  
offentlig indsats er værdifuldt.

Frivillige foreninger har  
brug for gode rammer. 

Værdien af den frivillige indsats skal 
vurderes på egne præmisser.

På de følgende sider beskrives de fem områder nærmere. 
Derudover har vi udviklet en række konkrete anbefalinger 
og handlinger, som skal sikre, at vi nu og i fremtiden kan 
skabe de bedste rammer og vilkår for frivilligheden på lokalt 
og nationalt plan.
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Frivillighed er unik, uvurderlig  
og uerstattelig

 I Esbjerg har Ældre Sagens 
lokalafdeling startet mange nye 
aktiviteter for ensomme. Det 
begyndte med singlebrunch, der 
hurtig blev populær. I dag er der 
grupper med fx gåture, cykelture, 
månedens middag og en strikke-
syklub   

Frivilligheden er ikke et supplement til den offentlige 
indsats, men værdifuld i sig selv. Det er derfor en 
misforståelse, når det fremføres i debatten, at frivil-
lige kan tænkes ind som en strategisk ressource.  
Frivillighed tager afsæt i mødet mellem menne-
sker og har typisk ikke et fastlagt mål, der skal nås. 
Drivkraften i frivillighed er at gøre, hvad der giver 
mening. Det er den drivkraft, der gør den til en selv-
stændig nytænkende kraft, der medvirker til at sikre 
og forny det danske velfærdssamfund. 

Befolkningen er enig med Ældre Sagen i, at frivillig-
hed ikke er et supplement til noget, men er værdifuld 
i sig selv. 

78 % mener, at frivilligt socialt arbejde på ældreom-
rådet handler om relationer, fællesskab og netværk 
mellem mennesker – og ikke om at løse offentlige 
opgaver. 

76 % mener, at frivillige foreninger på ældreområdet 
bidrager med livskvalitet og velfærd på en måde, som 
det offentlige ikke er i stand til (begge YouGov for 
Ældre Sagen, oktober 2013).

I 2013 var Ældre Sagen inddraget i udviklingen af et 
nyt Frivilligcharter. Charteret skal bidrage til at skabe 
bedre vilkår for at videreudvikle den frivillige verden 
og samspillet med det offentlige. Charteret anerken-
der, at det frivillige engagement har en værdi i sig 
selv. Men charteret kan ikke stå alene. Der er brug for, 
at det frivillige arbejde, som udføres af frivillige for-
eninger i Danmark anerkendes og styrkes yderligere.

Ældre Sagens anbefalinger

• Barrierer for at være frivillig fjernes. Så mange 
mennesker som muligt skal have mulighed for at 
være frivillige.

• Den til en hver tid siddende regering udarbejder 
en strategi for, hvordan man inddrager medbor-
gere og frivillige foreninger i den sociale indsats. 
Udgangspunktet i strategien skal være, at frivilligt 
arbejde har en værdi i sig selv.

• Alle love og bekendtgørelser vurderes i forhold til 
indvirkning på det frivillige arbejde i Danmark.
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Frivilligheden er fri

Frivilligheden fungerer bedst, når den ikke er under-
lagt det offentlige system. For at frivilligheden kan 
blomstre, er der brug for en ramme, som er frivillig-
baseret. Frivillige foreninger har her en særlig beret-
tigelse.

Frivillige ledes bedst af frivillige
Vi glæder os over den positive opmærksomhed om-
kring frivilligheden, men vi ser også en bekymrende 
udvikling. Interessen og lysten til at inddrage frivillige 
i velfærden betyder desværre ofte, at kommuner og 
regioner gør dette til deres eget projekt. De rekrut-
terer og igangsætter enkeltpersoner som frivillige 
i institutioner – desværre ofte som en slags ’gratis’ 
ulønnede medarbejdere, som bliver styret efter 
særlige mål. I en rundspørge fra 2013 svarer 50 % af 
kommunerne, at de organiserer egne frivillige (TNS 
Gallup for Ældre Sagen, juni 2013).

Vi anerkender, at kommunale medarbejdere i særlige 
tilfælde selv kan være drivkraft i at igangsætte initia-
tiver – men målet må være at lade aktiviteten overgå 
til en selvstændig frivillig forening inden for en over-
skuelig fremtid. Engagementet skal slippes fri – ikke 
kontrolleres og organiseres.

 Randers kommune overdrog  
i 2014 et projekt med frivillige 
motionsvenner til Ældre Sagen. 
Projektet var startet af Randers 
kommune, men for at gøre det 
permanent henvendte de sig til 
Ældre Sagens lokal afdeling, for at 
høre om de ville hjælpe. Da ideen 
med motions venner passer godt  
med Ældre Sagens formål, sagde 
lokal afdelingen for Randers-
Nørhald-Langå, ja. Lokalafdelingen 
er i gang med at udvide antallet af 
motionsvenner, og ældre der ønsker 
at dyrke motion i eller udenfor 
hjemmet   
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Ældre Sagen ser fem gode grunde til, at frivillige bør 
ledes af andre frivillige i frivillige organisationer.

• Frivillige organisationer har en naturlig 
frivillighedskultur

Frivilligheden med alle dens særlige kendetegn i 
forhold til relationer, tid og omsorg trives bedst i 
rammer, der er tilpasset netop det. Frivilligheden 
trives ikke nødvendigvis i rammen af en offentlig 
indsats, hvor der er fokus på dokumentation, øko-
nomi og faste mål for indsatserne.

• Det kræver tid og erfaring at lede frivillige

At lede frivillige kræver mange ressourcer. Der 
skal være løbende kontakt og støtte til den enkelte 
frivillige og skabes motivation og fastholdelse. Det 
har de frivillige organisationer mange års erfaring 
med, mens offentligt ansatte er uddannet til noget 
andet.

• Den frivillige organisering har værdi

Vi lever i et foreningsland med stolte traditioner 
for at samles i idebårne og sociale fællesskaber 
både lokalt og nationalt. De frivillige foreninger 
har deres styrke i at være samlingspunkter for det 
frivillige engagement. De har gennem mange år 
opbygget en struktur, der fremmer og understøtter 
den frivillige indsats, og de har et godt beskrevet 
værdigrundlag. En del frivillige foreninger har 
mulighed for at tilbyde kurser, erfaringsudveksling 
og konsulentstøtte, hvilket er med til at støtte den 
enkelte frivilliges indsats og ønsket om at gøre en 
forskel. 

• Samarbejdet med frivillige i foreninger  
løser juridiske udfordringer

Mange offentlige institutioner opdager i disse år, 
at ønsket om at inddrage frivillige også bringer en 
række juridiske spørgsmål med sig omkring fx for-
sikring, tavshedspligt og arbejdsmiljø. Etablerede 
foreninger og organisationer har oftest på forhånd 
håndteret nogle af disse udfordringer. Fx kan en 
kommune ikke tegne en ulykkesforsikring, der 
dækker frivillige. Det kan en forening. 

• Frivillige som fortalere

Frivillige har også en vigtig rolle som fortalere for 
sårbare mennesker. Frivillige holder øje med det 
enkelte menneskes behov og rettigheder. Dette 
kan lade sig gøre, når den frivillige indsats sker i 
regi af frivillige foreninger. 

Ældre Sagens frivillige spiller en vigtig rolle i at 
synliggøre problemer på ældreområdet og kæmpe 
for forbedringer. Den selvstændighed og fravær 
af offentlig styring, der findes i foreninger, skaber 
plads til kritik og bidrager til udvikling af vores 
fælles samfund. 

Ældre Sagens anbefalinger: 

• Den frivillige indsats  organiseres i frivillige for-
eninger. Enten i etablerede foreninger eller i for-
eninger og frivilliggrupper, som startes omkring en 
ny aktivitet.

• Kommunerne uddanner egne medarbejdere, her-
under også SOSU-assistenter, plejehjemsledere mv.  
i at samarbejde med frivillige foreninger.
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Samspillet mellem frivillighed og  
offentlig indsats er værdifuldt

I Ældre Sagen har vi oparbejdet mange gode erfa-
ringer med samspillet i praksis – og særligt med den 
værdi, det skaber for landets svage ældre. Det er ofte 
kommunens medarbejdere, der åbner mulighed for 
kontakt til de svage ældre, der har behov for en be-
søgsven eller et tryghedsopkald. I de seneste år er 
samarbejdet blevet endnu tættere og gået nye veje. 
Ældre Sagens lokalafdelinger samarbejder med kom-
muner om spisevenner, står på rådhuset og hjælper 
med it, eller har frivillige på skoler eller i børnehaver.

Et godt samarbejde tager ikke udgangspunkt i en 
bestillingsliste på opgaver. Det tager udgangspunkt i 
konkrete ideer eller opgaver, som Ældre Sagens frivil-
lige har været med til at udforme, så ejerskabet deles 
mellem frivillige og kommune. 

Samarbejdet kræver tillid og respekt
Vi ønsker, at frivillige inddrages uanset den økono-
miske situation i kommunen. Samarbejdet må ikke 
handle om, at frivillige skal løse offentlige opgaver på 
grund af besparelser.

Det frivillige engagement og samarbejdet med offent-
lige institutioner skal bidrage til et godt ældreliv set 
fra den ældres perspektiv. Medarbejdere, frivillige og 
den enkelte ældre skal opleve, at de har indflydelse på, 
hvilke aktiviteter, der sættes i gang. Og det skal være 
klart for alle, hvilke aktiviteter den frivillige indgår i. 

I Ældre Sagen har vi gode erfaringer med, at vores 
lokalafdelinger indgår såvel generelle som konkrete 
samarbejdsaftaler med deres kommune. En sam-
arbejdsaftale er en god mulighed for at få afklaret, 
hvordan samarbejdet skal foregå, hvad der kan samar-
bejdes om, og hvordan en åben og konstruktiv dialog 
sikres. 

Ældre Sagens anbefalinger 

• Der er stort potentiale for nytænkning og nye 
løsninger i samarbejdet mellem foreninger og 
kommuner. Dette sker bedst, når der tages afsæt i 
borgernes behov og ønsker.

• Frivilligt arbejde  kan ikke erstatte lønnet arbejde. 
Svage ældre må aldrig blive afhængige af frivillig 
arbejdskraft. 

• De ydelser som kommunen visiterer borgere til 
kan ikke udføres af frivillige.

• Samarbejdet bliver bedst, når det tager udgangs-
punkt i en konkret dialog mellem frivillige og med-
arbejdere og den enkelte ældre.

• Der kan med fordel udarbejdes samarbejdsaftaler 
mellem kommunerne og Ældre Sagens lokalafde-
linger. 

• Faste kontaktpersoner i kommunen for frivillige 
foreninger  fremmer det gode samarbejde.

 I projektet MIT-ældre i Greve 
kommune har Ældre Sagen og 
kommunen arbejdet tæt sammen om 
at få flere ældre til at være fortrolige 
med it. I projektet kom frivillige ud til 
ældre i deres hjem og introducerede 
dem til it. En evaluering af 
konsulentfirmaet Rambøll (2014) 
viser, at det er Ældre Sagens viden 
om frivillighed og kommunens 
indsats på tværs af kommunens 
forskellige forvaltninger, der har gjort 
projektet til en succes   
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Frivillige foreninger har brug  
for gode rammer

For at frivilligheden kan udleve sit potentiale, er det 
afgørende, at der skabes gode rammer. Fokus for po-
litikere og embedsmænd skal være på at skabe gode 
rammer for det frivillige arbejde og invitere de frivilli-
ge foreninger indenfor i de kommunale institutioner.

Nogle politikere og embedsmænd ønsker strategisk 
udnyttelse af frivillig arbejdskraft. Men frivillighedens 
logik lader sig ikke inddæmme af politiske beslutnin-
ger eller strategier. 

Frivilligcharter og frivilligpolitik
Regeringen tog i 2013 initiativ til at udarbejde et nyt 
Frivilligcharter sammen med en lang række frivillige 
foreninger, fagforeninger og kommuner. Ældre Sagen 
deltog også i dette arbejde. Charteret fastlægger en 
række værdier og tilgange til et godt samarbejde på 
tværs. Værdier og tilgange, som vi mener, støtter fri-
villigheden og samspillet med det offentlige.

Der er dog en stor risiko for, at det nye Frivilligcharter 
bliver et skuffedokument, hvis det ikke omsættes 
til konkret handling. En undersøgelse i forbindelse 
med udviklingen af det nye charter viser, at kun 
20 % af kommunerne, og under 15 % af forenin-
gerne har anvendt det tidligere Frivilligcharter 
(Høringsrapporterne, Frivilligrådet, 2013). For 
at forhindre en gentagelse er det vigtigt, at 
Frivilligcharteret bliver omsat til lokal frivilligpolitik, 
som de lokale frivillige foreninger fra begyndelsen er 
inddraget i at formulere. 

I Ældre Sagen vil vi meget gerne gå aktivt ind i drøf-
telserne. Vi har viden og erfaringer, som er relevante 
for at udvikle en politik, der i praksis kan få betyd-
ning for frivillige foreninger og samspillet med offent-
ligt ansatte. En frivilligpolitik skal drøftes og udvikles 
i samspillet med de frivillige foreninger, som den i 
praksis kommer til at berøre.

Frivilligkonsulenter og frivillighedscentre
Flere og flere kommuner ansætter i disse år frivillig-
konsulenter. Antallet af offentlige medarbejdere på 
området er i kraftig stigning. På to år er der næsten 
sket en fordobling i antallet af kommunale frivil-
ligkonsulenter og -koordinatorer (Frivilligrapporten 
2012, Socialministeriet). 

Mange steder er konsulenterne gode til at støtte den 
frivillige indsats og fremme samarbejdet mellem 
frivillige foreninger og kommuner. Kommunens kon-
sulenter bør ikke bruges til at rekruttere frivillige til 
kommunernes egne institutioner. 

Langt de fleste kommuner har i dag oprettet et eller 
flere frivilligcentre. Frivilligcentrene skal ikke finan-
sieres af § 18 midlerne. Disse midler skal bruges til at 
understøtte de frivillige foreninger. Flere kommuner 
bruger § 18 midler til frivilligcentre, og det giver færre 
midler til de eksisterende frivillige foreninger.

 Vordingborg kommune 
involverede alle 510 lokale frivillige 
organisationer i arbejdet med at 
udarbejde en frivillig politik.  
Der blev gennemført en stor 
spørgeskema undersøgelse for at 
samle ønsker fra de frivillige 
organisationer, der blev afholdt to 
workshops og en stor konference 
om frivilligpolitikken, og endelig 
blev politikken sendt i høring, 
inden den blev godkendt af 
kommunalbestyrelsen   
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Adgang til lokaler og træningsfaciliteter
Muligheden for at mødes og udøve sine aktiviteter 
er en forudsætning for de frivillige organisationer. 
Lokale afdelinger af  landsdækkende organisationer 
kan ikke anerkendes som folkeoplysende organisa-
tioner. Det betyder, at kommunen ikke er  forpligtet 
til at stille lokaler til rådighed. Mange kommuner 
sidestiller dog Ældre Sagens lokalafdelinger med fol-
keoplysende organisationer. Generelt bør det være et 
krav til kommunerne,  at de hjælper de lokale frivil-
lige foreninger med at finde egnede lokaler. 

Gode økonomiske rammer
At skabe gode rammer for frivilligheden handler også 
helt konkret om forhold som økonomi, lokaler og 
andre ressourcer.

Frivilligt arbejde er ikke omkostningsfrit. Der skal 
midler til at rekruttere frivillige, introducere, uddan-
ne og ikke mindst anerkende deres indsats. I Ældre 
Sagen bruger vi fx ca. 30 % af indtægterne på vores 
frivillige indsats. Der er brug for økonomiske midler 
til at vedligeholde og udvikle frivilligheden.

På lokalt plan handler det i kommunerne særligt om 
§ 18 midlerne, som uddeles til frivilligt socialt arbejde. 
Ældre Sagen er glad for, at kommunerne i alt udbeta-
ler mere, end de modtager i bloktilskud til området 
(§ 18 redegørelsen 2013). Det er dog samtidigt skuf-
fende , at 22 % af kommunerne har udbetalt under 
halvdelen af dette statstilskud i § 18 støtte. Derudover 
er det vores erfaring, at nogle kommuner bruger § 18 
midlerne til kommunale frivillighedsdage, kommunalt 
ansatte frivilligkonsulenter og frivilligcentre. Det bety-
der, at der er færre midler til lokale frivillige aktiviteter 
og foreninger til dækning af frivilliges udgifter i forbin-
delse med de frivillige aktiviteter. 

Det er vigtigt også at være opmærksom på, at der fin-
des muligheder for økonomisk støtte i Servicelovens 
§ 79. Her gives støtte til aktiviteter med forebyggende 
og aktiverende formål – både i kommuner og i det 
frivillige foreningslv. 

 Fra 2012 blev Ældre Sagen i 
Ringsted ligestillet med de 
folkeoplysende organisationer i 
kommunen. Godkendelsen kom 
efter, at Frivilligrådet i Ringsted 
havde vurderet, at der kun ville være 
tale om en ganske lille  forøgelse af 
udlån af lokaler og en mindre udgift 
til bl.a. rengøring, hvis sociale 
foreninger og klubber, der normalt 
ikke ville kunne godkendes som 
folkeoplysende organisationer, nu 
ville blive godkendt   

Ældre Sagens anbefalinger

• Frivilligcentre og frivilligkoordinatorer bør integre-
res i kommunernes budget, og ikke finansieres af § 
18-midler.

• Frivilligkonsulenter i kommunerne skal have fokus 
på samarbejdet mellem offentlige institutioner og 
frivillige foreninger.

• Kommuner, der ikke bruger de tildelte § 18 midler, 
skal betale dem tilbage til en statslig pulje, der kan 
søges af kommuner og foreninger, der ønsker at 
fremme det frivillige sociale arbejde.

• Kommunerne bør sidestille Ældre Sagens lokal-
afdelinger med folkeoplysende organisationer og 
tilbyde egnede lokaler.

• Kommunerne bør involvere frivillige foreninger i 
at omsætte det nationale Frivilligcharter i en lokal 
kontekst og i at udarbejde en lokal frivilligpolitik.

• Kommunerne bør øge deres brug af  Servicelovens 
§ 79  til at støtte forebyggende og aktiverende til-
tag i lokalområdet.

• Kommunerne må ikke slå § 18 og § 79 midler sam-
men
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Værdien af den frivillige indsats skal  
vurderes på egne præmisser

I Danmark er vi  meget optagede af at måle og veje 
alting. At måle og veje skal føre til større klarhed og 
viden om resultaterne af forskellige indsatser. 

I Ældre Sagen ser vi dog, at effektmåling også i stigen-
de grad bredes ud til det frivillige område. Vi oplever 
et stigende krav om dokumentation af effekten af den 
frivillige indsats, når der samarbejdes med offentlige 
myndigheder eller ved puljebevillinger. I nogle få til-
fælde kan det give god mening. At tælle hvor mange 
opkald, der er til en frivillig telefonordning, kan give 
viden og værdi til de frivillige bag initiativet. Ofte 
oplever vi dog forsimplede effektmålinger, der er me-
ningsløse for vores frivillige, og som ikke skaffer ny 
indsigt til forbedring af aktiviteten. 

Ældre Sagens holdning er, at det skal give øget værdi 
til den frivillige indsats, når den undersøges. 
 
Fem principper skal bruges:

1. Evalueringen skal give læring. 

2. Effekt kan måles på andre måder end 
kvantitativt. 

3. Det er vigtigt, at processen evalueres. 

4. Den der evaluerer skal være tæt på projekt og 
deltagere. 

5. Den der evaluerer skal guide projektet på vej.  

Ældre Sagens anbefalinger

• Der anvendes meningsfulde evaluerings metoder, 
der giver både læring og værdi for de frivillige, der 
er involveret i arbejdet.

 I Ældre Sagens projekt:  
”Ud af busken”, opgav man de først 
planlagte evalueringsmetoder. 
Metoderne var for grænseover-
skridende og meningsløse for de 
frivillige involveret i projektet. I 
stedet foretog man en række 
interview. Citat fra den afsluttende 
rapport:” I udgangspunktet var det 
”Evaluators” plan, at den afsluttende 
evaluering skulle indeholde en 
spørgeskema undersøgelse om 
livskvalitet blandt deltagerne. Denne 
metode var imidlertid hverken særlig 
hensigtsmæssig i forhold til at give 
læring, eller i forhold til de frivilliges 
ønsker og behov   
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Som mennesker tager vi hele tiden hånd om hinanden. Vi 
tager hånd om hinanden, når vi passer på hinanden i familien, 
i opgangen eller i lokalområdet. Nogle gange er vi pårørende, 
nogle gange bekymrede naboer, og andre gange er vi frivillige.

For Ældre Sagen er frivilligt arbejde, den frivillige indsats, der er 
organiseret i frivillige foreninger. Rammerne for denne indsats 
skal være i orden. Denne frivilligpolitik er Ældre Sagens bud på, 
hvordan vi skaber de bedste rammer for den frivillige indsats i 
Danmark. 20
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