
 
 
 
 

 

STRATEGI 

28. JANUAR 2013 

Ledelse af frivillige 

 

 

 

 

RødeKors.dk



 
 

2 
 

INDHOLD 

1 Indledning og problemstilling .................................................. 3

2 Temaer til behandling .............................................................. 3

3 Afgrænsning af målgruppen: Hvem er lederne og hvad er deres 

opgaver? .................................................................................. 4

4 1. tema: Værdibaseret ledelse ................................................. 5

5 2. tema: Røde Kors' frivilligledelse i praksis ............................ 7

6 3. tema: Målrettet rekruttering og fastholdelse af frivillige med 

lederkompetencer .................................................................. 10

7 4. tema: Motivering til god ledelse eller omplacering af 

frivilligledere ......................................................................... 12

8 Alle anbefalinger ................................................................... 13

9 Opsamling: Input til implementeringsramme ........................ 14
 

 
   
 

 
  



 
 

3 
 

1 INDLEDNING OG PROBLEMSTILLING 

”Gennem frivilligt arbejde forhindrer og lindrer Røde Kors menneskelig nød, lidelse og diskrimination”. 

Det er den ambitiøse vision, vi i Røde Kors har sat os. Vi vil gøre den største forskel for sårbare 
mennesker. Vi vil sikre, at uanset hvor du er i Danmark, kan du få hjælp af Røde Kors. Vi vil skaffe 
midler til at hjælpe flest muligt, tale de sårbares sag og fremme Røde Kors' principper. Og meget 
mere.  
 
Så store ambitioner og mål kræver engagerede og dygtige frivillige, som trives og brænder for at 
gøre en forskel. Det kræver god organisering og god ledelse. Og vi ved, at gode ledere skaber gode 
afdelinger. Derfor besluttede repræsentantskabet med ”Røde Kors i forandring”, at vi skal styrke og 
udvikle den gode ledelse i Røde Kors. Via god ledelse sikrer vi, at der udbydes Røde Kors 
kerneaktiviteter over hele landet, og at vi til stadighed handler, hvor vi ser behovene, og arbejder for 
at realisere Røde Kors' mål og vision. 
 
Med ”Røde Kors i forandring” er der besluttet tre ledelsesværdier. De supplerer Røde Kors-
principperne, som gælder for hele Røde Kors-bevægelsen:  
 

1. Vi handler hvor vi ser behovene 
2. Vi er fortalere for sårbare 
3. Vi har fællesskabet som udgangspunkt 

 
Værdierne skal guide os og hjælpe med at give retning og træffe de beslutninger, der bedst gavner 
vores fælles vision og mål. Styrken ved værdierne er, at de på en gang er enkle og overordnede – de 
kan bruges i forhold til strategiske og langsigtede beslutninger og til dagligdags dilemmaer. Det er op 
til os selv at fortolke dem. Der er ingen entydige svar; ikke fokus på regler og paragraffer, men mere 
på at vi hver især skal handle, som vi – ud fra Røde Kors' principper og værdier – synes er mest 
rigtigt.  
 
Samtidig er dét, at værdierne overlader meget til én selv, også netop udfordringen. ”Vi har 
fællesskabet som udgangspunkt”? Hvad betyder det for mig som bestyrelsesformand? Som leder af 
butikken? Eller Q-net? Spørgsmålene kan være mange. Der er derfor behov for at folde værdierne ud 
og arbejde med, hvordan de operationaliseres i de forskellige ledelseskontekster og niveauer i 
foreningen. Dette forslag til strategi peger på, hvordan der bør iværksættes en proces, der sikrer 
kendskab, ejerskab og anvendelse af de tre ledelsesværdier hos frivilligledere og frivillige.  
 
 
 
2 TEMAER TIL BEHANDLING 

Styrelsen har med kommissorium vedtaget den 30. marts 2012 sat rammerne for temagruppens 
arbejde. Det fremgår heraf, at temagruppen skal aflevere et forslag til strategi om, hvordan 
ledelsesværdierne kan styrke den frivillige ledelse i Røde Kors belyst ud fra fire temaer:  
 

• Værdibaseret ledelse – fra formulering af værdier til god praksis 
• Røde Kors-frivilligledelse i praksis 
• Målrettet rekruttering og fastholdelse af frivillige med lederkompetencer 
• Motivering til god ledelse eller omplacering af frivilligledere 
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Dem Røde Kors hjælper

Frivillige (24.000) 

Aktivitetsledere (1341)

Bestyrelsesmedlemmer (1263)

Formænd (217)

Styrelsen

(16)

3 AFGRÆNSNING AF MÅLGRUPPEN: HVEM ER LEDERNE OG HVAD ER DERES 
OPGAVER? 

Knapt 3000 ud af 24.000 frivillige i Røde Kors er ledere. De er aktivitetsledere, formænd, aktive i en 
bestyrelse eller medlem af styrelsen. Mange har flere ledelseskasketter på samme tid.  
 
Fokus: Ledelse af frivillige 

Opgaven som leder i Røde Kors 
spænder vidt: Overordnet 
strategisk planlægning, 
rekruttering og fastholdelse af 
frivillige, deltagelse i 
foreningsdemokratiet, 
administration, økonomistyring, 
fundraising, osv. I fokus for 
denne strategi er ledernes 
opgave med ledelse af frivillige 
– og ikke for eksempel 
økonomistyring og 
administration, som ellers også 
er centrale ledelsesopgaver. I 
implementering af det 
strategiske oplæg bliver 
opgaven at sætte fokus på, at 
ledelse og motivering af andre 
er en ligeså vigtig opgave som 
alle de praktiske gøremål.  
 
Frivilligledere, bestyrelser, 

aktivitetsledere 

Opgaven som leder afhænger også af, om man er aktivitetsleder, hvor man er en slags gruppeleder, 
eller om man er engageret i bestyrelsen eller styrelsen og er med til at sætte de overordnede rammer 
for det frivillige arbejde lokalt og nationalt.  
 
Bestyrelsen og specielt formanden har i sagens natur en nøgleposition i forhold til udvikling og drift af 
afdelingen. Derfor bør der være ekstra fokus på at sikre rekruttering, udvikling og støtte til 
formændene. Dog viser erfaringen også, at afdelinger med mindre aktive bestyrelser godt kan have 
sprudlende aktiviteter drevet af dynamiske aktivitetsledere. Det kommer an på, hvem der står for 
det, og hvordan det er organiseret. Gode ledere og god organisering skaber velfungerende afdelinger 
med gode aktiviteter.  
 
Tværgående kendetegn  

Røde Kors' frivillige og aktiviteter er mangfoldige, og ligeså bliver ledelsesopgaven. Der er forskel på 
at være leder for frivillige, der arbejder alene (fx besøgsvenner) og for frivillige i grupper (fx butiks-
frivillige), eller på at være leder af andre ledere (som bestyrelsen leder aktivitetslederne). Der er 
forskel på, om aktiviteten har mange retningslinjer (fx samaritter), om det er en nyoprettet/ etableret 
aktivitet, eller en lille/stor afdeling osv.  
 
Med udgangspunkt i denne mangfoldighed er fokus i denne strategi på frivilligledelse, der går på 
tværs af opgaver, frivillige og aktiviteter. Målgruppen er frivilligledere i bestyrelser og aktiviteter i 

Tal pr. 3.12.12 
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Røde Kors i Danmark. Frivilligledere i Asyl (ansatte frivilligkoordinatorer) bør dog medtænkes i 
implementeringen.  
 
Afsættet: Frivilliges motivation  

Røde Kors er en frivillig organisation – ikke en arbejdsplads. Den lønafhængighed og de sanktioner, 
der er i offentlige eller private virksomheder, findes ikke. Det skal være interessant, sjovt, udviklende 
og meningsfyldt at være frivillig. Ellers går de frivillige igen. Frivillige engagerer sig for at gøre en 
forskel. De har noget på hjerte, de vil noget og kan noget. Nogle vil blive bedre til noget. Stort set 
alle vil fællesskabet, der giver energi og lyst til at fortsætte.  
 
Selvom lederne i Røde Kors er frivillige, følger der også en række forpligtelser med, hvis man siger ja 
til at påtage sig ledelsesopgaven. En måde at imødekomme frivilligheden og forpligtelserne på er at 
sikre god information om Røde Kors' vedtægter og rammer, og det ansvar man har som for eksempel 
formand og kasserer. Og der skal tilbydes gode værktøjer, der er med til at gøre arbejdet lettere.  
 
 
4 1. TEMA: VÆRDIBASERET LEDELSE  

Med ”Røde Kors i forandring” har vi besluttet, at vi vil arbejde med tre ledelsesværdier: 
 

1. Vi handler, hvor vi ser behovene  
2. Vi er fortalere for sårbare 
3. Vi har fællesskabet som udgangspunkt  

 
Ledelsesværdierne er praksisværdier. De er et ideal for den måde, vi arbejder og er sammen på og 
understøtter udviklingen af foreningen. Ledelsesværdierne udgør sammen med Røde Kors- 
principperne og Røde Kors' vision grundlaget for værdibaseret ledelse i Røde Kors.  
 

Hvordan bruger vi værdierne  

Røde Kors er født med værdier. Og vi er født 
til at handle og gøre en forskel. Vi udspringer 
af én mands handling i en konkret situation – 
slaget ved Solferino i 1859. Herfra stammer de 
syv Røde Kors-principper, som er grundlaget 
for alle Røde Kors-selskabers vision, mål, 
handlinger og organisering. Med ”Røde Kors i 
forandring” fremhæves det, at værdibaseret 
ledelse er afsættet for ledelse i Røde Kors. 
 
I Røde Kors træffer vi mange beslutninger 
lokalt. Når værdierne sætter den overordnede 
ramme, behøver vi ikke detailstyring og regler. 
Værdierne giver plads til lokale forskelle og 
mangfoldigheden i frivillige og aktiviteter. Det 
handler om at gøre 'værdiparaplyen' tydelig og 
motivere til, at vi alle holder os indenfor den. 
 

Som frivillige i Røde Kors vælger vi Røde Kors' værdier og principper til. Nye frivillige tiltrækkes af 
dem! Vi bruger værdierne som pejlemærke for, hvordan vi skal handle – både i dagligdagens 
dilemmaer og når vi træffer større beslutninger. Der er ingen entydige svar. Vi skal selv fortolke dem. 
Forskellige behov kræver forskellig handling, men værdierne er de samme.  
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Vi skal tale sammen og spørge ind til, hvordan vi hver især bruger og forstår værdierne. Og vi skal 
også have værdierne som udgangspunkt for den svære samtale, når noget ikke går som forventet.  
Her skal vi spørge ind og hjælpe hinanden, frivillig-til-frivillig.  
 
At lede en forening værdibaseret opnås ikke fra den ene dag til den anden. Eller ved at deltage i et 
weekendkursus. Det er en udvikling, der tager tid og har forskelligt tempo i foreningen. Nogle vil 
være opsøgende og gå foran. Andre vil være længe om at vise interesse og endnu længere tid om at 
tage værdier og principper aktivt til sig. De principper og værdier, vi bygger på, er vores kendetegn 
som forening og noget af det, som adskiller os fra andre humanitære organisationer. Vi har alle et 
ansvar for at arbejde for, at principper og værdier efterleves. Som frivilligleder har man et særligt 
ansvar herfor. Hvis man ikke ønsker at arbejde ud fra Røde Kors' værdier og principper, skal man 
måske hellere lægge sin indsats i en anden organisation.  
 
Frivilligledere bruger værdierne aktivt og udbreder kendskabet til dem og sikrer – med en åben dialog 
og debat om fortolkningen – dét ejerskab, som medfører anvendelse af værdierne ude i de enkelte 
aktiviteter.  
 

Anbefaling 1 

  

Brugen af værdierne skal tage afsæt i den mangfoldighed, foreningen rummer, og 
tilrettelægges som en længere proces, der sikrer:  
1. kendskab  
2. ejerskab  
3. anvendelse 

 
1. Kendskab 

Værdierne skal kommunikeres og gøres tydelige for alle frivilligledere og frivillige. Det starter med 
lederne på alle niveauer – og styrelsen må gå forrest.  
 
2. Ejerskab 

Frivilliglederne har en særlig forpligtelse til at efterleve værdier og principper og være rollemodel. 
Derfor bør lederen arbejde med, hvordan værdierne kan bruges i forhold til egen ledelsespraksis. 
 
Lederen bør involvere de frivillige i bestyrelsen/aktiviteten i dialog om værdierne. Kun ved at man – 
både som leder og frivillig – forholder sig til værdierne helt konkret i forhold til ens egen virkelighed, 
forstår man rigtigt, hvad de betyder, og kan tage dem til sig.  
 
3. Anvendelse 

Anvendelse sikres ved, at ledere og frivillige sammen – og ud fra en anerkendende tilgang – arbejder 
med, hvordan værdierne kan forbedre den måde, vi arbejder på. For eksempel kan man sætte en 
værdi på dagsordenen på et bestyrelsesmøde eller et aktivitetsmøde og i fællesskab drøfte, hvordan 
værdien kan styrke indsatsen. Anvendelse sker også ved, at lederne viser, at de bruger værdierne og 
refererer til dem – på egne lokale møder, i netværk, i debatter osv. Styrelsen kan også bruge 
værdierne aktivt, når de er sparringspartner og bidrager til netværksdannelse og udvikling lokalt. 
   
Kendskab, ejerskab og anvendelse skal sikres via to indsatsområder, der efterfølgende skal 
konkretiseres i en implementeringsplan:  
 
Løbende formidling 

Vi skal formidle værdierne bredt i foreningen; se dem tit og ofte, som vi ser principperne; se dem 
afspejlet direkte og indirekte i de historier og eksempler, der fortælles i online og offline medier, og 
på kurser, workshops og møder.  
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Der skal være fokus på de gode historier, på dilemmaer, der sætter tankerne i gang, og på deling af 
fortolkninger og eksempler. For eksempel kan vi igangsætte en 'stafet' i bladet ”Frivillig” og/eller på 
den digitale platform med videoer, hvor frivilliglederne/styrelsen/præsidenten giver eksempler på, 
hvordan de har brugt værdierne.  
 
Ledelsesudvikling 

Alle frivilligledere skal introduceres til værdierne med det formål, at de kan formidle dem videre og 
selv agere i forhold til dem (jf. Politik for kompetenceudvikling). Herigennem introduceres lederne 
også til forventningen om, at de skal være rollemodeller. Værdierne kan for eksempel bringes i spil 
via: 

• dialogværktøjer og inspirationsmateriale 
• kurser, temadage, workshops og 'begivenheder'  
• i dialog og sparring med styrelsen, andre frivillige og medarbejdere (ved netværksmøder, 

temaaftener, foreningspolitiske møder, kurser, uformelle møder mv)   
• mentorer for både formænd og aktivitetsledere  
• netværk for frivilligledere  
• tilbud om coaching v. frivilligcoaches  

Der kan også tænkes i at etablere et frivilligt underviserkorps i ledelse.  
 
Vi skal understøtte den kultur, som allerede er i gang med at blive udviklet med ”Røde Kors i 
forandring”: Frivillige, der hjælper frivillige, spørger ind til hinanden, løser udfordringer og griber 
muligheder sammen.  
 
 
5 2. TEMA: RØDE KORS' FRIVILLIGLEDELSE I PRAKSIS 

De syv principper, visionen og ledelsesværdierne udgør den overordnede ramme for vores frivillige 
indsats. Men hvordan arbejder vi i praksis – i dagligdagen – når vi er gode ledere i Røde Kors?  
 
I det følgende peger vi på fem ledelsesgreb, der kendetegner den gode ledelse i Røde Kors på tværs 
af aktiviteter og forskellige ledelsesniveauer.  
 

Anbefaling 2  Frivilligledelse skal i praksis og med afsæt i den mangfoldighed, foreningen 
rummer, udføres med fem ledelsesgreb:  
1. Sætte mål og handle 
2. Anerkende  
3. Lede situationsbestemt 
4. Kommunikere 
5. Samarbejde (internt og eksternt) 

 
1. Sætte mål og handle 
En frivilligleder skal have fokus på, at vi skal gøre en forskel og dermed have fokus på resultatet af 
indsatsen. Det er med til at gøre arbejdet meningsfuldt for en selv som leder og for de frivillige. Som 
leder er man med til at identificere behovene, organisere og prioritere opgaverne og gå foran i forhold 
til at handle. Men man er ikke alene om arbejdet. Uddelegering og god organisering er centralt for at 
sikre resultater, ikke mindst når antallet af aktiviteter øges, og aktiviteterne samtidig vokser i 
størrelse (fx som med det stigende antal storbutikker). 
 
2. Anerkende 
Evnen til at motivere er fundamental for ledelse af frivillige. Den frivillige skal opleve sin indsats som 
værdsat og meningsfuld. Anerkendende ledelse handler om at se på det, som virker og lære af det – 
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selv i opgaver, der ikke går som forventet. Herved bevares glæden og energien. Det handler også om 
at være nysgerrig, fordomsfri og åben over for andre og nye måder at arbejde på. Når vi anerkender 
hinanden, frivillig-til-frivillig, fremdyrkes en naturlighed ved dét at give hinanden feedback – en 
forudsætning for at vi kan blive endnu bedre til det, vi gør. 
 
Frivillige gør deres bedste. Det er udgangspunktet for ledelse i Røde Kors. Også i konflikter og 
situationer, hvor tingene ikke går som planlagt. Bliver det nødvendigt at bede en frivillig om at 
stoppe, siges der farvel på en ordentlig og værdig måde.   
 
3. Lede situationsbestemt 

Hvad, der er god ledelse, afhænger af den kontekst, man er leder i, og hvem man er det for. Lederen 
skal tilpasse ledelsesstilen til de konkrete opgaver, og til hvad de forskellige frivillige har brug for. Det 
vil variere fra frivillig til frivillig og fra aktivitet til aktivitet. Nogle aktiviteter har mange regler og 
retningslinjer (fx samaritter). I andre aktiviteter formes aktiviteten mere af de frivillige selv (fx 
familienetværk).  
 
En frivillig, der ikke er fortrolig med en arbejdsopgave, skal måske instrueres og støttes i starten. Er 
det en rutineret frivillig, skal lederen måske snarere uddelegere og støtte op ved at vise interesse. 
Beslutninger træffes ofte bedst af dem, der er tæt på. Derfor er uddelegering og tillid til, at den 
frivillige godt kan selv, afgørende. 
 
4. Kommunikere 

Bestyrelsen og aktivitetslederne skal sørge for, at afdelingens frivillige er godt informeret om nye 
lokale tiltag og beslutninger, fx via møder, nyhedsbreve og sociale arrangementer. God information 
understøtter det ”fælles vi”, åbner for erfaringsudveksling og samarbejde og ruster til at være 
ambassadører for Røde Kors lokalt, jf. det strategiske oplæg om frivilligkommunikation. Bestyrelser 
og aktivitetsledere har ansvaret for, at nye tiltag og beslutninger samt gode erfaringer deles centralt 
og i foreningen.   
 
Bestyrelsen koordinerer kontakten til lokale medier samt kontakt til politikerne og embedsmænd i det 
lokale fortalerarbejde, jf. strategien om frivilligkommunikation og fortalerhåndbogen.  
 
5. Samarbejde (internt og eksternt) 

Det er bestyrelsens og aktivitetsledernes opgave at understøtte afdelingens interne samarbejde og 
skabe muligheder for erfaringsudveksling inden for og på tværs af de enkelte aktiviteter. Det gælder 
også samarbejdet med andre afdelinger, fx via kommunekreds- og netværksmøder, årsmøder mv., jf. 
strategien om frivilligkommunikation og temagruppen om samarbejde. Bestyrelsen har i henhold til 
vedtægterne (Kap.2, §8) ansvar for at afdelingen arbejder for at realisere ”Røde Kors i forandring”. 
Hvis ikke dette sker, skal bestyrelsen samarbejde med andre afdelinger, kommunekredse og 
styrelsen om opgavernes udvikling og varetagelse. Med udgangspunkt i fællesskabet kan vi mere; 
samarbejde frivillig-til-frivillig er centralt.  
 
Aktiv deltagelse i de foreningspolitiske fora er også et vigtigt element i det interne samarbejde og en 
forudsætning for, at vi fortsat kan udvikle Røde Kors som en demokratisk organisation med en stærk 
lokal forankring.  
 
I forhold til eksternt samarbejde er det bestyrelsens ansvar at koordinere med eksterne partnere. Det 
kan være kommunen, men også andre organisationer. Når samarbejdet er etableret, kan ansvaret 
uddelegeres til aktivitetslederen.   
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Værdigrundlag 

Praksisværdier  

Ledelsesgreb 

Sammenhængen mellem værdierne og de fem ledelsesgreb kan illustreres med følgende figur:    

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Værktøjskasse til frivilligledelse  

Som en hjælp til arbejdet med værdierne og ledelsesgrebene skal der samles en fælles, tværgående 
værktøjskasse med forskellige ledelsesværktøjer. Værktøjskassen skal så vidt muligt samtænkes med 
den digitale platform (jf. det strategiske oplæg om frivilligkommunikation) og bestå af:    
 

1. eksisterende værktøjer som fx frivilligledelsescyklus, der er et fælles redskab til ledelse på 
tværs af alle aktiviteter; Røde Kors-vurderingen, der hjælper med at definere lokale behov; 
håndbog i rekruttering mv.  

2. værktøjer, der udarbejdes i forlængelse af andre temagruppers arbejde, fx fortalerhåndbogen 
3. nye værktøjer som fx bestyrelseshåndbog, inspiration til god praksis for arbejdet med 

værdierne og ledelsesgrebene mv.   
 

Anbefaling 3   Der samles en fælles, tværgående værktøjskasse med ledelsesværktøjer, der så 
vidt muligt samtænkes med den digitale platform, og indeholder eksisterende 
værktøjer som for eksempel frivilligledelsescyklus, værktøjer, der udvikles som 
resultat af andre temagrupper og nye værktøjer.    
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6 3. TEMA: MÅLRETTET REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE MED 
LEDERKOMPETENCER 

Frivillige med gode lederkompetencer  

Med ledelsesværdierne og de fem ledelsesgreb er der klare forventninger til opgaven som leder i 
Røde Kors. Derfor skal vi i højere grad rekruttere dem, der kan i forvejen. Dem, der helt naturligt har 
evnerne, og måske endda har kompetencer og erfaringer fra erhvervslivet, det offentlige, andre 
frivillige organisationer eller uddannelse. Og vi skal blive bedre til at se dem, der i kraft af deres 
person har stærke lederkompetencer, selvom de måske ikke har erhvervet dem i arbejdslivet. 
Frivilligledere drives ligesom andre frivillige af at gøre en forskel og være en del af Røde Kors. En 
særlig drivkraft hos de gode ledere er ønsket om – i samarbejde med andre – at få tingene til at ske, 
træffe beslutninger og få indflydelse. Vi skal derfor rekruttere ledere, der vil bruge deres 
lederkompetencer til at handle og gøre en forskel i Røde Kors.  
 

Anbefaling 4  Med udgangspunkt i ledernes motivation skal vi målrette rekrutteringen af nye 
ledere mod dem, der har gode lederkompetencer og vil bruge dem til at handle og 
– i samarbejde med andre – gøre en forskel i Røde Kors. 

 
Opfordre udadtil og indadtil  

Den personlige opfordring er den bedste metode til at rekruttere frivilligledere. Vi skal have blik for 
lederkandidaterne i vores private og professionelle netværk og målrettet kontakte dem: Skolelederen, 
afdelingssygeplejersken, direktøren eller tillidsrepræsentanten. Eller andre vi møder med gode 
lederkompetencer. Og vi skal holde øje med gode anledninger til at spørge dem: Når de går på 
pension, når børnene er blevet store, mv. Opfordringer til at gode ledere stiller op til bestyrelse og 
formandsposter er af særlig betydning. 
 
Frivillige med ledelseskompetencer kommer ikke til Røde Kors for at få nye ledelseskurser. De 
tiltrækkes af at kunne bruge deres lederevner til at gøre en forskel i den gode sags navn. Det er 
afdelingernes ansvar at modtage de nye ledere godt og introducere dem til Røde Kors' fællesskab, 
vores arbejde og værdier, jf. Røde Kors-aftalen. De skal vide, at de som leder vil indgå i et 
lederfællesskab og få relevante ledelsesværktøjer. 
 

Anbefaling 5 Vi skal se og opfordre lederkandidater fra vores private og professionelle netværk 
til at blive ledere i Røde Kors, og vi skal sikre, at de får en god introduktion til Røde 
Kors' fællesskab og relevante ledelsesværktøjer. Indsatser for at tiltrække 
kvalificerede og engagerede formænd bør have særligt fokus. 

 
Vi skal også blive bedre til at ”spotte” ledertalenter internt i Røde Kors, jf. Politik for 
kompetenceudvikling. Frivillige med lederpotentiale eller organisatoriske evner, der ikke ser sig selv 
som leder, og derfor mangler en opfordring. Det kan være en frivillig i afdelingen eller måske i 
naboafdelingen eller kommunekredsen.  
 
Talenterne kan udvikles og hjælpes på vej gennem mentorer, frivilligcoaches, ledernetværk, 
uddelegering og deling af opgaver i bestyrelsen mv. Talenterne kan også inviteres til årsmøder eller 
formandskonferencer og her opleve det store netværk, man som leder bliver en del af.  
 
Vi skal også være opmærksomme på muligheden for, at frivillige i Ungdommens Røde Kors får tid og 
lyst til at engagere sig i Røde Kors senere i livet. Det kan understøttes via velfungerende lokalt 
samarbejde om relevante aktiviteter, der opbygger relationer og styrker Røde Kors-identiteten.  
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Anbefaling 6  Vi skal blive bedre til at ”spotte”, opfordre og udvikle ledertalenterne blandt 
eksisterende frivillige og hjælpe dem på vej frivillig-til-frivillig (mentorer, coaches, 
ledernetværk, deltagelse i årsmøder, formandskonferencer mv.).     

 

Afklaring i bestyrelsen 

Inden arbejdet med at se sig om efter en ny leder går i gang, skal bestyrelsen overveje, hvilke 
funktioner der ligger i ledelsesopgaven samt hvilke specifikke kompetencer, der er behov for. En 
mulighed er, at bestyrelsen udarbejder funktionsbeskrivelser og kompetenceprofiler, som også kan 
bruges i den efterfølgende rekruttering. Er det en driftsperson, der skal videreføre en aktivitet, en 
idérig entreprenør eller noget helt tredje?   
 
For at få nye frivillige med gode lederkompetencer skal vi blive bedre til at invitere nye ind i Røde 
Kors' fællesskab. Der skal skabes rum for en ny leder i bestyrelsen, så der bliver plads til nye idéer og 
mulighed for indflydelse. Den nye leder kan måske ikke alt det, der er behov for. Måske kan opgaven 
deles mellem flere? Eller måske skal man finde to ledere på samme tid, så de får et ledelsesteam og 
kan dele opgaverne, fx formand og næstformand. Så er man heller ikke alene om at være ny. 
 

Anbefaling 7  Inden rekrutteringen af en ny leder går i gang, skal bestyrelsen afklare 
1. hvilke kompetencer, der aktuelt er behov for 
2. om der er behov for deling af opgaver eller et ledelsesteam 
3. hvordan der kan skabes rum for den/de nye ledere  

 

Fastholdelse af ledere  

Rekruttering af gode ledere er intet værd, hvis ikke vi kan fastholde dem. Det gør vi blandt andet ved 
at give lederen rum til at handle. Ved at vejlede og sparre. Og ved at bygge videre på den viden og 
erfaring vi allerede har. Nye ledere skal inviteres med i Røde Kors' fællesskab, hvor frivillige hjælper 
frivillige, deler erfaringer og samarbejder.  
 
Nye ledere (og frivillige) skal introduceres til organisationen. Røde Kors' mandat og position som 
verdensomspændende humanitær organisation med lokal, national og global forankring er unik. Dette 
giver muligheder og forpligtelser – og styrker det 'fælles vi'.  
 
En god leder i Røde Kors arbejder anerkendende. Men anerkendelse af lederen selv er lige så vigtigt. 
Som leder i Røde Kors skal man opleve, at der er opbakning til og anerkendelse af de resultater, man 
skaber i fællesskab med andre. Og den bedste anerkendelse er måske den, man får fra 
lederkollegaer, frivillig-til-frivillig.  
 

Anbefaling 8  Vi fastholder gode frivilligledere ved at:  
1. give dem mulighed for at handle, hvor de ser behovene 
2. inkludere dem i Røde Kors' fællesskab og sikre god introduktion 
3. støtte og sparre (mentorer, coaches, ledernetværk, kompetenceudvikling mv.) 
4. anerkende indsatsen, frivillig-til-frivillig 
5. give dem mulighed for indflydelse på udviklingen af Røde Kors 
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7 4. TEMA: MOTIVERING TIL GOD LEDELSE ELLER OMPLACERING AF 
FRIVILLIGLEDERE 

Frivillige ønsker at gøre en forskel og motiveres af at gøre deres bedste. Når kompetencer og 
interesser passer til det job, man har – hvad enten det er frivilligt eller lønnet – trives man bedst. Så 
ér man bedst. Dette gælder ikke mindst for frivilligledere.  
 
Nogle gange er der ubalance mellem kompetencer, interesser og udfordringer. Årsagerne kan være 
mange: Måske har forventningsafstemningen ikke været klar? Hvis man ikke ved, hvad der forventes, 
kan det være svært at byde ind. Og det er ofte svært at spørge om hjælp. Måske har opgaverne 
udviklet sig i en anden retning, end da man sagde ja. Eller kræver noget andet, end man havde 
forventet. Måske har ens eget liv taget en drejning, så man ikke engagerer sig på samme niveau.  
 
Det er en frivilligleders ansvar at tage hånd om frivillige, der ikke trives, og hjælpe med at løse 
problemerne. Det er ikke nemt. 
 
For at styrke frivilliglederes kompetencer i håndtering af konflikter og samarbejdsproblemer skal der 
fortsat udbydes tilbud om kompetenceudvikling i konflikthåndtering, den svære samtale, det gode 
samarbejde mv. Sparring frivillig-til-frivillig mellem frivilligledere i fx formandsnetværk, gennem 
mentorordninger eller andre uformelle sammenhænge er også væsentlige fora for at styrke 
kompetencerne til håndtering af konflikter og udfordringer.  
 
Udfordringen er særlig stor, hvis det er frivilliglederen selv, der ikke lever op til forventningerne. Hvad 
hvis de frivillige oplever mangel på ledelse? Hvis de ikke anerkendes, får rum eller tillid?  
 
Som frivillig kan man efterspørge god ledelse hos sin frivilligleder; melde ud hvad man har brug for 
for at trives og tilbyde sin hjælp til i fællesskab at få den ledelse og det samarbejde, man ønsker. En 
anden måde at få den ledelse, man mener, der er behov for, er måske ved selv at stille op? Eller 
opfordre gode kandidater til det? Et levende demokrati fordrer, at vi deltager og har lyst til at 
engagere os ikke mindst i de foreningspolitiske fora.  
 
Med de nye vedtægter er det bestyrelsen, der udpeger aktivitetslederne. Bestyrelsen har derfor et 
særligt ansvar for trivsel og god ledelse i alle afdelingens aktiviteter. Det kan for eksempel hjælpes på 
vej ved en fast kontaktperson i bestyrelsen. Hvis dette ikke er tilfældet, må bestyrelsen – ud fra 
anerkendende og situationsbestemt ledelse – søge at løse problemerne. Måske med støtte fra andre 
frivilligledere, frivillig-til-frivillig. Måske ved støtte fra medarbejdere fra landskontoret eller ved 
kompetenceudvikling. Omorganisering eller uddelegering af opgaven er også en vej. Eller som sidste 
mulighed at måtte sige farvel og tak for denne gang. 
 

Anbefaling 9  Med udgangspunkt i de tre ledelsesværdier har vi alle et ansvar for at reagere. Vi 
må handle, hvor vi ser behovene. Også når det gælder utilstrækkelig eller 
mangelfuld ledelse. Af hensyn til hinanden. Og af hensyn til dem Røde Kors hjælper. 
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8 ALLE ANBEFALINGER 

Anbefaling 1 

  

Brugen af værdierne skal tage afsæt i den mangfoldighed, foreningen rummer, og 
tilrettelægges som en længere proces, der sikrer:  
1. kendskab  
2. ejerskab  
3. anvendelse  

 

Anbefaling 2  Frivilligledelse skal i praksis og med afsæt i den mangfoldighed, foreningen 
rummer, udføres med fem ledelsesgreb:  
1. Sætte mål og handle 
2. Anerkende  
3. Lede situationsbestemt 
4. Kommunikere 
5. Samarbejde (internt og eksternt) 

 

Anbefaling 3 Der samles en fælles, tværgående værktøjskasse med ledelsesværktøjer, der så 
vidt muligt samtænkes med den digitale platform, og indeholder eksisterende 
værktøjer som for eksempel frivilligledelsescyklus, værktøjer, der udvikles som 
resultat af andre temagrupper og nye værktøjer.    

 

Anbefaling 4  Med udgangspunkt i ledernes motivation skal vi målrette rekrutteringen af nye 
ledere mod dem, der har gode lederkompetencer og vil bruge dem til at handle og 
– i samarbejde med andre – gøre en forskel i Røde Kors. 

 

Anbefaling 5  Vi skal se og opfordre lederkandidater fra vores private og professionelle netværk 
til at blive ledere i Røde Kors, og vi skal sikre, at de får en god introduktion til Røde 
Kors' fællesskab og relevante ledelsesværktøjer. 

 

Anbefaling 6  Vi skal blive bedre til at ”spotte”, opfordre og udvikle ledertalenterne blandt 
eksisterende frivillige og hjælpe dem på vej frivillig-til-frivillig (mentorer, coaches, 
ledernetværk, deltagelse i årsmøder, formandskonferencer mv.).     

 

 

Anbefaling 7  Inden rekrutteringen af en ny leder går i gang, skal bestyrelsen afklare 
1. hvilke kompetencer, der aktuelt er behov for 
2. om der er behov for deling af opgaver eller et ledelsesteam 
3. hvordan der kan skabes rum for den/de nye ledere 

 

 

Anbefaling 8  Vi fastholder gode frivilligledere ved at:  
1. give dem mulighed for at handle, hvor de ser behovene 
2. inkludere dem i Røde Kors' fællesskab og sikre god introduktion  
3. støtte og sparre (mentorer, coaches, ledernetværk, kompetenceudvikling mv.) 
4. anerkende indsatsen, frivillig-til-frivillig 
5. give dem mulighed for indflydelse på udviklingen i Røde Kors  

 

Anbefaling 9  Med udgangspunkt i de tre ledelsesværdier har vi alle et ansvar for at reagere. Vi 
må handle, hvor vi ser behovene. Også når det gælder mangelfuld ledelse. Af 
hensyn til hinanden. Og af hensyn til dem Røde Kors hjælper. 
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9 OPSAMLING: INPUT TIL IMPLEMENTERINGSRAMME 

Neden for er samlet input til det videre arbejde med implementering af værdierne. Formålet er at sikre kendskab, ejerskab og anvendelse. Der kan 
arbejdes i tre spor: Formidling, ledelsesudvikling og målrettet rekruttering og fastholdelse.  
 

Formidling 

Introducere, 
gentage, følge 
op, henvise 
jævnligt 
De gode 
historier 

Debat, 
dilemmaer, 
diskutere, 
anerkende 
kompleksitet 

Gøre det nemt 
og konkret 

Rekruttere 
dem, der 

allerede kan 
ledelse 

Ledelsesudvikling 

(ledere skal være 
rollemodeller) 

Målrettet 
rekruttering og 
fastholdelse 

Formål 

Indsatser 

Overordnede 
principper 

Kendskab  Ejerskab  Anvendelse 

Konkrete 
kanaler 

Frivilligblad 
Frivilligportal 

DRKnet 

Møder, 
kurser, 

konferencer, 
årsmøder 

Håndbøger, 
foldere, 
andre 

værktøjer 

Mentorord-
ning, 

Netværk, 
Coaches 

Korps af 
frivillig-

undervisere i 
ledelse 

Stafet 
Video med 

SKL og andre 
frivillige 

rollemodeller 

Frivillig- 
cyklus 

Konkrete 
ideer Bestyrelses

-håndbog 
Funktions-
beskrivelser 

Personlig 
opfordring i 
private og 

prof. 
netværk 

Spotte 
potentielle 
ledere i 

Røde Kors 

Formands-
praktik, 
mentorer, 
ledernet-
væk, god 
modtagelse 

Systematisk 
tilgang ift. 
deltage i 
netværks-
møder 

Afklaring i 
best.: hvilke 
komp. er der 
brug for? Og 
hvordan 
skaber vi 
rum?  

Frivillig-
hjælper-
frivillig 

Sparring, 
dialog 

Fastholde ved at:  

- give mulighed for 
at handle 

- del af fællesskab 

- støtte, sparring 

- anerkendelse 


