
Fælles-
sekretariatet
for Frivillighed og Samskabelse



er et tvær magistratsligt sekretariat 
i  Aarhus Kommune, der i perioden 
2019-2022 arbejder  sammen med 
jer –  kolleger og samarbejdspart-
nere på tværs af afdelinger og civil-
samfund – om at styrke frivillighed 
og  s amskabelse i Aarhus. 

Vi er repræsentanter fra forskellige 
magistratsafdelinger, og arbejder 
 sammen for, at det er nemt, sjovt og 
tilgængeligt at bidrage som frivillig 
og aktiv medborger i Aarhus.

Fælles-
sekretariatet for 
Frivillighed og 
Samskabelse



Europæisk Frivillig hovedstad 
2018 og en masse inspire-
rende  initiativer, projekter og 
samarbejder om  frivillighed 
og sam skabelse, som allerede 
 eksisterer i Aarhus

Frivillig hovedstad

 

Frivillighed 
i fremtiden

Viden og anbefalinger 
fra Europæisk Frivillighovedstad 

Aarhus 2018

I Fællessekretariatet  
står vi på skuldrene af …

FÆLLESSEKRETARIATETAARHUS KOMMUNE

’En by med medborger-
skab og fællesskab’ er et 
af de fem Aarhus-mål, 
som Byrådet arbejder ud 
fra, og som er en del af 
’Fortælligen om Aarhus’

Aarhus mål

Medborgerskabspolitikken
Medborgerskabs-
politikken, som er udvik-
let i fællesskab af borgere, 
virksomheder, foreninger, 
frivillige, medarbejdere, 
uddannelsessteder og 
 politikere i Aarhus. Poli-
tikken skal sætte ramme 
og retning for aktivt med-
borgerskab i Aarhus.

MEDBORGERSKABSPOLITIK

En by i vækst  
og med et stærkt 

erhvervsliv

en bære-
dygtig by 

med gode by 
og lokal-
miljøer

En by med 
fællesskab og 
medborgerskab

En by, hvor 
alle er sunde 

og trivesEn by med  
brug for alle 

Aarhus målene



Vi ønsker en bevægelse mod 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. 

2019-2022 
Kultur  

2019-2022 
Ledelse og kompetencer 

Vi skal skabe et miljø, hvor det er 
let og tilgængeligt for erhvervsliv og 
andre aktører at samarbejde, hvor 
det bidrager og skaber vækst.

2021-2022 
Samarbejde 
med erhvervsliv 

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 samska-
belse, der hvor det kræver �nansiering.

2021-2022 
Økonomi 

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.

2019-2020 
Kommunikation
Borgere, foreninger og 
erhvervsliv skal opleve 
Aarhus Kommune som 
en tilgængelig og stærk 
samarbejdspartner, der 
understøtter og baner 
vejen ift. frivillighed og 
samskabelse.

2019-2020 
Tilgængelighed
Borgere, foreninger og 
erhvervsliv skal opleve 
Aarhus Kommune som 
en tilgængelig og stærk 
samarbejdspartner, der 
understøtter og baner 
vejen ift. frivillighed og 
samskabelse.

Hvad arbejder vi med?
I Fællessekretariatet arbejder vi med implementering  
af en række administrative og politiske anbefalinger.

Direktørgruppen i Aarhus Kommune 
har udpeget seks anbefalinger til 
hvordan kommunen kan styrke 
rammerne for frivillighed og sam-
skabelse. De peger særligt indad 
mod organisatoriske, kulturelle og 
strukturelle ændringer i kommunen.

Dertil kommer de otte anbefalinger, 
som blev udarbejdet af 17.4-udval-
get for frivillighed og samskabelse 
i forbindelse med, at Aarhus var 

Europæisk Frivillighovedstad i 2018, 
og som har fokus på omstillingen 
udadtil mellem kommune, for-
eninger,  virksomheder og borgere. 
Og  slutteligt udgivelsen ’Frivillighed 
i Fremtiden’, som er en erfarings-
opsamlin g fra frivillighovedstadsåret, 
der retter sig nationalt mod hele 
Danmark.

Anbefalingerne findes på hjemmesiden: 

Frivillig.aarhus.dk



FÆLLESSEKRETARIATETAARHUS KOMMUNE
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Fællessekretariatet 
for Frivillighed  

og Samskabelse

Vores opgave er at sikre fremdrift i 
 i m plementeringen af anbefalingerne.  
 Forud sætningen for succes er, at ejer-
skabet for  anbefalingerne forankres 
ud i magistrats afdelingerne og - hvor 
det er relevant - ud i  civilsamfundet.

Derfor har vi en central opgave i at 
inddrage,  koordinere og forankre ar-
bejdet med anbefalingerne på tværs 
af afdelinger og sektorer. 

Jakob Flou 
Kristensen 

Sundhed og 
Omsorg

Christian 
Brødsgaard 
Eschen

Teknik og 
Miljø

Pernille 
Brandt 

Sociale 
forhold og 
Beskæftigelse

Johanne Buur 
Bruntse

Borgmesterens 
Afdeling

Ditte Marie 
Wehner

Kommunikation

Hvem er vi?

Udover sekretariatets faste ansatte, har vi løbende internationale 
volontører tilknyttet gennem EU-projektet European Solidarity Corps.



Hvordan kan vi  
hjælpe hinanden?
Vi sidder i Fællessekretariatet som et centralt bindeled i Aarhus Kommune og  
kan derfor bidrage med et stort netværk og hjælpe jer videre til rette person  
i kommunen eller civilsamfundet.

Det er vigtigt, at I bidrager ind i vidensdelingen og målsætningen. Desto mere 
kommunikation mellem os, desto bedre samarbejde på tværs. 

Og I kan komme til os med bøvl og knaster

Hvilke udfordringer oplever I? 

Hvad skal og kan vi fortælle videre om jer til andre?

Hvordan kan Fællessekretariatet være med til at nedbryde barrierer? 

Hvordan spiller vi hinanden gode? 

Kontakt os på
Mail: frivillighed@aarhus.dk


