
Chefteamindstilling: Folkemøde 2019 

Den 21. december 2018, Strategi & Udvikling  

Baggrund: 
 
Sundhed og Omsorg har i fællesskab med flere magistratsafdelinger deltaget på Folkemødet på Bornholm 
i 2015, 2016, 2017 og 2018 som hhv. arrangør og medarrangør af en række events. 
 
Det anbefales i nærværende indstilling, på baggrund af erfaringerne fra 2015 - 2018, at Sundhed og om-
sorg også deltager i folkemødet 2019. 
Formålet med deltagelse i Folkemødet 2019 har flere spor: 
 

1. Det vi afleverer: Sundhed og Omsorgs dagsordner og viden skal vi bidrage med i en række de-
batarrangementer. Det kan samtidig være med til at formidle og kvalificere Sundhed og Om-
sorgs arbejde med dagsordnerne og udvikling af fremtidens velfærd, 

2. Det vi henter: Vi skal gå på rov og søge ny inspiration blandt de mange relevante aktører på 
folkemødet – skabe relationer og få ideer og alliancer med os hjem. 

3. Det vi udvikler: Vi skal på Folkemødet invitere sværvægtere og interessante samarbejdspart-
ner der kan give nytænkning og viden til særlige temaer. Vi skal dagsordensætte fremtiden gen-
nem fx særlige VIP-arrangementer/faciliterede udviklingsgrupper 

Beslutninger: 
Chefteamet beslutter: 

• Deltagerkreds: Hosea Dutschke, Thune Korsager, Kirstine Markvorsen, Charlotte Storm og Jette 
Skive, Maj Morgenstjerne og Lone Hauberg (organiserer, planlægger og gennemfører MSOs 
deltagelse), 

• Chefteamet beslutter hvilke dagsordner / temaer Sundhed og Omsorg vil have med på Folke-
mødet 2019 
F.eks. 

• frivillighed og medborgerskab 

• lighed i sundhed 

• innovation – nye veje til velfærd (tværgående innovation) 

• musik / kultur som vigtige elementer i sundhed 

• frihedsteknologi 
Der er en forventning om en fælles økonomisk ramme for AAK på 150.000 kr. fordelt mellem de magi-
stratsafdelinger der ønsker at deltage - ca. 35.000 kr. pr. afdeling. 

Effekt: 
Sætte lys på og fremhæve de erfaringer vi har gjort i Aarhus som Frivillighovedstad i 2018 gennem delta-
gelse i debatter og videndeling omkring arbejdet med bl.a. medborgerskabspolitikken, og hvorledes frivil-
lige er med til at sætte dagsorden for, hvordan kommune og civilsamfund kan samarbejde 
Vedligeholde og udvikle på allerede eksisterende samarbejder, såvel internt som eksternt. 
Etablere en række kontakter og skabe grobund for fremtidige partnerskaber 

Opfølgning: 
Rammen for Aarhus Kommunes deltagelse kommer på direktørmøde medio januar 2019 og herefter i ma-
gistraten. 
Herefter går arbejdet i gang dels i MSO, dels i den tværmagistratslig arbejdergruppe der kordinerer og 
planlægger Aarhus kommunes deltagelse i Folkemødet. 
Lone Hauberg Toft har de sidste to år siddet med i den tværmagistratsliggruppe for MSO. 
 
 
 

 

Kommunikation: 
 
MSOs deltagelse i Folkemøde kommunikeres til organisationen, når vi har fastlagt aktiviteter og program for 
vores deltagelse.  
Sidste år sendte vi løbende (under Folkemødet) små videofilm og billeder ud på de sociale medier i ønsket om, 
at promoverer Sundhed og Omsorg og dele viden og erfaring fra Folkemødet. Det anbefales at vi fortsætter 
med denne form for kommunikation og åbenhed. 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

x 
 

 
Lukket indstilling 

 
 

Koordineret (inden indstilling fremsendes) med andre afdelinger, hvilke: 
(Koordineres på kontorchefniveau med relevante afdelinger - herunder de involverede i implementeringen) 

Ansvarlig leder/afdeling:  
Maj Morgenstjerne, Udvikling 

Deltager på mødet:  
Maj Morgenstjerne Lone Hauberg 

 

Direkte udgifter 
2018 2019 2020 2021 

 30.-50.000 kr.    

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSOs fælles opsparing x 

 

 

Forud for CT-indstilling Chefteam-møde Direktørgr./Magistraten Planlægning Opfølgning til CT  

    

  Dato Dags dato  Januar 2019  Frem mod Folkemødet Efterår 2019  

 



Referat: 

Chefteamet besluttede: 

• Deltagerkreds: Hosea Dutschke, Thune Korsager, Kirstine Markvorsen, Charlotte Storm og Jette Skive, Maj Morgenstjerne og Lone Hau-

berg (organiserer, planlægger og gennemfører MSOs deltagelse), 

• Chefteamet beslutter hvilke dagsordner / temaer Sundhed og Omsorg vil have med på Folkemødet 2019 

F.eks. 

• frivillighed og medborgerskab 

• lighed i sundhed 

• innovation – nye veje til velfærd (tværgående innovation) 

• musik / kultur som vigtige elementer i sundhed 

• frihedsteknologi 

Der er en forventning om en fælles økonomisk ramme for AAK på 150.000 kr. fordelt mellem de magistratsafdelinger der ønsker at deltage - ca. 

35.000 kr. pr. afdeling. 

 

Chefteamet drøftede emner og form/aktiviteter. 

Emner: Feks. Rekruttering, generationsbrobygning, digitalisering, investeringer i sundhed, datainformeret ledelse.  

Form/Aktiviteter: Skal MSO selv skabe fællesskaber (evt. som Aarhus-del med de øvrige kommunedeltagere/AU/AUH?) med et bestemt 

tema/fælles emner? Skal hovedvægten lægges på at lytte til de forskellige debatter? 

Thune og Maj afklarer muligheden for en aktivitet og herudover vælger deltagerne selv relevante debatter. Deltagerne har ansvar for at bære 

emner ind de respektive steder og opfølgning efter Folkemødet. 

 


