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Referat fra møde i udvalget for frivillighed og samskabelse 
mandag d. 10. september 2018 
 
Mødet blev afholdt på Aarhus Rådhus, lokalet 489 kl. 15.00-16.30. 
 
Dagsorden 
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Pkt. 2. Udvalgets anbefalinger til at gøre det nemt, sjovt og tilgængeligt 
at være frivillig 
Med afsæt i status på arbejdet med at gøre det nemt, sjovere og mere 
tilgængeligt at være frivillig i Aarhus, drøftede udvalget, hvordan det arbejde 
kan understøttes strategisk, politisk af udvalget.  
 
Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med en række anbefalinger 
til byrådet ved en byrådsindstilling, der samler erfaringer og anbefalinger til 
det videre arbejde.  
 
Pkt. 3. Fælles indsats om at styrke frivillighed og samskabelse 
Med afsæt i forrige punkt drøftede udvalget, hvordan det kan understøttes, 
at også foreninger, organisationer, erhvervsliv og andre aktører arbejder 
med målsætningen om, at gøre det nemt, sjovt og tilgængeligt at være 
frivillig.  
 
Udvalget besluttede, at dette perspektiv også skal indgå i det videre arbejde 
med udvalgets anbefalinger til byrådet.  
 
Pkt. 4: Status og plan for 2. halvår af året som Frivillighovedstad 2018 
Udvalget blev præsenteret for status for Frivillighovedstad 2018 og planerne 
for 2. halvår.  
Udvalget tog præsentationen til efterretning.  
 
Pkt. 5: Pkt. 5. Folkets Møde – præsentation af det samlede program for 
Folkets Møde  
Udvalget blev præsenteret for det endelige program for Folkets Møde og 
hvilken rolle udvalgsmedlemmerne har i løbet af arrangementet. 
Udvalget bød ind med, hvor de kunne have en rolle og tog præsentationen til 
efterretning.  
 
Pkt. 6. Afslutningen og videreførelse af arv fra Frivillighovedstad 2018 
Udvalget drøftede afslutningen på året som Frivillighovedstad 2018 med 
afsæt i afslutningskonference og -ceremoni d. 5. december samt hvordan 
”arven” og alle erfaringer fra året videreføres og videregives. 
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Udvalget drøftede bl.a., at afslutningen skal tydeliggøre de konkrete 
handlinger og eksempler, der er kommet ud af året og derudover hvordan 
årets erfaringer og input kan leve videre fremadrettet.  
 
Pkt. 7. Års- og aktivitetsplan for udvalget og frivillighovedstadsåret 
For de kommende møder ønskede udvalget at se på, hvordan der kan 
arbejdes med større partnerskaber mellem organisationer og kommune og 
derudover hvordan der kan arbejdes med forskning i forhold til 
videreførelsen af arven.  
 
Pkt. 8 Eventuelt 
Udvalget blev orienteret skriftligt.  


