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Side 1 af 1 
Dagsorden til Udvalget for frivillighed og samskabelse torsdag 
31. august 2017 

 

Mødet afholdes på Aarhus Rådhus i Receptionslokalet kl. 14.00-16.30  

 

Dagsorden 

00 min 1. Godkendelse af dagsorden 

10 min  2. Status på Frivillighovedstaden 

70 min  3. Case og efterfølgende proces om handlinger 

30 min  4. Arven efter Aarhus 2017 

10 min  5. Kommunikationsplan 

20 min  6. Drøftelse af temaer til Advisory Boardet 

10 min  7. Frivilligråd for Aarhus 

00 min  8. Orienteringer 

00 min 9. Evt. 

 

Bilag 

2A Status på Frivillighovedstaden 

2B Årshjul for Frivillighovedstaden  

3A Case og efterfølgende proces om handlinger 

4A Legacy 

5A Kommunikationsplan 

6A Advisory Boardet for Frivillighovedstad 

7A Frivilligråd 

8A Frivilligkongres i Wien 

8B EVS-Volontører i Aarhus Kommune 

8C Samarbejdsaftale Aarhus Kommune og Region Midtjylland om FH18 

SUNDHED OG OMSORG 
Strategi og Udvikling 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuset 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 89 40 69 50 

Telefax: 89 40 66 70 

 

Direkte e-mail: 

klbj@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Klaus Bach Trads 
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Status på Frivillighovedstad 2018 

 

Kick Off møder 

Der er i løbet af juni og august måned afholdt 7 Kick Off møder. Møderne 

havde til formål at give en nærmere introduktion til Frivillighovedstad 2018. 

Møderne gav derudover også en mulighed for at få en forsmag på hvad 

Stormødernes processer går ud på. Til Kick Off møderne har der været ca. 

300 personer som har deltaget i form af foreninger, NGO’er, frivillige, offent-

lige institutioner o.lign. 

 

Sociale medier 

Nyhedsbrev 

Frivillighovedstaden 2018 udsender et ugentligt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet 

har til formål at informere om Frivillighovedstaden her og nu, samt give mu-

lighed for at fortælle de gode historier der er i gang rundt omkring i byen. Der 

er pt. 380 personer der har tilmeldt sig nyhedsbrevet. 

 

Facebook 

Frivillighovedstaden 2018 har også en facebookside. På siden deles opslag 

om frivillighed, billeder og senest nyt fra sekretariatet. Derudover kommente-

res, deler og ’likes’ opslag af de bruger der følger siden. Siden har pt. 750 

følgere.   

 

Fra tanke til handling 

Henover efteråret afholdes 3 stormøder, hvor vidt forskellige mennesker kan 

mødes, medbringe eller få ideerne på stedet. I august og september måned 

afholdes de 3 stormøder med temaerne Åbningsevent, Folkemøde og 2017 

Legacy. De resterende inddragelsesprocesser med temaerne Arv, Social in-

klusion, Mangfoldighed og Samarbejde vil blive afholdt senere på året. På 

stormøderne gives der rum til, at folk kan snakke og udvikle deres ideer 

sammen med andre og give dem liv til at udføres. Med andre ord fra tanke til 

handling. 

 

Datoer for Stormøderne 

Dato Tema Sted 

29. august kl. 17-22 Åbningsevent Ung K – Ungdomskirken i Aarhus 

10. september kl. 10-15 Folkemøde om frivillighed Globus 1 

23. september kl. 10-15 Legacy fra Aarhus 2017 Frederiksbjerghallerne,  

Afventer Social inklusion og  

mangfoldighed 

Afventer 

Afventer Arv og samarbejde Afventer 

 

SUNDHED OG OMSORG 
Strategi og Udvikling 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuset 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 41 85 77 82 

 

Direkte e-mail: 

kahaj@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Kasper Harby Jørgensen 
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Indledningsnotat til udvalgets procesarbejde  

 

På udvalgets møde den 31. august 2017 deltager udvalget i en 

samskabelsesproces, der er en model for de stormøde der afvikles under 

Frivillighovedstadens spor i august og september.  

 

Formålet er at demonstrere processen for udvalget samt at udvalget får 

konkretiseret de handlinger som udvalget selv ønsker at igangsætte og have 

særligt fokus på i Frivilligåret. 

 

Nedenfor er kort beskrevet formål, invitationsspørgsmål og processen på 

mødet. Processen faciliteres af Thine Holm. Der er afsat 60 min. 

 

Formålet, er:  

1) at udvalget får kendskab og indsigt i samsakabelsesprocesserne 

som byen deltager i stormøderne 

2) at udvalget arbejder med hvordan udvalg bedst kan understøtte de 

konkrete initiativer der kommer frem under stormøderne på 

policyniveau 

3) at udvalget identificerer konkrete handlinger med fælles fokus, som 

udvalget selv ønsker at igangsætte og afprøve i løbet af 2018  

 

Forberedelsesspørgsmål 

Hvilke emner inden for frivillighed og samskabelse ser du som medlem af 

udvalget, at der skal sætte særligt fokus?  

 

Processen 

Intro (5 min): Formålet gøres klart - Hvad skal vi nu og med hvilket resultat 

 

Cases (10 min): Drøftelsen tager udgangspunkt i cases der viser eksempler 

på samskabelse der lykkes 

 

Gruppedrøftelser og Identifikation af temaer (40 min):  

 Ideer, viden og konkrete handlinger, som den enkelte deltager og 

udvalget samlet vil bidrage med 

 

Afrunding (5 min): Opsamling og min.10 emner bliver skrevet ind i et konkret 

handlingsnotat 

SUNDHED OG OMSORG 
Strategi og Udvikling 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuset 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 41 87 36 39 

 

Direkte e-mail: 

majmo@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Maj Morgenstjerne 
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Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune

Fra Kultur- til Frivillighovedstad 2018…

Hvordan sikrer vi, at arven bæres med videre?
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Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune

Frivillige kræfter er en grundsten i Aarhus 2017
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Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune

Frivillige kræfter er en grundsten i Aarhus 2017
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Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune

Frivillige kræfter er en grundsten i Aarhus 2017
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Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune

Lidt fakta

Side 14



Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune

Stor diversitet i opgaver og blandt de frivillige
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Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune

Indstilling på vej til Byrådet

”Opfølgning på Kulturpolitikkens 

satsningsområde om det varige

aftryk af Aarhus 2017”
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Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune

Fra indstillingen

• At 12) Aarhus Kommune arbejder for, at der 

videreføres en struktur, som gør, at de frivillige, 

der yder et stort bidrag til realisering af Aarhus 

2017, også i årene efter kan bidrage til, at Aarhus 

er en god by for alle med gode kulturoplevelser. 
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Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune

• Hvilke muligheder er der for, at Kulturhovedstad 2017 kan 

leve videre gennem Frivillighovedstad 2018?

• Hvordan kan en sammenhængende overgang til 

Frivillighovedstadsåret sikres?

• Hvilke konkrete tiltag og initiativer kan iværksættes for at 

bygge videre på og løfte arven fra Kulturhovedstad 2017 –

også i et tidsperspektiv ud over 2018? 

Spørgsmål til drøftelse
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5.   Kommunikationsplan 
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5 KOMMUNIKATIONSPLAN 
 



Vil du dele dine sprudlende idéer, gøre Aarhus mere kreativ, opfindsom og sjov?
Skal din fritid bruges i kreative miljøer?
Er du engageret, og vil du have erfaring på dit cv? 
Har du hjerte for at hjælpe andre?

Invitation til stormøde

Tidsline
2. KV 2017 

Mapping 

Mapping

Mapping 

Interessentanalyse
Canvassing
Bilaterale møder
Kick off møder

OPGAVE\TID 

OFFENTLIG SEKTOR

CIVILSAMFUND 

ERHVERVSLIV

METODE

2.-3. KV. 2017

Mobilisering 

Mobilisering 

Mobilisering 

Profilering
Markedsføring
Facilitering

4. KV. 2017

Processer

Netværk 

Synliggørelse af 
værdi 

Møder (store og 
små) mellem sek-
torerne
Facilitering

2018

Innovation
Samskabelse

Formidling 
og fejring

Konkrete værdiska-
bende samarbejder 

Storytelling 
Facilitering 

2019

Nye veje til 
velfærd

Fejring af 
frivillighed

Socialt
engagement 

International 
konference

Kerneydelse  
Vi skal først og fremmest fungere som et datingbureau mellem sagen og engagementet. De gode formål skal 
kunne finde gode frivillige, og vice versa. Vi arbejder med en skala for frivillige, der spænder fra de skaberne 
til fodfolket. Skaberne har en sag, de gerne vil lykkes med, og fodfolket har den konkrete ekspertise, der løser 
opgaven.

Interessentanalyse
Vi har kortlagt de primære interessenter og deres motivation for at arbejde med frivillighed og socialt engage-
ment. Det giver os nogle meget konkrete værktøjer til at gå ind og tale til deres personlige motivation i vores 
invitationer og pressestrategi. Den personlige motivation er afgørende for, at de kan og vil deltage, så den har 
højeste prioritet hos os.

Når frivillige engagerer sig, sker det på baggrund af et ejerskab til
fællesskabet og sagen. 
I Center for Frivilligt Socialt Arbejde taler de om de tre S’er: der skal være 
en SAG - det skal være SJOVT - vi skal være SAMMEN.

JEG HAR 
EN SAG

JEG VIL 
GERNE 
HJÆLPE

Det skal være nemt, sjovt og tilgængeligt at være frivillig
For at samskabelsen skal fungere, er det vigtigt, at alle tre sektorer i samfundet er 
repræsenteret. Vi inviterer derfor både civilsamfund, offentlig sektor og erhvervsliv med 
til samskabelsesprocesserne.

Kommunikationsplan
Aarhus 2018 – Europæisk Frivillighovedstad

Nye tanker
Nye muligheder.
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HOVEDSTADEN

Fra tanke til handling!
Invitation til Stormøder 
i livet af aarhusianere med trang til at skabe, hjælpe og gøre noget for nogen. Gøre noget for 
fællesskabet frivilligt. 
Derfor igangsætter vi under årets Aarhus Festuge seks stormøder, hvor vidt forskellige 
mennesker mødes, medbringer eller får idéerne på stedet, udvikler dem sammen og giver dem 
liv. Med andre ord: Gør idéer til Frivillighovedstaden til virkelighed.

Vil du være med?

Dato: Tema: Sted: 

28. og 29. august
Åbningsevent

Ung K – Ungdomskirken i Aarhus, 
Nørre Allé 23K, Aarhus C

2. september Social inklusion og 
mangfoldighed

Frederiksbjerg Hallen 
F. Vestergaards Gade 5, Aarhus C

3. september
Arv og samarbejde

Globus1, 
Gudrunsvej 3A, 8220 Brabrand

10. september
Folkemøde om Frivillighed 

Globus1, 
Gudrunsvej 3A, 8220 Brabrand

23. september
Legacy fra Aarhus 2017 

Frederiksbjerg Hallen, 
F. Vestergaards Gade 5, Aarhus C 

Kl. 17 - 22

Kl. 10 - 15

Kl. 10 - 15

Kl. 10 - 15

Kl. 10 - 15

HVEM

ORGANISATIONER

ENKELTSAGER

KOMMUNE

ERHVERV

CIVILSAMFUND

DETALJER

Organiseret frivillighed 
NGO’er

Selvorganiserede bevægelser, 
ildsjæle

Magistratsafdelinger
strategisk og operationelt

Private firmaer

Børn/unge

Studerende

Voksne

Pensionister

Særinteresser

HVORFOR GØR DE DET?

Rekruttering, opmærksomhed 
omkring sagen

Rekruttering, opmærksomhed 
omkring sagen

Bedre velfærd for færre penge, 
innovativ tilgang til opgaverne

CSR, B Corp. Rekruttering
Stærkt lokalsamfund. Netværk

Fællesskab, identitetsskabelse

Fællesskab, identitetsskabelse

Sociale aktiviteter med familien

Fællesskab, identitetsskabelse, 
frygten for ensomhed

Sagen

STYRKER/SVAGHEDER

Stærk organisering, god kobling til dag-
sordener. Ikke altid agile.

Agile, aktuelle. Manglende gennemslag-
skraft og rekruttering.

Styrke og faglighed, Politisk dagsorden, 
myndighedsopgave, retssikkerhed

Agile
Kortsigtet profitorientering

Har tid, men også mange konkurreren-
de muligheder/dagsordener

Har tid, men også mange konkurreren-
de muligheder/dagsordener

Har ikke tid, men vil gerne bruge den 
tid, der er, på meningsfulde aktiviteter 
med familien.

Har tid og ekspertise, vil gerne have 
udfordringer og netværk

Har særlig opmærksomhed på en sag 
eller en målgruppe. Vil kun spille med, 
hvis det gavner den ene og/eller anden.

Catchphrase
“Aarhus – vi gir med et smil…”

Pressestrategi  
I løbet af 2017-2018 er følgende aktiviteter planlagt:
 Løbende debatindlæg om frivillighed – både positive og negative historier
 Inspirationshistorier og målrettede historier ift. specialmedier
 50 historier lokalt, 20 regionalt, 10 nationalt og 2 internationalt
 Bede pressen kigge på målgrupperne – hvordan arbejder hver enkelt målgruppe med frivillighed?
 Strategiske samarbejder med eks. Zetland, Altinget mfl. – tema om frivillighed og medborgerskab
 P4 Østjylland – hvad kan jeg opleve i Frivillighovedstaden i dag?
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6.   Drøftelse af temaer til Advisory Boardet 
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23. august 2017 

Side 1 af 5 
Advisory Boardet for Frivillighovedstad  

 

Frivillige foreninger og private fonde er blevet centrale aktører i debatten om 

fremtidens danske velfærdssamfund. I fremtiden kommer hele den '3. sektor' 

til at have en større rolle i både at definere velfærdssamfundet, og i at 

udfylde og løse opgaver i velfærdssamfundet. 

 

Udviklingen giver muligheder for både innovation af løsninger med 

udgangspunkt i borgerne og højere kvalitet, og for et samfund hvor flere 

borgere er aktive medborgere. Hvordan samler og udfordrer vi stat, marked 

og civilsamfund i fællesskab i fremtidens velfærdssamfund? Skal og kan 

frivillige organisationer, foreninger og medborgere løfte flere 

velfærdsopgaver i fremtiden? Og hvilke typer samfund kan vokse ud af en 

stærk frivillighedskultur? 

 

Hvordan udviklingen kommer til at præge samfundet og hvordan vi skal 

indrette os for at få mest ud af den udvikling vil være det overordnede tema 

for Advisory Boardet for Frivillighovedstad. Udviklingen er national og derfor 

inviteres markante nationale aktører til at deltage.  

 

Om Advisory Boardet 

Advisory Boardet for Frivillighovedstad 2018’s primære rolle er at sætte en 

national dagsorden ved at bidrage til at stille – og svare – på de spørgsmål 

udviklingen i frivillighed rejser i Danmark. 

Advisory Boardet skal også rådgive om hvordan Frivillighovedstaden kan 

udvikles og hvad den kan bruges til. 

 

Drøftelserne vil indgå som rådgivning og sparring til Udvalget for Frivillighed 

og Samskabelse. Advisory Boardet har ikke beslutningskompetence. 

 

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. 

 

  

SUNDHED OG OMSORG 
Strategi og Udvikling 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuset 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 41 87 36 39 

 

Direkte e-mail: 

joco@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Jonathan Cohen 
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Følgende personer er inviteret til Advisory Boardet 

Navn Titel 

Laura Auken Larsen Leder af Center for Frivilligt Socialt Arbejde 

Henrik Lehmann Andersen Direktør for Nordea Fonden 

Helle Hygum Espersen Forsker ved KORA 

Søren Møller Formand for DGI 

Anders Folmer Buhelt Direktør for Ungdommens Røde Kors 

Morten Mølholm Hansen Direktør for DIF 

Anne-Marie Skov Direktør for Tuborgfondet 

Lizette Risgaard Formand for LO 

Gurli Martinussen Direktør for Trygfonden 

Jesper Nygård Direktør for Realdania 

Steffen Rasmussen Grundlægger af Fundamentet 

Lea Korsgaard Chefredaktør for Zetland 

Rasmus Larsen Lindblom Velfærdspolitisk fagchef- Dansk Erhverv 

Tinna C. Nielsen Grundlægger af Move The Elephant 

 

Medlemmerne af Udvalget for frivillighed og samskabelse inviteres til at 

deltage. Formand for udvalget borgmester Jacob Bundgaard og 

næstformand skoleleder Torben Dreier deltager fast. 

 

Det første møde 

Advisory Boardet har deres første møde torsdag d. 26. oktober 2017, kl. 

15:30-17:30 i København. Den foreløbige proces for mødet er som følger: 

 

1. Indledning og rammesætning 

 Indspark; Johannes Lundsfryd – Kan lokale fællesskaber skabe 

velfærd? 

 Indspark: Nyeste fakta og data om frivillighed v/Laura Auken, 

CFSA 

2. Hvert medlem får 2-3 minutters fremlæggelse af deres perspektiver 

på følgende:  

 Hvilke udfordringer og potentialer ser du for at kunne 

understøtte at frivilligheden i Danmark får forhold der gør det 

nemt, sjovt og tilgængeligt at være frivillig? 

 Hvilke perspektiver ser du, i forhold til i højere grad at 

understøtte gode vilkår for at samskabe om gode 

velfærdsløsninger? 

 Hvilke muligheder ser du, for politisk at anvende FH18 som 

relevant dagsordensætter samt prøvebane for nye initiativer helt 

tæt på velfærdsopgaven? 
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3. Faciliteret samtale, hvor Boardet vil drøfte et tema udpeget af 

Udvalget. Næste afsnit fremhæver eksempler på temaer, der kunne 

drøftes af Advisory Boardet på deres første møde og fremadrettet. 

 

 

Temaer for Advisory Boardet 

Nedenfor et forslået en række aktuelle temaer der kan bringes til drøftelse 

mellem Advisory boarded og udvalget. Temaerne er valgt med 

udgangspunkt i Frivillighovedstadens spor og med national interesse, men 

det er selvfølgelig også muligt at udvalget ønsker at prioriterer andre temaer. 

 

 

Tema 1: Social inklusion 

 

En ud af fem danskere oplever uønsket at stå udenfor fællesskaber, såvel 

unge, børn som gamle - man kan kalde det 'udenforskab'. Spørgsmålet er, 

hvordan flere kan bidrage til at skabe rammerne for 'være-med-skabet', på 

både arbejdspladser, på skoler, på uddannelserne og i stærke netværk og 

social inklusion efter f.eks. psykisk sygdom, skilsmisse, dødsfald, 

arbejdsløshed eller bare et spinkelt netværk.  
 

Spørgsmålene kan bl.a. være:  

 Hvordan styrkes inddragelse af frivillige, civilsamfund og andre 

aktører i indsatser der kan udvikle og styrke social inklusion?  

 Hvilke lovgivnings- og styringsmæssige rammer skal vi se på? 

 Kan brobygning mellem kultur- idræts og oplevelsesområdet 

anvendes som katalysator for at skabe social inklusion og 

fællesskaber? 

 

Tema 2: Mangfoldighed 

 

Frivillighed eksisterer i mange former og størrelser. Frivilligheden 

eksisterer og opstår i alt fra enkeltsags ildsjæle til organisationer der har 

eksisteret i et århundred med traditioner og struktur, og giver forskellige 

arenaer for deltagelse ligesom nogle grupper har tradition for mere 

deltagelse og frivilligt engagement. 

 

Spørgsmål kan bl.a. være: 

 Hvordan kan mangfoldigheden anerkendes, rummes og understøttes 

så alle former og størrelser for deltagelse og 

mangfoldighedsperspektivet styrkes?  

 Hvordan understøtter vi mangfoldigheden så det er sjovt, nemt og 

tilgængeligt for alle at være frivillige? 

 

Tema 3: Samarbejde 
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At kunne samarbejde på tværs af civilsamfund, stat og marked kræver 

forståelse af hinandens ståsted og en gensidig forpligtigelse til et 

transformativt samarbejde, udfordring og dialog af vaner, regler og 

rammer. 

 

Hvis vi i endnu højere grad skal indgå i forpligtende samarbejder og skabe 

innovation og udvikling i den fælles opgaveløsning, så kan spørgsmålene 

bl.a. være:  

 Hvordan udvikler vi samarbejdet og overkommer den udfordring der 

er i dag i forbindelse med inddragelse af civilsamfundet i løsningerne 

af velfærdsopgaver og hvor det konkrete samarbejde gør knuder? 

 Hvad kræver det af nytænkning af parterne hver især, for at gå ind i 

samarbejdet på en ny måde, der i højere grad giver plads til 

civilsamfundet og andre aktørers bidrag, og hvor det offentlige 

deltager på en ny måde end i dag.  

 

Tema 4: Blankt tema 

 

Har I (Udvalget) nogle forslag til, hvad der kunne diskuteres af Advisory 

Boardet? 
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Habilitetsspørgsmål for Advisory Boardets medlemmer 
På seneste møde i udvalget blev der spurgt til eventuelle habilitetsproblemer 

for medlemmer af Advisory Boardet. Dette afsnit er svar på ovenstående 

spørgsmål. 

 

Juridisk Service er blevet bedt om at vurdere, om det vil medføre 

habilitetsproblemer for medlemmer af Advisory Board, hvis Udvalget søger 

fonde, virksomheder og organisationer om midler og bidrag til 

Frivillighovedstadsprojektet, hvis medlemmerne af Advisory Board har 

tilknytning til/er ansat i de pågældende fonde, virksomheder og 

organisationer. 

 

Det forhold, at en person er medlem af et under Frivillighovedstad nedsat 

Advisory Board og samtidig – på den anden side – har tilknytning til/er ansat 

i en fond, virksomhed eller organisation, der modtager en ansøgning om at 

bevillige midler til Frivillighovedstad 2018, er ikke i sig selv ensbetydende 

med, at den pågældende er inhabil. 

 

Det kan omvendt ikke udelukkes, at medlemskab af Advisory Board kan 

medføre, at medlemmet er inhabilt i relation til den fond, virksomhed eller 

organisation den pågældende har tilknytning til/er ansat i. Afgørende er det, 

om der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om 

vedkommendes upartiskhed. Spørgsmålet om inhabilitet beror på konkret 

vurdering af de faktiske forhold for hvert enkelt medlem. I denne vurdering vil 

det bl.a. være afgørende for spørgsmålet om inhabilitet, hvilken position 

vedkommende har i den respektive fond/virksomhed/organisation, herunder 

om den pågældende har selvstændig indflydelse på, hvorvidt der tildeles 

midler til Frivillighovedstad 2018. Herudover har intensiteten af tilknytning til 

Frivillighovedstad 2018 ligeledes betydning i forhold til den konkrete 

vurdering. Konkret vil det således tale for inhabilitet, hvis personen har haft 

en meget nær tilknytning til projektet og personen tillige har bestemmende 

indflydelse på spørgsmålet om bevilling af midler til Frivillighovedstad 2018. 

 

Det er en forudsætning for, at der kan statueres inhabilitet, at den personlige 

eller økonomiske interesse er af en sådan karakter, at man med rimelighed 

ud fra en generel bedømmelse kan gå ud fra, at den vil være egnet til at 

kunne påvirke behandlingen af den konkrete sag. 

 

Det er den enkelte medlem af Advisory Boards pligt at gøre ledelse, 

bestyrelseskollegaer mv. opmærksomme, hvis der foreligger forhold, der kan 

give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet. I den pågældende 

virksomhed, fond eller lignende kan der være fastsat regler om inhabilitet og 

konsekvensen heraf. 
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Frivilligråd for Aarhus  
Forslag om nedsættelse af et fælles Frivilligråd for Aarhus 

 

Med baggrund i Medborgerskabspolitikken og arbejdet med øget frivillighed 

og samskabelse i forbindelse med Aarhus 2018 – Europæisk Frivillighoved-

stad foreslås at etableres et fælles Frivilligråd i Aarhus Kommune. 

 

Frivillighovedstadsåret handler dels op at støtte og anerkende den indsats, 

der allerede gøres i Aarhus nu, men er også anledning til at afsøge nye veje 

til samarbejde i fælleskab med borgere, sociale foreninger, virksomheder 

mv., som understøtter lokalsamfundet i Aarhus. 

 

Det er vigtigt, at den nytænkning, der generes i forlængelse af Frivillighoved-

staden, ikke tabes på gulvet, men udbredes i hele Aarhus – både i den kom-

munale praksis, men også i lokalsamfundene. Derfor er det vigtigt, at byens 

borgere får mulighed for at følge det helt dørs. Frivillighedshovedstad 2018 

er for hele Aarhus – derfor skal alle borgere kunne deltage, på tværs af alder 

og interesseområde. 

 

Med dette forslag ønskes, at der etableres et fælles Frivilligråd i Aarhus, der 

skal medvirke til at Frivillighovedstadsåret sætter et varig aftryk på byen. Rå-

dets opgaver bliver bl.a. at følge og evaluere Frivilligstadsåret 2018, hvoref-

ter det skal understøtte forankringen af de idéer og initiativer, der bliver 

igangsat i forbindelse Frivillighovedstadsåret 2018. Det fælles Frivilligråd 

skal bestå af borgere i Aarhus, der har markeret sig indenfor frivillighed og 

samskabelse. 

 

Derfor indstilles det, at Byrådet beslutter:  

 at der etableres et fælles Frivilligråd i Aarhus Kommune med start i 

januar 2018, der kan løbe i en treårig periode 

 at der inden den treårige periodes udløb vurderes, hvorvidt Byrådet 

ønsker at forlænge det fælles Frivilligråd yderligere 

 

SUNDHED OG OMSORG 
Strategi og Udvikling 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuset 

8000 Aarhus C 

 

Direkte e-mail: 

joco@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Jonathan Cohen 
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Frivilligkongres i Wien til oktober 

 

CEV’s efterårskongres løber af staben i Wien fra d. 4.-6. oktober 2017. 

Aarhus skal i den forbindelse holde oplæg vedr. status på frivillighoved-

staden, hvorfor programleder, Henning Winther, deltager i konferencen.  

 

En anden del af kongressen afholdes af Beskæftigelsesministeriet i Østrig, 

og omhandler samspillet mellem frivillighed og beskæftigelse. Det kunne i 

den forbindelse være en mulighed også at sende en politisk-repræsentant 

fra Aarhus. Kunne det være relevant, at nogen fra Udvalget deltog? 

 

 

Kongressen foregår i tre dele:  
- dels en fejring af CEVs 25-års jubilæum d. 4. oktober om aftenen, 

hvor Sligo og Aarhus også fortæller lidt om, hvad vi har gang i. 
Dernæst præsenterer kandidaterne til 2019 deres byer. 

- dels generalforsamling for CEV d. 5. om formiddagen (det skal vi 
ikke deltage i) 

- dels en 12-12 konference d. 5.-6. arrangeret af 
Beskæftigelsesministeriet i Østrig om samspillet mellem frivillige og 
offentlige institutioner samt et særligt fokus på frivillighed som et 
middel til beskæftigelse – det hele i europæisk perspektiv. 

 

Der vil være frivilligcentre, -aktører, politikere mm. til stede fra hele Europa. 

 

Læs mere om det samlede program her: http://www.cev.be/cev-autumn-

volunteering-congress/ 

 

Læs mere om konferencen her: https://ecvv-2017.plazz.net/ 

 

 

SUNDHED OG OMSORG 
Strategi og Udvikling 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuset 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 41 87 36 39 

 

Direkte e-mail: 

joco@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Jonathan Cohen 
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EVS-Volontører i Aarhus Kommune 
 
 
Baggrund 
I forbindelse med at Aarhus Kommune er udpeget af CEV som Euro-
pæisk Frivillighovedstad i 2018, har Sekretariatet for Frivillighovedsta-
den 2018 og Sundhed og Omsorg som en del af det europæiske 
samarbejde, valgt at inviterer 8 frivillige EVS-volontører fra Europa til 
at deltage i den daglige understøttelse af frivillige projekter i 10 måne-
der, gældende i perioden september 2017 – juli 2018. De 8 EVS-vo-
lontører fordeles hos Folkestedet, Frivilligcenter for Seniorer, Område 
Syd og Sekretariatet for Frivillighovedstaden 2018.  

 

 

Målet 

Målet med inddragelsen af frivillige volontører fra Europa er, at under-

søge og udvide det europæiske samarbejde igennem praktikken. For-

ventningen er at EVS-volontørerne understøtter arbejdet med at vide-

reudvikle frivillighed og medborgerskab i Aarhus, blandt andet igen-

nem de projekter og initiativer, der genereres i hovedstadsåret.  

 

 
Overblik over EVS Volontører 

 

Praktiksted Navn Land Fra Til 

FCS Romana Wörgotter Østrig 1/9 - 17 1/3 - 18 

FCS Chiara Feldmann Tyskland 1/9 - 17 1/7 - 18 

FH2018 Ulianna Bashniak Ukraine 1/9 - 17 1/7 - 18 

FH2018 Francesca Pisano Italy 1/9 - 17 1/7 - 18 

Område Syd Daniele Larini Italy 1/1 - 18 1/7 - 18 

Område Syd Maren Manzke Tyskland 1/9 - 17 1/7 - 18 

Folkestedet Samuel Gallareta Spain 1/9 - 17 1/7 - 18 

Folkestedet Nicole Faika Tyskland 1/9 - 17 1/7 - 18 

   

 

      

SUNDHED OG OMSORG 
Strategi og Udvikling 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuset 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 41 85 77 82 

 

Direkte e-mail: 

kahaj@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Kasper Harby Jørgensen 
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C: SAMARBEJDSAFTALE AARHUS KOMMUNE OG 

REGION MIDTJYLLAND OM FH18 
 



 

 

 

 

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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9.   Eventuelt 
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