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Direktørgruppens 6 anbefalinger  
Direktørgruppen har udpeget seks anbefalinger til, hvordan Aarhus 

Kommune kan styrke rammerne for frivillighed og samskabelse. 

Anbefalingerne peger indad mod organisatoriske, kulturelle og strukturelle 

ændringer i kommunen.  

 

1. KULTUR 
Mål: Der ønskes en bevægelse med en ’frivillig- og samskabelsesparat’ 

kultur i Aarhus Kommune. Vi skal have en kultur, der understøtter, at 

samskabelse er en vigtig tilgang i at skabe værdi for og sammen med 

borgerne og samfundet.  

 

 

2. LEDELSE OG KOMPETENCER 
Mål: Aarhus Kommunes nye forståelse af værdi og samspillet med 

civilsamfundet kræver nye tilgange til, hvordan vi skaber velfærd. Det stiller 

krav til udviklingen af nye faglige kompetencer, når organisationen i højere 

grad skal samskabe om at skabe værdi for og sammen med borgerne og 

samfundet. En ’frivillig- og samskabelsesparat’ kultur kræver, at ledere og 

medarbejdere har de rette kompetencer og roller.  

 

 
3. KOMMUNIKATION 
Mål: Der ønskes en bred, tværgående kommunikation omkring frivillighed og 

samskabelse i Aarhus Kommune. I mødet med kommunen skal 

civilsamfundet opleve en ensartet og tydelig kommunikation - hvad enten det 

er som frivillig medborger eller i en samskabelsesrelation til kommunen.  

 
 

4. TILGÆNGELIGHED 
Mål: Borgere, foreninger og erhvervsliv skal opleve Aarhus Kommune som 

en tilgængelig og stærk samarbejdspartner, der understøtter og baner vejen 

ift. frivillighed og samskabelse 

 

 

5. SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIV OG ANDRE 
Mål: At skabe et miljø, hvor det er let og tilgængeligt for erhvervsliv og andre 

aktører at samarbejde, hvor det bidrager og skaber vækst. 

 

 
6. ØKONOMI 
Mål: Foreninger, fællesskaber og borgere oplever mindst muligt bureaukrati 

og høj grad af tilgængelighed ift. at bidrage til udviklingen af samfundet, og 

at det er let at søge midler til frivillighed og samskabelse, der hvor det 

kræver finansiering. 
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