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BILAG 1: OPLÆG OM FRIVILLIGHED I AARHUS 

2017 FRA CFSA 
 



Tal om det frivillige arbejde i Aarhus, set i forhold til det frivillige engagement på 
landsplan. 

Dataindsamlingen er gennemført i marts 2017. Se de sidste slides om metode og 
dataindsamling.

Analysen er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt arbejde.
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N=326 (Aarhus)

N=6431 (Hele landet)
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Timer den sidste måned:
N=128 (Aarhus)
N=2221 (Hele landet)

Flere, færre eller samme antal timer:
N=135 (Aarhus)
N=2503 (Hele landet)

3

Side 5



N=326 (Aarhus)

N=6431 (Hele landet)
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N=135 (Aarhus)
N=2503 (Hele landet)
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N=326 (Aarhus)

N=6431 (Hele landet)
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N=326 (Aarhus)

N=6431 (Hele landet)
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N=326 (Aarhus)

N=6431 (Hele landet)
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N=214 (Aarhus)

N=4066 (Hele landet)
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N=214 (Aarhus)
N=4066 (Hele landet)
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N=135 (Aarhus)
N=2503 (Hele landet)
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N=135 (Aarhus)
N=2503 (Hele landet)
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N=135 (Aarhus)
N=2503 (Hele landet)

13

Side 15



N=135 (Aarhus)
N=2503 (Hele landet)
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N=135 (Aarhus)
N=2503 (Hele landet)
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N=135 (Aarhus)
N=2503 (Hele landet)
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N=326 (Aarhus)
N=6431 (Hele landet)
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N=191 (Aarhus)
N=3928 (Hele landet)
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N=191 (Aarhus)
N=3928 (Hele landet)
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Udover befolkningsundersøgelsen består Frivilligrapporten af en kommuneundersøgelse 
og en foreningsundersøgelse. 

Center for Frivilligt Socialt Arbejder udgiver løbende analyser om tendenser på baggrund 
af disse tre undersøgelser. Frivilligrapporten er finansieret af Frivilligpakken under Børne-
og Socialministeriet
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N=326 (Respondenter i undersøgelsen)
N=279.616 (Indbyggere i Aarhus kommune)

Sammenlignet med kønsfordelingen i populationen, som er alle indbyggere i 
Aarhus kommune i alderen 16-94 år, er der i delundersøgelsen hhv. lidt flere 
kvinder og lidt færre mænd, som har deltaget. 
Sammenlignet med aldersfordelingen i populationen, som er alle indbyggere i 
Aarhus kommune i alderen 16-94 år, er der i delundersøgelsen lidt færre unge 
(16-39-årige) og lidt flere midaldrende (40-59-årige) i undersøgelsen.

Den statistiske og metodiske usikkerhed i delundersøgelsen gør imidlertid, at vi 
ikke med sikkerhed kan sige, at denne lille forskel medfører en øget statistisk 
usikkerhed mht. køn og alder. Det anbefales dog at have forskellene for øje, når 
undersøgelsens resultater betragtes.
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Bilag 3A: Status på Frivillighovedstad 2018 

 

Fra tanke til handling 

I løbet af efteråret har frivillighovedstadssekretariatet afholdt en større 

inddragelsesproces i form af tre stormøder med fokus på åbningsevent, 

afholdelse af et folkemøde for frivillighed og 2017 legacy. 

  

Stormøderne har haft deltagelse af ca. 250 deltagere, der har deltaget med 

vidt forskellige baggrunde. Repræsentanter for foreninger, frivillige, ildsjæle 

og andre borgere har bidraget til idegenerering, udvikling og løsninger på de 

tre stormøder. 

Møderne var præget af et stort engagement og vilje til at bidrage til 

Frivillighovedstadsåret 2018, og der til hvert stormøde, blev der bl.a. samlet 

en gruppe af ildsjæle, der vil arbejde videre med deres projekter.    

 

Input fra stormøderne ligger bl.a. til grund for det oplæg til åbningsceremoni 

og folkemøde, som drøftes under punkt 4 på dagsordenen.  

 

Kongeligt protektorat  

Derudover har Frivillighovedstadssekretariatet fået tilsagn fra Kongehuset 

om, at Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary ønsker at indtræde 

som protektor for Aarhus 2018 – Europæisk Frivillighovedstad og har i den 

forbindelse sagt ja til at deltage ved åbningen d. 21. januar 2018.  

 

Advisory board 

Advisory board for Frivillighovedstad 2018 har første møde torsdag d. 26. 

oktober. Boardet skal bidrage med rådgivning og sparring til udvalgets 

arbejde, bl.a. ved at tage fat om de temaer og problemstillinger, som 

udvalget løbende udpeger i sit arbejde.  

 

Ved mødet skal advisory boardet således diskutere en række udvalgte 

problemstillinger, som er udfoldet på baggrund af sidste udvalgsmøde.  

(se dagsorden til mødet nederst). 

 

Udvalgsformand og -næstformand deltager fast som repræsentanter ved 

board-møderne, men alle udvalgsmedlemmer er meget velkomne til at 

deltage.  

 

Følgende deltager som medlemmer af advisory boardet: 

 

Laura Auken Larsen Leder af Center for Frivilligt Socialt Arbejde 

Henrik Lehmann Andersen Direktør for Nordea Fonden 

Vibe Klarup  Formand for Frivilligrådet 

Helle Hygum Espersen Forsker ved VIVE 

Søren Møller Formand for DGI 
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Anders Folmer Buhelt Direktør for Ungdommens Røde Kors 

Morten Mølholm Hansen Direktør for DIF 

Anne-Marie Skov Direktør for Tuborgfondet 

Jesper Nygård Direktør for Realdania 

Steffen Rasmussen Stifter af Fundamentet 

Rasmus Larsen Lindblom Velfærdspolitisk fagchef i Dansk Erhverv 

Tinna C. Nielsen Grundlægger af Move the Elephant for Inclusiveness 

 

Overrækkelsesceremoni i Sligo. 

Den 1. første december 2017 finder den officielle overdragelse af 

frivillighovedstadstitlen fra Sligo til Aarhus sted. Som nuværende indehaver 

af titlen er Sligo vært for ceremonien.  

 

I forbindelse med ceremonien afholdes også Volunteer Ireland Awards, som 

er Irlands nationale prisoverrækkelse for frivillighed.  

På vegne af Frivillighovedstad 2018 deltager medlemmer af udvalget Ole 

Vagn Christensen, Hans Skou og Torben Dreier og programleder Henning 

Winther.   

  

Program for overrækkelsesceremonien: 

KL: Punkt 

13:30 – 15:00 Uformel frokost for CEV og Europæiske gæster 

  

15:00 – 17:00 

  

City Hall 

  

• Velkomst 

• Taler fra Minister/specielle gæster 

• Sligo præsenterer året 

• Tale fra Europaparlaments Marian 
Harkin  

• CEV præsenterer kandidaterne for 2019 
og udråber vinderen 

• Den officielle overdragelse til Aarhus 
2018 

• Underholdning 

• Forfriskning 

17:00 – 19:00  Socialt program - info kommer senere 

19:30 – 23:00 

  

 

CEV og Europæiske gæster er inviteret med til 

Volunteer Ireland Awards 
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Kl. 15.30 – 15.35
Velkomst og rammesætning af mødet
Formand for Udvalget for Frivillighed og Samskabelse, Jacob
Bundsgaard byder velkommen og rammesætter de næste to
timer

Kl. 15.35 – 15.45
Et indspark
-Et nuancerende indspark om nyeste fakta og tal om
frivillighed ved medlem af advisory boardet og centerchef
for Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Laura Auken

Kl. 15.45 – 16.05
Bordet rundt – Hvad er den brændende platform?
Vi går bordet rundt, hvor I får 2 minutter, til at fortælle hvad
I ser som den brændende platform for frivillighed og
medborgerskab anno 2017.

Kl. 16.05 – 17.05
Udfordringspaneler
Boardet går ud i udfordringspaneler og diskuterer tre
temaer, som repræsentanter for Udvalget for Frivillighed og
Samskabelse præsenterer for panelerne.
De tre temaer er:

Forberedelse: Forud for mødet beder vi jer tænke over,
hvordan I - med lige præcis jeres baggrund og position - kan
bidrage til at nuancere temaets problemstillinger.

Kl. 17.05 – 17.30
Opsamling og afrunding
Fælles opsamling på udfordringspanelerne og afrunding ved
udvalgsformand og næstformand

Advisory Board For
Frivillighovedstad 2018

Tid
26. oktober 2017 kl. 15.30 – 17.30

Sted
Realdania, Jarmers Plads 2, 1551 København V

Tema 1: A big sense of belonging
Inden for kultur-, fritids- og
idrætsområdet opleves en stor ’sense of belonging’.
Hvordan finder vi 'den gyldne kobling’, og får skabt reel
brobygning mellem eksisterende fællesskaber og de
grupper, der har behov for at kunne deltage?

Tema 2: Taber vi en generation frivillige på gulvet?
Hvordan ruster vi de kommende generationer til at
tage ansvar for og del i det samfund, som de bliver en
bærende del af i fremtiden? Kan vi ”uddanne” unge til
at ville fællesskabet, så de ser vigtigheden og værdien
af at engagere sig og tage et medansvar?

Tema 3: Kan frivillighed være en adgangsbillet til
samfundsfællesskab?
Hvad sker der, hvis vi vender spørgsmålet om
frivillighed af og for hvem på hovedet og udfordrer
ideen om, at frivillige alene er de der allerede har, der
giver til dem der ikke har?

København 26.10.2017
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4.   Åbningsarrangement, folkemøde og frivillighed og fejring- og 

anerkendelsessporet 
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BILAG 1: ÅBNINGSARRANGEMENT, FOLKEMØDE 

FOR FRIVILLIGHED OG FEJRING- OG 

ANERKENDELSESSPOR 
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Bilag 4A: Oplæg til åbningsarrangement, folkemøde for 
frivillighed og fejrings- og anerkendelsesspor 

 

I forbindelse med Aarhus som Frivillighovedstad 2018 afholdes en række 

større arrangementer, ligesom der med et anerkendelsesspor sættes fokus 

på, hvordan vi kan anerkende frivilligheden.  

 

Dette har frivillighovedstadssekretariatet i løbet af de seneste måneder fået 

input til, bl.a. via afholdelsen af en række stormøder (som præsenteret under 

pkt. 3). Dette, samt udvalgets tidligere drøftelser, ligger til grund for 

oplæggene herunder. 

  

Der indstilles til, at;  

i) Udvalget drøfter og beriger oplæg til åbningsarrangement, 

folkemøde for frivillighed og fejring- og anerkendelsesspor.  

 

Oplæg til åbningsarrangement  

Den 21. januar 2018 afholdes åbningen for Aarhus 2018 – Europæisk 

Frivillighovedstad. Åbningen finder sted i Rådhushallen i samarbejde med 

Aarhus Jazz Orchestra og en række frivillige kor fra Aarhus. Der vil være et 

åbent arrangement om eftermiddagen for alle interesserede, og et VIP 

arrangement om aften med deltagelse af H.K.H. Kronprinsesse Mary.  

 

Der var til stormødet den 29. august 2017 bred enighed om, at åbningen 

skulle være præget af en mangfoldig fejring af de frivillige for både unge, 

gammel, høj, lav, dansk og international. Derfor vil arrangementet bl.a. være 

præget af kormusik og fællessang som udgangspunkt for åbningen. 

Derudover vil der være taler fra H.K.H Kronprinsesse Mary, Borgmester, 

CEV og andre interessenter.      

 

Oplæg til folkemøde for frivillighed  

I forbindelse med Frivillighedsåret 2018, afholdes et folkemøde for 

frivillighed. Til den lejlighed er der nedsat en bredt forankret styregruppe 

bestående af ÅUF, ÆldreSagen, Frivilligcentrene, DGI og FO-Aarhus.  

 

Folkemødet, som bliver kaldt Folkets Møde, vil blive afholdt den 22-23. 

september 2018, og være lokaliseret i FO-Byen, Ridehuset, Officerspladsen, 

Godsbanen og Folkestedet. 

Derudover vil Rådhuset også være til rådighed. Til Folkets Møde vil der 

være en bred repræsentation af idræt, kultur, socialt og hverdagens 

aktivister, ligesom der vil være en omfattende frivilligbørs til stede.  

Der vil til Folkemødet være fokus på frivillighed inden for de mål, ben og 

spor der er opsat for Aarhus 2018 – Europæisk Frivillighovedstad.    
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Oplæg til fejrings- og anerkendelsesspor 

I forbindelse med åbningen af Frivillighedsåret 2018, inviteres en række 

organisationer ind til fejring af det nye år.  

Fejringen vil finde sted i løbet af marts – april måned, hvor der lægges i alt 

0.5 mio. kr. ud til de organisationer, til afholdelse af 

anerkendelsesarrangementer og aktiviteter.  

Organisationerne vil være aktive inden for idræt, socialt og kulturelt, men 

også den lokale aktivisme vil være en del af de samarbejdsaftaler, der vil 

blive lavet.     
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5.   Beslutning om konkrete aktiviteter som følge af udvalgets valg af 

fokusområder under de 4 temaer 
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BILAG 1: OPLÆG TIL AKTIVITETER OG INITIATIVER 

INDEN FOR DE FIRE TEMAER 
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Bilag 5A: Oplæg til aktiviteter og initiativer inden for de fire 
temaer. 
 

På udvalgsmøde d. 31. august drøftede udvalget, hvilket fokus der skal 

lægges inden for de fire overordnede temaer for Frivillighovedstaden; 

Samarbejde, Mangfoldighed, Social Inklusion og Arv.  

 

Som opfølgning på denne drøftelse konkretiseres retningen for temaerne nu 

yderligere i form af aktiviteter. Derudover præsenteres Magistratsafdelingen 

for Børn og Unges strategi for at understøtte Frivillighovedstad (på samme 

måde vil de øvrige magistratsafdelingers strategi blive præsenteret på 

kommende udvalgsmøder. Der indstilles til, at;  

 

i) Udvalget drøfter oplæg til fokusområder for de fire temaer og beriger 

og sætter retning for de aktiviteter, der arbejdes videre med under 

hvert tema. 

 

ii) Udvalget beriger Børn og Unges strategi for Frivillighovedstaden 

 

Herunder gives en præsentation af fokusområderne for de fire temaer med 

oplæg til konkrete aktiviteter og indsatser.  

 

Samarbejde 

Fokus: Velfærdssamfundet udvikler sig i nye retninger med nye udfordringer 

til følge, hvilket skaber et behov for at udvikle og nytænke den måde, vi 

samarbejder på. Både på tværs af sektor- og fagområder såvel som i det 

offentliges samarbejdet med foreninger, civilsamfund og erhvervsliv. Vi skal 

udfordre måden vi samarbejder på og skabe ny viden.  

 

Der arbejdes med følgende aktiviteter:  

➢ Fælles uddannelsescenter til kompetenceudvikling af frivillige, hvor man 

kan trække på egne og andres erfaringer og ressourcer  

➢ Fælles Frivilligråd for hele Aarhus, hvor Region Midtjylland tænkes ind.   

➢ Samarbejde med centrale partnere fra civilsamfund og erhvervsliv som 

’ambassadører for frivillighovedstaden’. Ambassadørerne vil varetage en 

rolle som tovholdere på fejrings/anerkendelsesaktiviteter eller et særligt 

tema i en afgrænset periode i 2018. Sekretariatet understøtter med 

viden, netværk, ressourcer, kommunikationsbistand mv. 

➢ Se derudover pkt. 6 omkring samarbejdsaftaler med Region Midtjylland. 

 

Mangfoldighed 

Fokus: Hvordan ruster vi de kommende generationer til at tage ansvar for og 

del i det samfund, som de bliver en bærende del af i fremtiden? Unge skal 

”uddannes” til at ville fællesskabet og se vigtigheden og værdien af at 

engagere sig og tage et medansvar.  
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En anden udfordring er, hvordan vi skaber koblinger mellem den 

eksisterende frivillighed og medborgerskab, hvor vi i dag har mange 

deltagelsesformer og muligheder, men lavet reel brobygning over mod de 

grupper i samfundet, der i dag oplever at stå udenfor fællesskaber.  

 

Der arbejdes med følgende aktiviteter:  

➢ Udvikle ideer målrettet uddannelse af børn og unge i frivillighed og aktivt 

medborgerskab. 

➢ Udvikle et koncept for, hvordan der kan ’bygges bro’ mellem områder, 

hvor frivillighed og medborgerskab eksisterer i vid udstrækning til andre.  

➢ Fejring af mangfoldigheden i frivillighed ved ’Folkets Møde’ (se pkt. 4 på 

dagsordenen). 

 

Arv 

Fokus: Arven udgør fundamentet for frivillighovedstaden. Temaet trækker 

tråde tilbage i tiden til vores fælles kultur og historie omkring frivillighed, men 

udgør også arven fra Aarhus 2017, herunder videreførelsen af målet om at 

”uddanne” vores borgere som aktive medborgere.  

 

Der arbejdes med følgende aktiviteter:  

➢ Videreførelsen af frivilligprogrammet ReThinkers i magistratsafdelingen 

for Kultur og Borgerservice som et led i indstillingen ”Opfølgning på 

Kulturpolitikkens satsningsområde om det varige aftryk af Aarhus 2017”. 

➢ Et frivilligprogram, der kan række ud over kommunegrænser og er 

regionalt.  

➢ Samarbejde med museer og/eller uddannelsesinstitutioner om 

fortællingen af den arv, som vi bygger videre på (bl.a. fortællingen om 

foreningsdanmark). 

 

Social Inklusion 

Fokus: Det centrale i temaet social inklusion handler om at vende 

spørgsmålet om frivillighed af og for hvem på hovedet. Ved at se på 

frivillighed som ressourcegivende og inkluderende, vendes forståelsen af, at 

frivillige alene er de der allerede har, der giver til dem der ikke har. 

Ensomme, handicappede, udsatte og borgere med anden etnisk herkomst 

skal kunne være mere frivillige.  

 

Der arbejdes med følgende aktiviteter: 

➢ Udvikling af ”frivillighed på recept” hvor et aktivt medborgerskab 

anvendes som sundhedsfremmende og som en vej til uddannelse, 

arbejde, integration og fællesskaber. 

➢ Udvikle model for virksomhedspraktik og løntilskud for langtidsledige i 

frivillige foreninger. 
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STRATEGINOTAT FRA MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG 

UNGE 

 

Hver magistratsafdeling skal bidrage i forhold til den samlede indsats for 

Aarhus Kommune. Det gælder også Børn og Unge, der deltager i 

frivillighovedstadens arbejdsgruppe og den understøttende 

kommunikationsgruppe. 

 

Derudover skal hver enkelt magistratsafdeling vælge egne fokusområder. I 

Børn og Unge er det besluttet at fokusere på tre spor, nemlig styrkelse af;  

- samarbejdet med frivillige om kerneopgaven 

- lederes og medarbejderes fokus på frivillighed 

- børn og unge som aktive medborgere 

 

Børn og Unge formidler indsatserne med afsæt i frivillighovedstadens slogan 

”Aarhus, vi gi’r med et smil!” med de underliggende budskaber, at frivillighed; 

- er tilgængeligt, nemt og sjovt 

- har værdi og skaber velfærd 

 

Strategi 

Budskaberne i Børn og Unges indsatser spredes ved, at 

- vi viser, hvor mulighederne er 

- vi fjerner barrierer 

- frivillighed er sjovt, har værdi og skaber velfærd 

 

I vores formidling internt og eksternt bruger vi:  

- egne kanaler for at motivere medarbejdere og ledere til frivillighed 

- lokale og sociale medier til at anerkende frivillighed 

- events og aktiviteter til at fejre frivillighed, og vi 

- tager udgangspunkt i kerneopgaven for at sætte varige spor 
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6.   Udmøntning af samarbejdsaftaler 
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BILAG 1: UDMØNTNING AF 

SAMARBEJDSAFTALER 
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Bilag 6A: Udmøntning af samarbejdsaftaler 

 

Samarbejde udgør et af Frivillighovedstadens fire overordnede temaer.  

Fokus for temaet er at se på, hvordan vi kan udvikle og nytænke den måde, 

som vi samarbejder med hinanden på. Både på tværs af sektor- og 

fagområder såvel som i det offentliges samarbejdet med foreninger, 

civilsamfund og erhvervsliv.  

Under temaet skal udvalget drøfte: 

- Udmøntning af samarbejdsaftalerne med CEV, Region Midtjylland 

og Ringkøbing Skjern Kommune 

 

• Samarbejde med CEV 

På baggrund af samarbejdsaftalen med CEV forpligter Aarhus 2018 – 

Europæisk Frivillighovedstad sig til ganske få, generelle ting, bl.a. at 

åbningen af Frivillighovedstaden skal fejres på passende vis og at løbende 

foregår dokumentation og opfølgning, herunder statuspræsentationer på 

CEVs løbende konferencer i 2017, 2018 og 2019. 

 

Frivillighovedstadssekretariatet har løbende koordinationsmøder med CEV, 

hvor der drøftes fremdrift og muligheder. CEV vil gerne have os til at 

engagere de danske Europaparlamentsmedlemmer i Frivillighovedstaden 

(der er indgået dialog med regionens EU kontor omkring dette). CEVs 

formand og sekretariatschef deltager i den officielle åbning, ved Folkets 

Møde og til den afsluttende konference med overdragelsen af 

frivillighovedstadstitlen. 

 

• Samarbejde med Region Midtjylland 

Udgangspunktet for samarbejdet med Region Midtjylland er de fem punkter, 

der fremgår af samarbejdsaftalen, som udvalget fik til orientering på møde d. 

31. august. Region Midtjylland deltager desuden i frivillighovedstadens 

forskellige koordinerende strukturer.  

I hele 2018 stiller Region Midt et årsværk til rådighed til at understøtte 

arbejdet i frivillighovedstadssekretariatet.  

Der er flere konkrete tiltag undervejs i dette forum: 

• Fejring af Frivillighovedstaden på tværs af kommunerne gennem 

koordination med lokale frivilligcentre. 

• Fokus på tiltrækning af internationale konferencer og delegationer, hvor 

både storbyens og landsbyens frivillighed i hele regionen vises. 

• Fælles fokus på udvikling af konkrete historier om civilsamfundets 

indflydelse på udviklingen af Danmark i samarbejde med stads- og 

lokalarkiver.  

• Udvikling af en Tænkepause-bog om frivillighed 

• Udveksling af gode praksiseksempler og -erfaringer mellem frivillige på 

tværs af regionen igennem frivilligcentrene. 

• Region Midtjylland bidrager til at sprede kyst-til-kyst perspektivet og 

invitere regionens øvrige kommuner til at tage del i fejringen af året som 

frivillighovedstad.  

SUNDHED OG OMSORG 
Strategi og Udvikling 

Aarhus Kommune 

Frivillighovedstadssekretariatet 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Henning Winther 
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• Samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune 

Ovenstående tiltag dækker også det konkrete samarbejde med Ringkøbing-

Skjern Kommune. Samarbejdsaftalen mellem Ringkøbing-Skjern Kommune 

og Aarhus 2018 – Europæisk Frivillighovedstad fokuserer på følgende 

punkter: 

- Kommunikation omkring ’Den danske model’ for frivillighed 

- Rekruttering og uddannelse af frivillige 

- Anerkendelse af frivilligheden  

- Deling af værtskabet 
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7.   Orientering om udmøntning af økonomi 
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BILAG 1: BUDGET FOR AARHUS 2018 - 

EUROPÆISK FRIVILLIGHOVEDSTAD 
 



 

 

12. oktober 2017 
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Bilag 7.A: Budget for Aarhus 2018 - Europæisk 

Frivillighovedstad 

 

Der er afsat 7,8 mio. kr. fra de ikke udmøntede tværgående 

innovationsmidler til Europæisk Frivillighovedstad.  

 

Budget 

Løn: Der er afgivet 2,0 mio. kr. til bemanding af sekretariatet for 

Frivillighovedstaden til hhv. en programleder og en medarbejder.  

Øvrig drift: Der er til projektet afgivet 5,8 mio. kr. til øvrig drift af 

Frivillighovedstaden 

  

Tabel 1 viser fordelingen af budget for øvrig (drift) 2017-2019 

Budget 2017-2019 

Lønmidler, sekretariat 1.976.400 

Fejring/anerkendelsesspor 

➢ Midlerne bruges til en særlig markering i det nye år 

500.000 

Åbning 

➢ Afsættes til forplejning og diverse udgifter 

300.000 

Folkemøde for frivillighed 

➢ Afsættes til Folkemøde for frivillighed den 22-23. 

september 2018 

500.000 

Fundraising  

➢ Afsættes til ansøgning af fondsmidler og puljer til 

Frivillighovedstad 2018 

330.000 

Markedsføring 

➢ Afsættes til markedsføring i 2018 

600.000 

Kommunikation 

➢ Afsættes til ressourcer 

600.000 

Drift/diverse 

➢ Afsættes til generel drift (materiale, kontorartikler, 

konference- og mødeafholdelse, 

inddragelsesprocesser mv.) 

500.000 

Europæiske besøg  

➢ Afsættes til udenlandske besøg, studieture og 

besøgende delegationer 

200.000 

Samarbejde med civilsamfundet 

➢ Afsættes til samarbejde om anerkendelse og 

aktiviteter inden for de fire spor 

1.950.000 

Reserve 

➢ Afsættes til evt. andre tiltag 

300.000 

I alt 7.756.400 

 

SUNDHED OG OMSORG 
Strategi og Udvikling 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuset 

8000 Aarhus C 

 

Telefon:  

Direkte telefon: 41 85 77 82 

 

Direkte e-mail: 

kahaj@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Kasper Harby Jørgensen 

Side 41



8.   Årshjul og temaplan for Udvalget 
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BILAG 1: ÅRSHJUL FOR UDVALGET FOR 

FRIVILLIGHED OG SAMSKABELSE 
 



 
Bilag 8.A A rs- og aktivitetshjul for Udvalget for 
Frivillighed og Samskabelse 

 

 

 

Udvalgets årshjul 

Dato Temaer og punkter til dagsordenen 

2017 

24. maj  Introduktion til udvalgsmedlemmer og godkendelse af arbejdsgrundlag for udvalget 
Udvalgets samarbejde med Alliancen for Frivillighovedstad 2018 

Nedsættelse af Advisory Board 

31. august  

kl. 14.00 - 16.30 

Drøftelse af temaer til Advisory Board 

Tema: Legacy fra Aarhus 2017 
Case fremlæggelse og efterfølgende proces om handlinger 

23. oktober  
Kl. 14.30 – 16.00 

Oplæg fra leder af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Laura Auken 
Præcisering af de fire temaer ift. konkrete handlinger og aktiviteter 

Oplæg til åbningsceremoni, folkemøde for frivillighed og anerkendelsesspor 

18. december  

kl. 14.30 – 17.00  

Tema: Frivillighed og beskæftigelse (Thomas Medom deltager) 

Åbningsceremoni 
Opfølgning på Advisory Board møde 
Præsentation af magistratsafdelingernes strategi for arbejdet med Frivillighovedstad 

2018 

22. januar 

Kl. 14.30 – 17.00 

Opfølgning på åbningsceremoni d. 21. januar 

 

9. april  

Kl. 14.30 – 17.00 

 

 

4. juni  

Kl. 14.30 – 17.00 

 

 

13. august  

Kl. 14.30 – 17.00 

  

5. november 

Kl. 14.30 – 17.00 

  

2019 

14. januar  

11. marts  
Kl. 14.30 – 17.00 

(Sidste udvalgsmøde) 
Tema: afrunding og opsamling på udvalgets arbejde 
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Bilag 8.A A rs- og aktivitetshjul for Udvalget for 
Frivillighed og Samskabelse 

 

 

 

 

Aktivitetskalender 

FH 2018 events Internationale events Lokale events hvor FH 
kan kobles   

Andre events hvor FH 
kan kobles 

• 23. januar 2018: 
åbningsarrangement for 

Frivillighovedstad 2018 i 
Aarhus 
 

• Marts-april: udfoldelse 

af anerkendelsesspor 
 

• September: Folkemøde 

for frivillighed i Aarhus 
(Folkets Møde) 

 

• December: 
overdragelsesceremoni 
for frivillighovedstads-

titlen i Aarhus 
 

• Marts 2019: CEV 
afslutningskonference 
 

• 4.-6. oktober 2017:  
CEV efterårskonference i 

Wien  
 

• 1. december 2017: 

overdragelsesceremoni 
for frivillighovedstads-

titlen i Sligo 
 

• April 2018:  

CEV kapacitetsbygnings 
konference i Kroatien 

 
• Maj 2018:  

Civil Society Days i 

Bruxelles 
 

• FrivilligBørs 
 

• Årets Ildsjæl 
 

• Aarhus takker 
 

• Rethink Actiism 2.0 
 

• Smag på Aarhus 
 

• Nytårskur 2018 
 

• Smart Aarhus 
 

• InternetWeek 
 

• VM i sejlsport 2018 
 

• Velfærdens 
innovationsdag 
 

• Kirkens Korshær – 100 
år i Aarhus 

 

• Aarhus Festuge 
 

• Match Points seminars 
 

• Ungdommens 
Folkemøde 

 
• Center for Frivilligt 

Social Arbejdes 

kommunekonference 
 

• Center for Frivilligt 
Social Arbejdes 
december konference 

 
• Folkemødet 

Frivilligkonference, COK 
 

• Deleøkonomisk 

Folkemøde 
 

• Frivillig fredag 
 

• Arrangementer i 
magistratsafdelingerne 
og regionen med 

frivillighedsvinkel 
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9.   Eventuelt 
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BILAG 1: STRATEGI FOR ET STÆRKERE 

CIVILSAMFUND 
 



Børne- og Socialministeriet

OKTOBER 2017

Strategi for  
et stærkere  
civilsamfund
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Strategi for et stærkere civilsamfund 

Et stærkt civilsamfund udgør fundamentet for et samfund, som er kendetegnet ved frivillige fællesskaber, 
personligt ansvar og sammenhængskraft. Hver dag er civilsamfundet ramme om frivillige fællesskaber, 
hvor borgere mødes om en lang række forskellige formål. Det kan være idrætsaktiviteter, kulturaktiviteter, 
politiske forhold, socialt samvær, folkeoplysning eller aktiviteter i og for naturen.  
 
Civilsamfundet og den frivillige indsats har stor betydning for det danske samfund. Gennem frivillige ind-
satser og frivilligt engagement tager den enkelte et personligt ansvar, der kommer hele samfundet til go-
de og giver aktive medborgere. 
 

Når fx en ung studerende er frivillig i en lektiecafé, en forælder er frivillig leder eller træner i foreningslivet, 

en pensionist er frivillig skoleven til forskellige aktiviteter i en klasse eller en borger med et tidligere mis-

brug bruger egne erfaringer som frivillig til at hjælpe andre borgere med at komme ud af et misbrug, så 

udleves det personlige ansvar gennem frivillige indsatser og frivilligt engagement i civilsamfundet – og det 

bidrager til at binde samfundet sammen og styrke sammenhængskraften. Det sker i form af opbygning af 

sociale netværk og relationer mellem mennesker, ligesom det bidrager til, at borgerne opnår et større 

kendskab til, tolerance over for og samhørighed med hinanden samt et ansvar for fællesskabet.  
 
Når der skal findes løsninger på samfundets udfordringer, ser regeringen et stort potentiale i at nedbryde 
siloer mellem aktører i civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige. De offentlige indsatser giver den 
effektive og kvalificerede støtte, som borgerne har behov for. Frivillige fællesskaber og frivillige indsatser 
kan noget andet end de offentlige indsatser netop i kraft af, at indsatsen er båret af et frivilligt engage-
ment. Der er brug for en samlet indsats på tværs af sektorer, når samfundets udfordringer skal løses. 
Regeringen mener, at når den offentlige indsats, erhvervslivets og civilsamfundets ressourcer kobles og 
supplerer hinanden, opnår samfundet samlet set større kvalitet i opgaveløsningen til gavn for borgerne.  
 
Regeringen er optaget af at understøtte og videreudvikle civilsamfundets rammer og vilkår, så der er de 
bedste muligheder for at kunne tage et personligt ansvar og gøre en frivillig indsats til gavn for den enkel-
te og for samfundet.  
 
Med civilsamfundsstrategien er det regeringens klare ambition, at det skal være lettere at være frivillig i 
alle egne af landet. Den frivillige indsats skal ikke begrænses af unødigt bureaukrati. Regeringen ønsker, 
at flest mulige kræfter kan bruges til de frivillige indsatser, relationerne og det frivillige engagement, som 
netop bidrager til at løse samfundets udfordringer, styrke lokalsamfundene og skabe sammenhængskraft 
i samfundet. 

 
 
Civilsamfundet er i fokus for regeringen 

 
Regeringens mål om at styrke civilsamfundets rammer og udvikling samt danskernes mulighed for at tage 
et medansvar i samfundet fremgår af regeringsgrundlaget.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regeringen har et ambitiøst mål om, at flere udsatte grupper og mennesker med handicap, som ikke er 
en del af det arbejdende fællesskab, får bedre mulighed for at være aktive medborgere, der bidrager med 
de ressourcer, de har. Og derfor er det en ambition og en målsætning, som regeringen har besluttet at 
måle sit arbejde på. I de 10 mål for social mobilitet lyder det 10. mål derfor, som følger: ”Flere mennesker, 

Om den frivillige indsats i regeringsgrundlaget For et friere, rigere og 

mere trygt Danmark: 

 

”Vi har allerede taget initiativ til at styrke muligheden for at kunne levere en 

frivillig indsats i Danmark og vi vil også fremadrettet arbejde for, at der er de 

bedst mulige rammer for, at private organisationer og frivillige kan tage et 

medansvar.” 
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Det har regeringen gjort for at styrke civilsamfundet og frivillighed 

 
Regeringen har på flere områder gennemført initiativer, der skal sikre et stærkt civilsamfund. 
 
Lempeligere regler for frivilligt, ulønnet arbejde på dagpenge- og efterlønsområdet 
Timegrænsen for frivilligt, ulønnet arbejde blandt dagpenge- og efterlønsmodtagere øges permanent, så efterlønnere fremover 
kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde 15 timer om ugen uden at blive fradraget i deres ydelse. For dagpengemodtagere og 
modtagere af kompensation i seniorjobordningen bliver grænsen på 10 timer. Hidtil har grænsen været på fire timer. Ledige 
fleksjobbere og fleksydelsesmodtagere (efterløn for fleksjobbere) kan uden begrænsninger udføre frivilligt, ulønnet arbejde. 
 
Forsikring af frivillige i kommuner og regioner 
Kommuner og regioner har fået mulighed for at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring for borgere, der leverer en frivillig indsats i 
forbindelse med den kommunale eller regionale opgavevaretagelse, så de er dækket, hvis de kommer til skade eller påfører 
skade som en del af den frivillige indsats. 
 
Frivillighed i den kommunale opgavevaretagelse 
Fra januar 2018 kan kommuner som led i revisionen af Serviceloven tilbyde støtte etableret i samarbejde med frivillige sociale 
organisationer eller foreninger til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og perso-
ner, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. 
 
Dagtilbudsaftalen 
I aftalen indgår et initiativ om ”det åbne dagtilbud”, som går ud på, at dagtilbuddene som led i arbejdet med den pædagogiske 
læreplan skal overveje, hvordan lokalsamfundet i form af fx biblioteker, museer, idrætstilbud, plejehjem, erhvervsliv m.v. kan 
inddrages i dagtilbuddenes arbejde med henblik på at skabe stimulerende pædagogiske læringsmiljøer for børnene. Herud-
over er der som led i aftalen afsat midler til blandt andet inspirationsmaterialer, som skal beskrive gode eksempler på, hvordan 
dagtilbuddene kan inddrage lokalsamfundet.  
 
Endelig er der som led i dagtilbudsaftalen blevet afsat en pulje til ”forsøg med målrettede sociale indsatser”. Forsøgene skal 
primært fokusere på øget samarbejde mellem dagtilbuddene og hhv. sundhedsplejen og forældrene, men også mellem dagtil-
buddene og hhv. socialrådgivere og frivillige aktører. Der er afsat i alt 58 mio. kr. i 2017 og 2018 til puljen. 
 
Ny model for tildeling af udlodningsmidler 
Med den nye fordeling af udlodningsmidlerne får hovedorganisationer og foreninger et løft i og øget budgetsikkerhed for de 
faste driftstilskud, fx DIF, DGI og Dansk Ungdoms Fællesråd. Derudover giver aftalen øget budgetsikkerhed for midler til kultu-
relle formål, hestevæddeløbssporten samt selvejende institutioner på idrætsområdet, fx Team Danmark, Anti Doping Danmark 
og Sport Event Danmark. 
 

som står uden for arbejdsmarkedet, og som ikke er under uddannelse, skal være en del af den frivillige 
indsats.” 
 
Med Sammenhængsreformen har regeringen desuden et målrettet fokus på at styrke civilsamfundets 
rolle i velfærdssamfundet. Regeringen ønsker, at rammerne for samskabelse bliver styrket, så frivillige, 
brugere og pårørende i højere grad kan inddrages og tage medansvar. 
 
Udover civilsamfundsstrategien har regeringen derfor allerede taget en række initiativer, der styrker civil-
samfundets rammer og det frivillige initiativ i samfundet.  
 
Regeringen har fx taget initiativ til at samle de relevante landsdækkende idrætsorganisationer og andre 
relevante aktører på Marienborg i september 2017 med henblik på at drøfte, hvordan endnu flere bliver 
en aktiv del af idræts- og foreningslivet. Regeringen vil som opfølgning på mødet arbejde for, at der sker 
en fortsat udvikling på området.   
 
Af mere konkrete initiativer har regeringen blandt andet indgået en aftale med en række af Folketingets 
partier om en permanent forhøjelse af timegrænsen for frivilligt, ulønnet arbejde blandt dagpenge- og 
efterlønsmodtagere. Med aftalen bliver de tidligere kun 4 timer forhøjet, så det er muligt for dagpenge- 
eller efterlønsmodtageren at arbejde henholdsvis 10 og 15 timer frivilligt om ugen som fx frivillig jurist i 
retshjælpen eller som frivillig socialrådgiver på et krisecenter uden at blive trukket i ydelse. 
  
Regeringen har derudover givet kommuner og regioner mulighed for at tegne ulykkes- og ansvarsforsik-
ring for borgere, der leverer en frivillig indsats i forbindelse med den kommunale eller regionale opgave-
varetagelse. Det betyder, at fx en besøgsven på det kommunale plejehjem eller en lektiehjælper på det 
lokale bibliotek fremover kan yde en frivillig og nu forsikret indsats, hvis ulykken skulle ske – og det både 
styrker og udvider de lokale muligheder for samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet. Hertil 
kommer en række yderligere tiltag, jf. nedenstående boks.   
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Strategi med afsæt i civilsamfundets anbefalinger 
 
Regeringen ser et behov for samlet at se på, hvordan vi i de kommende år kan arbejde systematisk med 
at styrke civilsamfundets rammer og den frivillige indsats. For regeringen er det afgørende, at initiativer til 
at understøtte civilsamfundets rammer og udvikling netop tager afsæt i de problematikker og udfordringer, 
som civilsamfundet selv oplever og peger på. Derfor nedsatte regeringen en task force med repræsentan-
ter fra civilsamfundet, kommunerne, erhvervslivet og de faglige organisationer for at få deres input til civil-
samfundsstrategien.  
 
Task forcen har udarbejdet en række væsentlige anbefalinger til regeringens civilsamfundsstrategi, som 
blandt andet ser på, hvordan flere kan blive en del af frivillige fællesskaber, men også på de vilkår og 
rammer, der er for foreningernes og organisationernes arbejde. Anbefalingerne fremgår af bilag 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regeringen har ladet sig inspirere af task forcens vision i udformningen af civilsamfundsstrategien og 
omsat mange af task forcens anbefalinger til konkrete initiativer. Regeringen er også – ligesom task for-
cen – optaget af, at den lokale frivillige indsats får endnu stærkere rammer at virke under.  
 

 
Regeringens mål med civilsamfundsstrategien 

 
Deltagelse 
Mange borgere er aktive medborgere i hverdagen i deres lokalområde. En høj grad af deltagelse og 
mange sociale relationer er med til at sørge for, at det danske samfund er præget af tillid. 
 
Men der er store forskelle på deltagelsen blandt forskellige grupper i samfundet. En ny undersøgelse

1
 

viser, at 30 pct. af borgerne uden for arbejdsmarkedet
2
 er frivillige – og dermed en del af et frivilligt fæl-

lesskab. Det tilsvarende tal for den øvrige befolkningsgruppe er 42 pct. Der er således en stor gruppe 
borgere uden for arbejdsmarkedet, som ikke er en del af frivillige fællesskaber. Undersøgelsen viser der-
udover, at 41 pct. af borgerne uden for arbejdsmarkedet gerne ville være frivillige, hvis de blev opfordret 
til det. En undersøgelse fra SFI og TrygFonden viser et lignende billede: Grupperne udenfor arbejdsmar-
kedet har lavere deltagelse, men netop de frivillige fællesskaber i civilsamfundet udgør et stort potentiale 
for inklusion af socialt udsatte grupper og mennesker med handicap. Der er altså et stort potentiale her – 
både for det enkelte menneske og samfundet som helhed. 
 
Det er et centralt mål for regeringen, at flere bliver en del af de frivillige fællesskaber og foreningslivet, og 

                                                      
1
 Frivillighedsundersøgelsen 2017. Udarbejdet af Rambøll for Børne- og Socialministeriet. 

2
 Borgere uden for arbejdsmarkedet dækker i dette tilfælde borgere på kontanthjælpsydelser eller førtidspension. Dagpengemodta-

gere, studerende eller folkepensionister er ikke inkluderede.  

Regeringens task force 
 
Børne- og socialminister Mai Mercado og minister for offentlig innovation 
Sophie Løhde nedsatte d. 12. juni 2017 en task force med repræsentanter fra 
civilsamfundet, kommunerne, erhvervslivet og de faglige organisationer med 
det formål at få task forcens anbefalinger til regeringens kommende civilsam-
fundsstrategi, der er en del af Sammenhængsreformen. 
 
Medlemmer af task forcen: 

 Vibe Klarup, formand, Frivilligrådet  

 Mads Roke Clausen, direktør, Mødrehjælpen  

 Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL  

 Sara Krüger Falk, seniorchefkonsulent, DI   

 Hanna Line Jakobsen, Dansk Røde Kors  

 Ellen Bæk, næstformand, Landsforeningen for efterladte efter selvmord  

 Nille Skalts, direktør, Generøs og B Corp Danmark 

 Benny Andersen, forbundsformand, Socialpædagogerne 

 Kasper Sand Kjær, formand, DUF 

 Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær, Red Barnet 
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regeringen ønsker med civilsamfundsstrategien at understøtte dette i alle egne af landet. Alle bør have 
mulighed for at være med i frivillige fællesskaber. Fordi man i en periode – længere eller kortere – ikke er 
del af arbejdsfællesskabet bør det ikke være ensbetydende med, at man er ekskluderet fra frivillige fælle-
skaber. Inklusion og rammerne for inklusion skal understøttes, og det kræver en fælles indsats på tværs 
af sektorer: Regeringen ønsker at understøtte mulighederne for inklusion, og at de frivillige fællesskaber 
kan bidrage til målsætningen ved også at have fokus på, at borgere udenfor arbejdsfællesskabet bliver en 
del af den frivillige indsats. 
 
Samarbejde  
Regeringen har lanceret Sammenhængsreformen blandt andet ud fra et ønske om, at skabelsen af de 
fælles velfærdsydelser bliver mindre siloopdelt og mere kendetegnet ved samarbejde.  

 

Den offentlige sektor kan med fordel blive endnu bedre til at inddrage civilsamfundets kvaliteter i under-

støttelsen af borgernes velfærd som en del af de offentlige serviceydelser, hvor det giver mening. Rege-

ringen har derfor som mål, at strategien også skal understøtte Sammenhængsreformens målsætning om 

en ambitiøs og nytænkende offentlig sektor, der skal skabe bedre velfærd for borgerne gennem et bedre 

samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet. 

 

Initiativer i regeringens civilsamfundsstrategi 

For at indfri regeringens mål for en ny civilsamfundsstrategi om, at flere grupper uden for arbejdsmarke-
det får mulighed for at være en del af den frivillige indsats samt at skabe en ambitiøs og nytænkende 
offentlig sektor, vil regeringen iværksætte initiativer under følgende tre spor: 
 

1. Deltagelse og fællesskab for alle 
2. En infrastruktur, der støtter og udvikler 
3. Viden 

 
 

 

  Initiativer i regeringens strategi for et stærkere civil-
samfund 
 

Spor 1. Deltagelse og fællesskab for alle 

Initiativ 1: Strategiske partnerskaber mellem frivillige organisationer og kommuner 

Initiativ 2: Flere ressourcer til fælles løsninger 

Initiativ 3: Styrkelse af civilsamfundet i landdistrikterne 

Initiativ 4: Styrket integration gennem civilsamfundet 

 

Spor 2. En infrastruktur, der støtter og udvikler 

Initiativ 5: En mere enkel statslig støttestruktur på det frivillige sociale område 

Initiativ 6: Lokal innovation gennem frivillige foreninger  

Initiativ 7: Styrkelse af det lokale frivillige sociale arbejde 

Initiativ 8: Et nyt Frivilligråd 

Initiativ 9: Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde 

 

Spor 3. Viden 

Initiativ 10: Inklusion i frivillige organisationer  

Initiativ 11: Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner gennem uddannelse 

Initiativ 12: Solid viden om den frivillige sociale indsats 
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Spor 1. Deltagelse og fællesskab for alle 
 
Regeringen ønsker at styrke det frivillige arbejde og sikre, at alle har mulighed for at tage del i frivillige 
fællesskaber i alle egne af landet fx i frivillige sociale foreninger, i idrætsforeningerne og i kulturlivet. Re-
geringen har fx allerede taget initiativ til at samle de relevante landsdækkende idrætsorganisationer og 
andre relevante aktører til et møde på Marienborg med henblik på at drøfte, hvordan endnu flere borgere 
bliver aktive i idrætslivet – lige fra børn til seniorer.  
 
Det kræver en fælles og bred indsats at afhjælpe forskellige barrierer for at nå målet om, at udsatte grup-
per, nydanskere eller mennesker med handicap, som ikke er en del af det arbejdende fællesskab, i høje-
re grad får mulighed for at tage del i frivillige fællesskaber i civilsamfundet med de ressourcer, borgerne 
har. 
 
Der eksisterer allerede konkrete projekter, metoder og redskaber, som både har vist gode resultater i 
forhold til at inkludere udsatte grupper og sikre en bedre integration af nydanskere i frivillige fællesskaber 
og dermed styrke lokalsamfundene. Dem ønsker regeringen at videreføre. Men regeringen vil også videre 
end det for at sikre flere og nye veje til deltagelse og fællesskab for flere udsatte mennesker og menne-
sker med handicap, som ikke er en del af det arbejdende fællesskab. Det skal blandt andet ske gennem 
initiativer, der bidrager til samskabelse gennem bedre muligheder for en øget udveksling af idéer og lo-
gikker mellem den offentlige sektor, erhvervslivet og civilsamfundet. Samskabelse og samarbejdet på 
tværs af sektorer er et fokusområde i regeringens Sammenhængsreform, hvor civilsamfundsstrategien er 
et vigtigt element i arbejdet med at skabe en offentlig sektor, der tager udgangspunkt i borgernes, er-
hvervslivets og civilsamfundets behov. 
 
Regeringen vil derfor iværksætte følgende initiativer:  
 
Initiativ 1: Strategiske partnerskaber mellem frivillige organisationer og kommuner 
Regeringen ønsker at styrke koblingen mellem frivillige fællesskaber og den kommunale indsats til udsat-
te mennesker og mennesker med handicap. Det betyder, at civilsamfundets indsatser, hvor det er rele-
vant, i endnu højere grad skal spille sammen med de offentlige serviceydelser, så den frivillige indsats og 
den offentlige indsats supplerer hinanden med hver deres særlige bidrag til gavn for borgerne.  
 
Som det fremgår af Frivillighedsundersøgelsen 2017 vil borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, 
gerne være frivillige, hvis de bliver opfordret til det. Samtidig er sygdom og handicap den største barriere 
for at være en del af den frivillige indsats. Dertil kommer, at der i de senere år er sket en udvikling, hvor 
kommuner i langt større grad ser potentialet og muligheden i at samarbejde med frivillige og frivillige or-
ganisationer. Regeringen vil understøtte den udvikling, så kommuner og frivillige organisationer samar-
bejder om, at borgere uden for arbejdsfællesskabet i forlængelse af eller ved siden af den kommunale 
indsats kan hjælpes ind i frivillige fællesskaber. 
 
Fritidspas er et eksempel på et godt redskab til at overkomme barrierer for, at udsatte børn og unge kan 
gå til spejder, fodbold eller en anden fritidsaktivitet med deres kammerater – det sker typisk ved, at kom-
munen betaler kontingentet til fritidsaktiviteten i kombination med vejledning om kommunens fritidstilbud. 
Peer-to-peer ordninger, hvor den frivillige bruger sine egne livserfaringer til at hjælpe og støtte andre, er 
også en god metode til at få borgere uden for arbejdsmarkedet til at blive en del af frivillige fællesskaber. 
Dette er underbygget af Frivillighedsundersøgelsen 2017, som viser, at en større andel af borgere uden 
for arbejdsfællesskabet er engageret som frivillige i peer-to-peer-indsatser end borgere i den øvrige del af 
befolkningen. 
 
For at understøtte denne udvikling og få flere med i frivillige fællesskaber ønsker regeringen at afsætte 
midler til strategiske partnerskaber mellem kommuner og frivillige organisationer som fx en lokal frivillig 
social forening eller en idrætsforening. Frivillige sociale organisationer, fritids- og kulturforeninger, som 
bidrager til at skabe stærke lokale fællesskaber i lokalsamfundene, kan dermed i højere grad også sup-
plere den offentlige indsats og hjælpe borgere på vej til en stærkere tilknytning til lokalsamfundet og bli-
vende fællesskaber. Ligesom det kan bidrage til at regeringens målsætning om, at flere borgere bliver 
aktive i idrætslivet. 
 
Konkret skal de strategiske partnerskaber bidrage til udvikling af modeller og metoder til at understøtte, at 
udsatte børn, unge og voksne samt mennesker med handicap bliver hjulpet ind i frivillige fællesskaber i 
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forlængelse af eller ved siden af den offentlige indsats. Det kan fx være gennem en fritidspasordning for 
udsatte børn og unge, hvor den offentlige hjælp er kontingentstøtten og den frivillige indsats kan være 
fritidsvejledningen og det praktiske fx i forhold til transport til fritidsaktiviteten. Eller det kan være som led i 
en kommunal bostøtteindsats, at borgere bliver introduceret for frivillige indsatser, hvor borgerne kan 
bidrage med de ressourcer, de har.  
 
Det er dermed hensigten med partnerskaberne, at kommuner og frivillige organisationer sammen kan 
søge om projektstøtte til at udvikle modeller og metoder til at understøtte, at flere af ovennævnte grupper 
kan deltage som aktive medborgere med de ressourcer, de har.  
 
For at modne de strategiske partnerskaber og understøtte, at der udvikles, afprøves og forankres innova-
tive samarbejdsmodeller, vil regeringen også afsætte midler til at understøtte kommunerne og de frivillige 
foreninger og organisationer med rådgivning, metoder og kompetencer i at samarbejde, ligesom der af-
sættes midler til erfaringsindsamling og videndeling, som kan understøtte og udvikle de strategiske part-
nerskaber og bidrage til, at der iværksættes levedygtige projekter, som kan forankres efter projektperio-
den. 
 
Der afsættes i alt 24,1 mio. kr. hertil i perioden 2018-2021. 
 
Initiativ 2: Flere ressourcer til fælles løsninger 
Regeringen vil understøtte, at flere aktører kan bidrage til at løse samfundets udfordringer. Det kan fx 
være socialt orienterede virksomheder, der gerne vil bidrage i samarbejde med fx frivillige foreninger og 
organisationer, men som mangler et sted at søge samarbejdspartnere til indsatser med et fælles formål. 
Regeringen vil derfor afsætte midler til at etablere en digital social børs, hvor fx frivillige foreninger, orga-
nisationer, virksomheder, fonde og private kan matches til projekter med forskellige formål. 
 

Regeringen vil derudover understøtte digitale løsninger i den frivillige sektor ved at sikre forankringen af 

jobdatabasen til frivillige jobs på frivilligjob.dk. Det er ambitionen, at den sociale børs og frivilligjob.dk på 

sigt kan kobles i én digital platform. 
 
Der afsættes 1,4 hertil mio. kr. i 2018 og 2019. 

 

Initiativ 3: Styrkelse af civilsamfundet i landdistrikterne  

Regeringen vil sikre, at det frivillige initiativ og engagement er stærkt i alle egne af landet. Et stærkt for-

eningsliv og lokale kræfter har traditionelt spillet en stor rolle i udviklingen i landdistrikterne og bidraget til 

at skabe attraktive lokalmiljøer igennem eksempelvis idræts- og kulturtilbud. Det frivillige foreningsliv på 

landet er dog mange steder udfordret af fraflytning og faldende befolkningstal. Regeringen ønsker at un-

derstøtte levende lokale fællesskaber i og uden for det traditionelle foreningsliv, borgernes muligheder for 

at tage medansvar for egne og andres livsvilkår samt udviklingen af robuste lokalsamfund og fællesska-

ber. 

 

Der afsættes derfor midler til en ny særskilt projekttype under Landdistriktspuljen, hvis overordnede for-

mål er at støtte projekter, der kan fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosæt-

ning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund. Den nye projekttype 

skal give lokale frivillige aktører mulighed for at gennemføre projekter, der udfordrer traditionelle rammer 

for fællesskaber og dermed mobiliserer nye typer af frivillige og skaber nye former for deltagelse samt 

fællesskaber lokalt. Det kan yderligere være projekter, der samler et lokalsamfunds forskellige aktører til 

at skabe robuste og effektfulde løsninger på lokale udfordringer. 

 

Der afsættes i alt 4,0 mio. kr. hertil i 2021. 
 
Initiativ 4: Styrket integration gennem civilsamfundet 
Regeringen mener, at en vellykket integration blandt andet sker ved at tage et lands normer og værdier til 
sig. En af vejene til at sikre det kendskab sker gennem civilsamfundet, fordi det i sig selv står for nogle af 
de grundlæggende værdier ved det danske samfund: Det personlige ansvar og frivillige engagement. 
Regeringen ønsker derfor at sikre en bedre integration blandt nydanskere ved at styrke tilknytningen 
blandt nydanske børn og voksne til civilsamfundet og frivillige fællesskaber.  
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For at flest mulige sårbare børn og unge i udsatte boligområder får glæde af det fællesskab, netværk og 
gensidig tillid, som et aktivt foreningsliv medfører, vil regeringen afsætte midler til, at flere udsatte børn og 
unge får mulighed for at deltage i frivillige fællesskaber i det danske foreningsliv gennem DIF Get2Sport.  
 
Der afsættes i alt 16,0 mio. kr. hertil i perioden 2018-2021.  
 
 

Spor 2. En infrastruktur, der støtter og udvikler 
 

Regeringen ønsker, at det skal være let at være frivillig. Det drejer sig både om at understøtte stabile 

rammer og vilkår for de frivillige sociale foreninger og organisationer, ligesom det drejer sig om at sikre en 

stærk lokal og kvalificeret understøttelse af det frivillige initiativ og de frivillige indsatser. 

 

Derfor vil regeringen tage følgende initiativer: 

 

Initiativ 5: En mere enkel statslig støttestruktur på det frivillige sociale område 

Regeringen vil gøre det lettere at være frivillig og sikre, at flest mulige kræfter kanaliseres til de frivillige 

indsatser uden brug af unødige dokumentationskrav. Det skal den statslige støttestruktur på det frivillige 

sociale område understøtte.  

 

Regeringen vil derfor nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra den frivillige sociale sektor, KL, 

Finansministeriet samt Børne- og Socialministeriet, som skal foretage en analyse af, hvordan der kan 

sikres en statslig støttestruktur og puljeadministration på det frivillige sociale område, der understøtter 

sektoren uden unødig bureaukrati. Arbejdet skal blandt andet fokusere på, hvordan der sikres stabilitet og 

proportionalitet mellem krav i de offentlige bevillinger og foreningens eller bevillingens størrelse. Det er 

afgørende for regeringen, at relevante parter på området inddrages i analysen. Arbejdsgruppen skal af-

rapportere i løbet af 2018. 

 
Regeringen noterer sig derudover, at task forcen mener, at alle kommunernes § 18-midler bør anvendes 
til det lokale frivillige sociale arbejde med så få dokumentationskrav som muligt og hovedsageligt med et 
fokus på drift. En sådan uddeling af midlerne skal ifølge task forcen sikre en stabil lokal støtte af og poli-
tisk fokus på den frivillige sociale indsats. Regeringen bakker op om task forcens synspunkter på dette 
punkt. 
 

Initiativ 6: Lokal innovation gennem frivillige foreninger 

Den frivillige sektors innovationsevne bidrager til at udvikle nye velfærdsløsninger til gavn for blandt andre 

samfundets udsatte borgere og borgere med handicap. Regeringen vil afsætte midler til at understøtte 

kompetencer hos lokalt forankrede aktører på frivilligområdet til at omsætte og forankre innovative idéer 

til konkrete bæredygtige løsninger på sociale udfordringer. 

 

Initiativet er rettet mod lokale frivillige organisationer og foreninger, der skal understøttes i at oparbejde 

kapaciteten til at realisere konkrete idéer. Foreningerne støttes derfor i både at realisere den konkrete idé 

og gennemgå et udviklingsforløb for at oparbejde kompetencer til fremadrettet at omsætte og forankre 

innovative idéer. Initiativet sigter endvidere mod at sikre en lokalt forankret kapacitet til at understøtte 

foreningernes innovationsarbejde, fx i det lokale frivilligcenter. 

 

Regeringen vil endvidere afsætte midler til implementeringsstøtte for at sikre kompetencemæssig foran-

kring i foreningernes drift, som kan anvendes til at kvalificere og støtte fremtidige innovative processer og 

løsninger, både hos den primære organisation eller forening, der modtager støtte samt øvrige lokale frivil-

lige aktører.  

 

Der afsættes i alt 20,3 mio. kr. hertil i år 2020 og 2021. 

 

Initiativ 7: Styrkelse af det lokale frivillige sociale arbejde 

Regeringen vil styrke frivilligcentrenes arbejde som led i at sikre gode rammer for det frivillige initiativ og 

det lokale frivillige sociale arbejde. 
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Frivilligcentrene er centrale aktører i den frivillige sociale infrastruktur. En rapport udarbejdet af Rambøll 

for Børne- og Socialministeriet fra 2016 viser, at kvaliteten i frivilligcentrenes arbejde varierer meget rundt 

om i landet. I forlængelse af rapportens konklusioner er der udarbejdet nye tildelingskriterier til frivilligcen-

trene, som centrene skal leve op til for at få tildelt statslig grundfinansiering, og som skal sikre, at centre-

ne arbejder mere mål- og resultatorienteret. Regeringen vil i forlængelse heraf sikre et kvalitetsløft af 

frivilligcentrenes arbejde, så de fungerer som stærke lokale fyrtårne til at understøtte det frivillige sociale 

arbejde og foreningsliv. Derfor vil regeringen afsætte midler til at udvikle og implementere en kvalitetsmo-

del for frivilligcentrenes arbejde samt afsætte midler til at evaluere implementeringen af modellen.  

 

Regeringen vil desuden afsætte midler til at etablere to nye frivilligcentre for at nå målsætningen om, at 

der på sigt er frivilligcentre i alle landets kommuner, som kan understøtte og styrke det lokale foreningsliv 

og frivillige initiativ. Regeringen vil i tråd med etableringen af flere nye frivilligcentre afsætte midler til at 

sikre et stabilt støtteniveau af frivilligcentrene, så de kan fastholde deres nuværende aktivitetsniveau og 

understøttelse af den lokale frivillige sociale indsats.   

 

For at sætte fokus på frivilligheden rundt om i landet vil regeringen også videreføre den nationale frivillig-

dag, Frivillig Fredag, på en sådan måde, at begivenheden bliver tættere knyttet til den lokale frivillighed.  

 

Der afsættes i alt 14,7 mio. kr. hertil i perioden 2018-2021. 
 

Initiativ 8: Et nyt Frivilligråd 
Regeringen vil styrke Frivilligrådet, så rådet i sin rådgivning af regeringen og Folketinget om muligheder 
og tendenser i den frivillige sociale sektor, har en stærkere kobling til og afsæt i den frivillige sociale sek-
tor.  
 
For at styrke rådet foreslår regeringen derfor en ny udpegningsmodel, der sikrer, at rådet er bredere re-
præsenteret i det frivillige sociale felt. Derudover foreslår regeringen, at rådet skal have en tættere kob-
ling til de kommunale frivilligråd i form af løbende dialog, netværk og erfaringsudveksling, der kan bidrage 
til en rådgivning af regeringen og Folketinget. Koblingen skal også sikres ved, at rådet i dialog med kom-
muner og det lokale foreningsliv skal arbejde for, at flere kommuner etablerer lokale frivilligråd, der kan 
forstærke den lokale dialog og inddragelse af den frivillige sociale sektor i en kommunalpolitisk kontekst. 
 
Der afsættes i alt 3,5 mio. kr. hertil i perioden 2018-2021. 
 

Initiativ 9: Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde 
Regeringen vil kvalificere den lokale frivillige sociale indsats ved at sikre et kompetenceløft på det frivillige 
sociale område. Regeringen ønsker derfor at videreføre Uddannelsespuljen, hvor frivillige sociale for-
eninger tilbydes praksisnær og anvendelsesorienteret kompetenceudvikling og læring om nye redskaber, 
metoder og tendenser, som er meget efterspurgt i den frivillige sociale sektor. Derudover er frivillige soci-
ale iværksættere gennem initiativet sikret viden om, hvordan de kommer godt i gang med at etablere en 
forening eller omsætte nye idéer og projekter til virkelighed.  

 

Regeringen vil videreføre initiativet i en form, så der fremover sikres relevante kompetencetilbud i form af 

gratis kurser over hele landet med fokus på både brugerne på det sociale område og kapacitetsopbyg-

ning i frivillige sociale foreninger og organisationer. Som noget nyt skal lokale frivillige sociale foreninger 

kunne bestille gratis kurser, der vil blive afholdt tæt på foreningen, eksempelvis i det lokale frivilligcenter. 

 

Der afsættes i alt 26,5 mio. kr. hertil i perioden 2018-2021. 

 

 

Spor 3. Viden 
 

Regeringen vil sikre praksisnær viden om tendenser og udviklinger i den frivillige verden, som kan bidra-

ge til at kvalificere de frivillige indsatser og de initiativer, der sættes i værk fra centralt hold. Regeringen 

ønsker derfor at styrke vidensniveauet i foreningerne og på uddannelserne, især med tanke på potentialet 

for at inkludere flere i frivillige fællesskaber. 
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Regeringen vil styrke vidensgrundlaget gennem følgende initiativer: 

 

Initiativ 10: Inklusion i frivillige organisationer  

Regeringen vil understøtte, at de frivillige foreninger og organisationer bliver endnu bedre til at inddrage 

udsatte borgere og borgere med handicap som frivillige. Langt størstedelen af det frivillige engagement 

foregår i det traditionelle foreningsliv. For at indfri regeringens målsætning om øget deltagelse i frivillige 

fællesskaber blandt borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, mener regeringen derfor, at det er vig-

tigt at stille skarpt på foreningslivet. Deltagelse af borgere uden for arbejdsmarkedet stiller blandt andet 

krav til kompetencerne blandt ledelsen af de frivillige organisationer, som i forvejen er en særlig disciplin i 

forhold til at fastholde, motivere og koordinere den frivillige indsats.  

 

Regeringen vil derfor afsætte midler til at undersøge betydningen af de frivillige organisationers ledelse 

for at skabe øget deltagelse i den frivillige indsats blandt borgere uden for arbejdsfællesskabet. 

 

Der afsættes 0,7 mio. hertil kr. i 2018. 

 

Initiativ 11: Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner gennem uddannelse 

For at skabe mere samarbejde mellem frivillige og kommuner om sociale løsninger til gavn for udsatte 

borgere og borgere med handicap ønsker regeringen bedre kompetencer blandt frivillige og fagprofessio-

nelle i at samarbejde. Derfor vil regeringen undersøge muligheden for at styrke fagprofessionelles kom-

petencer i at samarbejde med den frivillige sektor gennem uddannelsesinstitutionerne. Undersøgelsen 

skal blandt andet afdække uddannelsesbehovet og efterspørgsel efter kurser eller fag, der skal handle 

om, hvordan frivillige og offentlige indsatser kan supplere hinanden. 

 

Der afsættes 0,5 mio. hertil i 2020. 

 

Initiativ 12: Solid viden om den frivillige sociale indsats 

Regeringen vil sikre et solidt fundament af viden om udviklingen og tendenser i den frivillige sociale ind-

sats, som både skal bruges til at udvikle, understøtte og rådgive de frivillige foreninger og indsatser, ud-

vikle rammerne for det og sikre mere viden om frivillighed på tværs af sektorer. Regeringen vil derfor af-

sætte midler til fortsat at monitorere udviklingen i den frivillige indsats blandt den danske befolkning, ten-

denser i den frivillige verden og i samspillet mellem frivillige sociale aktører og offentlige institutioner, som 

fx kommunerne. 

 

Der afsættes i alt 0,9 mio. kr. i perioden 2018-2021. 
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