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DAGSORDEN TIL MØDE I UDVALGET FOR 

FRIVILLIGHED OG SAMSKABELSE D. 19. 
DECEMBER 2017 

 



 

 

12. december 2017 

Side 1 af 2 
Dagsorden til møde i udvalget for frivillighed og samskabelse 
tirsdag d. 19. december 2017 

 

Mødet afholdes i FO-byen, i lokalet Stiften Lounge kl. 14.00-16.00. 

 

Dagsorden 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Pkt. 2. Temadrøftelse om Frivillighed og beskæftigelse 

Beskæftigelseschef for Aarhus Kommune, Vibeke Jensen rammesætter 

temadrøftelsen med en præsentation af beskæftigelsesforvaltningens 

arbejde med emnet.  

Derefter drøftes temaet i plenum med afsæt i præsentationen. 

 

Bilag 2A: Rammesætning af temadrøftelse om frivillighed og beskæftigelse 

 

Pkt. 3: Program for Frivillighovedstad 2018 med fokus på 

Åbningsceremonien 

Programmet for Frivillighovedstad 2018 præsenteres af sekretariatschef Maj 

Morgenstjerne med afsæt i årets tre store nedslag (Åbningen, Folkets møde 

og Afslutningen). Herefter udfoldes programmet for Åbningen, som foregår i 

uge 3 og afrundes med den officielle åbningsceremoni søndag d. 21. januar. 

 

Bilag 3A Program for Frivillighovedstad 2018 med fokus på Åbningen 

Bilag 3B Invitation til åbningsceremoni for Frivillighovedstad 2018 

 

Pkt. 4. Opsamling på advisory board møde 

Udvalgsnæstformand Torben Dreier orienterer om første møde i Advisory 

Board for Frivillighovedstad d. 26. oktober og fortæller om nogle af de input 

som boardet har givet til det videre arbejde. 

 

Bilag 4A: Opsamling på møde i Advisory Boardet for Frivillighovedstad 2018 

Bilag 4B: Persongalleri for Advisory Board for Frivillighovedstad 2018 

Bilag 4C: Kopi af opsamlende mail til Advisory Board for Frivillighovedstad 

2018 

  

Pkt. 5 Overdragelsesceremoni i Sligo 

Udvalgsmedlem Hans Skou fortæller om turen til Sligo, hvor der blev afholdt 

afslutningsceremoni for Frivillighovedstadsåret 2017 og 

overdragelsesceremoni af titlen til Aarhus.  

  

Pkt. 6 Frivillighed og erhvervslivet 

Udvalgsmedlem Bente Steffensen fra Erhverv Aarhus præsenterer oplæg til 

et styrket arbejde med frivillighed i erhvervslivet. Oplægget har særligt fokus 

på, hvordan frivillighed i erhvervslivet kan støtte internationalisering og 

vækst i Aarhus. 

FRIVILLIGHOVEDSTADS-

SEKRETARIATET 
Sundhed og Omsorg 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuset 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 41 85 50 61 

 

Direkte e-mail: 

kafja@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Jakob Flou Kristensen 
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Bilag 6A: Oplæg til styrket arbejde med frivillighed i erhvervslivet  

  

Pkt. 7 Års- og aktivitetsplan for udvalget og frivillighovedstadsåret 

Overblik over udvalgets kommende møder og aktiviteter i forbindelse med 

frivillighovedstadsåret. 

 

Bilag 7A: Års- og aktivitetshjul for udvalget og frivillighovedstadsåret  

 

Pkt. 8 Eventuelt 

Til orientering får udvalget invitation til samarbejde om Frivillighovedstad 

2018 sendt ud til alle borgmestre i Region Midtjylland fra borgmester Jacob 

Bundsgaard og Regionsrådsformand Bent Hansen.  

 

Satspuljeforliget er faldet på plads, hvilket bl.a. betyder en fordeling af midler 

til initiativer, der skal styrke civilsamfundet i Danmark i tråd med regeringens 

civilsamfundsstrategi (strategien blev præsenteret på sidste udvalgsmøde). 

De 12 initiativer til styrkelse af civilsamfundet præsenteret i bilaget.  

 

Bilag 8A: Invitation til borgmestre i Region Midtjylland 

Bilag 8B: Overblik over initiativer i satspuljeforliget vedrørende frivillighed.  

Side 3



2.   Temadrøftelse om frivillighed og beskæftigelse 
 

  

Side 4



 

 

|  

2 
BILAG: RAMMESÆTNING AF TEMADRØFTELSE 

OM FRIVILLIGHED OG BESKÆFTIGELSE 
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Side 1 af 1 
Bilag 2A: Rammesætning af temadrøftelse om frivillighed og 

beskæftigelse 

 
Temadrøftelsen præsenteres af beskæftigelseschef Vibeke Jensen ved 

deltagelse af rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Thomas Medom. 

 

Oplæg til temadrøftelsen: 

- Inden mødet har udvalgsmedlemmerne mulighed for at indsende 

spørgsmål som forberedelse til drøftelsen. 

- Beskæftigelseschef Vibeke Jensen indleder ved at rammesætte 

emnet og fortælle om beskæftigelsesstrategien og frivillighed 

- Herefter drøftelse i plenum. Formålet er, at udvalget får sat en politisk 

vision for arbejdet med frivillighed som en vej til beskæftigelse 

 

Fokuspunkter 

Følgende vinkler inddrages i drøftelsen og udgør grundlaget for de spørgsmål, 

der fremsendes som forberedelse til mødet: 

 

Frivillighed som kompetencegivende 

Frivilligt arbejde kan fremme beskæftigelsen, da det kan være 

kompetencegivende. Det kan være motiverende og sjovt at være i en relation 

med andre menneske, hvilket kan give frivillige de fornødne ressourcer til at 

indgå i nye sociale fællesskaber og på arbejdsmarkedet.  

 

Omvendt frivillighed – ledige som frivillige 

Frivillige opleves ofte som værende ressourcefulde, fordi de har overskud til 

at være der for andre mennesker. Dog kan det være væsentligt, at vende 

relationen i frivillighed om.  

 

Ved at se frivillighed som ressourcegivende og inkluderende, vendes 

forståelsen af, at frivillige alene er de, der allerede har, som giver til dem der 

ikke har.  

 

Fællesskab og brug af egne ressourcer kan give overskud og øget selvværd 

og derfor kan det være en idé, at se aktivt medborgerskab som en vej til 

arbejde, uddannelse, integration og fællesskaber. 

 

Udsatte borgere, borgere med et handicap eller borgere af anden etnisk 

herkomst kan således have stor glæde af at deltage i frivilligt arbejde.  

 

FRIVILLIGHOVEDSTADS-

SEKRETARIATET 
Sundhed og Omsorg 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuset 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 41 85 50 61 

 

Direkte e-mail: 

kafja@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Jakob Flou Kristensen 
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BILAG 1: PROGRAM FOR FRIVILLIGHOVEDSTAD 

2018 
 



Frivillig Aarhus 2018   –

EUROPÆISK 

FRIVILLIG 

HOVEDSTAD

Program

Aarhus 2018
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Frivillig Aarhus 2018   –

Program for Frivillighovedstad 2018

2

Programmet sammensættes efter samme principper som Aarhus Festuge og Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad, 
hvor Frivillighovedstadens sekretariat er ansvarlig for tre markeringer.

Den øvrige del af programmet laves i samarbejde med foreninger, organisationer og øvrige Aarhus og Region Midtjylland.

Frivillighovedstad 2018 events

Åbning – Folkemøde – En ny begyndelse

FEJRING/ANERKENDELSE/VIDEN

Der er allerede mange gode markeringer af den værdi, frivilligheden bidrager med i vores samfund – ildsjælepriser, sommerfester, Aarhus Takker og meget andet. Der 

laves en pulje, hvor store som små initiativer kan søge mindre beløb (5-15.000 kr.) til at lave en særlig gestus for deres egne frivillige. Hver af disse aktiviteter beskrives i 

programmet. Endvidere er der flere konferencer mm. i byen i løbet af året, som omhandler frivillighed, og der vil være videndeling på tværs af regionen og internationalt.

NYE VEJE TIL VELFÆRD

Aarhus kommune og Region Midtjylland afprøver en række initiativer i samarbejde med civile aktører, som skal skubbe til velfærden. Ligeledes arbejdes der med 

ambassadørkorps (jf. senere), hvor fx DGI kan udfordre måden, man arbejder med integration i idræt på nye måder. Derudover følges forskellige lokale borgerdrevne 

initiativer, der også udfordrer velfærdstanken på nye måder.
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Frivillig Aarhus 2018   –

Frivillighovedstad 2018 events

3

Aarhus 2018 – Europæisk Frivillighovedstad forestår tre aktiviteter i løbet 
af året, mens det øvrige program leveres i samarbejde med kommuner, 
region, organisationer og ildsjæle mm. 

ÅBNING

Januar 2018

Åbningen finder 

sted i uge 3 med 

særligt fokus på 

søndag d. 21. 

januar 2018 

FOLKETS 

MØDE

September 2018

22. – 23. september 2018. 

I forlængelse af 

inddragelsesprocessen i 

september er der etableret en 

styregruppe med deltagelse 

af Aarhus Universitet, FO 

Aarhus, DGI, Frivilligcentrene, 

Aarhus Ungdommens 

Fællesråd og Ældresagen. 

Flere af parterne har budt ind 

med ressourcer, og dato og 

steder er fastlagt. Der vil i 

nærmeste fremtid blive ansat 

en projektleder, som skal 

koordinere projektet frem til 

og med september.

EN NY

BEGYNDELSE

December 2018

International overdragelses-

ceremoni i starten af 

december 2018. Her vil 

frivillighovedstaden 

for 2020 blive udpeget, og 

titlen skal overdrages til næste 

frivillighovedstad i 2019. 

Læringen fra året som 

frivillighovedstad formidles 

bredt gennem en international 

konference (februar 2019)

2
0

1
8
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Frivillig Aarhus 2018   –

ÅBNINGEN

4

ÅBNING

Januar 2018

OPTAKSTUGEN

• Del dit fællesskab

• Aktiviteter i uge 3

• Mag. afdelinger

• Samarbejds-partnere

• Fællesskabs-suppe

• Aktiviteter der viser 

frivillighed i Aarhus og 

regionen

ÅBNINGS-

CERMONI

• Arv

• 21. januar 17-20

• HKH Mary

• Borgmester og formand

• CEV

• Regionsråds-formand

• Aarhus Jazz Orchestra

med kor

#DELDIT

FÆLLESSKAB

• Del dit fællesskab

• 21. januar 15-17

• Ridehuset

• Alle er velkomne

• Fællesskabs-suppe

• Foreninger er værter 

ved bordene

Målet er at engagere byen og regionen i at åbne fællesskaber så de bliver tilgængelige, socialt inkluderende og mangfoldige. 

Vi står på skuldrene af arv som foreningsdanmark og 2017, og vi eksperimenterer med samarbejde mellem kommunen, civilsamfund, erhvervsliv, ildsjæle, 
aktivister, pårørende, borgere og alle der vil deltage. 

Vejen til at lykkes er, at vi åbner og deler af vores fællesskaber og skaber platforme for deltagelse og aktiviteter.
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Frivillig Aarhus 2018   –

ÅBNINGEN

5

OPTAKTS-

UGEN

Uge 3

Frivillighed sættes 

dagsordenen i uge 

3.Magistratsafdelingerne 

byder ind i samarbejde med 

eksterne aktører, som alle 

viser og hylder fællesskaber. 

Som eksempel byder 

Sundhed og Omsorg ind med 

Genlyd Live, Fællesskabs-

suppe på lokalcentrene og 

fællesskabsaktiviteter på 

plejehjemmene.

#DELDIT

FÆLLESSKAB

21. januar 2018

Fejring af åbningen sker ved 

et fælles arrangement i 

Ridehuset samt en række 

satellit-arrangementer rundt i 

byen og Regionen. 

I Ridehuset kl. 15-17 d. 21. 

januar inviteres til et fælles 

måltid. Værterne ved bordene 

er foreninger, som hver 

repræsenterer et fællesskab. 

Foreningerne får en 

anderledes platform til at 

synliggøre sig selv på, og vi 

får spredt viden om 

fællesskaberne til 

aarhusianerne.

Eksisterende fællesskaber 

inviteres til at åbne og dele 

deres fællesskab 

Fællesskabet skabes omkring 

en suppe: Opskriften og 

krydderierne til en særlig 

fællesskabssuppe 

markedsføres og deles så 

bredt som muligt i ugen op til 

åbningen. Gennem foreninger, 

klubber, meninghedsråd, 

beboerudvalg, forældre-

bestyrelser mv inviteres 

udsatte, ældre, børn og 

forældre til at lave suppen og 

dele den med fællesskabet på 

åbningsdagen. 

ÅBNINGS-

CERMONI

21. januar 2018

Den officielle åbning 

finder sted søndag d. 21. 

januar kl. 18-20 i 

rådhushallen. Den 

officielle åbning vil have 

deltagelse af ca. 300 

Inviterede: medlemmer 

af 17.4 udvalget, 

samarbejdspartnere for 

FH218 (frivilligcentre, 

foreninger og mv.), 

medlemmer af Advisory

Board for FH2018, andre 

relevante nationale 

aktører. 

Åbningsceremonien 

afholdes i samarbejde 

med Aarhus Jazz 

Orchestra og en række 

frivilligkor, der indleder 

ceremonien. 

Deltagere: H.K.H 

Kronprinsesse Mary, 

Gabriella Civico fra CEV. 
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Frivillig Aarhus 2018   –

Fortællingen om Frivillighovedstad 2018

6

VISION

Titlen som Frivillighovedstad 

skal understøtte visionerne i 

fortællingen om Aarhus og 

medborgerskabspolitikken 

samt styrke rammerne for og 

samarbejdet omkring 

medborgerskab og frivillighed 

i Aarhus Kommune

AKTIVITETER/

EVENTS

Åbningsevent i Ridehuset og på 
Rådhuset samt 
satellitarrangementer i ugen op 
til og på dagen

Folkets Møde (folkemøde) i 
september

Afslutningskonference for 
Frivillighovedstadsåret

X antal frivillige arrangementer 
opslået på hjemmesiden

Etablering af et fælles frivilligråd 
i samarbejde med regionen 

KOMMUNIKATION 

UNDERSTØTTER

1. Frivillighovedstadens tre 
milepæle: 
Åbningens tre hovedaktiviteter
Folkets Møde
Afslutningen

2. Fejring, anerkendelse og viden

3. Initiativ/handling

PLATFORME

De centrale platforme er
www.frivillighovedstad.dk
Aarhus 2018 - Europæisk 
Frivillighovedstad (Facebook)

Strategi & handleplan for Sociale 
Medier

Presse strategi

Partneres 
kommunikationskanaler

Kommunikationen koordineres 
mellem magistratsafdelingerne 
af den centrale 
kommunikationsgruppe

MÅL

Anerkende og fejre de 

frivillige og deres indsats 

samt at afprøve nye veje til 

velfærd gennem frivillighed, 

medborgerskab og 

samskabelse

BUDSKAB

”Del dit fællesskab”
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BILAG 2: INVITATION TIL ÅBNINGSCEREMONI FOR 

FRIVILLIGHOVEDSTAD 2018 
 



Officiel åbning:

FRIVILLIG- 
HOVEDSTADEN 

2018
INVITATION

Det er med stor glæde, Aarhus Kommune inviterer  
til den officielle åbning af Aarhus som Europæisk 
Frivillighovedstad 2018.

Den 21. januar 2018  
kl. 18.00-20.00  
i Rådhussalen

Åbningseventen er startskuddet til fejringen af frivilligheden i hele 
2018 med taler af:
• H.K.H. Kronprinsesse Mary
• Borgmester Jacob Bundsgaard
• Gabriella Civico fra European Volunteer Centre
• Regionsrådsformand Anders Kühnau

Åbningen akkompagneres af Aarhus Jazz Orchestra sammen med et 
frivilligkor bestående af 100 frivillige. Undervejs byder vi på mad og 
drikke.

Vi glæder os til at se jer til åbningen og til at dele vores fællesskab i 
2018.

Venlig hilsen

Jacob Bundsgaard 
Borgmester

Tilmelding

Invitationen er personlig. Du kan 

tilmelde dig på: 
aarhus.dk/frivilligåbning

Sidste frist for tilmelding 
15. december 2017

Du vil modtage en bekræftelse på 
mail, som af sikkerhedshensyn
bedes medbragt og fremvist ved 
indgangen.

Ankomst skal ske i tidsrummet 
17.00 - 17.30. Det ikke er muligt at 
komme ind efter dette tidspunkt.

Dresscode: Smart casual

#DELDITFÆLLESKAB
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BILAG 1: OPSAMLING PÅ MØDE I ADVISORY 

BOARDET FOR FRIVILLIGHOVEDSTAD 2018 
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Side 1 af 2 
Bilag 4A: Opsamling på møde i Advisory Boardet for 
Frivillighovedstad 2018 
 

Torsdag d. 26. oktober blev første møde i Advisory Board for 

Frivillighovedstad 2018 afholdt med medlem af boardet og administrerende 

direktør for Realdania, Jesper Nygaard som vært.  

Udvalget for frivillighed og samskabelse var repræsenteret ved næstformand 

Torben Dreier samt repræsentanter fra frivillighovedstadssekretariatet.  

 

Dagsordenen for første møde, var en indledende præsentation af 

medlemmerne og deres fortællingen om, hvad de hver især ser som ’den 

brændende platform’ for frivillighed anno 2017.  

Derudover skulle advisory boardet berige en række temaer indeholdende 

problemstillinger, som er blevet identificeret gennem udvalgets arbejde.  

 

Centrale pointer fra advisory board møde 

På baggrund af boardets drøftelser, er en række af de centrale pointer samlet 

i citatform herunder: 

 

”Den største samfundsudfordring er evnen til at skabe fællesskaber for 

hinanden. Hvis vi skal lykkes med det, skal vi skabe et rum, hvor vi kan 

invitere hinanden ind og hvor fællesskabet kan opstå” 

 

”Vi skal passe på, at samskabelse ikke bliver et begreb og et redskab alene 

til brug for de allerede engagerede” 

 

”Vi skal huske dem der ikke er blevet spurgt og som ikke selv spørger, kan 

frivilligheden ikke bruges til at løfte folk ind i fællesskaber? 

 

Disse og flere input til både konkrete initiativer og mere generelle pointer 

indgår i det videre arbejde med Frivillighovedstad og i arbejdet med at blive 

konkrete i handlinger og aktiviteter.   

 

En pointe der eksempelvis blev bragt på banen af flere board-medlemmer, og 

som der var bred enighed om er vigtigheden af at skabe rum for fællesskaber. 

Det udgør nu en vigtig del af fortællingen for åbningen af Frivillighovedstad, 

hvor titlen er ’Del dit fællesskab’. 

 

Når vi samler Advisory Boardet igen, vil fokus være på, de handlinger og 

aktiviteter vi står overfor at sætte i gang for at understøtte realiseringen af 

Frivillighovedstad 2018.  

FRIVILLIGHOVEDSTADS-

SEKRETARIATET 
Sundhed og Omsorg 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuset 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 41 85 50 61 

 

Direkte e-mail: 

kafja@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Jakob Flou Kristensen 
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Boardets videre rolle og kommende møder  

I forhold til boardets videre rolle, ønsker frivillighovedstadssekretariatet at 

arbejde med, hvordan boardet får en aktiv stemme i frivillighedsdebatten. 

Advisory boardet er jo bl.a. nedsat med henblik på at sætte frivillighed og 

samskabelse på dagsordenen nationalt.  

Dette arbejdes der frem mod de kommende board-møder med i form af en 

række kronikker/debatoplæg, som har boardet eller dele af boardet som 

afsendere i løbet af 2018.  

Ved udvalgsmøderne forud for de enkelte board-møder bedes udvalget for 

frivillighed og samskabelse komme med forslag til, hvilke emner 

kronikker/debatoplæg kan tage op.    

  

Der skal i alt afholdes fire board-møder. De resterende tre møder afholdes i 

Aarhus og vi ser meget gerne, at udvalgsmedlemmerne deltager.  

Udvalget inviteres derfor til at deltage i de resterende tre møder, der afholdes: 

• Mandag d. 16. april kl. 14.00-16.00 i Aarhus  

• Mandag d. 24. september, kl. 13.30-15.30 i København 

• Mandag d. 25. marts 2019, kl. 14.30-15.30 (sted endnu ikke afklaret) 
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BILAG 2: PERSONGALLERI FOR ADVISORY BOARD 

FOR FRIVILLIGHOVEDSTAD 2018 
 



Præsentation af medlemmerne af Advisory 
Boardet for Frivillighovedstad 2018

Henrik er ansvarlig for Nordea-fondens daglige ledelse og strategi. Nordea- 
fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler fonden ca. 
500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, 
natur og kultur. Fonden uddeler også legater til studieophold i udlandet og 
tilbyder legatboliger til internationale kapaciteter.  

Henrik Lehmann Andersen, direktør for Nordea-fonden  

Helle arbejder primært med organiseringer af tværgående samarbejder 
mellem kommuner, regioner, civilsamfund og socialøkonomiske virksomheder 
i relation til sociale, sundhedsmæssige eller miljømæssige udfordringer. Hun 
har derfor kendskab til civilsamfundets mange former og roller i samfundet 
samt organisering og værdiskabelse i samarbejder med civilsamfund og 
frivillige. Derudover arbejder Helle med det nye styringsparadigme for 
offentlig styring – new public governance. Dette paradigme har bl.a. fokus på, 
hvordan borgere, civilsamfund og private virksomheder involveres i løsninger 
som ligeværdige partnere.  

Helle Hygum Espersen, forsker ved VIVE  

Jesper Nygård er adm. direktør i Realdania der er en fondslignende filantropisk 
forening med medlemsdemokrati. Alle, der ejer fast ejendom i Danmark, kan 
gratis være medlem af foreningen. Ved udgangen af oktober 2017 havde 
foreningen knap 149.000 medlemmer. Realdania støtter projekter, der skal øge 
livskvaliteten gennem det byggede miljø ved at bevare og udvikle det liv, der 
leves i og mellem husene i hele Danmark. Arbejdet i foreningen sker 
problemdrevet, hvilket giver mulighed for at agere som forandringsagent – som 
katalysator – og bidrage til løsning af samfundets mere strukturelle 
problemstillinger. Kort sagt, i Realdania tror man på, at sammen kan vi noget, 
vi ikke kan hver for sig. Realdania har siden år 2000 bidraget med mere end 17 
mia. kr. og har en egenkapital på godt 22 mia. kr. 

Jesper Nygård, adm. direktør for Realdania  
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Anders er direktør for Ungdommens Røde Kors, der er en frivillig social 
organisation. URK er født i Røde Kors og er en organisation af unge og for 
unge. Ungdommens Røde Kors skaber fællesskaber for ALLE slags børn og 
unge. Børn og unge er ikke alene centrum for URK’s indsatser – men med til 
at skabe dem. URK gør en dyd ud af, at fællesskaber kun bliver bedre af, at vi 
er sammen med nogen, der ikke ligner os selv.  

Anders Folmer Buhelt, direktør for Ungdommens Røde Kors  

Morten er administrerende direktør og olympisk generalsekretær for 
Danmarks Idrætsforbund. DIF er en organisation, der har eksisteret i mere 
end 100 år, og over årene er der kommet flere og flere specialforbund til, så 
DIF i dag består af 61 specialforbund, over 9.000 idrætsforeninger og mere 
end 1,9 millioner aktive medlemmer.  

Morten Mølholm Hansen, adm. direktør for DIF  

Anne-Marie er direktør for Tuborgfondet, der støtter foreninger og projekter, 
der er drevet af frivillige ildsjæle. Gennem årene har Tuborgfondet hjulpet 
dem, der går sammen om en sag. Tuborgfondet vil bringe civilsamfundet, 
erhvervslivet og det offentlige tættere sammen og skabe fundamentet for 
fremtidens fællesskaber, hvor alle der har lyst kan være med. Tuborgfondet 
bidrager jævnligt til en række større projekter, og modtager herudover mere 
end 2.500 ansøgninger om støtte til mindre initiativer hvert år. Tuborgfondet 
uddeler årligt omkring 30-35 millioner kroner.  

Anne-Marie Skov, direktør for Tuborgfondet  

Direktør Gurli Martinussen har det overordnede ansvar for TrygFonden og er 
medlem af TryghedsGruppens direktion. TrygFondens mission er at bidrage 
til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. Målet er at
øge trygheden i Danmark. De seneste år har TrygFonden anvendt 550 
millioner kroner om året på projekter inden for kerneområderne sikkerhed, 
sundhed og trivsel. Gurli deltager ikke i Advisory Boardets første møde, men 
deltager fremadrettet.  

Gurli Martinussen, direktør for TrygFonden  
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Steffen er stifter og daglig leder af Fundamentet, som er en organisation for 
sårbare, udsatte eller blot fortvivlede borgere i Aarhus, der søger ny hjælp og 
hurtigere resultater. Fundamentet er et forsøg på at nytænke de sociale 
indsatser, og er hjem for gratis behandlingsrum (psykologhjælp, fysioterapi, 
massage, m.m.), den alternative borgerservice under navnet “borgerhjælpen” 
og en række stærke forløb for udsatte unge. Derudover byder Fundamentet 
på aftenåbent, lektiehjælp, samtaler, fællesture, events, foredrag, omsorg, 
gældsrådgivning, m.m.  

Steffen Rasmussen, stifter af Fundamentet  

Søren er formand for DGI, der arbejder med at styrke de frivillige foreninger 
som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at 
fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI arbejder for at engagere 
flest mulige i idræt med foreningen som udgangspunkt.  

Søren Møller, formand for DGI 

Rasmus er velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, der er erhvervsorganisation 
og arbejdsgiverforening for servicebranchen, herunder mange virksomheder, 
foreninger og fonde, der levere en lang række ydelser og indsatser på 
velfærdsområdet.  Dansk Erhvervs vision at være den mest betydningsfulde 
politiske repræsentant og foretrukne rådgiver for erhvervslivet, herunder fokus 
på erhvervslivets rammevilkår og samspillet mellem erhvervsliv og velfærd. 
Rasmus kan dermed bl.a. bidrage med en erhvervsmæssig vinkel ind i 
Advisory Boardet. 

Rasmus Larsen Lindblom, velfærdspolitisk fagchef i Dansk Erhverv  

Laura er chef for Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er et selvejende 
landsdækkende kompetence- og udviklingscenter under Socialministeriet. 
CFSAs formål er at at fremme, understøtte og videreudvikle frivilligheden og 
formidle viden om civilsamfundet især på det sociale område.   
CFSA tilbyder rådgivning, kurser, organisationsudvikling og relevant redskaber 
til frivillige, nye, små og store foreninger og landsdækkende organisationer. 
Centret hjælper mange kommuner med samskabelse, og hvordan de udvikle et 
ligeværdigt samarbejdet med det lokale civilsamfund. Desuden følger og 
analyserer CFSA løbende udviklingen på frivilligområdet i Danmark og 
internationalt og udgiveren samlet frivilligrapport hvert andet år. Endeligt er 
CFSA i dialog med virksomheder, forskere, ministerier, fonde og 
uddannelsesinstitutioner, der efterspørger centrets brede viden fra både 
praksis og analyser. 

Laura Auken Larsen, centerchef i Center for Frivilligt Socialt Arbejde
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Vibe er formand for Frivilligrådet, der er et politikudviklende organ, som 
rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og
indsats i forhold til sociale udfordringer. Som strategisk rådgiver for regering 
og Folketing, er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer 
og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som 
velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør. Frivilligrådets 10 medlemmer er 
udpeget af børne- og socialministeren på baggrund af deres indsigt og 
interesse i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den 
velfærdspolitiske opgaveløsning.  

Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet  

Tinna er antropolog og adfærds- og system designer med speciale i udvikling 
af inkluderende processer, kulturer, organisationer og samfund, hvor 
mennesker og diversitet er drivkraften. 
Hun stiftede forandrings-organisationen Move the Elephant for Inclusiveness i 
2013 med det formål at gøre det nemt for praktikere at gøre det i deres arbejde 
og indflydelsessfære. Tinna er pioner af en innovativ metode baseret på 
adfærdsøkonomi kaldet Inclusion Nudges og medstifter af et globalt non-profit 
peer-to-peer initiativ af samme navn. Hun samarbejder med mennesker fra alle 
samfundslag og med private og offentlige organisationer, NGO'er, non-profit, 
sociale iværksættere og andre initiativtagere over hele verden. Hun er 
strategisk ’gender parity’ samarbejdspartner i FN. World Economic Forum har 
udnævnt Tinna Young Global Leader (2015-21), hvor hun også er co-chair for 
Global Future Council for Behavioural Science. 

Tinna C. Nielsen, stifter af Move the Elephant for Inclusiveness 
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BILAG 3: KOPI AF OPFØLGENDE MAIL TIL 

ADVISORY BOARD FOR FRIVILLIGHOVEDSTAD 

2018 
 



Bilag 4C: Kop af opfølgende mail til Advisory Board for Frivillighovedstad 2018 

Kære medlemmer af Advisory Board for Frivillighovedstad 2018 

På vegne af udvalget for frivillighed og samskabelse, vil jeg gerne takke for jeres deltagelse i første advisory 

board møde. På grund af en akut opstået politisk situation i KL, måtte jeg desværre melde afbud i sidste 

øjeblik. Jeg havde set frem til en god drøftelse med masser af gode og skarpe indspark fra jer til vores 

videre arbejde med Frivillighovedstad 2018. 

Udvalgsnæstformand Torben Dreier og teamet bag frivillighovedstaden har efterfølgende fortalt mig, at de 

oplevede et veloplagt og engageret board, som virkelig har givet os noget at arbejde med i det videre. 

Mange tak for det!  

Det vi bl.a. har taget med os videre er: 

• Samskabelse skal tænkes bredere end et begreb og et redskab alene til brug for de allerede 
engagerede 
 

• Fokus på dem der ikke er blevet spurgt og som ikke selv spørger. Find ud af hvordan frivilligheden 
bruges til at løfte ind i fællesskaber? 

 

• Den største samfundsudfordring er evnen til at skabe fællesskaber for hinanden. Hvis vi skal lykkes 
med det, skal vi skabe et rum, hvor vi kan invitere hinanden ind og hvor fællesskabet kan opstå. 

 
Disse og jeres andre gode input tager vi med i det videre arbejde, hvor vi nu står over for at skulle gøre 

frivillighovedstadsåret konkret i handlinger og aktiviteter.   

Når vi samler Advisory Boardet igen, vil fokus netop være på handlinger og aktiviteter, der kan understøtte 

realiseringen af Frivillighovedstad 2018.  

Datoer for kommende møder 

Vi vil gerne invitere jer til at deltage i alt fire board-møder. De resterende tre møder afholdes: 

• Mandag d. 16. april kl. 14.00-16.00 i Aarhus  
• Mandag d. 24. september, kl. 13.30-15.30 i Aarhus 
• Mandag d. 25. marts 2019, kl. 14.30-15.30 i Aarhus  
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Åbningsceremoni for Frivillighovedstad 2018 

Det vil glæde mig, hvis I også har mulighed for at deltage i åbningsceremonien for Frivillighovedstad 2018. 

Åbningsceremonien afholdes i Aarhus Rådhus, søndag d. 21. januar 2018 kl. 18.00-20.00 med H.K.H 

Kronprinsesse Marys deltagelse. Derfor må I gerne allerede nu sætte kryds i kalenderen. De officielle 

invitationer sendes ud senere.  

Afslutningsvist vil jeg igen takke jer mange gange for jeres gode indspark til vores arbejde med 

Frivillighovedstad 2018.  

Og så vil jeg se frem til, at vi ses til næste advisory board møde her i Aarhus til april.  

  

Med venlig hilsen 

Jacob Bundsgaard  

Borgmester  

 

D +45 8940 2100 E borgmester@aarhus.dk 

Aarhus Kommune  

Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C, T +45 8940 2000 

www.aarhus.dk 
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5.   Overdragelsescermoni i Sligo 
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6.   Frivillighed og erhvervslivet 
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BILAG: OPLÆG TIL STYRKET ARBEJDE MED 

FRIVILLIGHED I ERHVERVSLIVET 
 



 Side 1 
 

Bilag 6A: Oplæg til styrket arbejde med frivillighed i erhvervslivet 

 
v. udvalgsmedlem Bente Steffensen, direktør, Erhverv Aarhus/International Community 
 
Rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Aarhus gennem frivillighed, medborgerskab og 
samskabelse 
 
Erhverv Aarhus/International Community og Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune sætter i 2018 
sammen lys på, hvordan frivillighed i erhvervslivet understøtter internationalisering og vækst i Aarhus. 
 
Virksomheder og lokale netværk i Aarhus og Region Midt gør allerede en stor værdifuld frivillig indsats, når 
det gælder rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Aarhus. 
 
Eksempelvis har Executive Committee-virksomhederne i Erhverv Aarhus/International Community-regi 
bakket op om at internationalisere Aarhus siden 2008. Virksomhederne i Executive Committee betragter 
indsatsen og aktiviteterne i International Community som fundamentet for Aarhus’ internationale miljø og 
en væsentlig grund til at de nemmere kan rekruttere og fastholde internationale medarbejdere og deres 
familier. Executive Committee består af repræsentanter fra Arla, DuPont, Grundfos, Vestas, Aarhus 
universitet og Aarhus Kommune. 
 
Denne indsats er i sig selv værd at fejre og hædre gennem hele frivillighedsåret.  
 
Og den skal synliggøres - både i Aarhus, regionen og internationalt. 
 
Aarhus - en attraktiv job- og karrieredestination for udenlandske medarbejdere og deres familier. 
Erhverv Aarhus/International Community og Aarhus Kommune vil sammen med frivillige organisationer og 
netværk invitere til samarbejde om at opfylde ambitionen om, at Aarhus og regionen bliver blandt verdens 
mest attraktive job- og karrieredestinationer for internationale medarbejdere og deres familier. 
 
Flere virksomheder og nye dele af erhvervslivet skal opdage betydningen af den frivillige indsats og 
motiveres til at støtte det store potentiale, der ligger i frivilliges bidrag til at gøre Aarhus attraktiv for 
udenlandsk arbejdskraft. 
 
Virksomheder, netværk og organisationer skal opleve, at det er sjovt, nemt og tilgængeligt som frivillig at 
bidrage til internationaliseringen af Aarhus.  
 
Medarbejdere i udlandet, der overvejer at gøre karriere i Aarhus skal kende til de lokale netværk og vide, at 
virksomheder, frivillige borgere og Aarhus Kommune står parat til at hjælpe dem og deres familier, når de 
skal få et arbejdsliv og en hverdag i Aarhus til at fungere. 
  
Hvorfor 
Aarhus Byråd ønsker at internationalisere Aarhus yderligere i de kommende år for at styrke byens åbenhed, 
mangfoldighed og forståelse af nødvendigheden af mellemfolkelighed – og som middel til fremtidens vækst 
og velfærd.  
 

Aarhusianske virksomheder konkurrer på viden og evnen til at skabe nye produkter, 
serviceydelser og nye produktions- og forretningsmetoder. Den internationale konkurrence 
om talent og viden er hård. Aarhus skal derfor prioritere kampen om talenter højt og 
styrke byens omdømme som attraktiv job- og karriereby både nationalt og internationalt, 
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så virksomheder i Aarhusområdet sikres adgang til den nyeste viden og et tilstrækkeligt 
udbud af velkvalificeres arbejdskraft på alle niveauer.  

Aarhus Kommunes Erhvervsplan 2018 – 2019 
  

Den øgede globalisering med den medfølgende internationalisering stiller store krav til byers evne til at 
agere i en international hverdag. Erhvervslivet har internationalisering højt på dagsordenen ved 
rekruttering af internationale medarbejdere, erobring af nye eksportmarkeder, og når byens mange viden- 
og uddannelsesinstitutioner modtager et stigende antal internationale medarbejdere og studerende.  
 
Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad, har udvidet byens og byregionens europæiske bevidsthed. Med 
Kulturhovedstadsåret har Aarhus løftet barren for internationalt samarbejde. Det niveauspring i både 
kvantitet og kvalitet af de samarbejder og netværk som kulturhovedstadsprojektet har genereret, skal 
fastholdes og udbygges under Frivillighedsåret. 
 
Det skal ske med kultur, erhverv og medborgerskab som trækkraft, med Aarhus' internationale ry og 
aktuelle momentum som attraktiv og "livable" by. Aarhus har som en kommune, der er optaget af at skabe 
en god by for alle, behov for international inspiration til den fortsatte udvikling af byen fysisk og fagligt, 
ligesom vi har pligt til selv at bidrage til den internationale videndeling om udvikling af byers velfærd og 
vækst.   
 
Hvordan  
Der gøres allerede en stor indsats for at tage godt imod udenlandske medarbejdere og deres familier, der 
kommer til Aarhus. Men med en ambition om øget rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i 
Aarhus og regionen, skal der tænkes i nye baner og nye sammenhænge.  
 
Hvordan kan frivillige, virksomheder og kommunen sammen styrke modtagelse af nye udenlandske 
medarbejdere, deres ægtefælle og deres børn? Det at hele familien på et tidligt tidspunkt oplever at have 
et meningsfuldt liv i Aarhus er afgørende for lysten til at blive. 
 
Mange områder spiller sammen: jobbet, kolleger, skolen, vennerne, lokalområdet, kultur- og fritidslivet – 
og hele berøringsfladen med kommunen - har betydning for, at man hurtigt bliver en del af fællesskaberne, 
selv kan finde rundt og føler sig hjemme i Aarhus. 
 
I Frivillighedsåret vil Erhverv Aarhus/International Community og Borgmesterens Afdeling sammen med 
frivillige netværk og organisationer, resten af kommunen og øvrige samfundsaktører målrettet arbejde med 
at udfolde nye ideer og afprøve konkrete veje til, hvordan frivillighed, medborgerskab og samskabelse kan 
supplere det igangværende arbejde: 
 

• Hvor er de største udfordringer for udenlandske medarbejdere og deres familier i Aarhus? 
o Hvor er det svært og hvor går det godt? 
o Fortælle og dele de lærerige og inspirerende historier 
o Udforske problemfeltet - dataindsamling 
o Få flere perspektiver med – evt. gennem brugerrejser, interviews, observationer 
o Definere de fælles mål 

 

• Idegenerering, udvælgelse af idéer og prioritering 
o Udvikle konkrete forslag, initiativer og koncepter 
o Afprøve ”i det små” sammen med de involverede aktører for at få mere viden og konkrete 

erfaringer. 
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• De bedste idéer udvikles til hele koncepter, som afprøves i konkrete og realistiske sammenhænge 
o Beskrive koncepter, inkl. budget 
o Teste og afprøve 
o Videreudvikle og planlægge videre realisering, implementering og drift – eller lukke forslaget 

ned. 
 
Hvem 
Erhverv Aarhus/International Community arbejder målrettet på at fremme internationaliseringen gennem 
International Community, Repat in Denmark, Talent Attraction Denmark og en lang række andre indsatser 
og samarbejder med blandt andre Dansk-Tysk Handelskammer, British Chamber of Commerce, DI Global 
Talent samt Copenhagen Capacity og Work-Live-Stay. 
 
Erhverv Aarhus/International Community samarbejder med byens foreninger og sportsklubber omkring 
åben hus-arrangementer og har indtil videre skabt kontakt mellem 550 internationale tilflyttere og tæt på 
400 aarhusianske foreninger og klubber.  
 
Spouse Community Aarhus er et socialt og professionelt medlemsbaseret netværk, som er skabt for og af 
en gruppe internationale ægtefæller og medfølgende partnere, der alle har slået sig ned i Aarhus. Spouse 
Community Aarhus er en selvstændig del af International Community, som er organiseret af medlemmerne 
selv. Spouse Community Aarhus har en lang række sociale netværksarrangementer, der både er møntet på 
at udbygge det sociale netværk, men også det professionelle, samt diverse initiativer med formålet om at 
give tilbage til lokalsamfundet.   
 
Young international Professionals er et vigtigt parallelt spor som sammen med Studenterhus Aarhus 
primært har fokus på internationale unge og studerende i Aarhus. 

Med Expat Reception byder Aarhus Festuge, Aarhus Universitet, International Community og en 
sponsorvirksomhed hvert år udenlandske medarbejdere og internationale studerende velkommen til 
Aarhus ved en festlig begivenhed. 

 
Aarhus Kommune – som et led i internationaliseringsstrategien – ønsker en systematisk 
internationaliseringsindsats i alle magistratsafdelinger og vil optimere internationale touch points og 
services, herunder international skolegang. 
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7.   Års- og aktivitetsplan 
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7 BILAG: ÅRS- OG AKTIVITETSHJUL FOR UDVALGET 
 



 
Bilag 7.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 

19. december  

kl. 14.30 – 17.00  

Tema: Frivillighed og beskæftigelse (rådmand Thomas Medom deltager) 

Program for Frivillighovedstad 2018 med fokus på Åbningsceremoni 
Opfølgning på Advisory Board møde & overdragelsesceremoni i Sligo 
Frivillighed i erhvervslivet 

2018 

22. januar 

Kl. 14.30 – 17.00 

Opfølgning på åbningsceremoni d. 21. januar 

Folkets Møde 
Præsentation af magistratsafdelingernes strategi for arbejdet med Frivillighovedstad 

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 (Sidste udvalgsmøde) 
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Bilag 7.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 

• 15.-21. 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 
 

• KL’s Social og 
Sundhedspolitiske 

Forum 
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8.   Eventuelt 
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BILAG 1: INVITATION TIL BORGMESTRE I REGION 

MIDTJYLLAND 
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BILAG 2: INITIATIVER I SATSPULJEFORLIGET TIL 

UNDERSTØTTELSE AF CIVILSAMFUNDSSTRATEGIEN 
 



 

Bilag 8B: Overblik over initiativer i satspuljeforliget vedrørende 

frivillighed. 

 

De 12 initiativer i regeringens civilsamfundsstrategi som indgår i 

satspuljeforliget inden for socialområdet er: 

 

Initiativ 1: Strategiske partnerskaber mellem frivillige organisationer og 

kommuner 

Regeringen vil afsætte godt 24 millioner kroner til et styrket samarbejde 

mellem lokale civilsamfund og kommuner. Analysen er, at skal man hjælpe 

børn af socialt udsatte ind i foreningslivet, kræver det en sammenhængende 

og koordineret indsats mellem kommuner og civile aktører.  

 

Initiativ 2: Flere ressourcer til fælles løsninger 

Regeringen ønsker at etablere en digital børs, hvor kommercielle, 

socialøkonomiske og frivillige aktører kan blive matchet til at løse sociale 

opgaver i fællesskab. Det har man afsat 1,4 millioner kroner til. 

 

Initiativ 3: Styrkelse af civilsamfundet i landdistrikterne 

Man vil øremærke fire millioner kroner fra Landdistriktspuljen til at styrke de 

lokale civilsamfund i randområderne. 

 

Initiativ 4: Styrket integration gennem civilsamfundet 

Dansk Idrætsforbund får 16 millioner kroner i perioden 2018-21 til at fremme 

integration via projektet Get2Sport. 

 

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

område 

Regeringen vil lave et 360 graders eftersyn af de statslige rammevilkår for 

den frivillige sociale sektor. Målet er at gøre op med et system, som ofte 

bliver kritiseret for at være unødigt kortsigtet og bureaukratisk. 

 

Initiativ 6: Lokal innovation gennem frivillige foreninger 

Der er grøde i de små civilsamfund, og regeringen vil gerne styrke den bølge 

ved at afsætte godt 20 millioner kroner til projekter, der skal understøtte 

lokale foreningers innovationsarbejde. 

 

Initiativ 7: Styrkelse af det lokale frivillige sociale arbejde 

Regeringen vil løfte kvaliteten af frivilligcentrenes arbejde og afsætter 15 

millioner kroner til blandt andet at etablere to nye frivilligcentre for at sikre, at 

der er frivilligcentre i alle landets kommuner. 

 

Initiativ 8: Et nyt Frivilligråd 

Regeringen afsætter 3,5 millioner kroner i perioden 2018-21 til at styrke 

Frivilligrådet. Man lægger samtidig op til en ny udpegningsmodel, så 

organisationsdanmark får mere indflydelse på, hvem der sidder i rådet. 
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Initiativ 9: Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde 

Regeringen afsætter 26,5 millioner kroner til at videreføre 

Uddannelsespuljen til at sikre et kompetenceløft i den frivillige sociale sektor. 

Som noget nyt får frivillige sociale foreninger som et led i satsningen tilbudt 

gratis kurser. 

Det udspecificeres ikke, men ligger mellem linjerne, at den opgave kan 

lande hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 

 

Initiativ 10: Inklusion i frivillige organisationer 

Regeringen vil afsætte 700.000 kroner til at undersøge betydningen af de 

frivillige organisationers ledelse for at skabe øget deltagelse i den frivillige 

indsats blandt borgere uden for arbejdsfællesskabet. 

 

Initiativ 11: Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner gennem 

uddannelse 

Regeringen vil undersøge muligheden for at styrke fagprofessionelles 

kompetencer i at samarbejde med den frivillige sektor gennem 

uddannelsesinstitutionerne. 

Det afsætter man 500.000 kroner til i 2020. 

 

Initiativ 12: Solid viden om den frivillige sociale indsats 

Man afsætter 900.000 kroner til at indsamle data, viden og tendenser inden 

for den frivillige sociale indsats i 2020. 
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BILAG 3: INVITATION TIL INSPIRATIONSSEMINAR 

FOR FRIVILLIGCENTRE & KOMMUNER 
 



 

 

   
 
 

 
 

Europæisk Frivillighovedstad 2018 

Invitation til inspirationsseminar med oplæg og workshops om  
muligheder og perspektiver for frivilligcentre og kommuner 

 

Kom og bliv inspireret og deltag i udviklingsdialoger og erfaringsudveksling om 

- Hvilke muligheder rummer Frivillighovedstad 2018 for kommuner og frivilligcentre? 

- Erfaringerne fra Kulturby 2017 om organisering og motivering af "ad-hoc frivillige" 

- Hvordan kan vi synliggøre og fejre frivillighed og medborgerskab særligt i 2018? 

- Hvilke lokale initiativer, står som "Frivillige Fyrtårne", når vi ser på tværs af regionen? 

Dato:  Onsdag den 10. januar 2018  

Tid:    Kl. 09.00 – 12.30 

Sted: Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg (Konferencerum 1-2)

Deltagere: 

 1 repræsentant fra alle frivilligcentre i Region Midtjylland 

 1 kommunal leder/frivilligkonsulent/frivilligkoordinator fra alle kommuner i Region Midtjylland 

 Repræsentanter fra Aarhus Europæisk Frivillighovedstad 2018, Aarhus 2017 Europæisk Kulturho-

vedstad, Frise og Region Midtjylland 

          Program vedlagt 

  

 Tilmelding senest 3. januar 2017. Tilmelding skal ske via dette link til Plan2Learn: 

 https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=53140 

 

         Deltagelse er gratis. 

Baggrund: 

Aarhus Kommune er udpeget til Europæisk Frivillighovedstad 2018. Der er to overordnede formål forbun-

det med titlen: 

1. At fejre, synliggøre og anerkende al den frivillighed og medborgerskab, der udfolder sig over alt i 

Danmark, og som binder hverdagen sammen for mange, og det skaber fællesskaber  

2. At udvikle velfærden i et ligeværdigt samarbejde mellem myndigheder og borgere. At fremme dia-

logen om, hvordan borgere og myndigheder bedst muligt supplerer hinanden i den fortsatte udvik-

ling af fælles velfærd. 

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale omkring Europæisk Frivilligho-

vedstad 2018, der bl.a. fokuserer på at viderebringe erfaringerne fra samarbejdet med frivillige om Aarhus 

2017 Europæisk Kulturhovedstad og inspirere til samarbejde og udvikling på tværs af regionen.  

 

Tilgangen til afviklingen af Europæisk Frivillighovedstad 2018 er, at det skal være "en åben begivenhed". 

Alle som ønsker det, kan således benytte lejligheden til i løbet af 2018 at sætte særlig fokus på at fejre, 

anerkende og udvide frivillige fællesskaber samt afprøve nye muligheder for at udvikle velfærd, gennem 

samskabelse med frivillige og andre interessenter. 

 

 Spørgsmål kan rettes til Anders. K. Kristensen; Region Midtjylland (andkri@rm.dk / 51 27 07 40). 
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Program 
 

09.00 – 09.15 Velkomst og præsentationsrunde  

 

09.15 – 10.00 Oplæg om Europæisk Frivillighovedstad 2018  

 Hvad vil de sige at være Europæisk Frivillighovedstad 2018?   

 Muligheder og perspektiver for frivillige organisationer, frivillig-

centre, kommuner, region og andre interessenter?  

 Eksempler på udviklingsmuligheder og samarbejde på tværs af 

frivilligcenter, kommune og region. 

 Korte oplæg ved: 

 Henning Winther, Programleder Frivillighovedstad 2018,  

 Jakob Olesen, Region Midtjylland   

 Jens Bjerregaard, Ringkøbing-Skjern Kommune 

 

10.00 – 10.15 Erfaringer fra Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad 

 Susanne Hyldborg, fra "Rethinker-programmet", fortæller om de 

væsentlige erfaringer med frivilligprogrammet, fremtidsperspekti-

verne og mulighederne for inspiration og "idétyveri".  

 

10.15 – 10.30 Pause 

 

10.30 – 12.00 Workshops  

  

Del 1: Lokale fyrtårne og brændende platforme 

 Beskriv kort 1-2 lokale initiativer, skabt af frivillige, som er 

et "Frivillig Fyrtårn" i dit lokalområde 

 Beskriv jeres vigtigste udfordringer omkring frivillighed 

 

Del 2: Potentiale for udvikling, samarbejde og nye ideer 

 Hvordan kan vi se os selv ind i FH2018, og hvad kunne vi 

tænke os at fokusere på og være med til i 2018? 

 Hvordan fejrer, anerkender og synliggør vi frivillighed og 

medborgerskab? Kan vi gøre noget særligt i 2018? 

 Hvor ser vi potentialer for udvikling og samarbejde vedr. 

frivillighed og samskabelse? 

 Har vi idéer til lokale eller tværgående udviklingstiltag? 

 

Del 3: Hvad skal der til for at få det til at ske? 

 Hvad ser vi som de vigtigste succeskriterier for FH2018? 

 Hvad vil vi gerne sætte fokus på og arbejde videre med? 

 Eventuelle aftaler om tværgående initiativer? / lokale prø-

vehandlinger? 

    

12.00 – 12.30   Opsamling og afrunding 

 

12.30 – 13.00 Let frokost med mulighed for at netværke 
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