
1/8

Kondensering af input fra samskabelsesaktiviteter
Det med gult er fremhævet af SSG i juni 2019

Temamøde med Byrådet

Hvad skal vi samskabe om (input til rammen for fagudvalgenes 
udvælgelse af samskabelsescases)

 Samskabelse skal også komme nedefra/ fra borgerne

 Vi bør samskabe om noget, der sker eller skal ske i forvejen

 Vi skal også samskabe på myndighedsområdet

 Vigtigt at ledere og medarbejdere er med på at samskabe, så de ikke 
modarbejder det. Dette gælder også politikere – administration

 Vi kunne trække en kontoplan for 12 år siden og se på de konti, som har 
udviklet sig mest. Alt kan ikke forklares af lovændringer og konjekturer, 
noget handler om, at der er sket et skred i, hvad borgerne forventer at 
kommunen leverer. Her bør vi samskabe.

 Vi skal samskabe om det, der ligger udenfor vores kerneopgave. Hvis vi 
fortsat skal have det må borgerne på banen

 Fokus på at højne kvalitet for de samme penge

Andre input

 Det vigtigste er at få skabt fælles ”mindset” om samskabelse

 Kommunikation afgørende – ”kommunen er os alle sammen”, ”kommunens 
penge er vores fælles husholdningskasse”

 Vi har brug for at gøre op med nogle regler og retningslinjer for at kunne 
arbejde samskabende

 Faglighed kan bremse tilliden til at folk kan på egen hånd

 Vi er nødt til at se på os selv. Vi gør det svært for os selv. Systemer til alt, 
men ikke de samme som borgerne/ frivillige bruger…

 Det bør give merit at have lokalkendskab, når vi rekrutterer arbejdskraft i 
kommunen. Kendskab til foreninger, lokalsamfund og frivilligheden er 
afgørende

 Der er brug for en metode/ opstarts værktøjskasse – ”hvordan gør man det”

 Man skal kunne finde samskabelse på vores hjemmeside
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Møde med praktikere om metafortællingen – ”Sammen skaber vi Gribskov”

 Opgaven sætter holdet

 Vi skal være ligeværdige i samskabelse – det kræver skift i mindset

 Man skal have hjertet med – arbejde for det fælles bedste

 Man bliver træt af ordet samskabelse – det skaber begrebsforvirring

 Det behøver ikke kun være samskabelse i ren form, det er lige så givtigt 
med samskabende elementer i måden vi samarbejder på

 GIV SLIP – Som kommune, myndighed og fagspecialist kan vi ikke have 
patent på løsninger og definitionsret. (Hvem har f.eks. definitionsretten af 
kvalitet?)

 Vi skal bevæge os fra tværfaglighed (samarbejde ud fra hvert vores 
perspektiv) til tværprofessionelt samarbejde (samarbejde på lige fod uden 
faggrænser). Sagen for øje.

 Kommunens ansatte skal ikke sige ”hvad kan jeg gøre for dig” men spørge 
nysgerrigt – Ja, interessant, hvad kan du bidrage med? Kan vi gøre det 
sammen? Vil du løbe med den…

 Der er en fin balance mellem gratis arbejdskraft og samskabelse. F.eks. 
”Gribskov søger mentorer til udsatte unge” kontra ”Hvordan skaber vi det 
gode liv for udsatte unge i Gribskov?” Invitér ind til at finde løsningerne 
sammen. Det giver motivation og ejerskab.

 Tillid og dialog som udgangspunkt for samskabelse – det kræver investering 
i relationen og tillidsopbygning. Pauser og uformel spisning kan være givet 
godt ud.

 Når frivillige netværk arbejder sammen kan det blive rigtig stærkt!!!

 Lad ikke lovgivning og rammer blive forhindringer fra starten.

 Det handler ikke og at give sine ressourcer (STOP ressourcesnakken)
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Gæster – praktikere der arbejder med frivillige

 Det er vigtigt at have en fælles sag at koble sig på – så kommer 
kreativiteten i spil. Man kan ikke bestille noget på forhånd. Hvis vi skal 
samskabe noget, så skal vi koble os på hinanden (sjovt sammen om sagen). 
Løsningerne afhænger af dem som er involveret.

 Som kommunale medarbejdere skal vi turde overskride faggrænser. Måske 
skal man ikke lige lave det, som står i ens stillingsbeskrivelse, bringe andre 
kompetencer i spil også.

 Man skaber mens man går – vigtigt at være i dialog om, hvad der sker og 
hvor man er på vej hen. Alle har ansvar for helheden.

 Invitér tidligt ind. Når man ikke har lagt sig fast på løsningen af en 
udfordring (opgaven er meget løst defineret) skaber det nogle bæredygtige 
løsninger, fordi løsningerne ikke stammer fra kommunen, men fra dem som 
skal bære dem fremover.

 Man skal være opmærksom på, hvilken form for samskabelse man går ind i. 
Hvilket mandat er det, man løber med?

 Hvem ejer fiaskoen (hvis den opstår), når man samskaber ligeværdigt? 
Vigtigt at vide, særligt som medarbejder. Fejl er en del af læringen i 
eksperimenter.

 Ændring af mindset. I DK er mange borgere vant til at være kunde i den 
kommunale butik – det tager tid og kompetencer at ændre denne tilgang. Vi 
skal være nysgerrige på, hvad borgerne kommer med/ har af kompetencer 
mv. Men det er svært at være nysgerrig, hvis man er styret efter 
tidstabeller. Der er brug for, at vi arbejder mere tillidsbaseret.

 Politikere skal reelt være villige til at afgive indflydelse på løsninger. I stedet 
for at bestille løsninger skal politikere definere udfordringer og invitere andre 
med ind.

 Åbenhed og dialog er afgørende, også helt ned på medarbejderplan. Vigtigt 
at få skabt nogle rum, hvor dialoger kan opstå med civilsamfundet.

 Hvis vi ikke kan samarbejde på tværs af siloerne kan man godt glemme alt 
om samskabelse.

 ”Godhed” fungerer ikke som motivationen for at blive frivillig. Borgerne skal 
derhen, hvor det giver mening for deres egen tilværelse, hvis de går ind i 
det.

 Gammeldags foreningsformer er ved at sygne hen til fordel for mere 
interessebåret involvering.

 Tænke anderledes – kunne man f.eks. mobilisere grundejerforeninger til at 
holde lidt øje/ have kontakt til de ældre borgere



4/8

Gæster – Idrætsforeninger

 Der er mulighed for at lave sit eget samfundsregnskab. Frivillige i Vejby-
Tisvilde idrætsforening har samlet arbejdet, hvad der svarer til 6 
fuldtidsstillinger og sparer dermed årligt samfundet for 1,2 sygedag for hver 
aktiveret

 Idrætsforeninger er en vigtig spiller i forhold til at forebygge ensomhed. I 
Vejby-Tisvilde har man taget mange forskellige opgaver på sig i forhold til at 
møde lokalsamfundets behov og i høj grad medvirket til at forebygge 
ensomhed samt samle og engagere lokalsamfundet.

 Det handler om meget andet end at spille kampe, de sociale aktiviteter ved 
siden af er lige så vigtige – ”verdens bedste job og dating bureau”

 Der er en tendens til, at folk bliver mere og mere selektive. De vil vide hvad 
de får ud af det meget specifikt, før de går ind som frivillige i en aktivitet.

 Det går godt med at aktivere frivillige, men man mangler stadig ”de vise 
sten” i forhold til at få engageret forældrene (”de nye unge”). Måske har de 
for travlt..?

 Bokseklubben har succes med at tiltrække og engagere de unge, også de 
unge, som ellers har svært ved at holde fast i skole, uddannelse og andre 
sportsgrene. Årsagerne kan være: Et stærkt fællesskab, disciplin. 
Organiseringen af fællesskabet virker indbydende på de unge – der er 
”kontant afregning” i ringen, hvis man ikke holder sig i form. Boksning er en 
livsstil

 Kan vi gøre noget lidt smartere ved at involvere nogle af de unge i 
træningsfaciliteter i stedet for at sende dem ned i jobcentrene? Involvér 
mentorer eller lignende.

 Vigtigt med følelsen af at ”alle er lige” uanset hvor mange kampe man har 
bokset (om man er stjerne, har bokset en enkelt kamp eller er ny)

 Hvis man skal vælge ét fællesskab fra (f.eks. bandemiljøet) skal man have 
et andet at komme over i – involver idrætsforeninger og mentorer i arbejdet 
med de unge, som er kommet ud på kanten

 Samarbejde mellem bokseklubben og Gilbjergskolen. Partnerskabsaftale??
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Gæster – Lokalråd

 Ønske om ny dialogform mellem politikere og lokalforeningerne, som ikke 
handler om klager og sager

 Kunne godt bruge kommunens hjælp til at netværke og samle trådene f.eks. 
referater fra lokalforeningsmøder på kommunens hjemmeside 

 Det er spændende at vidensdele mellem lokalsamfundene. Det er 
spændende at høre, hvad de andre lokalbyer har og kunne være interessant 
at dele. Man har forskellige kompetencer. Hvad har fungeret godt og hvilke 
problemer bakser man med? Folk vil gerne fortælle om deres lokalsamfund – 
og det smitter af på andre

 Sundhedspolitikken var et godt eksempel på en god dialogform. Her 
arbejdede både borgere, politikere og administration sammen om fælles 
temaer, der mundede ud i konkrete anbefalinger

 Vi ser os som en mulig fokusgruppe, hvor man kan teste forskellige 
spørgsmål

 Turismenetværket (3 møder om året) har givet mange relationer og netværk 
på kryds og tværs, som har givet grobund for samarbejde.

 Den gode dialog (og politisk kontakt til lokalsamfundet) kan f.eks. etableres 
ved at kommunen stiller fagperson til rådighed som kan oplyse og fortælle 
noget af interesse for lokalsamfundet. Lokalforeningerne kan arrangere 
møderne.

 Der er god interesse for interessegrupper (f.eks. strandgruppe og 
trafikgruppe). Det trækker nye mennesker til. 

 Den brede repræsentation i lokalråd. Orker ikke at diskutere vedtægter 
længere – alle er velkomne. Det virker godt at arbejde ud fra 
interesseområder. Lytte til hvad folk interesserer sig for. At have godt fat i 
butikslivet og blive støttet deraf fungerer også til at folk begynder at tale 
mere sammen.

 Unge gider ikke læse referater, men fungerer mere i praksis. Jo yngre des 
mere konkret skal det være

 Fællesskabet om noget er omdrejningspunktet for mange af de 
nøglepersoner vi har talt med.
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1. workshop med caseholdere – ”Den god opstart af samskabelse”

 Bed om hjælp. Det kan være godt at bede om hjælp, dels dannes relationer 
og dels får man kendskab til hvilke kompetencer er på feltet (også i andre 
fagområder). Fungerer også eksternt.

 Skab trygt frirum – skabe det trygge ligeværdige rum, her prøver vi nogle 
ting af, har nye roller osv. 

 Tro på at bedre løsninger er mulige – særligt ved svære komplekse 
problemstillinger som er forsøgt løst før - skabe motivation

 Tid til det interne samarbejde – hvem skal med, hvilke kompetencer er der 
brug for (også relationelle kompetencer). Afklar internt. Brug tid på at forstå 
det samme. 

 Definér casens WHY + kan samskabelsen være mål i sig selv?

 Involvér andre end man plejer

 Politisk ejerskab og partnerskab mellem politikere og adm. Samskabelse 
kræver mod og tillid – mod ukendt slutprodukt og tidslinje

 Læg din faglighed ned og opgiv retten til at have ret, så alle kan indgå 
ligeværdigt (gælder også det faglige bagland)

 Udvis tålmodighed, som kommunal ansat kører du måske i et andet gear 
end dem du samskaber med. Acceptér at dialog tager tid, og at du måske 
skal arbejde med en anden form for motivation f.eks. fællesskab.

 Dialog er meget vigtig, også med de mere kritiske. Det er sværere at være 
kritisk når man begynder at tale med hinanden (danne relationer)

 Vi skal arbejde os væk fra os og dem samt at ”kommunen” skal gøre noget, 
vi skal gøre noget sammen.

 Bruge tid på at blive enige om, hvad det er for et problem man samskaber 
om. Fælles dagsorden uden at love noget, vi er sammen om den fælles 
dagsorden.

 Faldgrube – Når ingen vil styre eller skrive, så griber man den i sidste ende… 
(og ender utilsigtet som den for bordenden)

 Brug tid internt på af afklare handlerum og mandat for f.eks. caseholder – 
må man f.eks. udfordre på om borgerne godt kan gøre noget selv…? Fælles 
tillid til at vi kan administrere frirum

 Kommunikation betyder noget for måden man inviterer ind og om 
samarbejdet bliver ligeværdigt/ om man kan træde ind som ligeværdig part 
– Kulturhavnen er lykkedes med dette.

 Hvem skal være med – oplagt at spørge Tordenskjolds soldater og dem der 
taler højt. Godt også at spørge andre fagområder, andres relationer Evt. at 
prikke folk – det er der anerkendelse i. Bruge hinandens relationer.
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 Bruge tid internt – relations opbygning. Og så eksternt. Kaffemøder fungerer 
godt til dette.

 Få skabt den gode ramme/ rum (faciliteter skaber aktiviteter)

 Forløb og faser – som frivillig er det svært at leve med de lange forløb. Det 
bliver nemmere, når man faseopdeler og kan sige at man involverer folk 
igen om 3 måneder i næste fase.

 Rammesætning uden at fylde rammen for meget ud. Målsætningen kan 
være for meget, der skal være åbent så dem man samskaber med kan være 
med til at definere en del af rammen sammen.

 Rolleafklaring er vigtig

 Hvad er åbent og ikke åbent – definere beslutningsrum

 Ikke løsning i skuffen, men skuffen må godt være der

 Konflikter – Når man lægger opgaven ud har du ikke nødvendigvis din 
sædvanlige autoritet og myndighed med dig. Man kan få en anderledes og 
mere mæglende rolle/ agere mediator

 Kompetencer – hvilke kompetencer kræves af hvem. 

 At være administrativ og være politiker – i samskabelsessager skal vi kunne 
samarbejde anderledes internt. Der kan være behov for mere åbne/flade 
dagsordener, måske dialogsager, at afgive magt, at indtage nye rolle og 
andre kompetencer. Man skal kunne tale åbent også om bekymringer. 
Hvorfor kører alle sager efter samme skabelon?

 Alle roller ændres (Politiker, adm. og borger). Start med det mere ufarlige 
”nu øver vi os”, At turde eksperimentere med roller og arbejdsgange.
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Øvrige input

 Samskabelse er en metode og ikke et mål i sig selv. Metoden kræver ekstra ressourcer og vejen 
til målet er ofte mere snoet. Metoden er derfor ikke et ”Quick fix”, men i nogle tilfælde en god 
vej til bedre løsninger og mere ejerskab. (Bedre kvalitet ud fra de penge vi har)

 Princippet om at involvere så langt ude som muligt

 Vi skal lære sammen (med borgere, erhvervsliv, foreninger mv.)

 Vi bør sætte nogle skibe i søen og eksperimentere lidt mere. Vi kan også lære meget af det der 
ikke lykkes, hvad kan samskabelse bruges til og ikke bruges til.

 I mange af vores opgaver er der også et SKAL, som borgerne opponerer imod (f.eks. aktivering). 
Kan være et problem. Måske sætte mere fokus på bagvedliggende årsager end lovkrav, hvis 
man vil samskabe. Fokus på hvad problemet egentlig er.

 Vi kan ikke styre samskabelsen ud i organisationen med tydelige ramme osv. Det handler meget 
om kultur og mod. Vi skal kunne understøtte den usikkerhed, som det kan være at lade andre 
komme på banen. ”Fokus på muligheder – forbud mod begrænsninger”

 Idé: Sæt de komplekse problemer løs i vores organisation. Invitér ind til at tænke nyt og 
anderledes, når vi har en problemstilling, som vi ikke kan finde gode løsninger på indenfor 
fagområderne

 Det er vigtigt at afstemme internt – også undervejs når man arbejder på tværs med 
samskabelse – sæt tid af til det interne. 

 Kommunale systemer, organisering og struktur kan spænde ben for samarbejdet med f.eks. 
borgere, som arbejder for sin sag. F.eks. beslutningshierarkier

 Vi skal huske at når de frivillige vi samskaber med også selv søger midler til projektet, så skal de 
også selv bestemme… Vi må nogle gange give køb på vores faglighed (også når vi ved bedst).

 Man er nødt til at definere sammen. Hvad er f.eks. sundhed eller kvalitet (nogle gange må vi 
give køb på kommunens forståelse)

SSG’s input ud fra det de havde hørt i 1. workshop

 Vigtigt at arbejde med faser/ tidsplan/ delmål også selvom de ændres undervejs og må være 
fleksible – vigtigt at kunne vise at der sker noget.

 Brug evt. ad hoc bemanding, måske er det forskelligt hvilke mennesker/ kompetencer, der er 
brug for i de forskellige faser.

 Vigtigt at lave tydelige aftaler om, hvornår samskabelsen slutter. Hvornår trækker politikere/ 
administration sig.

 God idé med rollebeskrivelser, hvad skal man være opmærksom på som politiker, borger og 
embedsmand (f.eks. magt, myndighed)

 De interne relationer på Rådhuset + eksterne relationer. Man skal arbejde meget med 
relationer og kunne gøre brug/ have nem adgang til hinandens relationer


