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Tre spørgeskemaundersøgelser i 
Faxe Kommune i 2018 

 
1. Voksne borgeres deltagelse i idræts-, 

fritids- og kulturaktiviteter + frivilligt 
arbejde 
 

2. Foreningers samarbejde med kommunale 
institutioner 
 

3. Kommunale institutioners samarbejde 
med foreninger og frivillige 
 

 
 



Et forskningsprojekt 

i fem kommuner 



Spørgeskema 
besvaret af 
kommunale 

institutioner og 
indsatsområder i 

både 2016 og 2018 

Interview af 
centrale politikere 

og kommunale 
ledere 

Spørgeskema 
besvaret af 

foreninger i både 
2016 og 2018 

Analyse af 17 
‘samarbejds-

projekter’ 



Casestudier i Faxe Kommune 

Frivillige og foreninger i ‘Den åbne skole’ 

Frivillige mentorer 
 
Frivillige i naturprojekt (Pionerer i Vandløbspleje) 

Dialogprojektet – På forkant  
 



 
Hvor mange har svaret i  

Faxe Kommune? 
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Hvor mange 

arbejder frivilligt i 

Faxe Kommune 



Hvor mange arbejder frivilligt i Faxe 
Kommune (pct.) 
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Frivilligt arbejde opdelt på alder 
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Hvad arbejder de frivillige for?  
(pct. andel af voksne borgere i kommunen) 



‘Tordenskjolds soldater’: Hvor mange 
samfundsområder har borgerne i Faxe Kommune 
udført et frivilligt arbejde i den seneste måned (pct.) 
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Samarbejdet 

mellem kommunale 

institutioner og 

foreninger og 

frivillige 



Kommunale institutionstypers samarbejde med 
foreninger og frivillige i 2016 og 2018 (pct.) 

92 

100 

100 

50 

100 

100 

13 

100 

71 

71 

100 

80 

0 20 40 60 80 100

Anden kommunal indsats

Sundhedscenter ol.

Ældreinstitution / plejecenter

Børneinstitution

Ungdomsskole / fritidsklub

Folkeskole

2018 2016



Vurdering af samarbejdet:  
Andel af kommunale institutioner / indsatser, der har et 
samarbejde, der er ‘helt enig’ eller ‘delvis enig’ i udsagnene 
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Inddragelsen af foreninger og frivillige har bidraget til at
løfte det faglige niveau

Det er inspirerende for de ansatte at inddrage 
foreninger og frivillige …. 

Samarbejdet med foreninger og frivillige giver faglig og
professionel inspiration

Samarbejdet med foreninger og frivillige tilfører ekstra
ressoucer til institutionen / indsatsen

Inddragelsen af foreninger og frivillige har været
positivt for brugernes trivsel

Samarbejdet med foreninger og frivillige bidrager til at
fremme institutionens formål



Vurdering af samarbejdet hos institutioner i Faxe Kommune:  
Andel af kommunale institutioner / indsatser, der har et samarbejde, der er 
‘helt enig’ eller ‘delvis enig’ i udsagnene 
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Den tid, institutionen bruger på samarbejdet,
kunne være brugt bedre på andre aktiviteter og

formål

Frivillige skaber usikkerhed hos institutionens /
indsatsens ansatte

Foreninger og frivillige mangler kendskab til
institutionen / indsatsens opgaver og

arbejdsmåder

Det kræver ekstra tid og ressourcer at
samarbejde med foreninger og frivillige



Holdning til samarbejdet hos institutioner i Faxe Kommune:  
Andel af alle kommunale institutioner / indsatser, der er ‘helt enig’ eller 
‘delvis enig’ i udsagnene 
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Hvis institutionen havde flere ressourcer, er det
ikke relevant at inddrage foreninger og frivillige i

institutionens aktiviteter

Det kan være problematisk af faglige grunde at
inddrage foreninger og frivillige i institutionens

aktiviteter

Et større samarbejde med foreninger og frivillige
kan styrke institutionens omdømme

Institutionen ser positivt på et større
samarbejde med foreninger og frivillige



Foreninger i Faxe 

Kommune 



Har foreningen fået flere eller færre 
frivillige de seneste fem år?  
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Har foreningen en samarbejde med en 
kommunal institution, et center ol. (pct.) 
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Forklaringer på 

samarbejdet 



 Foreningers holdning til at deltage i 
løsningen af kommunale opgaver 
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Det er naturligt at foreningerne deltager aktivt i løsningen af kommunale opgaver

Standpunkt midt imellem

Det er ikke foreningernes opgave at bidrage til løsningen af kommunale opgaver



Hvorfor samarbejder foreningerne? 
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Foreningen modtager betaling for de aktiviteter,
som foreningen samarbejder om

… giver foreningen flere kontakter .. 

… bedre mulighed for at fremme sine interesser 

Giver adgang til faciliteter mv.

… bidrager til at styrke lokalsamfundet 

Enig Hverken eller Uenig Ved ikke



Hvorfor samarbejder foreningerne? 
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Foreningen har oplevet et pres fra kommunen … 

En eller flere personer får honorarer for at stå for 
aktiviteter i samarbejde … 

… fordi foreningen synes, at den er forpligtet til det 

… bedre mulighed for at rekruttere nye medlemmer 

.. giver bedre mulighed for indflydelse ..

… mulighed for at forbedre den offentlige service 

… giver foreningen flere økonomiske midler 

Enig Hverken eller Uenig Ved ikke



Hvem samarbejder foreningerne med? 
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Forklaringer på samarbejdet 

• Begge parter skal have noget ud af det 

• Den politiske opbakning og støtte 
– Men små forskelle mellem de fem kommuner på samarbejdets omfang 

• Samfundsområde 
– Små forskelle mellem foreningsområder 

– Men mindre samarbejde med børneinstitutioner 

• Lokalsamfundets styrke 
– ‘Lokalforeninger’ samarbejder i højere grad 

• Kapacitet til samarbejdet 
– Større samarbejde når foreningen og institutionen har kapacitet dertil 



Dilemmaer ved 

samarbejdet 



Dilemmaer 

• Demokratiske 
– Foreninger og frivillige får større indflydelse på de kommunale 

institutioner ved at samarbejde 

– Men repræsenterer de ‘borgerne’? 

 

• Faglige 
– Kommunale institutioner tilstræber en faglighed der bygger på ‘evidens’  

– Kan det forenes med de frivilliges faglighed, der i højere grad bygger på 
personlige erfaringer 

 

• Organisatoriske og ledelsesmæssige 
– Samarbejdet kræver ressourcer og ledelse 

– Men de kommunale institutionsledere synes, at det er svært at lede de 
frivillige  




