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Forord

I CFIA har vi en ambition om at skabe løsnin-
ger, der gør livet bedre for borgere i Aarhus. 
Og vi har en ambition om at styrke innovati-
onskraften i og på tværs af Aarhus Kommune. 
Den ambition har været vores drivkraft de 
seneste tre år, og med denne årsberetning vil 
vi give indblik i de aktuelle projekter og ind-
satser, vi har bidraget til det forgangne år. 

I 2020 har vi særligt haft fokus på at under-
støtte den tværgående innovationsindsats 
”Fælles om Aarhus. Nye veje til velfærd og vækst” 
og de seks definererede temaer herunder. Vi 
har haft fornøjelsen af at være innovations-
partner i en række af større projekter, særligt 
inden for klima, integration, frivillighed og 
samskabelse.   

Fra den årlige evaluering kan vi se, at vi 
fortsat lykkes godt med at være en attraktiv 
og professionel innovationspartner. Vores 
ydelser, innovationsværktøjer og konsulen-
ternes faglighed bidrager ved bl.a. at udfordre 
traditionel tankegang, give en øget forståelse 
af innovationsudfordringen, øger innovations-
højden og sikrer en mere kreativ og involve-

rende proces. Fra evalueringen ved vi også, at 
vi bidrager til at sikre bedre systematik i invol-
verings- og samskabelsesprocesser, som også 
er forudsætningen for, at vi kan designe og 
udvikle bedre løsninger. Vi er glade for fortsat 
at kunne gøre en forskel for organisationen, 
vores samarbejdspartnere og sammen skabe 
bedre løsninger. 

Et nyt år er lige om hjørnet. Den fremtid, vi 
lige nu kikker frem i, er svær at spå om. Co-
vid-19 har om noget været en gamechanger 
ingen så komme for bare et år siden. Men ét 
er sikkert. Der er fortsat en række samfunds-
mæssige megatrends og store klimaudfordrin-
ger, som vi ved påvirker den offentlige sektor 
radikalt. Fremtidens kommune kommer til at 
definere behovet for innovation. I CFIA glæ-
der vi os fortsat til sammen at designe nye 
veje til velfærd og vækst i Aarhus.  

Tak for samarbejdet i 2020! 

Team CFIA 

v



Innovationspartnerskaber
20 projektsamarbejder fordelt på fem temaer

Styrket fokus på værdi for & med borgere
 Ҋ Opsamling på 1-årig test af prototyper   

i Bedre overgange MSB
 Ҋ Coronatest brugerrejse BA
 Ҋ Styrket fokus på værdi (sparring) ØSG 
 Ҋ Kultur & sundhedsplan (sparring)  

MSO/MKB 

Klima
 Ҋ  Aarhus omstiller MKB
 Ҋ  Klimavenlig medarbejdertransport BA
 Ҋ  Klimaambassadører MKB
 Ҋ  Affaldssortering i det offentlige rum 

MTM

Digitalisering & Smart City
 Ҋ Digitale kompetencer i Aak BA
 Ҋ Mira MSB
 Ҋ Sensorer på Dokk1
 Ҋ Uafhentede reserveringer MKB

Øvrige
 Ҋ Innovationsmotor BA
 Ҋ Corona-kriselæring (sprint) MKB
 Ҋ Opsamling på lokale innovationer  

som følge af Covid-19 MKB
 Ҋ Oplandsudvalget MKB

Samskabelse og frivillighed
 Ҋ Generationernes hus MSO

Integration
 Ҋ Tiltrækning af nye familier til skole- og  

fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og   
Bispehaven MBU

 Ҋ Tiltrækning af nye familier til Karen   
Blixen Kvarteret BA 

 Ҋ Byudvikling i Bispehaven og Ellekær   
(sparring) BA 



har oplevet CFIA som en 
professionel 
samarbejdspartner og har 
tillid til CFIA’s varetagelse af 
ansvarsområder.100% 

93% 
har oplevet en kvalitet i CFIA’s 
bidrag til samarbejdet og er samlet 
set tilfredse med samarbejdet.

87%
vurderer at samarbejdet med 
CFIA bidrager til opfyldelse af 
overordnet  bundlinje.

2020 Aktivitetsmål

Innovationspartnerskaber



82%
vurderer at materialer 
og udstyr i CFIA’s lokaler 
understøtter deres arbejde 
med innovation.

2020 Aktivitetsmål

Fysiske faciliteter

100%
vurderer at faciliteterne giver værdi og er 
tilfredse med faciliteterne i CFIA. 



2020 Aktivitetsmål

Innovationskapacitet

87% 
er blevet inspireret ift. nye 
værktøjer og tilgange.

230+
medarbejdere og ledere har deltaget 
i arrangementerne i 2020.

5 
arrangementer afholdt. 

- tal fra den årlige evaluering

18 medarbejdere på tværs af 
magistratsafdelinger var tilmeldt til 
CFIA's kompetenceforløb i innovation, 
der blev aflyst pga. Covid-19.



Hvordan får vi alle med i den 
grønne omstilling?
Aarhus Omstiller

Aarhus Kommune har et ambitiøst mål om 
at være CO2 neutral i 2030. For at nå dertil, 
skal vi have alle med. Gennem kommunens 
nye klimaplan for 2021-2024 styrkes sam-
arbejdet med lokalsamfundet på klimaom-
rådet via sporet Aarhus Omstiller. Den del af 
programmet, der omhandler involvering af 
borgere, foreninger og kulturliv, er forankret 
i Kultur og Borgerservice. CFIA har et strate-
gisk samarbejde med Aarhus Omstiller, hvor vi 
understøtter udviklingen af rammer, tilgang 
og partnerskaber for programmet. Desuden 
samarbejder vi med forskellige projekter un-
der programmet.  

Klimaambassadører

I efteråret har vi bidraget til projektet Kli-
maambassadører, som har til formål at udvikle 
et koncept for et klimafællesskab for unge. 
Programmet er tænkt til at give unge mel-
lem 12 og 18 år viden, evner til at handle og 
inspirere andre, og ikke mindst et fællesskab 
omkring klima. Gennem en række interviews 

med organisationer, som arbejder med unge 
og klima, og med unge fra målgruppen, er vi 
blevet klogere på, hvordan klimafællesskabet 
skal støbes sammen, så det bliver relevant og 
meningsfuldt for de unge. Det står allerede 
nu klart, at netop fællesskab er den vigtigste 
komponent i konceptet; en indsigt som er helt 
i tråd med, hvad forskningen siger. Fællesskab 
er en vigtigere driver for klimahandling end 
viden om klima, og ”hvad man burde gøre”. 

Klimavenlig medarbejdertransport

Derfor har vi også arbejdet med fællesskabs-
komponenten i projektet Klimavenlig medar-
bejdertransport, et samarbejde med HR og 
Organisation i Borgmesterens afdeling, under 
klimaplansporet Den klimavenlige arbejds-
plads. Projektet vil finde løsninger for, hvor-
dan vi i stor skala dels kan reducere behovet 
for transport i arbejdstiden, dels gøre den 
nødvendige transport klimavenlig. I dag står 
transportområdet for den største CO2 udled-
ning, både i Aarhus Kommune som arbejds-
plads og i bysamfundet. Projektet har indtil 
nu resulteret i en række koncepter, som vi vil 

teste i 2021. I Vi cykler har vi arbejdet 
med adfærdsdesign og fællesskab for at 
gøre det nemmere og mere attraktivt at 
bruge kommunens elcykler i stedet for 
egen (benzin)bil. I Split-brug af elcykel 
og elbil udforsker vi muligheder for at 
kommune og medarbejdere deles om 
en elbil eller elcykel. Ved at deles om 
køretøjerne kan vi spare ressourcer, når 
de erstatter den private cykel eller bil. 
Split-brug koncepterne har identificeret 
behovet for ændrede skatteregler og 
overenskomstrammer, for at løsninger-
ne kan rulles ud. Det arbejder vores 
samarbejdspartnere nu på gennem 
interessevaretagelse i blandt andet 6-by 
samarbejdet. 

Vi ser i 2021 frem til et fortsat stærkt 
fokus på klima, og et tæt samarbejde 
med Aarhus Omstiller. Klimaområdet er 
komplekst og kræver på mange plan, at 
vi alle tænker og handler på nye måder. 
Det kalder på innovation. 



”Det har været et superinspirerende 
samarbejde – et af de projekter hvor jeg 
har lært allermest. Hele måden at tænke 
på, hvordan man samler indsigter, bruger 
adfærdsdesign, udvikler koncepter og 
designer pilotprojekter. Vi er gennem 
samarbejdet blevet meget præcise på, hvilke 
barrierer der er, for at få medarbejderne 
over på grøn transport. Samtidig har de 
nye koncepter for klimavenlig transport 
gjort det tydeligt, hvor der er hindringer for 
implementering. Derfor har samarbejdet også 
resulteret i, at vi nu arbejder med at skubbe 
til de eksisterende rammer for klimavenlig 
medarbejdertransport.

Henriette Bennicke
Projektleder Klimavenlig medarbejdertransport

Klimavenlig 
medarbejdertransport



Klimaambassadører ”Klimaambassadører er et udviklingsprojekt 
med fokus på at skabe et klimafællesskab for 
unge i Aarhus Kommune. 

Projektet er tilrettelagt som et 
samskabelsesprojekt, hvor målgruppen er 
medudviklere af konceptet. Projektet udvikler 
fremtidens klimaambassadør-uddannelse, 
sammen med MBU, Aarhus Universitet og 
unge  i Aarhus kommune. Det er afgørende 
vigtigt for projektet, at vi kan trække på 
CFIA’s mange erfaringer med samskabelse, 
design-tænkning og desk research.

Daniel Astola
Projektleder Klimaambassadører, Specialist, Borgerservice og 
Biblioteker



Aarhus omstiller ”Siden efteråret 2019 har CFIA været en helt 
central samarbejdspartner for det, der nu 
hedder Aarhus Omstiller. 

CFIA har hele vejen igennem bidraget med 
sin meget store faglige viden om innovation, 
samskabelse og processer på tværs af 
fagligheder, sektorer og i samspil mellem det 
offentlige, det private og civilsamfundet. Et 
bidrag og et samspil, der er med til, at vi står 
langt bedre rustet til opgaven med Aarhus 
Omstiller ved indgangen til 2021, end vi 
gjorde i efteråret 2019.

Henrik Traberg
Sekretariatschef, Borgerservice og Biblioteker



Tiltrækning af nye familier til Gellerup, Toveshøj og 
Bispehaven samt områdets nye skole- og fritidscenter
Aarhus Kommune har et overordnet mål, om 
at Aarhus skal være en god by for alle. Det 
skal være en sammenhængende og blandet 
by uden udsatte områder.    
Herunder er det et mål, at børn og unge i 
Gellerup og Toveshøj skal have de samme 
muligheder som andre børn og unge i Aarhus 
Kommune. 

Aarhus Kommune har derfor sammen med 
Østjysk boligforening og Brabrand boligfor-
ening igangsat en række gennemgribende 
forandringer i Gellerup, Toveshøj og Bispeha-
ven. Målet skal nås ved nedrivninger, reno-
veringer og nybyg af boliger, funktioner og 
attraktioner i bydelene, bl.a. et nyt skole- og 
fritidscenter, som skal tiltrække flere ressour-
cestærke beboere til området.  

Hvad kan tiltrække familier til området?

CFIA arbejder sammen med Magistratsafde-
lingen for Børn og Unge samt Borgmesterens 
Afdeling om at undersøge og udvikle tiltag, 
der kan tiltrække beboere til området og ele-
ver til skole-og fritidscentret.    

CFIA har igennem dybdegående interviews 
med 54 mennesker (familier, der kan tiltræk-
kes til området, nytilflyttede familier i om-
rådet, familier, der er flyttet fra området og 
familier i nærtliggende skoledistrikter) opnået 
dyb i indsigt i, hvad der motiverer valg af bolig 
og skole, hvilke barrierer, der skal overkom-
mes og hvilke potentialer, der kan udnyttes. 

I analysen stod det klart, at det for kommende 
beboere er afgørende, at trygheden i området 
øges, og at der for at kunne tiltrække familier 
til området skal tilbydes attraktive ejerboliger 
med plads til en familie med skolebørn.   
For at skole- og fritidscentret skal blive attrak-
tivt at vælge til, skal kommende forældre have 
konkrete billeder af værdier, holdninger, skole-
dagen og medarbejdere, og de har brug for at 
få øje på andre børnefamilier, der overvejer at 
træffe det samme valg. 

På vej med  løsningsidéer

Indsigterne er blevet omsat til konkrete ideer, 
som fagpersonale, forældre og eksterne 
aktører er med til at videreudvikle, inden der 

udvælges ideer, der udvikles til prototyper. 
Prototyperne skal gøre os klogere på, hvordan 
vi kan øge oplevelsen af, at området og skole- 
og fritidscentret er trygt og attraktivt at vælge 
til.  



Ny skole og fritidscenter  
i Gellerup, Toveshøj og 
Bispehaven ”CFIA’s bidrag til projektet Ny Skole og 

Fritidscenter i Gellerup, Toveshøj og 
Bispehaven har været afgørende. Der 
findes kvantitative og landsdækkende 
data på forældres bevæggrunde for 
skolevalg og bosætning, men CFIA gjorde 
gennem interviews forældrestemmerne 
vedkommende, forståelige og 
kommunikerbare. CFIA evner at se mønstre, 
skabe struktur og sammenhæng i kvalitative 
data på en måde, der gør, at informationen 
let kan anvendes i udviklingsprojekter og 
bidrager til at skabe virkelig forandring. 

Anne Marie Due Schmidt
Projektleder for ny skole og fritidscenter



Tiltrækning af nye 
familier til Karen Blixen 
Kvarteret ”Vores samarbejde med CFIA har betydet, at 

vi er kommet meget nærmere de målgrupper, 
som skal flytte ind i vores nye bydel. Vi står 
nu på et meget solidt og veldokumenteret 
grundlag i forhold til vores videre arbejde, 
og vi har en langt bedre forudsætning for 
at udvælge de vigtige fokusområder både i 
forhold til den konkrete udvikling af området 
og til den tilhørende kommunikationsindsats. 

Per Frølund
Programleder, Borgmesterens Afdeling



COVID-19 som katalysator  
for innovation
I 2020 har Covid-19 ændret virkeligheden for 
os alle. Det har krævet helt særlige kræfter 
af organisationen at holde driften kørende 
under fundamentalt ændrede arbejdsvilkår. Vi 
har alle måtte omprioritere på opgaver og af 
nød finde på nye måder at løse dem på.   

Også for CFIA har Covid-19 betydet om-
prioriteringer af opgaver. Og vi er særligt 
udfordret på, at mange af de planlagte udvik-
lingsopgaver er blevet nedprioriteret af vores 
samarbejdspartnere, da Covid-19 situationen 
har krævet sit.  

Det, at vi ikke har kunnet mødes fysisk og 
afholde involverende workshops, som en del 
af innovationsarbejdet, har tvunget os til at 
tage nye digitale redskaber i brug. Vi har ud-
budt webinarer, testet og implementeret nye 
digitale samarbejdsplatforme, som kan under-
støtte den kreative proces, og sikre vi fortsat 
kan samarbejde og samskabe - nu digitalt fra 
hver vores skærm. 

Opsamling på lokale innovationer i MKB som 
følge af Covid-19  

I kølvandet på coronakrisen er der skabt en 
helt enorm innovationsaktivitet på mange 
niveauer i organisationen. Både i de konkrete 
serviceydelser i relationen til borgerne – nye 
måder at levere ydelsen på, men også de 
mere usynlige innovationer som fx måder vi 
samarbejder, træffer beslutninger, initierer 
nye tiltag på. CFIA har hjulpet med at opsam-
le erfaringerne på tværs af MKB og bidraget 
til et case-katalog over lokale innovationer 
som følge af coronakrisen.  

Brugerrejse skabte overblik over corona-test 
situationen  

I august opstod der en udfordring, hvor 
potentielt smittede borgere, i forvirring over 
hvordan de skulle forholde sig i testsituatio-
nen, mødte op hos Borgerservice og Sund-
hedscentre. Sammen med Aarhus Kommunes 

Kriseberedskabsledelse og Borgmesterens Af-
deling hjalp CFIA med at kortlægge og udvikle 
brugerrejsen for Corona-tests. Dette bidrog til 
et værdifuldt overblik over hele forløbet, syn-
liggjorde de forskellige udfordringer, og kon-
kretiserede en række hurtige forbedringsfor-
slag i en akut krisesituation på tværs af mange 
partnere. Projektets resultater blev delt med 
Region Midt, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for 
Patientsikkerhed, Det Boligsociale Fællesse-
kretariat samt Sundheds- og Ældreministeriet.  



Innovationsmotoren – vi tester ny måde at 
udmønte innovationspuljen på    
Direktørgruppen har i begyndelsen af 2020 
besluttet at afprøve en ny måde at udmønte 
de tværgående innovationsmidler på. Ønsket 
er dels at fremme en innovationskultur med 
en eksperimenterende tilgang, dels at mobi-
lisere vores innovationskraft mere strategisk 
og målrettet de store udfordringer. For vi 
er nødt til at turde gå nye veje, turde eks-
perimentere og fejle, hvis vi skal finde nye, 
effektive og bæredygtige løsninger på nogle 
af de komplekse udfordringer, vi står overfor 
som kommune og som bysamfund.  

Innovationsmotoren

Innovationsmotoren er en ’hjælper’ på vejen 
til at fremme de gode innovationer – så de 
relativt hurtigt og enkelt kan vokse fra usik-
re ideer til konkrete løsningsforslag. Vi skal 
bruge vores innovationskraft i Aarhus til at 
udvikle, afprøve og skalere ideer, som kan 
medvirke til effektivisering, og til at ressour-
cerne anvendes, der hvor de skaber størst 
værdi for borgere og virksomheder. 

Fire værktøjer og tre investeringstrin

CFIA har sammen med Borgmesterens Af-
deling og en ekstern innovationsekspert 
udarbejdet en første version af en prototype 
på Innovationsmotoren. Den består af fire 
konkrete værktøjer til design af eksperimen-
ter, en model for tre investeringstrin der 
bygger på ”fejl-billigt, lær-hurtigt” principper 
fra Lean Startup, og en tilhørende proces for 
gradvis øget investering i takt med at idéerne 
valideres i praksis.  

Åben innovationsgarrage

Vi har i efteråret testet Innovationsmotoren. 
Fra 1. september til medio december har vi 
screenet ideer og forslag fra medarbejdere 
og afdelinger i Aarhus Kommune. I alt 41 
forslag til at løse en udfordring inden for de 
seks innovationstemaer er blevet sendt frem 
til Innovationsmotoren. CFIA har løbende 
støttet op med konsulenthjælp og innovati-
onsfaglig sparring. Vi har bl.a. lanceret ”Åben 
innovationsgarage” med ugentlig fast åb-
ningstid som tilbud om løbende adhoc støtte 

og sparring til de enkelte løsningsidéer. 

Nu samler vi op på læring og planlægger at 
være klar med en videreudviklet version af 
Innovationsmotoren til godkendelse i Direk-
tørgruppen i marts 2021. 



Kompetenceforløb i innovation      

De sidste to år har CFIA haft succes med at 
udbyde et kompetenceforløb i innovation, 
der klæder Aarhus Kommunes projektledere 
og konsulenter på til at udvikle og håndte-
re innovationsprojekter. Med værktøjer fra 
designtænkning, samskabelse og partner-
skaber, forretningsudvikling, forandringsle-
delse, gevinstrealisering og evaluering bliver 
deltagerne trænet i at håndtere noget af det 
kaos og kompleksitet, der ofte er forbundet 

med innovationsprojekter. Undervisningen 
er praksisorienteret og centreret omkring at 
forstå brugernes behov, facilitere udvikling 
og involverende samarbejde med fokus på 
værdiskabelse. Deltagerne bliver trænet i 
innovationsværktøjer, samtidig med at de 
arbejder på en konkret projektcase fra egen 
praksis. 

I 2020 er det en af de aktiviteter, som vi 
desværre har måtte aflyse pga. corona, og vi 

måtte skuffe de 18 deltagere, der var tilmeldt 
og klar til at starte på et forløb i septem-
ber. Vi er nu i gang med at konvertere dele 
af kompetenceforløbet til en række online 
moduler i samarbejde med Borgmesterens 
afdeling, og vi håber at kunne tilbyde kom-
petenceforløbet i 2021, ved at tilbyde modu-
ler man kan tage online i kombination med 
noget on site træning, sparring og feedback 
på praksis.  

Modul 1
INNOVATIVT

PROJEKTDESIGN

Modul 2
DESIGNTÆNKNING

Modul 3
SAMSKABELSE & 
PARTNERSKABER

Modul 4
IMPLEMENTERING & 

GEVINSTREALISERING



Fremtiden er noget, vi skaber 
sammen
I CFIA har vi en stærk ambition om at bidrage 
til inspirerende visuelle fremtidsscenarier og 
fremtidsdesign, vi kan mobilisere os omkring. 
Og vi tror på, at fremtidens kommune og 
bysamfund er noget, vi kan designe og skabe 
sammen. Derfor har vi i 2020 som noget nyt 
i CFIA sat ind på at styrke vores fremtidssans 
og -tænkning.   

Fremtidstænkning kan hjælpe os med mind-
sets og redskaber til at udforske mulige 
fremtider. Metoderne gør os ikke i stand at 
forudsige, hvordan fremtiden vil se ud. Men 
de hjælper os til at være bedre forberedt på 
forskellige fremtider.  

Hvorfor bruge fremtidstænkning    
til innovation?  

Vi kan konkretisere og skabe diskussion om 
mulige fremtider, om hvilken fremtid vi øn-
sker, og hvordan vi kan skabe den. 

Vi kan skubbe til løsningers innovationshøj-
de ved at fokusere på en ønsket fremtid og 
vejen derhen, i stedet for at fokusere på hvor-
dan vi kan forbedre den situation, vi har i dag . 

Vi kan invitere til kritiske perspektiver på 
uønskede fremtider, ved at udforske ønskede 
såvel som uønskede effekter, som løsninger 
kan have på længere sigt i det større system, 
de er en del af – og med den bevidsthed 
kan vi bedre navigere udenom de uønskede 
effekter.  

I 2020 har vi inviteret fremtiden ind i en on-
line udgave af vores inspirationsevent Mor-
genmad med Mening og til en temadag om 
Digitalt medborgerskab anno 2025. Vi sætter 
også tilgangen i spil i vores arbejde med klima 
gennem Aarhus Omstiller. For hvordan er det 
egentlig at leve, arbejde, besøge og drive virk-
somhed i et CO2 neutralt Aarhus i 2030?

Vi tror på, at når vi skaber konkrete billeder 
og visioner af ønskede fremtider, så bliver det 
lettere at mobilisere os til sammen at skabe 
den ønskede forandring. 
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Læs mere på:

cfiaarhus.dk


