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1.   Godkendelse af dagsorden 

 24.05.2017 - Udvalget for frivillighed og samskabelses beslutning  

Godkendt. 
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2.   Velkomst v/Formanden og introduktion til medlemmer  

 

24.05.2017 - Udvalget for frivillighed og samskabelses beslutning  

Indledning og introduktion til Udvalgets arbejde. 

 

Hvert medlem præsenterede sig selv og gav en kort introduktion til visioner. 
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3.   Godkendelse af arbejdsgrundlag for Udvalget og nedsættelse af Advisory 

Board 

 

24.05.2017 - Udvalget for frivillighed og samskabelses beslutning  

Kommissoriet for udvalget tages til efterretning med en bemærkning om at 

tyngdepunktet skal flyttes fra Aarhus Kommune til Aarhus som by. Der kommer en 

tillægsbemærkning. 

 

Samarbejdsaftalen med Region Midtjylland sendes til udvalget. 

 

Advisory Board: 

Drøftet og godkendt – Med forslag om yderligere repræsentanter. 
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Bilag 3.A - 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 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. Udvalgets visioner og retning konkretiseres af Alliancen 

for frivillighed, der arbejder med at udvikle og igangsætte projekter, initiativer 

og arrangementer i et samarbejde mellem Alliancens aktører. 

 

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 Alliancen for 

Frivillighed, fra et nationalt Advisory Board, fra Magistratsafdelingerne i 

Aarhus Kommune samt andre relevante aktører.  

 

SUNDHED OG OMSORG 
Strategi og Udvikling 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 41 85 50 61 

 

Direkte e-mail: 

kafja@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Jakob Flou Kristensen 
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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.  

Den siddende borgmester og rådmand for Sundhed og Omsorg er fødte 

medlemmer af udvalget.  

 

Med godkendelsen af indstillingen vælger Byrådet at afvige fra 

forholdstalsvalgmåden og udpege de i kommissoriet beskrevne medlemmer.  

 

Med indstillingen udpeges følgende byrådsmedlemmer af udvalget: 

 Jacob Bundsgaard (S) som formand for udvalget 

 Jette Skive (DF) som medlem af udvalget 

 Marc Perera (K) som medlem af udvalget 

 Hans Skou som (V) medlem af udvalget 

 Peter Hegner (EL) som medlem af udvalget 

 Rabih Azad-Ahmad (RV) som medlem af udvalget 

 Anne Nygaard (RV) 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 

 Louise Gade, direktør for VIA Efter- og videreuddannelse og 

repræsentant for unge og uddannelserne som medlem af udvalget 

 Bent Hansen, regionsrådsformand for Region Midtjylland og 

repræsentant for kyst-til-kyst perspektivet 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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I tilfælde af stemmelighed i udvalget er formandens stemme 

udslagsgivende. 

 

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 de to fødte medlemmer af udvalget udpeges således fem 

byrådsmedlemmer og fem 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. 

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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Bilag 3.B - Nedsættelse af advisory board til Europæisk 

Frivillighovedstad 2018 

 

Udvalget for Frivillighed og Samskabelse vil løbende modtage sparring og 

rådgivning til sit arbejde fra et udpeget advisory board. advisory boardet 

sammensættes af meningsdannere og stemmer, forskere og repræsentanter 

for fonde, der på forskelligvis beskæftiger sig med frivillighed og 

medborgerskab. 

 

Udvalget skal drøfte;  

- hvilken rolle advisory boardet skal have i det videre arbejde  

- Forslag til medlemskab af advisory boardet  

 

Oplæg til advisory boardets rolle  

Advisory boardets primære rolle er, at give rådgivning og sparring til 

Udvalget for Frivillighed og Samskabelse.  

Boardet har ikke beslutningskompetence i forhold til beslutninger, der skal 

træffes i forbindelse med udvalgets arbejde, men skal understøtte udvalgets 

arbejde og bidrage med nuanceret viden og støtte fremdrift.  

 

Udvalget kan eksempelvis udpege særlige problemstillinger eller 

udfordringer, som det ønskes, at advisory boardet tager op. Sekretariatet vil 

herefter sikre, at advisory boardet får mulighed for at drøfte dette. 

Sekretariatet vil bistå med, at advisory boardet inddrages på forskelligvis og i 

forskellige sammenhænge. Eksempelvis afholdes et ’Live Advisory Board’ 

møde i anledning af Folkemødet på Bornholm i 2017. Som udgangspunkt 

mødes advisory boardet to gange i løbet af frivillighovedstadsåret. 

 

Advisory boardet vil typisk diskutere principelle problemstillinger. Men det 

kan også agere debatskabende og tage en problemstilling op til diskussion 

bredt inden for området frivillighed og samskabelse.  

 

Oplæg til medlemmer af Advisory Board: 

I det følgende oplistes en række mulige medlemmer af Advisory Board med 

en kort baggrund om hvert mulige medlem. Det anbefales, at udvalget stiller 

forslag til 8-10 medlemmer af Advisory Board. 

 

Medlem udpeget af Frivilligrådet i Danmark 

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver Folketinget om den 

frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet har til 

formål at bidrage til den offentlige debat og skabe opmærksomhed om 

frivillige sociale indsatser og dennes udfordringer. 

Laura Auken Larsen, leder af Center for Frivilligt Socialt Arbejde 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er det nationale udviklings-, kompetence- 

og videnscenter for frivillighed på velfærdsområdet i Danmark. Centeret 
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styrker og udvikler frivilligheden, det aktive medborgerskab og 

civilsamfundet. 

Henrik Lehmann Andersen, direktør for Nordea Fonden  

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. De støtter 

projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. 

Nordea-fonden uddeler årligt ca. en halv milliard kroner til organisationer, 

foreninger og ildsjæle, som vil skabe gode liv for andre i Danmark. 

Helle Hygum, forsker ved KORA        

Interesserer sig for kommuners og regioners samarbejde med civilsamfund 

og socialøkonomiske virksomheder og arbejder med samskabelse, 

partnerskaber, socialt entreprenørskab, social innovation, borgerinddragelse 

og frivillighed.  

Søren Møller, formand for DGI 

DGI arbejder for at styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med 

vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets 

folkeoplysende kvaliteter. I dag tæller DGI flere end 6.300 foreninger og 

100.000 frivillige ildsjæle. 
Anders Folmer Buhelt, direktør for Ungdommens Røde Kors  

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære 

ungdomsorganisation og har over 5.000 engagerede, unge frivillige der 

hjælper udsatte børn og unge verden over.  

Morten Mølholm Hansen, direktør for DIF 

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-familien i dag består af 

61 specialforbund, over 9.000 idrætsforeninger og mere end 1,9 millioner 

aktive medlemmer. 

Anne-Marie Skov, direktør for Tuborgfondet 

Tuborgfondet udvikler fællesskaber og fokuserer særligt på at styrke unges 

deltagelse og engagement i samfundet. 

Lizette Risgaard, formand for LO 

FO er paraplyorganisation for 18 fagforbund og repræsenterer herigennem 

over 1,1 millioner medlemmer i Danmark.  
Martin Thim, World Perfect 

Foruden at være stifter af World Perfect, har Martin Thimm bl.a. startet 

planerne for at udvikle Kulbroen i Aarhus og arbejder med byudvikling og 

bæredygtighed 

Gurli Martinussen, direktør for Trygfonden 

TrygFonden fokuserer på udviklingen af tryghedsskabende projekter inden 

for tre kerneområder, som er vigtige for trygheden for den enkelte borger og 

for samfundet. 

Jesper Nygård, direktør for Realdania 

Realdania er en forening der arbejder for at skabe livskvalitet for alle 

gennem det byggede miljø. Realdania støtter projekter, der skal øge 

livskvaliteten ved at bevare og udvikle det liv, der leves i og mellem husene i 

hele Danmark. 
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Programleder Henning Winther præsenterede organiseringen af frivillighovedstad 

2018 samt et oplæg til proces og aktiviteter frem mod 2018 

 

Oplægget blev drøftet og taget til efterretning 
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Bilag 4.A - Baggrundsnotat om Aarhus som Europæisk 
Frivillighovedstad 2018 
 
Baggrund om titlen 
Titlen som Europæisk Frivillighovedstad er siden 2013 blevet uddelt af 
European Volunteer Centre (CEV). CEV er en paraplyinteresseorganisation 
for frivilligcentre placeret i Bruxelles og støttet af Europa-Kommissionen.  
Organisationen arbejder for at styrke og understøtte frivillighed i Europa og 
repræsenterer omkring 80 nationale og regionale frivilligcentre rundt 
omkring i Europa. I Danmark er Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) og 
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) medlem.  
 
CEV uddeler årligt titlen som Europæisk Frivillighovedstad for at fremme 
fokus på værdien af frivillighed. Titlen uddeles til en kommune i Europa, der 
gør en særlig indsats for at understøtte og anerkende frivilligheden. I 
forbindelse med kåringen nedsættes en jury bestående af bl.a. 
repræsentanter for Europa Parlamentet, Europa-Kommissionen og 
Europarådet.  
Tidligere vindere af titlen er Barcelona (2014), Lissabon (2015), London 
(2016) og i 2017 den irske by Sligo. 
 
Erfaringerne fra tidligere vindere 
Effekterne af at have været Frivillighovedstad har været gode. Eksempelvis 
har titlen været drivkraft i at Barcelona har udviklet en strategi for hele 
byen, der styrker rammerne frivillighed og medborgerskab i et 
forpligtigende fællesskab mellem byråd, offentlige organisationer, 
civilsamfundet og borgere med henblik på at løse en række sociale 
udfordringer som fx fattigdom, hjemløshed, ensomhed og ulighed.  
 
I Lissabon har Frivillighovedstaden mobiliseret byens borgere i stor stil 
gennem åbne seminarer, konferencer og workshops, hvilket medførte, at 
antallet af registrerede frivillige steg 47 %, og antallet af 
frivilligorganisationer steg med 28%.  
 
I London har man haft fokus på, hvordan byen kan omfavne nye former for 
frivillighed, hvor borgere hurtigt og nemt kan engagere sig fra dag-til-dag. 
Det har bl.a. medført udviklingen af en ’speed volunteering app’.  
 
De tidligere vindere har altså brugt titlen på forskelligvis. Hvordan 
rammerne og retningen for titlen som Europæisk Frivillighovedstad 
udfyldes er således i høj grad op til byen selv, og det er bl.a. udvalgets 
opgave at sætte denne ramme og retning.  
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Baggrund for Aarhus Kommunes ansøgning 
Byrådet i Aarhus Kommune besluttede d. 22. juni 2016, at ansøge om titlen 
som Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Ansøgningen blev derefter sendt 
afsted 1. juli.  
Op til ansøgningen modtog Aarhus Kommune en lang række 
støtteerklæringer med opbakning til ansøgningen, lige fra lokale aktører 
som Sager der Samler og Den Gamle By til nationale aktører som Dansk 
Flygtningehjælp og Social- og Indenrigsministeren.  
Torsdag d. 13. oktober blev ansøgningen præsenteret foran juryen ved en 
konference i Bruxelles og efterfølgende blev Aarhus udpeget som vinder i 
London d. 5. december 2016. 
 
Under titlen ’RETHINK welfare through Voluntarism and Social Action’ 
ansøgte Aarhus med et fokus på, hvordan vi kan udfordre og gentænke de 
traditionelle roller og ideer omkring velfærdssamfundet med afsæt i ideen 
om, at vi har et fælles ansvar for vores velfærd, der skabes gennem 
samskabelse og aktivt medborgerskab - en vision der ligeledes står stærkt i 
Aarhus Kommunes Medborgerskabspolitik.  
 
Det videre arbejde med visionen udmøntes med afsæt i fire temaer: Arv, 
Mangfoldighed, Inklusion og Samarbejde. Temaerne afspejler, at der skal 
bygges videre på den tradition, der er for frivillighed og medborgerskab i 
Aarhus og Danmark, at fokusere på, at frivillighed og medborgerskab har 
mange forskellige former og indhold, at sikre lige adgang til fællesskaber 
gennem frivillig deltagelse og sikre samarbejder på tværs. 
 
Hvad skal titlen bruges til 
Titlen som Frivillighovedstad giver først og fremmest anledning til at 
anerkende og fejre frivilligheden, ikke kun i Aarhus men bredt set i regionen 
og nationalt i Danmark. Med titlen ønsker Aarhus at repræsentere 
frivillighed set med danske øjne og fortælle resten af Europa den danske 
historie om frivillighed.  
Derudover skal titlen bruges til at bygge ovenpå, understøtte og styrke 
rammerne for og samarbejdet omkring medborgerskab og frivillighed i 
Aarhus Kommune.  
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FORORD

Aarhus er en by fuld af engagerede borgere, 
innovative virksomheder og studerende fra 

hele verden. Aarhus har samarbejdsånd, sammen-
hængskraft og en stærk tradition for frivillighed. 

Vi er i øjeblikket i gang med at gentænke velfærden 
gennem frivillighed og social ansvarlighed, fordi vi 
tror på, at aktive medborgere er den vigtigste ingre-
diens, når det kommer til at gentænke traditionelle 
roller og forståelser af velfærd.

Det er vores vision at politikere, borgere, virksom-
heder, foreninger og ansatte finder sammen om 
nye måder at skabe velfærd på i Aarhus.

Som Europæisk Frivillighed hovedstad 2018 vil vi:
• Bygge på vores kulturarv og tradition for frivil-

lighed
• Udvikle nye potentialer og nedbryde barrierer 

for deltagelse på tværs af sektorer
• Vi vil skabe anerkendelse om den vigtige rolle, 

som frivillige og foreninger spiller i udviklingen 
af vores velfærd i Aarhus
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FORMÅL

Alliancen arbejder med idégenerering, konkretise-
ring og realisering af tiltag og initiativer i 2018, der 
anerkender og styrker medborgerskab og frivillig-
hed i Aarhus. 

Alle som engagerer sig i frivilligt arbejde kan være 
med i Alliancen. Det eneste krav til at være med 
er, at man leverer noget ind for de 4 spor i form af 
konkrete initiativer og prøvehandlinger. Alliancen 
bliver således et åbent og dynamisk forum, hvor 
alle mødes som ligesindede, og hvor der er fokus 
på det gode samarbejde om og udvikling af frivillig-
hed og medborgerskab i Aarhus. 

Alliancen står på Aarhus Kommunes Medborger-
skabspolitik som fundament. Medborgerskabs- 
politikken findes her i fuld længe: 

https://www.aarhus.dk/~/media/
eDoc/2/3/0/2306122-3581323-1-pdf.pdf

2018 Alliancen arbejder grundlæggende for: 

• at sikre en overordnet rød tråd igennem frivil-
lighovedstadsåret via et skarpt fokus på de fire 
spor: arv, mangfoldighed, samarbejde og social 
inklusion.

• at levere relevante udviklingsinitiativer med 
henblik på at gøre Aarhus, Region Midtjylland 
og Danmark til et endnu bedre sted at være 
frivillig og aktiv medborger i. 

• at understøtte brede samarbejder, hvor alle 
aktører og borgere har mulighed for at deltage 
og inspirere, lære og erfaringsudveksle mellem 
hinanden. 

• at udbrede de gode historier med henblik på at 
hylde og anerkende den frivillighed og medbor-
gerskab, der allerede eksisterer.
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VISION

I Aarhus har vi en stærk samfundsmæssig arv og 
en stærk tradition for frivillighed, som vi ønsker at 

bygge videre på. Vores vision er at gentænke byens 
sammenhængskraft gennem frivillighed og socialt 
engagement, og på denne måde fremme at vores 
borgere lever sunde og glade liv. 

For at få visionen til at slå igennem vil vi fortsætte 
det tætte samarbejde mellem politikere og borgere, 
skabe nye partnerskaber på tværs af sektorer og ud-
vikle nye arenaer, hvor alle kan deltage. Vi stræber 
efter at skabe det bedst mulige miljø for frivillighed 
og nedbryde barriererne på vejen. 

I 2017 er Aarhus og hele Region Midtjylland Euro-
pæisk Kulturhovedstad. Temaet er Gentænk, og 
de frivillige – såkaldte gentænkere – støtter op om 
de mange arrangementer i løbet af året. Aarhus 
sigter efter at samle omkring 4.000 gentænkere. 
Med titlen som Europæisk Frivillighovedstad 2018 
stræber Aarhus efter at fastholde denne evne og 
forpligte sig til at videreudvikle Aarhus som en god 
by for alle. 

I Aarhus bidrager de frivillige til velfærden ved at 
løse en lang række vigtige opgaver, som kommu-

nen ikke må – og ikke kan løse. Frivillige bygger bro 
mellem mennesker og mellem sektorer. Fremmer 
sundhed, fællesskab og omsorg for de svageste i 
vores samfund. Derfor stræber Aarhus efter at un-
derstøtte alle frivillige og byde dem velkommen. 

I 2018 håber vi at endnu flere vil deltage. Vi ønsker 
at nedbryde barrierer og understøtte at børn, stu-
derende, familier, ældre, mennesker med mentale 
eller fysiske handicap og virksomheder kan være 
en ressource for andre og være frivillige. Vi vil sikre 
os, at bureaukrati og lovgivning ikke står i vejen, og 
vi vil tilbyde den nødvendige støtte for deltagelse, 
og således udvikle omfanget og mangfoldigheden i 
det frivillige arbejde. 

ARV

MANG- 
FOLDIGHED
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I Aarhus stræber vi efter at give alle mulighed for at 
deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter. 

Vi tror på, at det at være en aktiv del af samfund 
modkæmper eksklusion og hjælper med at forebyg-
ge ekstremisme. Derfor ønsker vi i Aarhus fremad-
rettet at styrke foreninger og frivillige initiativer, der 
fremmer social inklusion og lige adgang til fælles-
skaber og ydelser i Aarhus.

Aarhus’ borgere spiller en central rolle i at organi-
sere initiativer og få mennesker involveret. Det har 
vi set mange eksempler på. For nylig har bevægel-
sen ’Venligboerne’ gjort en stor indsats for at byde 
de mange nye flygtninge velkommen og skabe god 
integration i Aarhus. Initiativet har involveret en 
stor del af Aarhus. Fremadrettet ønsker vi at aner-
kende og arbejde videre med denne udvikling. 

Vi ønsker at give alle mulighed for at engagere og 
bidrage, og vi vil anerkende deltagelse som en vær-
di i sig selv. Deltagelse skaber relationer og større 
forståelse mellem borgere i Aarhus – derfor skal 
barrierer, der forhindrer deltagelse, også nedbrydes. 

I Aarhus er det vores vision, at borgere, frivillige 
foreninger, virksomheder og den offentlige sektor 

arbejder sammen om at udvikle vores velfærd. I 
fremtiden bliver vi nødt til at finde nye måder at 
samarbejde på og bruge vores ressourcer til at:  

• Støtte unge mennesker i at få en uddannelse og 
et job! Vi skal udarbejde modeller, hvor frivillige 
foreninger og frivillighed indgår som noget, der 
er kompetenceskabende og bygger bro til uddan-
nelse og arbejde. 

• Sikre en bedre overgang fra arbejde til livet som 
senior! Frivillighed kan være et håndtag, når det 
kommer til at forebygge ensomhed og isolation 
blandt ældre i Aarhus.

• Få flere virksomheder til at deltage og være so-
cialt ansvarlige. Et tættere samarbejde kan skabe 
ressourcer og viden på tværs af sektorer.  

Vi vil se frem til at kunne bygge videre på erfaringer-
ne fra tidligere frivillighovedstæder såsom Barce-
lona, Lissabon og London og kunne bidrage med 
vores historie, viden og erfaringer med frivillighed 
i Aarhus. Med titlen som Europæisk Frivillighoved-
stad 2018 vil Aarhus kunne se frem til at byde sine 
europæiske naboer velkommen, udveksle viden, 
danne nye netværk og skabe grobund for at deltage i 
fremtidige frivilligprojekter i Europa. 

SOCIAL 
INKLUSION

SAMARBEJDE
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Inden for udvalgets besluttede ramme for Frivil-
lighovedstadsåret er Alliancen med til at skabe 
Frivillighovedstadsåret i 2018. Samarbejdet mel-
lem udvalget og Alliancen er tilrettelagt ud fra en 
’bottom-up’ tilgang, hvor Alliancen inspirerer og 
udfordrer udvalgets beslutningsoplæg i forhold til 
den overordnede ramme og retning. I Alliancen kan 

der blandt andet udformes samarbejdsaftaler med 
frivillige foreninger og/eller andre aktører inden for 
frivilligområdet, omkring udmøntningen af særlige 
udviklingsprojekter eller initiativer, som understøt-
ter de fire spor: arv, mangfoldighed, samarbejde og 
social inklusion.

ROLLER OG 
ANSVAR
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Arbejdet med Frivillighovedstad 2018 står på to 
ben: det politisk retningsgivende og rammesætten-
de ben i form af et 17.4-udvalg, og det arbejdende 
og handlende ben i form af 2018 Alliancen. 

17.4-udvalget er øverste beslutningsdygtige organ 
for forhold omkring Frivillighovedstad. Udvalget 
godkender/beslutter Alliancen på det første møde 
i udvalget og sætter rammen for 2018 Alliancens 
virke, herunder den overordnede retning og økono-
mien.  

ORGANI- 
SERING

Alliancen understøttes også af frivillighovedstads-
sekretariatet, der har det overordnede koordineren-
de ansvar for frivillighovedstadsåret og er bindeled-
det mellem 17.4-udvalget og Alliancen. 

Frivillighovedstadssekretariatet skal sikre fremdrift 
af Alliancens initiativer gennem facilitering. 

• Det skal være nemt at være frivillig (gøre det usynlige synligt)

• Fra frivillighed til medborgerskab

MÅL
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2018  ALLIANCEN8

PROCES

KICKOFF-MØDER 
2. kvartal 2017

5 møder

STORMØDER  
3. kvartal 2017 

• Social Inklusion
• Mangfoldighed
• Arv
• Samarbejde
• Åbningsevent
• Folkemøde
• 2017

ÅBNINGSEVENT  
1. kvartal 2018 
 
Januar 2018

FRA TANKE  
TIL HANDLING 
4. kvartal 2017
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5.   Godkendelse af målsætning for arbejdet med Frivillighovedstad 

 

24.05.2017 - Udvalget for frivillighed og samskabelses beslutning  

Oplægget til målsætninger for arbejdet med Frivillighovedstad blev drøftet. 

 

Der var enighed om, at der skal laves et mere overordnet fælles mål på tværs af 

Aarhus. 

 

Med udgangspunkt i det overordnede mål udarbejdes delmål i bl.a. Aarhus 

Kommune, Alliancen m.v. 
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BILAG 1: MÅLSÆTNING FOR 

FRIVILLIGHOVEDSTAD 
 



 

 

24. maj 2017 

side 1 af 2 
Bilag 5.A Mål for Frivillighovedstad 2018 

 

Udvalget bedes kvalificere og komme med input til det videre arbejde med 

mål for Frivillighovedstad for Aarhus Kommune.  

 

Målene skal understøtte Frivillighovedstad i at anerkende, understøtte og 

styrke frivillighed og medborgerskab. Samtidig har målene en regional og 

national rækkevidde.  

 

Tværgående mål for Aarhus Kommune 

Med Aarhus-målet om en høj grad af medborgerskab har Aarhus Kommune 

et fælles målegrundlag.  Det foreslås Byrådet at lave følgende tværgående 

budgetmål i 2018: 

 

Medborgerskabet skal styrkes gennem civilsamfundet, 

foreningslivet, frivillighed og samskabelse 

 

Med afsæt heri udpeger de enkelte magistratsafdelinger delmål for, hvordan 

de kan understøtte det tværgående mål, ligesom det er muligt at opstille et 

fælles, tværgående delmål.  

 
 

 

 

Regionalt måles effekten i ’Hvordan har du det’ undersøgelse og nationalt 

har Danmarks Statistik foretaget en livskvalitetsundersøgelse. 

Undersøgelserne er foretaget i henholdsvis 2015 og 2017 og udgør derfor 

baseline. ’Hvordan har du det’ undersøgelsen foretages igen i 2021 og 

udgør målingen af effekterne på lang sigt.  

 

O
ve

ro
rd

n
et

 m
ål

:

M
ed

b
o

rg
er

sk
ab

et
 s

ka
l s

ty
rk

es
 

ge
n

n
em

 c
iv

ils
am

fu
n

d
et

, 
fo

re
n

in
gs

liv
et

, f
ri

vi
lli

gh
ed

 o
g 

sa
m

sk
ab

el
se

Delmål Kultur og Borgerservice 

(eksempel fra B2018):

- Der skal være mindst 15 borgervendte 
services, der drives helt eller delvist af frivillige-

- Delmål 2

Delmål Sundhed og Omsorg

(tænkt eksempel):

- Antallet af borgere over 65 år der engagerer 
sig i frivillighed skal være over 50%

-Delmål 2

Delmål Magistratsafdeling Z:

- Delmål 1

- Delmål 2

SUNDHED OG OMSORG 
Strategi og Udvikling 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

 

Direkte e-mail: 

kafja@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Jakob Flou Kristensen 

 

Tværgående delmål: Flere borgere skal være frivillige 
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24. maj 2017 

side 2 af 2 
Udsnit fra de tre målinger ses herunder:  
 
Aarhus Kommunes medborgerskabsmåling 

 
 
Den regionale ’Hvordan har du det’ undersøgelse 

 
Danmarks Statistiks Livskvalitetsundersøgelse 
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6.   Legacy fra Aarhus 2017 

 24.05.2017 - Udvalget for frivillighed og samskabelses beslutning  

Punktet udskydes. 
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BILAG 1: LEGACY - FRA KULTUR- TIL 

FRIVILLIGHOVEDSTAD 
 



 

 

24. maj 2017 

Side 1 af 1 
Bilag 6.A Legacy – Fra Kultur- til Frivillighovedstad 

 

Et af de fire centrale temaer for Aarhus som Frivillighovedstad 2018 er Arv. 

Temaet trækker både tråde tilbage i tiden til det foreningsdanmark og den 

fælles kultur og historie omkring frivillighed, vi står på. 

 

Men Arv udgør også arven fra Aarhus som kulturhovedstad og 

medborgerskab og frivillige kræfter udgør en grundsten i Aarhus 2017.  

En af Kulturhovedstad 2017s langsigtede effektmål er eksempelvis at 

”Regionens indbyggere er mere aktive medborgere” og frivilligprogrammet 

med Rethinkers løfter en stor opgave med at få året til at køre.  

 

Mens Frivillighovedstad adskiller sig i både størrelse, organisering, vision og 

ressourcer, er der en arv, der kan løfte fra 2017. Der har bl.a. været afholdt 

en Legacy-konference d. 28 april for ledere på tværs af Aarhus Kommune, 

der netop har haft fokus på, hvordan arven kan løftes.  

 

Med afsæt i temaet Arv skal udvalget drøfte, hvordan Aarhus som 

Frivillighovedstad 2018 kan bygge videre på og løfte dele af arven fra 

Kulturhovedstad 2017, herunder: 

 

 Hvilke muligheder der er, for at Kulturhovedstad 2017 kan leve 

videre gennem Frivillighovedstad 2018 og hvordan en 

sammenhængende overgang til Frivillighovedstadsåret kan sikres. 

 

 Hvilke konkrete tiltag og initiativer kan iværksættes for at bygge 

videre på og løfte arven fra Kulturhovedstad 2017 
 
Det forslås endvidere at udvalget godkender: 
 

 At der indledes en dialog med Olav de Linde om muligheden for at 
overtage lejemålet GeLinde fra Kulturhovedstad 2017 og at det 
stilles til rådighed for Alliancen i 2018 
 

 At der indledes en dialog med Kulturhovedstad 2017 om, hvordan 
man kan samarbejde om frivilligprogrammet ReThinkers   

 
Drøftelsen rammesættes af et oplæg fra repræsentanter fra Kulturhovedstad 
2017 og Frivillighovedstad. 

SUNDHED OG OMSORG 
Strategi og Udvikling 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

 

Direkte e-mail: 

kafja@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Jakob Flou Kristensen 
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7.   Årshjul og temaplan for Udvalget  

 24.05.2017 - Udvalget for frivillighed og samskabelses beslutning  

Godkendt. 
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BILAG 1: ÅRSHJUL FOR UDVALGET FOR 

FRIVILLIGHED OG SAMSKABELSE 
 



 
Bilag 7.A A rshjul og temaplan for Udvalget for 
Frivillighed og Samskabelse 

 

 

 

 

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 

Tema: Legacy fra Aarhus 2017 

August:  Planlægning af Åbningsceremoni for Frivillighovedstad 

Tema: Opfølgning på ’live advisory board’ fra Folkemødet 

December:   

Tema:  

2018 

Januar:   
Tema: 

April:   
Tema:  

Juni:   
Tema: 

August:   
Tema:  

November:   
Tema:  

2019 

Januar:   

Tema: hvordan sikrer vi ’legacy’ fra Frivillighovedstad 2018 

Marts:  (Sidste udvalgsmøde) 

Tema: afrunding af udvalgets arbejde 
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Bilag 7.B – Aktivitets- og tidsplan 

 Aarhus Nationalt Internationalt 
2017 

Juni  15. – 18. juni 2017 
Folkemødet på Bornholm, live advisory 
board for Frivillighovedstad 2018 

6.-7. juni 
Civil Society Days i Bruxelles 

August 25. august – 3. september 2017 
Aarhus Festuge 
 
Stormøder for Alliancen om 
Frivillighovedstad 
 

  

September  29. september 
Frivillig Fredag ”vis værdien”  
 
10. - 14. september 2017 
EYC2017, European Youth 
Consensus 

Center for Frivilligt Socialt Arbejdes årlige 
Kommunekonference 
 
7. – 8. september 2017 
Ungdommens Folkemøde 2017 
(København) 

 

Oktober Børn og unge byråd – temadag om 
frivillighed 

  

November Aarhus Takker prisen   

December  5. december 
Center for Frivilligt Socialt Arbejde 
Decemberkonference 2017 

 

2018 

Januar 21. januar 
Åbningsceremoni for FH18 
 
Velfærdens innovationsdag 

  

Februar    

Marts    
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April   CEV konference i Kroatien om frivillighed I 
kultur 

Maj   Civil Society days I Bruxelles 

Juni    

Juli    

August    

September Sept. - Okt. 2018 
Anerkendelsesarrangement for 
frivillige i Sundhed og Omsorg 

Center for Frivilligt Sociale Arbejdes årlige 
Kommunekonference I Aarhus 
 
Ungdommens Folkemøde 2018 

 

Oktober   CEV konference og præsentation af 
kandidater til Europæisk Frivillighovedstad 
2020 

November    

December  Center for Frivilligt Sociale Arbejdes årlige 
Decemberkonference (evt. i Aarhus) 

Annoncering af vinderen af Europæisk 
Frivillighovedstad 2020 i Aarhus 

 

 

Side 28



8.   Eventuelt 

 24.05.2017 - Udvalget for frivillighed og samskabelses beslutning  

Ingen bemærkninger. 
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