
 

 

Frivillige i velfærd   

– Det gode supplement 

 

Et dialogmøde for frivillige, 

fagpersoner, Aalborg Byråd 

og Aalborg Frivilligråd 

 

 

 



 

 

Dialogmødets målgruppe er: 

 Aalborg Frivilligråd 
 Aalborg Byråd 
 Frivillige foreninger 
 Frivillige uden tilknytning til foreninger  
 De frivilliges Hus  
 Nøglepersoner i Aalborg Kommune (Ledere, Netværk for frivilligkonsulenter,  

arbejdsgruppe for Samskabelse, HMU, m. fl.)  
 
Formål 
Dialogmødets formål er at gøre de frivillige og fagpersoner opmærksomme på mangfoldigheden i den 
frivillige verden - de frivillige sociale foreninger. Få klarhed over, hvordan vi kan navigere i det fælles 
rum, hvor alle gør deres bedste til gavn for borgerne. Vi tager afsæt i muligheder frem for barrierer, ser 
på konkrete løsninger og udviklingspotentialer for samarbejdet om de bedste indsatser til gavn for bor-
geren. 

Moderator 
Hans Stavnsager, seniorkonsulent og rådgiver, Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 

Tid og sted 

Dialogmødet holdes: Onsdag den 21. juni kl. 16.30 - 21 i Gigantium,  Willy Brandts Vej 31, 9220 
Aalborg Øst 

 

 

 

 

 
 
 
 
Baggrund for mødet 
 
 Udmøntning af Frivilligstrategi http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1340/ 

 
 Tradition for dialogmøde med Frivilligrådet.  
 
Samarbejde mellem kommuner og frivillige er i fokus for tiden. Dialogmødes oplægsholder si-
ger: ”Der eksperimenteres med forskellige former for samarbejde og samskabelse med det for-
mål at bringe civilsamfundet og frivilligheden ind i udviklingen af velfærd i kommunerne. Men er 
samskabelse svaret på alt?” 
 

  

Dialogmøde  

 

Tilmelding til dialogmødet 

http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1340/
https://sundhed-kultur.nemtilmeld.dk/83/
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Program  

 

KL. 16.30 -  16.45 Velkomst og orientering om Aalborg Kommunes Frivilligstrategi  
v/ Lene W. Hansen, Aalborg Frivilligråd og Mads Duedahl, rådmand. 

KL. 16.45 - 17.30 Samarbejde med frivillige og civilsamfund – hvorfor, hvordan og hvad 
giver det?  
Oplæg og plenumdebat v/ Anne Tortzen, leder af Center for Borgerdialog og forsker ved 

Roskilde Universitet. 
Vi gør os i denne tid mange nye erfaringer med borgerinddragelse, samskabelse og udvik-

ling af nye initiativer sammen med aktører i den frivillige verden. Hvilken værdi skaber disse 

samarbejder for frivillige, kommunen og ikke mindst for de borgere, som det handler om? 

Anne Tortzen vil med baggrund i undersøgelser af kommunernes samarbejde med den frivil-
lige verden tage temperaturen på, hvordan samarbejder fungerer derude i praksis. Og vil fra 
sit ståsted give et blik på, hvad der skal til for at samarbejdet skaber værdi i praksis - og hvil-
ke faldgruber, der kan være.  

KL. 17.30 - 18.20 Gode eksempler på frivillige sociale indsatser i Aalborg 

Fødselsdagskompagniet v/ Lene Østergaard (Frivillig social indsatser uden kommunal in-
volvering)  

Besøgsbabyer v/ Carina Kruse (Frivillige i kommunen uden tilknytning til en frivillig social 
forening)  

Følgesvend v/ Else Lundhus og Mona Kristensen (Frivillig forening, der samarbejder med 
kommunen/"Følgesvend" er et samarbejdsprojekt mellem Ældre Sagen og Aalborg Kommu-
ne)  

Barnets Blå Hus v/ Bettina Poulsen (Frivillige i ”mellemrummet” mellem forskellige offentli-
ge indsatser) 

Lokalsamfundet Bygger Bro v/ Katja Jørgensen (Samskabelse mellem den frivillige ver-
den og kommunen) 

Hvad var formålet?  Hvilke metoder valgte vi at bruge?  Hvad lykkedes? Hvad lykkedes ik-
ke?  

KL. 18.20 - 19.05 
Pause - lidt at spise 

KL: 19.05 –19.15 Elsk Aalborg  v/ Hanna Pedersen 

Hvordan supplerer vi? Hvor ”kradser” det for os? Hvor møder vi udfordringer i samarbejdet 
med kommunen?  

KL: 19.15 - 20.00 Dialog i blandede grupper  
Hvilke erfaringer fra casene kan vi tage med videre og bruge i vores egne samarbejder? På 
hvilke områder vil det være særligt relevant at arbejde med samskabelse mellem kommunen 
og foreninger/frivillige? Hvilke spørgsmål vil vi i den forbindelse gerne stille til politikerne i 

kommunen.  

KL: 20.00 -  20.55 Panel - Opsamling på dialog og drøftelse af de gode spørgsmål 
 

Rådmændene indleder med  3-5 minutters oplæg om visioner for samarbejde med frivillige 
og efterfulgt af spørgsmål fra salen.  (Vend) 



 

 

KL: 20.00 -  20.55 Paneldeltagere: 
 
 Anne Tortsen (oplægsholderen)   
 Mads Duedahl (Rådmand, Sundhed- og Kulturforvaltningen) 
 Thomas Krarup (Rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen) 
 Mai-Britt Iversen (Rådmand, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen) 
 Tina French Nielsen (Rådmand, Skoleforvaltningen)  
 Ole Flyvbjerg (Aalborg Frivilligråd) 
 Katja Jørgensen (De frivilliges Hus) 

 
 

KL: 20.55 -  21.00 Tak for i dag v/ Lene W. Hansen 


