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Bilag 2.A – Konstituering af nyt udvalg  

 

På baggrund af det netop afholdte regional- og kommunalvalg konstitueres 

udvalget for frivillighed og samskabelse på ny. 

 

Udvalget for frivillighed og samskabelse er nedsat som et midlertidigt 

opgaveudvalg under Aarhus Byråd efter Styrelseslovens § 17, stk. 4. 

Jf. kommissorium for udvalget for frivillighed og samskabelse (se bilag 2.B) 

er udvalgets formål, at sætte den overordnede ramme og retning for arbejdet 

med at styrke frivillighed og samskabelse i Aarhus.  

 

Ny-udpegede medlemmer af udvalget 

Med Aarhus Byråds godkendelse af indstilling vedr. udpegninger til råd, 

nævn og bestyrelser m.v. d. 10. januar udpeges de syv pladser i udvalget til 

medlemmer af Aarhus Byråd.  

Byrådet besluttede at borgmesteren ikke længere er født medlem af 

udvalget, samt at Camilla Fabricius indtræder som formand for udvalget.  

 

I forhold til eksterne medlemmer af udvalget erstatter Anders Kühnau 

tidligere medlem Bent Hansen som ny regionrådsformand for Region 

Midtjylland. De øvrige eksterne medlemmer fastholdes. 

 

Oversigt over medlemmer af udvalget for frivillighed og samskabelse 

Udvalget består af følgende syv medlemmer af Aarhus Byråd: 

• Camilla Fabricius (S) som formand for udvalget 

• Jette Skive (DF) som medlem af udvalget 

• Steen Bording Andersen (S) som medlem af udvalget 

• Hans Skou som (V) medlem af udvalget 

• Jan Ravn Christensen (SF) som medlem af udvalget  

• Eva Borchorst Mejnertz (RV) som medlem af udvalget 

• Almaz Mengesha (LA) som medlem af udvalget 

 

Udvalget består af følgende seks eksterne medlemmer: 

• Torben Drejer, skoleleder for FO-Aarhus og repræsentant for 

foreningslivet som næstformand for udvalget 

• Anders Kühnau, regionsrådsformand for Region Midtjylland og 

repræsentant for kyst-til-kyst perspektivet som medlem af udvalget 

• Louise Gade, direktør for VIA Efter- og videreuddannelse og 

repræsentant for unge og uddannelserne som medlem af udvalget 

• Ole Vagn Christiansen, formand for LO Aarhus og repræsentant for 

fagbevægelsen som medlem af udvalget 

• Cecilie Hansen, formand for Aarhus Ungdommens Fællesråd og 

bestyrelsesformand for Red Barnet Ungdom og repræsentant for børn 

og ungeområdet som medlem af udvalget 

• Bente Steffensen, direktør for Erhverv Aarhus og repræsentant for 

erhvervslivet som medlem af udvalget 
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Bilag 2.B - Kommissorium for udvalget for frivillighed og 
samskabelse  

 

I det følgende beskrives det nærmere kommissorium for Udvalget for 

frivillighed og samskabelse, herunder udvalgets formål og opgaver, tidsplan 

for udvalgets arbejde og sammensætning. 

 

Formål og opgaver 

I forbindelse med at Aarhus er Europæisk Frivillighovedstad 2018, 

nedsættes dette udvalg som et midlertidigt opgaveudvalg under Aarhus 

Byråd efter Styrelseslovens § 17, stk. 4.  

 

Udvalgets formål er, at sætte den overordnede ramme og retning for 

arbejdet med at styrke frivillighed og samskabelse i Aarhus.  

Udvalgets arbejde skal understøtte følgende fire mål for Frivillighovedstad: 

• Anerkende og understøtte frivillighed på tværs i Aarhus 

• Skabe nye samarbejdsformer og rammer for, at endnu flere kan deltage 

og bidrage 

• Understøtte Aarhus fortællingen og målet om, at ”Aarhus skal være en 

god by for alle” – herunder at være en god by at være frivillig i 

• Koble frivillighed og samskabelse til innovationsindsatsen ”Nye Veje til 

Velfærd”  

De fire mål udvikles inden for fire overordnede spor for Frivillighovedstaden 

2018; Arv, Mangfoldighed, Samarbejde og Social Inklusion.  

 

Udvalget er retningsgivende for, hvordan der arbejdes med mål og spor på 

tværs af Aarhus Kommune og i et samarbejde med civilsamfund, frivillige 

foreninger og organisationer, erhvervs- kultur- uddannelses- og idrætsliv. 

 

Mere konkret kan udvalget komme med anbefalinger til projekter og 

initiativer inden for de fire temaer, der igangsættes med henblik på at 

understøtte målene.  

 

Arbejdsform og møder 

Udvalget for frivillighed og samskabelse er et opgaveudvalg, der, jf. 

Styringsudvalgets betænkning, skal give mulighed for at ”fordybe sig i et 

område og arbejde på tværs af traditionelle opdelinger i kommunen”.   

 

Udvalget vil i sit arbejde blive sekretariatsbetjent af sekretariatet for 

Frivillighovedstad 2018, der forankres i Sundhed og Omsorg.  

Sekretariatet sikrer, at udvalget modtager sparring fra samarbejdspartnere, 

fra et nationalt Advisory Board, fra Magistratsafdelingerne i Aarhus 

Kommune samt andre relevante aktører.  
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Direktørgruppen fungerer som styregruppe i forhold til den interne 

organisering i Aarhus Kommune og har en rådgivende funktion over for 

udvalget. Der udpeges ressourcepersoner fra hver magistratsafdeling til en 

ledelses- og en arbejdsgruppe, hvor Sundhed og Omsorg fungerer som 

tovholder. Udvalgets arbejde tilrettelægges af udvalget selv i samarbejde 

med sekretariatet for Frivillighovedstad 2018. 

 

Udvalget mødes som udgangspunkt 6 gange årligt. Møderne foregår i 

Aarhus Kommune og vil vare 2 til 3 timer. Udvalgsmedlemmerne vil desuden 

have mulighed for at deltage i forskellige arrangementer, eksempelvis 

omkring de projekter og initiativer, som udvalget kommer til at følge. 

 

Sammensætning 

Udvalget for frivillighed og samskabelse består af 7 byrådsmedlemmer samt 

6 eksterne medlemmer.  

Rådmanden for Sundhed og Omsorg er født medlem af udvalget.  

 

Med indstillingen udpeges følgende byrådsmedlemmer af udvalget: 

• Camilla Fabricius (S) som formand for udvalget 

• Jette Skive (DF) som medlem af udvalget 

• Steen Bording Andersen (S) som medlem af udvalget 

• Hans Skou som (V) medlem af udvalget 

• Jan Ravn Christensen (SF) som medlem af udvalget  

• Eva Borchorst Mejnertz (RV) som medlem af udvalget 

• Almaz Mengesha (LA) som medlem af udvalget 

 

Med indstillingen udpeges følgende eksterme medlemmer af udvalget: 

• Torben Drejer, skoleleder for FO-Aarhus og repræsentant for 

foreningslivet som næstformand for udvalget 

• Anders Kühnau, regionsrådsformand for Region Midtjylland og 

repræsentant for kyst-til-kyst perspektivet som medlem af udvalget 

• Louise Gade, direktør for VIA Efter- og videreuddannelse og 

repræsentant for unge og uddannelserne som medlem af udvalget 

• Ole Vagn Christiansen, formand for LO Aarhus og repræsentant for 

fagbevægelsen som medlem af udvalget 

• Cecilie Hansen, formand for Aarhus Ungdommens Fællesråd og 

bestyrelsesformand for Red Barnet Ungdom og repræsentant for børn 

og ungeområdet som medlem af udvalget 

• Bente Steffensen, direktør for Erhverv Aarhus og repræsentant for 

erhvervslivet som medlem af udvalget 

 

I tilfælde af stemmelighed i udvalget er formandens stemme 

udslagsgivende. 
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Periode 

Udvalget nedsættes ved godkendelsen af byrådsindstilling ”Indstilling om 

Aarhus som frivillighovedstad 2018” i maj 2017 og afslutter sit arbejde 31. 

marts 2019.    

 

I forbindelse med konstitueringen af et nyt byråd pr. 1. januar 2018 besættes 

udvalget på ny. Medmindre der opnås enighed om andet i Byrådet, udpeges 

medlemmerne af udvalget efter forholdstalsvalg jvf. styrelseslovens §26,  

Foruden det fødte medlem af udvalget udpeges således seks 

byrådsmedlemmer og seks eksterne medlemmer af udvalget. 

 

Udvalgets virke 

I det følgende beskrives udvalgets virke op til og under selve 

mødeafholdelsen. Udvalget kan, i takt med sit arbejde, tilpasse dette. 

 

Roller i og omkring udvalget, herunder: 

- Formanden og i hans forfald næstformanden er mødeleder og 

ansvarlig for mødets forløb. 

- Ved afbud fra eksterne medlemmer af udvalget (dvs. ikke-

byrådsmedlemmer) er det muligt at sende en suppleant. Dette 

meldes ind til udvalgssekretæren forud for mødet. Ved afbud fra 

byrådsmedlemmer kan den udpegede suppleant træde ind.  

Mødets forberedelse 

- Udvalgets mødeplan fremgår og opdateres i årshjulet, der er på 

dagsordenen for hvert møde. Udvalgsmedlemmerne kan til enhver 

tid komme med ønsker til temaer, der ønskes drøftet på kommende 

møder. 

- Dagsordener til udvalgsmøder udsendes senest 4 hverdage før 

udvalgsmødet. 

Udvalgsmødets afholdelse, herunder:  

- Udvalgsmøderne er som udgangspunkt åbne, og det er muligt at 

bede om foretræde for udvalget. 

- Udvalgsmøder afholdes som udgangspunkt på Aarhus Rådhus, med 

mulighed for afholdelse andre steder, hvis der er enighed herom.  
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Sundhed og Omsorgs arbejde med Frivillighovedstad 2018 

  

Sundhed og Omsorg vil bruge Frivillighovedsstadsåret som løftestang til at 

styrke og videreudvikle samarbejdet med aktive medborgere, frivillige og 

foreninger i Aarhus.  

 

Sundhed og Omsorg har afsat ressourcer årligt i 2017 og 2018, til at 

understøtte det konkrete arbejde med udvalgte udviklingsspor inden for 

Frivillighovedstadens fire temaer. 

 

Udviklingsspor 

Sundhed og Omsorg vil særligt sætte fokus på temaerne: Social Inklusion og 

samarbejde i 2018. Det er besluttet, at der skal arbejdes videre med 

følgende udviklingsspor i 2018: 

 

1. Styrket anerkendelse og samarbejde med frivillige foreninger, lokale 

aktører og aktive medborgere bl.a. via 

• Understøttelse af borgerdrevne initiativer >Frivilligkoordi-

natorerne som facilitatorer af samskabelsesinitiativer. 

• Flere samarbejder med lokale foreninger og organisationer 

mhp. at styrke forebyggelse og ensomhedsbekæmpelse 

• Gentænkning af samarbejdsaftaler med de større 

organisationer og foreninger herunder samskabelse af ny 

velfærd ift. komplekse udfordringer/målgrupper 

 

2. Styrke en frivillighedsparat kultur blandt ledere og medarbejdere 

herunder sikre at alle arbejdspladser har: 

• Viden om de frivilliges opgaver og kompetencer 

• Handlekompetencer ift. samarbejde med frivillige 

• Et sundt arbejdsmiljø i samarbejdet med frivillige 

 

3. Nedbryde barrierer og styrke rammebetingelserne for deltagelse  

• Implementering af ny rådsstruktur på plejehjem og 

lokalcentre og udbredelse af Genlydsprogrammet mhp. at få 

løftet flere ind i fællesskaberne  

• Øge tilgængeligheden til Sundheds- og Omsorgs faciliteter 

og lokaler fx på lokalcentrene.  

• Udfordre lovgivning og unødigt bureaukrati blandt andet via 

deltagelse i Frikommunenetværk.  

 

SUNDHED OG OMSORG 
Strategi og Udvikling 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

 

Direkte e-mail: 

Majmo@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Henriette Andersen 

Maj Morgenstjerne 
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Sundhed og Omsorg ønsker at sætte særligt fokus på, hvordan vi som by i 

endnu højere grad får inkluderet socialt sårbare ældre i fællesskaberne. Det 

kan være borgere, der er svære at nå ud til og som har svært ved at række 

ud efter andre som fx borgere med demens eller komplekse sygdomsforløb. 

Sundhed og Omsorg vil invitere ledere/medarbejdere, foreninger og andre 

relevante aktører ind til en samskabelsesproces, hvor vi sammen udvikler 

nye veje til flere fællesskaber for målgruppen.  

 

Hvordan arbejdes der videre 

Sundhed og Omsorg har nedsat en taskforce bestående af strategiske 

ledere, områdechefer, en medarbejderrepræsentant og repræsentanter fra 

Frivilligområdet. Taskforcen skal i et tæt samarbejde med 

Frivilligkoordinatorerne konkretisere, hvilke initiativer, der skal igangsættes 

indenfor ovennævnte udviklingsspor. Den 10. november skal direktionerne 

kvalificere initiativerne.  

 

Som led i at understøtte det videre arbejde med frivillighed og 

medborgerskab ændrer Frivilligkoordinatorerne rolle og funktion fra 

koordinerende til faciliterende. Frivilligkoordinatorerne gennemfører i 

efteråret 2017 Fællesskabere -en playmakeruddannelse, som er er et 

uddannelsesforløb udviklet af VIA og Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 

 

Forankring 

De enkelte initiativer og indsatser implementeres i et samarbejde med 

relevante aktører. TaskForce får - i et tæt samarbejde med 

Frivilligkoordinatorer og andre centrale aktører - til opgave at følge 

implementering tæt og sikre vidensdeling og spredning af lovende aktiviteter.  
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12. oktober 2017 

Side 1 af 1 

 
Frivillighovedstad 2018  
One-pager fra Teknik og Miljø 

 

I Teknik og Miljø er vi optaget af alle de medskabende og frivillige kræfter, 

der er i byen. Vi har ambition om at fremme skaberkulturen, gøre samska-

belse naturligt og understøtte en kulturforandring, hvor relationen mellem 

borgere og kommune langsomt, men sikkert gentænkes.  

 

Flere steder er vi gode til at tænke ’byen ind’, men der er også en fælles op-

levelse af, at vi kan blive endnu bedre og på den måde gøre byen og natur-

områderne endnu bedre til gavn for Aarhusianerne og byen generelt.  

 

Vi vil i 2018 gerne udvikle samarbejdet med målgrupper og tiltag i øvrige 

magistratsafdelinger, så vi skaber nye synergier og skaber meningsfulde 

løsninger til glæde for flest mulige aarhusianere.  

 

Mere konkret har vi i 2018 bl.a. fokus på: 

• Frivillige kræfter ift. lokal udvikling af friluftslivet og det grønne.  

Vi samarbejder med frivillige om etablering af bynatur, byhaver, re-

kreative stier i det åbne land samt kogræsserlaug og andre former 

for naturpleje. Vi opfordrer frivillige til at analysere deres lokalom-

råde med henblik på at samle viden og skabe nye muligheder for lo-

kal naturformidling. 

• Frivillige kræfter ift. ”Ren by”. 

Vi har har løbende fokus på frivillighed og inddrager frivillige på den 

gentænkte genbrugsstation REUSE. Fx arrangerer vi frivillige gratis 

workshops hver måned om praktisk genbrug for at sætte fokus på affald 

som en ressource. Vi understøtter også borgerdrevne initiativer såsom 

oprydning i egne kvarterer.  

• Frivillige kræfter ift. byens rum. 

Vi understøtter en udvikling, hvor Aarhus skabes nedefra, og hvor 

koblingen mellem byrum og folkeligt ejerskab udvikler Aarhus. By-

ens rum bliver katalysator for fællesskaber.  

• Midlertidige bylivsaktiviteter i de kommunale byudviklingsområder.  

Mange aktiviteter er direkte afhængige af frivillige kræfter, fx kabel-

banen, havnebadet, Dome of Visions, Rethink Activism-festivalen og 

Kulbroens venner. 

• Inddragende processer i byudviklingen.  

Vi tilrettelægger de borgerinddragende processer – såvel i de for-

melle høringer som tidligt i planlægningsprocesserne – i samarbejde 

med frivillige borgergrupper. Vi oplever, at aarhusianerne især mobi-

liserer deres frivillige kræfter, når de føler sig negativt påvirket af en 

konkret sag. Derfor er det visionen for 2018 at fremme det frivillige 

engagement i debatten, inden stemningen bliver negativ. 

• Styrket samarbejde med de etablerede frivillige organisationer – fx 

kommunens fællesråd og Danmarks Naturfredningsforening. 

 

TEKNIK OG MILJØ 
Center for Byens Anvendelse 

Aarhus Kommune 

CBA Medborgerskab 

Kalkværksvej 10 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 44 00 

Direkte telefon: 51 17 87 06 

 

Direkte e-mail: 

miec@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Mikkel Eskesen Christensen 
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5.   Temadrøftelse: Aarhus Kommunes samarbejde med frivillige foreninger 
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6.   Status på tværgående, regionalt samarbejde om Frivillighovedstad 2018  
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BILAG A: SAMARBEJDSAFTALE MELLEM AARHUS 

KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND OM 

FRIVILLIGHOVEDSTAD 2018 
 



 

 

 

 

Samarbejdsaftale om Europæisk Frivillighovedstad 2018 

 

Aftalt mellem 

 

Aarhus Kommune 

 

 

  

og  

 

Region Midtjylland 
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Formål 
Denne samarbejdsaftale beskriver en række områder, hvor Aarhus Kommune og Region 

Midtjylland ønsker at samarbejde omkring samspillet med frivillige og frivillige organisationer. 

Baggrunden er, at Aarhus Kommune har fået titlen som Europæisk Frivillighovedstad i 2018, og 

Region Midtjylland har støttet op omkring ansøgningen.  

Aarhus Kommune og Region Midtjylland deler en fælles dansk og kommunal/regional tradition for 

frivillighed og medborgerskab, og en intention om fortsat at udvikle og hylde denne tradition.  

Samarbejdet mellem kommuner, region og de mange frivillige borgere og organisationer omkring 

Europæisk Kulturhovedstad 2017 er et af de seneste eksempler på, hvordan traditionen fortsat 

lever og udvikles, og bl.a. erfaringerne og dynamikken herfra kan videreføres i nye sammenhænge.  

Der vurderes at være potentialer for udvikling, spredning af gode erfaringer og synergieffekter mv. 

ved også at samarbejde om Frivillighovedstad 2018 - med et "kyst til kyst perspektiv" på tværs af 

Region Midtjylland.  

Derfor ønsker parterne at indgå en samarbejdsaftale omkring forberedelsen og afviklingen af 

Europæisk Frivillighedshovedstad 2018.  

Samarbejdsområder   
Aarhus Kommune og Region Midtjylland har identificeret en række områder med potentiale for 

udvikling, samarbejde og erfaringsudveksling. Disse områder skitseres kort nedenfor under 5 spor, 

der udgør udgangspunktet for det videre samarbejde.  

1. Udviklingssamarbejde om frivillighed og medborgerskab inden for områder, hvor kommune 

og region har samarbejdsflader om borgerrettede kerneopgaver 

Region Midtjylland og Aarhus Kommune har hver især allerede fokus på – og mange erfaringer 

med - medborgerskab og samarbejdet med frivillige i forskellige sammenhænge i tilknytning til 

borgerrettede kerneopgaver. Der ønskes et lærings- og udviklingssamarbejde om frivillighed og 

medborgerskab inden for områder, hvor kommunen og regionen har samarbejdsflader om 

borgerrettede kerneopgaver.  

 

Det kan bl.a. være i forhold til sundhedsområdet og socialområdet med fokus på f.eks. civile 

aktørers involvering i sundhedsfremmende og forebyggende tilbud på borgernes præmisser, 

frivillighed som middel til at reducere ulighed i sundhed samt frivillige som støtter til sårbare 

grupper. Det kan også være i forhold til handicapområdet med fokus på f.eks. at fremme 

inkluderende miljøer, herunder mulighederne for deltagelse i foreningslivet, og understøtte at 

mennesker med handicap kan deltage som frivillige og aktive medborgere.  I tilknytning hertil 

kan fokus også rettes mod at fremme forskning vedr. frivillighed og de forebyggende effekter i 

forbindelse med frivillighed og medborgerskab. 

2. Viderebringe erfaringerne fra samarbejdet med frivillige om Aarhus 2017 Europæisk 

Kulturhovedstad  

Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad involverer mere end 10.000 mennesker fra hele 

regionen, hvoraf en stor del er frivillige. Samarbejdet om Europæisk Frivillighovedstad 2018 

sigter også mod at viderebringe de mange gode erfaringer med involvering af frivillige på 

kulturområdet i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad 2017 i det videre kulturarbejde 
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på tværs af Region Midtjylland. Dertil kommer, at nogle af erfaringerne og det store 

engagement fra involverede frivillige også vil kunne bringes i spil i forhold til andre kommunale 

og regionale ansvarsområder, som f.eks. sundhedsområdet, socialområdet, erhvervsområdet, 

kultur og turisme osv.  

 

3. Tiltrækning og anerkendelse af frivillige     

Kommuner, region og frivillige organisationer har en fælles interesse i at kunne tiltrække, 

inspirere og anerkende de mennesker, som påtager sig et ansvar som frivillig, og gøre det let at 

få viden om muligheder og behov inden for forskellige opgaveområder for de frivillige.   

Der kan f.eks. samarbejdes om at øge samspillet med videns- og uddannelsesinstitutioner og 

de kommunale frivillighedscentre med henblik på rekrutteringen af flere frivillige (inkl. 

studerende og personer der opholder sig midlertidigt i landet). Samtidigt kan der sættes øget 

fokus på at frivilligt arbejde kan fremme integration af indvandrere/flygtninge både på 

arbejdsmarkedet og i samfundet generelt. Der kan i øvrigt samarbejdes om konkrete tiltag der 

kan medvirke til at fejre og anerkende de frivilliges indsats. 

 

4. Kommunikation omkring ’Den danske model vedr. frivillighed’ og deling af værtsskab  

Foreningslivet og frivilligheden trækker tråde langt tilbage i Danmarks historie og danner 

grundlaget for den retning frivilligheden bevæger sig i dag. Med en dansk kommune som 

Europæiske Frivillighovedstad i 2018, er der historier at fortælle til resten af Europa. Titlen som 

europæisk Frivillighovedstad forventes at medføre en interesse fra resten af Europa i at besøge 

Aarhus og andre dele af Region Midtjylland og høre om erfaringerne vedr. samspillet med 

frivillige og frivillige organisationer. Aarhus Kommune og Region Midtjylland kan samarbejde 

om at fortælle historierne og dele værtsskabsopgaver ved besøg fra delegationer.  

  

5. Samarbejde om sekretariatsbetjeningen og udbredelse af kyst-til-kyst perspektiver 

Sekretariatet for Frivillighovedstad 2018 er organisatorisk forankret i Aarhus Kommune. Region 

Midtjylland understøtter, efter nærmere aftale, sekretariatet med personaleressourcer, 

kontakter og erfaringer fra samspillet med frivillige og frivillige organisationer.   

 

Økonomi 
Region Midtjylland forpligter sig til at afsætte/udlåne op til 1 årsværk til arbejdet i tilknytning til 
sekretariatet.  Derudover indbefatter samarbejdsaftalen som udgangspunkt ingen økonomiske 
forpligtelser mellem parterne. Såfremt der med afsæt i samarbejdsaftalen ønskes iværksat 
initiativer, som eventuelt kan medfinansieres kommunalt/regionalt, ansøges der særskilt om en 
bevilling med afsæt i en beskrivelse af det konkrete initiativ.    
 
 
           ___________________________                                ___________________________ 

             På vegne af Aarhus Kommune                              På vegne af Region Midtjylland  
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BILAG B: HENSIGTSERKLÆRING FRA AARHUS 

KOMMUNE OG RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 
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BILAG C: INVITATION TIL INSPIRATIONSSEMINAR 

OM FRIVILLIGHOVEDSTAD 2018 
 



 

 

   
 
 

 
 

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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7.   Opfølgning på åbningen af Frivillighovedstad 2018  
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8.   Års- og aktivitetsplan for udvalget og frivillighovedstadsåret 
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BILAG A: ÅRS- OG AKTIVITETSHJUL FOR 

UDVALGET 
 



 
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 

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 

Præsentation af magistratsafdelingernes strategi for arbejdet med Frivillighovedstad 
(Sundhed og Omsorg & Teknik og Miljø) 

Temadrøftelse om Aarhus Kommunes samarbejde med frivillige foreninger 
Status på regionalt samarbejde 

9. april  
Kl. 14.30 – 17.00 

Status på planlægning af folkemøde for frivillighed 
Temadrøftelse om frivillighed og uddannelse 
Perspektiver fra frivillige  

4. juni  
Kl. 14.30 – 17.00 

Frivillighed og beskæftigelse 
Perspektiver fra frivillige 

13. august  
Kl. 14.30 – 17.00 

 Perspektiver fra frivillige 

5. november 
Kl. 14.30 – 17.00 

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

 

 

 

2019 

14. januar Perspektiver fra frivillige 

11. marts (Sidste udvalgsmøde) 
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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 

• 14. januar: Gallafest for 
Frivilligheden i Aarhus 

•  
• 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 
 

• Oktober 2018: European 
week of cities and 

regions 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 
 

• Frivilligkonference for 
Kulturhovedstad Aarhus  

• 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 

 

Side 25



9.   Eventuelt 
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BILAG A: OPFØLGENDE MAIL EFTER 

ERHVERVSLIVETS NYTÅRSBRIEFING 2018 
 



Bilag 9A: Opfølgende mail efter erhvervslivets nytårsbriefing 2018 
 
 

  
  

Kære ________ 

  
Mange tak for din deltagelse i Nytårsbriefing 2018. Det glæder os, at du ville deltage, blive 
opdateret på Aarhus som den rette cocktail og forhåbentligt også fik netværket med nogle af 
de andre 600 deltagere. 
  
TV2 ØstJylland, Aarhus Stiftstidende og Jyllands-Posten dækkede arrangementet og Jyske Bank 
TV har lavet en reportage fra morgenen. Se mere her 

  
Her finder du Erhvervsplan 2018-2019  med de mere end 100 initiativer til at udvikle erhvervs- 
og rammebetingelserne i Aarhus. 
  
Du hørte om Destination Aarhus. Vil du kontaktes for at høre, om Destination AARhus er noget 
for din virksomhed, så skriv en mail til:  info@destinationaarhus.com 

  
Aarhus er Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Et par konkrete eksempler på, hvordan du kan 
involvere din virksomhed i frivilligt arbejde, er: 

• Internationalisering af Aarhus med modtagelse og fastholdelse af Expats og Repats. En 
række store virksomheder er allerede engageret. Se mere på International Community. 
Kontakt direktør Bente H. Steffensen på 
bente.steffensen@internationalcommunity.dk eller Tlf. 8612 7200 

• Frivilligcenter Aarhus arbejder med projektet ’Sammen om Aarhus’, hvor virksomheder 
kobles til frivillige sociale foreninger. Kontakt projektleder Josefine Bielefeldt Thørring 
på jbt@frivilligcenteraarhus.dk eller Tlf. 6072 9281 

SymfoBusiness er et tilbud fra Aarhus Symfoniorkester til at skabe partnerskab på tværs af 
symfoni, udvikling og erhverv. Skynd dig at se mere. 
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Læs mere om de to store sejlsports-events i Aarhus VM i sejlsport og Volvo Ocean Race, som er 
to af mange af de begivenheder, der finder sted i 2018. 
  
På City Brand Aarhus finder du frit tilgængeligt materiale i form af video, billeder og tekster til 
at brande Aarhus. 
  
I Årsmagasin 2018 finder du artikler om Aarhus som erhvervsby, hvor der også er interviews 
med flere af dem, som holdt oplæg på Nytårsbriefingen. 
  
Vi glæder os til forsat godt samarbejde i 2018 – et år med cocktails.  
Håber du vil være en god bartender ;-) 
  
Venlig hilsen  
  
Aarhus Kommune 
  

Business Aarhus  
Rådhuset 

8000 Aarhus C 

Tlf: 8940 2262 

business@aarhus.dk 

www.businessaarhus.dk 
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BILAG B: SAMARBEJDSAFTALE MELLEM 

FRIVILLIGHOVEDSTAD 2018 OG ABC FOR 

MENTAL SUNDHED OMKRING 

FRIVILLIGHOVEDSTAD 2018 
 



 

 

Samarbejdsaftale mellem Frivillighovedstadssekretariatet ved Aarhus Kommune 

og ABC for Mental Sundhed omkring Frivillighovedstad 2018 

 

I denne samarbejdsaftale beskrives rammerne for samarbejde mellem Frivillighovedstadssekretariatet ved 

Aarhus Kommune og ABC for Mental Sundhed.  

Fælles vision og budskab 

Aarhus Kommune og ABC for Mental Sundhed deler en fælles vision om, at styrke befolkningens mentale 

sundhed. I det arbejde ses frivillighed og medborgerskab som en vej til at indfri visionen. Engagement 

gennem frivillighed og medborgerskab fremmer fællesskaber og giver en følelse af mening i livet.  

I anledningen af Aarhus som Frivillighovedstad 2018 indgås et samarbejde om den fælles vision og en 

udbredelse af budskabet om, at frivillighed og medborgerskab styrker mental sundhed. I Aarhus Kommune 

forankres samarbejdet i frivillighovedstadssekretariatet. 

Samarbejdspunkter 

Frivillighovedstadssekretariatet ved Aarhus Kommune og ABC for Mental Sundhed har i samarbejde og med 

afsæt i den fælles vision udpeget en række områder, som udgør rammerne for det videre samarbejde om 

Frivillighovedstad 2018. Områderne beskrives i det følgende.   

• Frivillighovedstadens hovedevents – samarbejde om de tre hovedevents for Frivillighovedstad 2018 – 
åbningen, folkemøde for frivillighed og afslutningen med henblik på at udbrede det fælles budskab.  
  

• Fælles fortælling om budskabet - Et samarbejde om at udbrede det fælles budskab om hvorfor det er 

sundt at være frivillig gennem parternes respektive platforme. Eksempelvis gennem sociale medier, i 

sundhedsmagasinet Vital og i relevante præsentationer mv. 

 

• Samarbejde om ’Hvordan inviterer man til fællesskaber?’ – Udvikling af guidelines/værktøj til, hvordan 

man åbner op for eksisterende fællesskaber og inviterer andre ind. Bl.a. ved at inddrage best-practice 

eksempler på fællesskaber der er lykkedes med at åbne op og invitere ind. 

 

• Fælles fondsansøgning – samarbejde om konkrete prøvehandlinger skrives ind som et ’underprojekt’ i 

ABC for Mental Sundheds fondsansøgning.   

 
 

____________________________                            ____________________________     

                    Maj Morgenstjerne                                                                                Vibeke Koushede 

På vegne af Frivillighovedstadssekretariatet                                          På vegne af ABC for Mental Sundhed 

                  Ved Aarhus Kommune                                        
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