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Indledning  

Integrationsnet og LG Insight afholder i fællesskab kommunale 

netværksmøder for praktikere på integrationsområdet. Netværks- 

møderne fungerer som et forum for videndeling og erfarings-

udveksling mellem de kommunale aktører. Derudover har net-

værksmøderne til formål at skabe inspiration for de kommunale 

praktikere i den integrationsfaglige indsats i form af oplæg fra 

kompetente og relevante fagpersoner.

For hvert netværksmøde er der et overordnet tema, som dagens 

program tager udgangspunkt i, så der skabes en rød tråd i de 

faglige drøftelser og oplæg. Netværksmøderne har fokus på at 

inddrage deltagerne i forbindelse med møderne, og drøftelserne 

på netværksmøderne er baseret på de ønsker og behov, som 

de kommunale aktører giver udtryk for inden for dagens tema. 

Der er i øjeblikket tilmeldt 85 kommuner til netværksmøderne, 

som afholdes tre gange årligt i den enkelte region i henholds-

vis region Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland og  

Hovedstaden. De kommunale praktikere er primært myndigheds-

sagsbehandlere men dækker også bredt ift. den integrations- 

faglige indsats i form af bl.a. børn- og ungefaglige samt beskæf-

tigelsesfaglige aktører.

Om temanotatet

Kommunerne iværksætter integrationsfaglige indsatser med 

værdi for andre kommuner og derfor vil Integrationsnet og LG 

Insight i forlængelse af hver temarunde for netværksmøderne 

udarbejde et temanotat. Temanotatet opsummerer de væsent-

ligste erfaringer i integrationsindsatsen på tværs af netværks- 

kommunerne og har til formål at inspirere tilrettelæggelsen af  

integrationsindsatsen. Nærværende temanotat har fokus på 

samarbejdet med civilsamfundet i den kommunale integrations-

indsats, som har været det gennemgående tema for netværks- 

møderne i forsommeren 2016.

Sammenfatning

Temamøderne viser sammenfattende, at kommunerne generelt 

vægter et samarbejde med civilsamfundet om især modtagelse  

af nyankomne flygtninge og familiesammenførte. På tværs af 

kommunerne er der dog forskel på graden af samarbejde, 

herunder hvor formaliseret samarbejdet mellem den enkelte 

kommune og de frivillige er. Flere kommuner har et veletableret 

samarbejde med Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Red 

Barnet, mens andre kommuner har et mere løst samarbejde 

med frivillige.

Foruden de store samarbejdsorganisationer er Venligboerne og 

mange mindre grupperinger af frivillige aktive i integrationsind-

satsen. Generelt beskrives civilsamfundet og de frivillige som 

meget motiverede for at gøre en indsats og med mulighed for 

at supplere den kommunale integrationsindsats. Den øgede 

interesse for involvering af civilsamfundet i løsning af den kom-

munale integrationsopgave giver grobund for en helhedsorien-

teret integrationsindsats, fordi de frivillige ofte kender borgeren 

rigtig godt.

Flere kommuner har løst udfordringer ift. afklaring af de frivilliges 

rolle samt styrket samarbejdet med de frivillige ved at tænke de 

frivillige aktivt ind i integrationsindsatsen og give dem mulighed 

for at blive hørt – bl.a. ved at formalisere og koordinere sam-

arbejdet. Det er fx i form af fælles orienteringsmøder mellem 

foreninger og den enkelte kommune samt frivilligkoordinatorer. 

I forbindelse med boligplacering benytter flere kommuner  

aktivt lokalsamfundet og naboskabet som modtageguides og 

til introduktion af foreningslivet, hvor der opleves et stort enga-

gement blandt frivillige i lokalsamfundene. Frivillige yder også 

en indsats i kommunerne ved at indgå i socialt relationsarbejde 

i form af fx venskabsfamilier og privat indkvartering, som flere 

kommuner har gode erfaringer med. 
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Desuden har enkelte kommuner styrket den beskæftigelses-

rettede integrationsindsats ved aktivt at inddrage frivillige med 

kendskab til det lokale arbejdsmarked og erhvervslivet generelt 

med henblik på at styrke borgernes netværk og skabe jobåb-

ninger.

Tema 1: Mål for samarbejdet med civilsamfundet

Stort set samtlige kommuner ønsker at styrke samarbejdet 

med civilsamfundet og de frivillige på integrationsområdet. 

Kommunerne kan have forskellige mål med deres strategier. 

Afhængig af kommunernes mål for samarbejdet med de fri- 

villige vil deres indsatser være forskellige i forhold til de akti-

vitetstyper, de frivillige skal varetage, hvor formaliseret kom-

munerne ønsker samarbejdet med de frivillige osv. Vi inddeler 

kommunerne i følgende grupper ud fra deres ønskede mål:

• Kommunerne vil formalisere samarbejdet (yderligere) så 

rolle-/ansvarsfordeling tydeliggøres, ligesom der aftales fa-

ste rutiner m.m. i forhold til samarbejdet med de frivillige. 

Kommunernes mål er primært at formalisere samarbejdet 

med faste aftaler, rutiner, samarbejdsflader osv.

• Kommunerne vil i dialog med de frivillige for at ”kom-

petenceudvikle” de frivillige herunder at bibringe de  

frivillige en viden om kommunens vilkår i form af lovgivning, 

økonomisk prioritering osv. Kommunernes mål er primært at 

forebygge misforståelser og/eller konflikter, hvor de frivillige 

udfordrer kommunernes serviceniveauer eller muligheder. 

• Kommunerne vil samarbejde med de frivillige, så de 

frivillige kan løse en række ”ikke-kommunale” opgaver 

på integrationsområdet. Kommunerne vil gerne påvirke 

civilsamfundets aktiviteter, så de i højere grad understøt-

ter kommunernes opgaver på integrationsområdet, men 

også så frivillige løser de opgaver, som kommunerne ikke 

er forpligtet til, men som ”forstyrrer” eller belaster den 

kommunale indsats (f.eks. rådgivning om familiesam-

menføring, læsning af breve, generel rådgivning osv.). 

• Kommunerne vil samarbejde med de frivillige på civil- 

samfundets præmisser og vilkår. Kommunerne er ikke 

drevet af egne ”nytte-motiver” men vurderer, at civil- 

samfundet kan berige integrationsindsatsen på områ-

der, som den kommunale (professionelle) indsats ikke 

kan og skal. Kommunerne ønsker at formidle kontakter 

mellem flygtninge og de frivillige, herunder ønsker at styrke 

de generelle vilkårsrammer for samarbejdet (f.eks. lån af 

lokaler, §18 midler osv.), men ønsker ikke grundlæggende 

at styre og/eller at påvirke de frivilliges aktiviteter, motiver, 

kompetencer osv.
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MÅL FOR SAMARBEJDET
 

Kommunerne har forskellige mål for samarbejdet med 

civilsamfundet og de frivillige, og deres strategier og 

indsatser er tilrettelagt herefter.



Tema 2: Formalisering af samarbejdet

Kommunerne kan have forskellige ønsker om at formalisere 

samarbejdet med frivillige. Nogle ønsker egentlige samarbejds-

aftaler, hvor rolle/ansvar, mødeaftaler, kontaktpersoner osv. er 

detaljeret beskrevet. Andre kommuner er tilfredse med mere 

løse og ikke-skriftlige aftaler, hvor samarbejdsformerne fx af-

tales på faste møder mellem de kommunale aktører og de fri-

villige. 

Næsten alle kommuner ønsker, at de frivillige har udpeget tov-

holdere, som kan formidle samarbejdet med civilsamfundet – 

f.eks. i form af 1-2 kontaktpersoner – og flertallet af kommuner 

ønsker faste aftaler om mødeaftaler, rutiner osv. Derudover 

ønsker flere kommuner at samarbejde med faste tovholdere, 

herunder at større organisationer organiserer samarbejdet med 

de frivillige.

Kommunernes samarbejde med civilsamfundet og de frivillige 

kan opdeles i fire overordnede kategorier, som angiver graden 

af det formaliserede samarbejde mellem kommunerne og de 

frivillige:

•  Høj grad af formaliseret samarbejde

•  Nogen grad af formaliseret samarbejde

•  Lav grad af formaliseret samarbejde

•  Intet formaliseret samarbejde

Langt de fleste kommuner har enten en høj eller nogen grad af 

formaliseret samarbejde med de frivillige, mens det ca. er 11 

% af kommunerne, der har en lav grad eller intet formaliseret 

samarbejde med de frivillige. Tendensen er ligeledes, at mange 

kommuner har fokus på i højere grad at formalisere samarbej-

det med de frivillige.

Tema 3: Organisering af samarbejdet

En vigtig del af samarbejdet med civilsamfundet vedrører selve 

organiseringen af samarbejdet. Nogle kommuner har et forma-

liseret samarbejde, hvor der fx er indgået samarbejdsaftaler 

eller afholdes faste møder mellem den enkelte kommune og 

foreninger. Det formaliserede samarbejde og afholdelsen af fæl-

lesmøder beskrives som en succes, da det sikrer, at de frivillige 

aktivt inddrages i indsatsen, hvor deres ressourcer og kom-

petencer bringes i spil som et supplement til den kommunale 

indsats.

I koordineringen af samarbejdet med civilsamfundet er flere 

kommuner begyndt at bruge mere uformelle metoder som fx 

Facebook, hvor der er mulighed for at samle de frivillige i én 

fælles gruppe - det er bla. tilfældet i Sønderborg Kommune. 

Derudover benytter flere kommuner sig af Boblberg, der er et 

redskab i det frivillige arbejde, hvor borgeres fritidsinteresser 

i kommunerne koordineres. Fordelen herved er, at de frivillige 

ikke nødvendigvis behøver at have tilknytning til større grupper, 

som kræver en højere grad af forpligtelse. 

I enkelte kommuner beskrives det som en udfordring, at der 

ikke er en tilstrækkelig åben dialog mellem kommunen og de 

frivillige. Den udfordring har flere kommuner løst ved at ansætte 

en frivilligkoordinator, som har ansvaret for at koordinere sam-

arbejdet med de frivillige.

Nogle kommuner har haft stor succes med at afholde infor-

mationsmøder med flygtninge for at afklare såvel de frivilliges 

som kommunens rolle. Det gælder fx for både Greve og Kol-

ding Kommune. Det er vigtigt at orientere flygtningene omkring 

de frivillige og deres rolle, da det opleves, at flygtningene ikke 

nødvendigvis ved, hvad de frivilliges rolle egentlig er. I flere til-

fælde bliver de frivillige opfattet som en del af den kommunale 

indsats. 
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FRIVILLIGKOORDINATOR

Koordinatoren fungerer som et mellemled i den kom-

munale og frivillige indsats og sikrer, at frivillige initiativer 

og indsatser supplerer dels den kommunale indsats og 

dels de øvrige frivillige indsatser på integrationsområdet. 

Ringkøbing-Skjern Kommune er en af flere kommuner, 

som benytter en frivilligkoordinator.

Figur 1. 
Kategorisering af kommunernes formaliserede arbejde med 

frivillige

Andel på tværs af 
kommunerne (ca.)

Høj grad af  
formaliseret arbejde

62 %

Nogen grad af  
formaliseret arbejde

27 %

Lav grad af  
formaliseret arbejde

5,5 %

Intet 
 formaliseret arbejde

5,5 %



Tema 5: Afgrænsning af cilsamfundets rolle

Mange kommuner oplever det som en udfordring, at det ikke er 

klart defineret, hvad de frivilliges ansvarsområde og bemyndigelse 

er. Det opleves, at de frivillige agerer som advokater for flygtnin-

gene, og i nogle tilfælde modarbejder de kommunale aktører i at 

udføre deres arbejde. Typisk er det de frivilliges engagement og 

ønske om at gøre en forskel for den enkelte flygtning, som bety-

der, at de frivillige risikerer at krydse grænsen for, hvad der egentlig 

er den frivilliges opgave. Flere kommuner har haft succes med at 

afholde fælles informationsmøder med de frivillige, hvor de frivilli-

ges rolle i integrationsindsatsen afklares. Lovgivningsmæssigt er 

der opgaver, som kommunen per definition har ansvaret for, hvor 

de frivillige i højere grad kan bistå flygtningene på andre områder. 

For af afklare de frivilliges rolle har flere kommuner gode erfaringer 

med at fastsætte klare rammer for henholdsvis den kommunale 

og frivillige indsats.
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INDDRAGELSE AF FORENINGER 

I Kolding Kommune har de afholdt dialogmøder med 

130 foreninger, mens Aarhus Kommune kvartalsvis 

afholder møder med alle relevante foreninger og organi-

sationer.

Informationsmøderne kan bidrage til at skabe klarhed over de 

frivilliges rolle og dermed skabe et større udbytte for såvel bor-

gere, frivillige og kommunen.

Informationsmøder for frivillige kan også bidrage til, at de frivillige 

får kendskab til nye lovgivningsmæssige tiltag, så der ikke 

opstår forvirring i dialogen mellem frivillige og kommunale  

aktører, når de frivillige fx deltager i møder sammen med bor-

gerne. Esbjerg Kommune har eksempelvis inviteret de frivillige 

til et kursus vedrørende ny lovgivning, så de er informeret herom.

Tema 4: Inddragelse af civilsamfundet i den beskæftigel-

sesrettede indsats

Kommunerne har en stigende opmærksomhed på, hvordan de 

kan inddrage civilsamfundet i den beskæftigelsesrettede inte-

grationsindsats. Civilsamfundet kan bla. bidrage til at skabe et 

arbejdsrelateret netværk, som nyankomne flygtninge ikke er i be-

siddelse af, mens de frivillige også kan have et kendskab til det 

lokale arbejdsmarked, som kan skabe jobåbninger.

I Favrskov Kommune fungerer pensionerede erhvervsledere ek-

sempelvis som frivillige mentorer med henblik på at finde job og 

praktikker til flygtninge, mens Mariagerfjord Kommune har frivil-

lige jobmentorer. I Langeland og Rudersdal Kommune udfylder 

flygtninge en blanket om en frivillig kontaktperson, når de kom-

mer til kommunen, hvor de også skriver beskæftigelsesønsker 

på blanketten, så kommunen kan tænke de frivilliges netværk 

ind, når de matcher flygtninge og frivillige.



Tema 6: Frivillige i lokalområderne

I forbindelse med boligplacering af flygtninge har flere kommuner 

fokus på at udnytte de ressourcer, som er tilgængelige blandt  

frivillige i mindre lokalsamfund. I Hedensted Kommune sker 

det eksempelvis i samarbejde med Venligboerne, mens bl.a.  

Horsens, Aarhus, Sønderborg og Bornholms Kommune aktivt 

anvender naboskabet i forbindelse med boligplacering og kon-

takter frivillige i nærområderne, så flygtningene har en nabo, der 

kan tage godt imod og hjælpe ift. de praktiske ting. Kommunerne 

oplever, at de lokale engagerer sig og støtter op om flygtningene. 

I flere kommuner oplever de ligeledes et stort frivilligt engage-

ment i lokalsamfundet i form af opbakning til at aktivere flygt-

ninge i foreningslivet, hvor borgerne bl.a. gør tydelige sproglige 

fremskridt.

Tema 7: Hvem er de frivillige?

Mange kommuner oplever, at de frivillige primært er ældre per-

soner (typisk kvinder), hvor flere kommuner i bla. region Syd-

danmark er udfordret ift. at finde jævnaldrende frivillige til unge 

imellem 15-25 år. Der arbejdes i kommunerne på en indsats for 

de unge, hvor man samler foreninger mv. for at styrke den frivil-

lige indsats. Der findes ungdomsforeninger som f.eks. DFUNK 

(Dansk Flygtningehjælp Ungdom) og Ungdommens Røde 

Kors, men der forekommer i visse kommuner stor udskiftning i 

forbindelse med, at de unge flytter efter uddannelse, som gør 

det svært at etablere faste netværk. 

 

Flere kommunale aktører efterspørger flere ”ung til ung”-re-

lationer, eller venskabsgrupper af unge med dansk bag-

grund, som vil i kontakt med unge med flygtningebaggrund.  

 

 

 

 

Tema 8: Flygtninge som frivillige

Der er kommuner, som oplever, at flygtninge med længere- 

varende ophold i Danmark i høj grad engagerer sig i det frivil-

lige arbejde. De har typisk selv oplevet udfordringerne ved at 

komme til et nyt land uden et socialt netværk og kan fungere 

som rollemodeller samt bidrage til at styrke de nyankomne 

flygtninges sociale og evt. arbejdsrelaterede netværk. Lolland 

Kommune opfordrer fx flygtninge til selv at blive frivillige, og i 

mange kommuner tager flere flygtninge imod tilbuddet om at 

blive tilknyttet frivillige for senere selv at blive frivillige. Kolding 

og Vejle Kommune har eksempelvis frivilligguides i form af tidli-

gere flygtninge, der viser nyankomne flygtninge rundt.
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ROLLE- OG ANSVARSAFKLARING

Flere kommuner har haft succes med at afholde  

fællesmøder med de frivillige, hvor de frivilliges rolle 

 i integrationsindsatsen afgrænses og afklares.

RESSOURCER I LOKALSAMFUNDET

I integrationsindsatsen er der et stort potentiale i det 

brede foreningsliv og flere kommuner – blandt andet 

Norddjurs og Skive Kommune - oplever, at flygtninge 

påbegynder idrætsaktiviteter pga. de lokale foreningers 

engagement. 



Tema 9: Frivilligaktiviteter

Der er etableret forskellige frivilligaktiviteter i kommunerne, 

hvor særligt netværks-/venskabsfamilier er udbredt på tværs 

af kommunerne, mens flere kommuner også har succes med 

privat indkvartering af flygtninge. Derudover har et stort antal 

kommuner iværksat frivilligaktiviteter af social karakter som  

eksempelvis netværkscafér og mentorordninger, hvor frivillige og 

flygtninge mødes med henblik på at styrke sociale relationer.

Et stort antal kommuner har tilknyttet frivillige i forbindelse med 

undervisningsaktiviteter i form af bl.a. lektiecaféer, hvor Kolding 

Kommune har iværksat en indsats for kvinder, der er på bar-

sel, med henblik på at opretholde læring af dansk i perioden. 

Sprog- og cykelundervisning er også udbredt i flere kommuner.

Nedenfor fremstiller vi en oversigt over de fem primære aktivi-

teter og indsatser, de frivillige varetager i kommunerne. Typisk 

varetager de frivillige indsatser indenfor flere områder i kommu-

nerne og figuren fungerer dermed udelukkende som en oversigt 

over de primære indsatsområder med kommuneeksempler.

Anbefalinger fra kommunale medarbejdere

Et koordineret samarbejde kan sikre en mere sammen- 

hængende integrationsindsats:

Ved at organisere samarbejdet med de frivillige, så der sikres en 

høj grad af koordination i henholdsvis den kommunale og frivillige 

indsats, kan samarbejdet med kommunen og civilsamfundet blive 

styrket. Afholdelse af fælles informationsmøder med alle relevan-

te foreninger i kommunen skaber grobund for en fælles indsats, 

som sikrer en gensidig respekt mellem de kommunale aktører og 

frivillige. Det bidrager til at styrke samarbejdet med de frivillige og 

dermed udbyttet af civilsamfundets inddragelse i integrationsind-

satsen.

Inddragelse af frivillige kan styrke medborgerskabsstrategier:

De frivillige kan styrke flygtninge og indvandreres medborger-

skabsstrategier, herunder styrke nyankomnes sociale trivsel. De 

frivillige kan indgå i medmenneskelige relationer til flygtninge, 

som fagprofessionelle i kommunerne ikke kan, og disse relationer  

skaber social trivsel, sprogudvikling, kendskab til samfundskultur.

Afgrænsning af ansvarsområder kan sikre et udbytterigt  

samarbejde:

Det er vigtigt at sikre en klar afgrænsning af de frivilliges rolle 

over for borgerne. De mange forskellige tilbud – og særligt 

i tilfælde af overlappende tilbud – kan forvirre og stresse  

borgerne. Ved at fastsætte rammerne for de frivilliges indsats ift. 

de kommunale indsatser og tilbud skabes et udbytterigt samar-

bejde, hvor de frivillige styrker integrationsindsatsen ved at sup-

plere de kommunale tilbud.
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Figur 2. 
Oversigt over de frivilliges aktiviteter og indsatser

Kommuneeksempler

Modtagelse
Faaborg-Midtfyn Kommune  

Gentofte Kommune

Boligplacering
Horsens Kommune

Sønderborg Kommune

Sociale 
aktiviteter

Morsø Kommune
Hedensted Kommune

Netværks-/
værtsfamilier

Thisted Kommune
Greve Kommune

Praktiske 
forhold

Høje-Taastrup Kommune
Mariagerfjord Kommune

Inddragelse af frivillige i lokalsamfundene kan skabe  

tilknytning til foreningslivet:

Kommunerne kan styrke indsatsen ved i høj grad at benytte de 

frivillige i lokalsamfundene, som bl.a. kan bidrage til at skabe 

en sammenhængende livssituation for borgerne ved at blive 

en del af lokalsamfundet og opnå tilknytning til foreningslivet.

Inddragelse af det brede civilsamfund kan skabe en  

mere helhedsorienteret integrationsindsats:

Samarbejdet med de frivillige kan med fordel udbredes til også 

at inkludere andre typer af foreninger end de sociale frivillige 

foreninger som fx Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors. Det 

sikrer, at der bygges bro til det brede civilsamfund.


