
 

 

Chefteamsindstilling: Frivillighovedsstad 2018 - MSO 

Den 30. november 2017, Ledelsessekretariatet  

Baggrund: 
Aarhus Kommune er Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Titlen skal bruges som løftestang til 
implementering af Medborgerskabspolitikken og til at gøre Aarhus til en bedre by at være 
frivillig i. Målet er at anerkende og værdsætte frivillige i Aarhus og afprøve nye veje til velfærd 
gennem frivillighed, medborgerskab og samskabelse.  
 
MSO vil bruge Frivillighovedsstadsåret som løftestang til at styrke og videreudvikle samarbej-
det med aktive medborgere, frivillige, foreninger og civilsamfundsaktører i Aarhus. MSO har 
derfor afsat 1 mio. kr. i 2017 og 2018, som skal understøtte udvalgte udviklingsspor i 2017 og 
2018 samt understøtte MSO som en stærk og samskabende aktør både på tværs af Aarhus 
Kommune og på sundheds- og ældreområdet 

Beslutninger: 

• MSO styrker og videreudvikler frivillighed og medborgerskab med udgangspunkt i de 4 
udviklingsområder beskrevet i bilag 1.  

• MSOs bidrag til det fælles budgetmål udmøntes via de tre delmål beskrevet i bilag 2. 

• Midler til understøttelse af spor og udviklingsinitiativer i 2018 fordeles som beskrevet i 
bilag 3.  

• Frivilligkoordinatorerne får ny stillingsbeskrivelse som styrker deres rolle som faciliterende 
brobyggere og samskabere af velfærd som beskrevet i bilag 4. 

• Frivilligkoordinatorerne forankres i en midlertidig klynge som beskrevet i bilag 5.  

Effekt og målopfølgning: 
Sundhed og Omsorg bidrager til at udvikle og skabe Frivillighovedsstadsåret til gavn for sund-
hed og omsorg, borgerne og de frivillige. Effekten af at styrke rammebetingelserne og en øget 
frivillighedsparat kultur i organisationen er: 
• at flere borgere får mulighed for at deltage med det de brænder for og er gode til og at 

flere løftes ind i fællesskaberne lokalt 

• at der skabe nye netværk og samarbejdsrelationer mellem medarbejdere, aktive borge-
re/frivillige og foreninger, som bidrager til at styrke opgaveløsningen i MSO 

Implementering: 
De enkelte initiativer og indsatser implementeres i et tæt samarbejde med relevante aktører. 
TaskForce får - i et tæt samarbejde med Frivilligkoordinatorer og andre centrale aktører - til 
opgave at følge implementering tæt og sikre vidensdeling og spredning af lovende aktiviteter.  
Helt konkret iværksættes der 1-3 prøvehandlinger og udarbejdes en mini-hvidbog med læring 
fra MSO området ultimo 2018. 

 

 

Kommunikation: 
 

Arbejdet med frivillighed i MSO skal understøtte de tre borgerrettede ledetråde: ”Vi er sammen 
med borgerne”, ” Al magt til borgerne” og ”Vi holder borgerne væk”, ved at give borgerne mulighed 
for at blive en del af fællesskaberne lokalt og understøtte dem i at være aktive medborgere. Den 
overordnede opgave er, at skabe gode og sunde liv for borgerne i Aarhus, 
 
Det kommunikeres ud i CT 5 min. at MSO bruger Frivillighovedsstaden som løftestang til at styrke 
samarbejdet med civilsamfundet, gentænkning af samarbejdsaftaler, styrke lokale samarbejder og 
anerkende frivilligheden på senior- og sundhedsområdet.  

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
x 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke:  

    

Ansvarlig/Navn: Henriette Andersen 

Deltager på mødet: Maj Morgenstjerne, Henriette Andersen 

 
 

Indstillingen er koordineret med: Frivilligkoordinatorer, direktioner, FTR og HMUs følgegruppe 

• Task Force den 3. november og Direktionerne den 10. november 2017.  

• Endvidere har HMUs følgegruppe kvalificeret Klyngeoplægget den 6. november 2017 og FTR’erne kvalifi-
ceret stillingsbeskrivelsen for frivilligkoordinatorer den 6. november 2017 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. Grundbudget x Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

 1 mio. kr.   
 

 

  Dato Dags dato  December. ’17  Januar ’18  Maj ’18 Nov. ’18 

    
Forud for CT-indstilling Chefteam-møde Udfolde sporene med Task 

Force og Frivilligkoordinatorer  
Udvikling af initiativer og imple-
mentering af stillingsbeskrivelse.  

Initiativer og samarbejder  
implementeres 

Beslutning om forankring af klynge 
for FK’ere. Evaluering af initiativer 
mhp. videndeling og spredning  



 

 

Referat: 
Chefteamet besluttede, at  

• MSO styrker og videreudvikler frivillighed og medborgerskab med udgangspunkt i de 4 udviklingsområder beskrevet i bilag 1.  

• MSOs bidrag til det fælles budgetmål udmøntes via de tre delmål beskrevet i bilag 2. 

• Midler til understøttelse af spor og udviklingsinitiativer i 2018 fordeles som beskrevet i bilag 3.  

• Frivilligkoordinatorerne får ny stillingsbeskrivelse som styrker deres rolle som faciliterende brobyggere og samskabere af velfærd som beskrevet i bilag 4. 

• Frivilligkoordinatorerne forankres i en midlertidig klynge som beskrevet i bilag 5. 

 

Chefteamet drøftede frivilligkoordinatorernes rolle i at understøtte aktiviteterne i områderne – uden selv at tage aktiv del i de konkrete arrangementer. Det skal gøres tydelige-

re, hvilken forskel frivilligkoordinatorerne gør i områderne. Muligheden for at måle effekten af initiativer blev drøftet og der arbejdes videre med hvordan og på hvilken måde vi 

vil/kan måle – evt. på antal henvendelser, der kommer ind og hvor de sendes hen.  

 


