5. marts 2014

Pressemeddelelse
Samskabelse kræver strategisk fokus og opgør med projektkulturen
Samskabelse er et af tidens store politiske ”buzz-words”, som nu for alvor foldes ud på torsdag
den 6. marts. Her har folkene bag begrebet, Frivilligrådet, taget initiativ til konferencen ”Fælles
fodslag i forskellige sko” i Odense. Konferencen, der arrangeres i tæt samarbejde med KL og BL –
Danmarks Almene Boliger, Center for Boligsocial Udvikling er den første af sin art nogensinde,
hvor kommuner, boligorganisationer og frivillige går sammen og får omsat samskabelse til
konkret handling.
Du har muligvis allerede hørt en politiker bruge ordet samskabelse. Men hvad betyder det i
virkeligheden? Er det bare ny vin på gamle flasker, eller er det for alvor en helt ny måde at tænke
og handle på? Frivilligrådet mener det sidste og giver derfor bolden op til en konference, som der
har været overvældende interesse for. De 250 pladser er revet væk, og folk står nu på venteliste.
”Samskabelse er en ny måde at lave velfærd på. En ny indgang til overhovedet at tænke i velfærd.
Velfærd er ikke noget, der skal udvikles for de mennesker, der har brug for hjælp, men sammen
med dem. Borgerne skal være med til at definere de tilbud, de skal bruge. Borgerne er en del af
løsningen, og det har man indtil nu ikke haft et tilstrækkeligt strategisk fokus på,” siger Vibe Klarup
Voetmann, som er formand for Frivilligrådet, og henviser blandt andet til tidligere undersøgelser,
lavet af Center for Boligsocial Udvikling, som viser, at syv ud af ti boligsociale aktiviteter i udsatte
boligområder ikke ville være blevet til noget, hvis der ikke stod frivillige bag.
”Hvis vi skal udvikle velfærden og sikre samskabelsen, bliver det helt nødvendigt, at vi også tager
et opgør med den såkaldte projektkultur, som eksisterer alle steder i landet. Vi hører ofte i
Frivilligrådet om forskellige tilbud, som er skabt ud fra de bedste hensigter, men som ender med
at udkonkurrere hinanden,” siger Vibe Klarup Voetmann og peger på, at der er kommunale puljer,
der lægger op til indsatser, som allerede findes i området, men som alligevel søges af frivillige
organisationer. Her kan øget samskabelse og samarbejde mellem frivillige, boligorganisationerne
og kommunerne virkelig gøre en forskel, så de økonomiske midler bruges bedst muligt til gavn for
borgerne.
Konferencen ”Fælles fodslag i forskellige sko – om samskabelse i by- og boligområder” finder sted
den 6. marts kl. 09.30 – 16.00 i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48 i Odense. Se programmet
her.

