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Dato: 15. februar 2012 
 

Samarbejde med frivillige 
 

Kære FOA, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Ældresagen og Dansk Sygeplejeråd 
 

Tak for jeres brev af 20. december 2011, hvor I gør opmærksom på jeres overvejelser i forbindelse med de 
forslag fra frikommunerne, der vedrører øget inddragelse af frivillighed. 
 

Jeg vil først og fremmest understrege, at jeg er glad for, at vi er enige om, at frivillige kan yde et værdifuldt 
bidrag til velfærden. Det er min opfattelse, at et velfungerende velfærdssamfund ikke blot kræver en stærk 
privat og offentlig sektor, men også en stærk og engageret frivillig sektor. 

 
Jeg er også glad for, at samarbejdet mellem de frivillige og professionelle på de enkelte arbejdspladser ser 
ud til overordnet at fungere godt. Jeg har bl.a. hæftet mig ved FOA’s undersøgelse fra 2011 om holdninger til 

frivilligt socialt arbejde, hvoraf det fremgår, at næsten 9 ud af 10 FOA-medlemmer vurderer, at det frivillige 
arbejde i høj eller nogen grad forbedrer hverdagen for borgerne, og næsten 8 ud af 10 vurderer, at 
samarbejdet med de frivillige fungerer meget godt eller godt. 

 
Når det er sagt, så er jeg selvfølgelig opmærksom på, at når frivillige medvirker til løsningen af 
velfærdsopgaver, så må der lokalt skelnes mellem opgaver, der skal varetages af professionelle, og 

opgaver, der kan varetages af frivillige.  
 
Derfor mener jeg også, at det er helt afgørende, at man lokalt på den enkelte arbejdsplads er opmærksom 

på, at der er en tilstrækkelig klar aftale mellem arbejdspladsen og de frivillige om ansvars- og 
opgavefordelingen.  
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Samarbejdet med frivillige vil naturligt indgå som et tema, når vi, jf. regeringsgrundlaget, skal se nærmere på 
en revitalisering af charteret for samarbejdet mellem det frivillige Danmark og det offentlige fra 2001. 
 

Min kalender tillader desværre ikke et møde i den nærmeste fremtid, men organisationer, herunder faglige 
organisationer, vil naturligvis blive inddraget i processen om at revitalisere charteret. 
 

 
Med venlig hilsen 
 

Karen Hækkerup 

  
 
 


