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Gode råd til at indgå 
partnerskab med 

kommunen  
Et partnerskab med kommunen kan have stor positiv effekt for din 
forening og kommunen. Her kan du få gode råd og inspiration til, 

hvordan du starter et partnerskab med kommunen. Rådene baserer sig 
på inklusionsprojektet ’Nye Cirkler i Trekanten’ fra 2012. 

Gode råd fra et konkret eksempel på partnerskab 
Tidsforbrug: Flere måneder 

Vejledning 

Hvad får I ud af at bruge redskabet? 

Når I bruger redskabet, vil I: 

• Stå stærkere, når I skal søge et partnerskab med kommunen 

• Få viden om et konkret partnerskab fra 2012 mellem en forening og en kommune 

• Få tips om projekt start 

Rådene baserer sig på erfaringer fra projektet ’Nye Cirkler i Trekanten’, som er et samarbejde mellem 
Spejderbevægelsen og Holstebro kommune. Projektet har fokus på rummelighed og inklusion. I kan læse 
mere om projektet i boksen på sidste side.  

For en mere generel introduktion til partnerskaber kan I med fordel også bruge redskabet ’Sådan kommer et 
partnerskab i stand’.  

Hvorfor lave et partnerskab med kommunen? 

Når I indgår et partnerskab med kommunen gør I jer synlige i jeres lokalsamfund og kan opnå nye og 
mærkbare resultater for jeres forening. Derudover kommer I til at skabe noget nyt, som kan være givende i 
forhold til jeres egen læring og kompetenceudvikling. Ordet ’partnerskab’ er også meget tidssvarende i 
samfundet. Det vil sige, at hvis I laver et partnerskab med kommunen, kan I få adgang til yderligere opbakning 
og økonomisk støtte.  

 

Gode råd til opstart af partnerskab 

1. Undersøg og fastlæg i foreningen om området er interessant, og om der er opbakning til det fra leder 
og forældrekreds. Undersøg herunder hvilke muligheder og fordele der kan være for foreningen i at få 
en bredere medlemsskare. Det er vigtigt, at I også forholder jer til, hvilke udfordringer, der muligvis 
følger med. 

2. Forbered et møde med kommunen. Forbered kort præsentation af foreningen. Hvor mange er I, og 
hvad er det I umiddelbart tænker, at projektet skal indeholde? 
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3. Kontakt kommunen og find en embedsmand inden for fritidsområdet. Denne kan være jeres 
kontaktpunkt hos kommunen, indtil I finder den endelige kontaktperson. 

4. Arrangér et møde hvor I kan udfolde projektet. Her er det afgørende, at I inddrager kommunens 
ansatte, så projektet fra starten af etableres i et partnerskab mellem jeres forening og kommunen. Det 
er også afgørende, at både kommune og forening kan se ideen med projektet, og at begge parter kan 
se fordelene ved at gennemføre det.  

5. På mødet skal I også klargøre, hvilke ressourcer gruppen har til rådighed for projektet, og hvilke 
områder der har behov for at få tilført ressourcer og/eller viden. Derudover bør I fastlægge formål og 
succeskriterier samt træffe aftaler om de kommende skridt i processen. 

Tips til projektstart 

 Vedlagt som materiale til redskabet er en model fra bogen Blue ocean strategy - De nye vinderstrategier 
(2009). Den kan I anvende til at sikre, at I er klar til projektstart. Nogle af de spørgsmål I med fordel kan stille 
Jer selv er: 

• Hvad skal vi gøre mere af i løbet af projektet? 

• Hvad skal vi gøre mindre af i løbet af projektet? 

• Hvad skal vi begynde på i løbet af projektet? 

• Hvad skal vi holde op med at gøre i løbet af projektet? 

Som en del af projektplanlægningen er det også vigtigt at lægge en plan for tid og rollefordeling. Hvad vil I gøre, 
hvornår vil I gøre det, og hvem skal gøre det? 

Efter det indledende møde vil det være forskelligt, hvordan projektet udvikler sig. Man kan forstille sig, at der 
skal planlægges en midtvejsevaluering, som samler op på læringspointer. Her kan man samtidig drøfte, om 
projektet indtil da er forløbet planmæssigt, eller om der er brug for at ændre på noget. 

 

Andre erfaringer med inklusionsprojektet ’Nye Cirkler i Trekanten’: 

• Det er altafgørende at sikre, at forældrene er velinformerede under hele projektet  

• Når projektet lykkes, er der helt sikkert en god historie at fortælle. Dels at I har fået flere medlemmer, 
men der kan også være en historie i, hvordan det har påvirket de hidtidige medlemmer. 

• Vær tålmodig, da det kan være lidt svært at komme igennem til jeres kommune. Vi er i foreningerne 
ofte ikke vant til at samarbejde med kommunen, og kommunen er heller ikke vant til at være i dialog 
med foreningerne. I kan derfor opleve at blive omstillet flere gange, og det kan også være, at I ikke får 
fat i rette vedkommende første gang. 

• Man kan risikere at blive stillet tilbage til en person, som man allerede har talt med. Derfor kan det 
være en fordel at notere, hvem man løbende har talt med i sit opsøgende arbejde. Kommunen er en 
stor organisation, og det er også svært for dem at håndtere henvendelser fra nye borgere/foreninger. 
Selvom det kan være svært at skabe en kontakt er det ikke udtryk for, at kommunen ikke ønsker at 
samarbejde. 

• Mind jer selv og kommunen om, at I arbejder med samme mål for øje. I ønsker eksempelvis at 
forberede foreningslivet, og kommunen ønsker at deres borgere har et godt foreningstilbud. 

• Undlad at tale om økonomi og penge. Dem har kommunen som udgangspunk ikke for mange af. Til 
gengæld er der mange andre måder, som kommunen kan støtte jeres projekt på. Hvad det kunne 
være finder I bedst ud at ved i fællesskab. Undersøg sammen hvad I gerne vil, og hvordan I kan hjælpe 
hinanden. 
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Eksempel 

Projektet ’Nye Cirkler i Trekanten’ 
Hvem:  

Spejderbevægelsen og Holstebro Kommune 

Hvad handler partnerskabet om? 

Partnerskabet omhandlede et projekt kaldet "Nye Cirkler i Trekanten". Formålet med projektet var at inddrage 
unge med anden etnisk baggrund i spejderbevægelsen gennem et tæt samarbejde med kommunen.  

Projektet havde til hensigt at komme både forening og kommune til gode. Kommunen fik flere fritidstilbud til 
unge med særlige behov eller med anden etnisk baggrund. Foreningen styrkede sine kompetencer til at 
inkludere unge og forøgede muligheden for en mere mangfoldig medlemssammensætning. 

Hvordan kom det i stand? 

Projektet tog udgangspunkt i et almennyttigt boligområde i Holstebro. På Spejdernes Lejr 2012 blev børn fra 
boligområdet i alderen 7-14 år involveret i forskellige spejderaktiviteter. Disse børn er en målgruppe, som 
normalt ikke har foreningslivet som fritidsinteresse. 

Læs mere om erfaringerne her 

Materiale 

• Blue Ocean skema (pdf) 
Gør jer klar til projekt start af partnerskab med kommunen – brug Blue Ocean skema. 

• Idëkatalog fra Spejdernes lejr (pdf) 
Er I på udkig efter nye ideer til, hvilken type samarbejde I kan indgå med kommunen? Så læs 
idékataloget fra minikonferencen ”Spejderne – et forpligtende fællesskab ” fra Spejdernes Lejr 2012. 
På konferencen mødtes borgmestre, kommunale udvalgsformænd og spejderledere og udarbejdede 
sammen en række forslag til opgaver, som kommunerne og frivillige kunne samarbejde om i 
fremtiden.  

Vil du vide mere? 

• Bog: W. Chan Kim & Renée Mauborgne (2009): Blue ocean strategy - De nye vinderstrategier 

• Links: Vindere af DUF’s Foreningspris – kan være god inspiration.  
Her lykkedes det på utraditionel vis at inkludere en ny medlemsgruppe i DUI Trige.  
http://duf.dk/maerkesager/foreninger_og_kommuner/foreningsprisen/bagom_vinderen_2011/ 
http://duf.dk/nyheder/enkeltvisning/article/indvandrerkvinder-haedres-for-foreningssucces-i-trige/ 

• Håndbog: Håndbog til frivillige sociale foreninger om samarbejde med kommunen.  
Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udgivet denne håndbog, der også er relevant for 
samrådsorganisationerne, da bogen giver indblik i mange aspekter af at samarbejde med kommune. 

http://www.holstebro2012.dk/Erfaringer-7343.aspx
http://foreningsredskaber.dk/wp-content/uploads/skema__blueocean.pdf
http://foreningsredskaber.dk/wp-content/uploads/partnerskaber_idekatalog.pdf
http://duf.dk/nyheder/enkeltvisning/article/indvandrerkvinder-haedres-for-foreningssucces-i-trige/
http://duf.dk/maerkesager/foreninger_og_kommuner/foreningsprisen/bagom_vinderen_2011/
http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Viden+%26+information/Temaer+i+det+frivillige+arbejde/Webh%E5ndbog+om+samarbejde/H%E5ndbog+til+foreninger+om+samarbejde+med+kommuner

