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Medborgerskabs-
politikken & 
Kommune Forfra

• Vi skal styrke de 
uforpligtende fællesskaber 
og de lokale strukturer. 

• Alle borgere i Aarhus skal 
have mulighed for at 
engagere sig og bidrage 
med det, de brænder for, 
har lært og er gode til.

• Udgangspunktet er, at alle 
parter, som har relevans 
for en sag, er med til at 
definere, hvad VI ønsker 
at opnå, og hvordan VI gør 
det. 



Samspil med civilsamfundet
– et MSO landkort

• 2700 frivillige som engagerer sig på lokalcentre og plejehjem

• Mødesteder, faciliteter, fællesskaber og aktiviteter i 4 frivillighuse 
og på 37 lokalcentre

• Frivilligcenter Aarhus varetager kommunikation, rådgivning og 
kurser for råd og seniorforeninger

• Ca. 50 samarbejdsaftaler med foreninger/organisationer

• GENLYD – virtuelt mødested og håndholdt fællesskabsformidling

• 7 Frivilligkonsulenter understøtter frivillighed, fællesskaber og 
foreningssamarbejder lokalt.

• 7 lokale og 4 flyvende oplevelsesmedarbejdere skaber livsglæde 
på plejehjem – blandt andet gennem samarbejdet med frivillige



Fordi lykken er….

…At have nogen at være noget for

…At nogen kerer sig om én

…At høre til og være en del af et 
lokalsamfund

Og så er det sundt!



Fokus i 2021 og ‘22

• Styrke tilgængeligheden på vores 
lokalcentre og plejehjem

• Styrke frontpersonalets blik og 
muligheder for at samarbejde 
med frivillige og foreninger
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Tilbudskompasset

• Formål: styrke frontpersonalets muligheder for at koble 
borgere til relevante tilbud/indsatser i civilsamfundet

• Hvordan: Tilbudskompasset lægges på den ansattes 
telefon/tablet

• Status: Meget positiv modtagelse fra såvel foreninger som 
ansatte. Alle deltagende teams har været med til at 
kvalificere og videreudvikle platformen.

• Næste skridt: At søge midler til at gå fra prototype til et 
fuldt udviklet site. Hernæst er ønsket, at undersøge 
mulighederne for at udbrede Tilbudskompasset til alt 
relevant frontpersonale på tværs af Sundhed og Omsorg. 
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