
 
 
 

 
 
 
 
Kære alle deltagere i Sund By Ledernetværket, 
 
I får her en lille forret til vores kommende møde på Hotel Hesselet i Nyborg den 7. og 8. 
november. Et endeligt program kommer to uger før.  
 
TEMA: ledelse af frivillige 
Når vi ses næste gang, er vi tilbage i vores gamle 12/12-format, hvor vi starter klokken 12 den 7. 
november, og slutter kl. 12 den 8. november. Det giver os mulighed for både at komme i dybden 
med vores tema, og for den mere uformelle samtale om aftenen, hvor vi får besøg af Vibe Klarup 
Voetman som vores samtalepartner. 
 
Temaet skal ses i lyset af både den store koordinering, der allerede foregår i kommunalt regi og så 
de forventninger, især politikerne har, til de frivillige som en stadig større del af 
velfærdsproduktionen. Ovenikøbet venter vi spændt på en sundhedsreform, hvor alle forventer at 
kommunerne kommer til at spille en langt mere central rolle, end tilfældet er i dag. 
 
Ledelse af frivillige: Det samme eller noget andet? 
Det er samarbejdet med de frivillige inden for velfærdsstatens rammer, der rejser spørgsmålet om 
ledelse af de frivillige. Hvis de frivillige forbliver i det civile samfund og leverer velfærdsservice i 
opposition til, eller som supplement til den offentlige sektor, så begrænses den offentlig 
ledelsesrolle til at sikre gode vilkår for den frivillige sektor. Omvendt, hvis de frivillige inviteres ind i 
den offentlige sektors maskinrum, og samarbejder med offentlige medarbejdere om at producere 
og levere velfærdsservice, så synes der at være en klar ledelsesopgave. Det er dog usikkert, 
hvordan frivillige i offentlig samproduktion kan og skal ledes i praksis. 
 
Der har gennem de sidste mange år været en fortsat diskussion om, hvorvidt ledelse af frivillige er 
det samme som, eller noget andet end, traditionel ledelse. På den ene side så kan en mere 
traditionel ledelsestilgang sikre tydelighed om rammer, krav og forventninger til den enkelte 
frivillige, for på den måde bedre at kunne styre kvaliteten af output og foregribe mulige konflikter i 
grænselandet mellem frivillige og fagprofessionelle. På den anden side, så kan friere rammer og en 
mere hands-off tilgang skabe grobund for en øge mobilisering og dermed både lægge grunden for 
mere innovation og et øget output. 
 
I artiklen Er ledelse af frivillige overhovedet vigtigt? argumentere Anders Ladekarl, 
generalsekretær i Røde Kors, for at vi skal lade være med at lede de frivillige som om de var 
ansatte i en virksomhed, men i stedet skabe nogle åbne rammer for frivilligheden. 
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KL’s Mikael Ziegler taler varmt for at lave tydelige rammer for de frivillige i denne replik fra 
Altinget. Ziegler forsøger i replikken at berolige daværende formand for FTF, Bente Sorgenfrey, der 
som repræsentant for de ansatte ser med en vis nervøsitet på udviklingen af området. 
 
Samtalepartner: Vibe Klarup Voetmann 
Om aftenen den 7. november får vi besøg af en person, der har praktisk erfaring med dagens 
tema, men fra en anden position end os. Samtalepartneren laver et kort oplæg for herefter at 
invitere til samtale. Der er ingen power points eller post it notes, men derimod bløde møbler, 
levende lys og en god kop kaffe.  
 
Aftenens samtalepartner er Vibe Klarup Voetman, direktør for Hjem Til Alle og tidligere formand 
for frivilligerådet. Hun kender om nogen til udviklingen på hele frivillige området, og har personligt 
masser af erfaring med at lede frivillige.  
 
Andreas kender Vibe, fordi de for en kort stund arbejdede samtidigt på Huset MandagMorgen. 
Siden blev Vibe ansat som direktør i Dannerhuset, hvor han besøgte hende. Under en spændende 
samtale fortalte hun om et vanskeligt dilemma hun stod med.  
 
I Dannerhuset var det i høj grad de frivillige, der var helt i frontlinjen omkring de udsatte kvinder, 
der havde en plads i Danners krisecenter. Lovændringer betød at professionelle skulle varetage 
nogle centrale områder af kvindernes forløb i krisecentret. De frivillige ville derfor blive nødt til at 
træde i baggrunden i forhold til de professionelle. Vibes bekymring handlede om, at den generelle 
antagelse var, at den vigtigste motivationsfaktor for de frivillige var muligheden for at gøre en 
konkret forskel i et andet menneskes liv. Hvis de frivillige ikke længere i samme omfang kunne give 
omsorg, opmærksomhed eller nærvær, så ville de muligvis miste en stor del af deres motivation. 
Dannerhuset var dybt afhængige af de frivillige. Uden dem ville det slet ikke hænge sammen. Som 
direktør var det Vibes opgave at løse dette dilemma. 
 
Dette med at professionalisere det frivillige arbejde og bedrive ledelse af frivillige har været et helt 
centralt spor i Vibes karriere. Hun har været direktør i Psykiatrifonden, næstformand i Børns Vilkår 
og aktiv i bestyrelsen i foreningen Folkemødet med meget mere. 
 
Det bliver spændende at høre resten af historien om, hvordan Vibe løste udfordringen i 
Dannerhuset og hvordan den løsning nu ser ud - i lyset af den store erfaring hun siden har 
erhvervet sig med at styre og lede frivillige, både praktisk og strategisk.  
 
Hvordan griber vi det an? 
På mødets første dag finder vi en fælles forståelsesramme for temaet, med et oplæg og en 
afklaring af, hvordan vi forstår begreberne. Derefter tage vi temperaturen på frivilligeområdet lige 
nu hos jer. I kommer alle til at lave en kort præsentation af, hvilke opgaver der løses af frivillige 
hos jer? Hvordan I organiserer og styrer området? Hvilke dilemmaer I støder på? Hvordan I 
egentlig syntes det går?  
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Sammen forsøger vi at kortlægge de mest markante ligheder og forskelle på tværs af jeres 
kommuner. Vi vil forsøge at klarlægge, hvilke dilemmaer og udfordringer vi støder på i arbejdet 
med at indlemme og inddrage de frivillige i og omkring kerneopgaverne. 
 
Efter middag får vi besøg af Vibe Klarup Voetman, direktør for Hjem Til Alle og tidligere formand 
for frivilligerådet. Hun kommer til at dele nogle af de erfaringer, hun har gjort sig gennem en 
imponerende karriere i og omkring frivilligesektoren.  
 
På dag to fortsætter vi, hvor vi slap eftermiddagen før. Vi arbejder videre med vores kortlægning 
af dilemmaer og udfordringer på frivilligeområdet og søger at skille de problemstillinger vi har 
strategier for, og værktøjer til at gribe an, fra de dilemmaer og udfordringer, hvor løsninger og 
strategier undflyr os. Dermed skulle vi gerne ved slutningen af dagen stå med nogle kendte 
strategier og værktøjer på den ene side, og på den anden side med en erkendelse af de 
problemstillinger, der vil kræve en særlig årvågenhed fra os, fordi det er usikkert hvordan de bedst 
gribes an. 
 
Vi bruger det sidste af formiddagen på at høre, hvilke andre dilemmaer og udfordringer I står midt 
i, inden vi slutter af med frokost og skilles for denne gang. 
  
Hvis du har en case, et dilemma eller en udfordring du godt kunne tænke dig sparring på fra 
gruppen, så skriv til andreas@wogn.dk så finder I sammen ud af, hvor det passer bedst ind. 
 
Tilmeld dig allerede nu ledernetværket på Hesselet den 7. og 8. november. 
Så returnerer vi med endeligt program for dagene.  
 
Vi glæder os til nogle inspirerende dage. 
 
  
De bedste hilsner 
 
Andreas Rønne Nielsen og Otto Ohrt 
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