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Fra service til samskabelse Nis Grønager Madsen Hent PDF Forlaget skriver: Samskabelse handler om
samarbejde. Mellem det offentlige og borgeren. I dag er samskabelse blevet en del af, hvordan man arbejder

med velfærd ud fra en anerkendelse af, at borgeren bør være et aktivt led i det offentliges bestræbelser.

Samtidig kommer borgerne med en lang række initiativer, da de ønsker at være aktører i at skabe deres egen
velfærd.

Fra service til samskabelse svarer på spørgsmålet om, hvilke konsekvenser samskabelse har for vores
samfund. Bogen beskriver begrebet, og hvordan man håndterer de komplekse problemer, der præges af vores
opfattelse af nutidens velfærd. Samtidig klæder den læseren på til at arbejde med samskabelse i det offentlige,

både som borger, medarbejder og leder.

Nis Grønager Madsen er forfatter, foredragsholder og selvstændig konsulent. Han har i de seneste fem år
arbejdet intensivt med samskabelse, hvor han har hjulpet både foreninger og det offentlige med at udvikle
begrebet. Som tidligere kommunal leder og udviklingskonsulent samt regionskonsulent for frivillige har Nis
Grønager Madsen erfaring inden for både civilsamfundet og det offentlige. Han er også forfatter til bogen

'Plads til deltagelse – en introduktion til kommunal samskabelse'.
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