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Lav et mikropartnerskab med
kommunen
At indgå samarbejde i det små er godt for jeres forening og for
kommunen. Måske samarbejder I allerede uden at tænke over det, og så
kan det af flere grunde være en god idé at omtale samarbejdet som et
”mikro-partnerskab”
Hjælp til at indgå mikro-partnerskaber
Tidsforbrug: En aften

Vejledning
Hvad er et mikro-partnerskab?
Et mikro-partnerskab er ikke en kontrakt, men nærmere en aftale, som oftest er med begrænset økonomi og
ressourcer. Der er moralsk forpligtende mål og et ønske om tilbagemelding, og aktiviteter udbydes, når det
passer foreningen. Fortolkningen af partnerskaber i et folkeoplysningsperspektiv er åben, og derfor kan jeres
forening påvirke, hvordan ”partnerskab” skal forstås lokalt.
Eksempler på mikro-partnerskaber:
•

Lucia-optog på et plejecenter.

•

Samarbejde med den lokale SFO
Kommunen får en aktivitetsdag, og jeres forening får mulighed for at hverve medlemmer

•

At åbne hytten eller lokalet for andre brugere, så jeres faciliteter bruges mest muligt. Kommunen yder
min. 65 % lokaletilskud. Som eksempel kan du nederst læse om Naturbasen, som du finder nederst i
dette redskab. Det førte til DUFs Foreningspris 2012.

•

Sommerferieaktiviteter i samarbejde med kommunen.

•

Skt. Hans bål – se også eksempel nederst.

For en bedre forståelse af, hvad et partnerskab er, og hvordan det kommer i stand, kan I se redskabet ’Sådan
kommer et partnerskab i stand’.

Hvorfor tale om mikro-partnerskaber?
•

Partnerskaber er en del af den kommunale tankegang. Når I bruger begrebet, taler I jer direkte ind i
kommunens sprog. Så kan kommunen ”prale” af jeres aktiviteter (”vores kommune har et stærkt
foreningsliv”), og I får anerkendelse og nye muligheder for at søge penge.

•

Det er til foreningernes fordel at sætte ord på samarbejde i det små, altså et mikro-partnerskab, fordi
mange foreninger allerede har den type samarbejde.
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•

Folkeoplysningsloven har åbnet op for nye samarbejdsformer, hvor kommunalbestyrelser har
mulighed for at indgå partnerskabsaftaler. Folkeoplysende foreninger hører i kommunen til kultur- og
fritidsforvaltningen. Jeres umiddelbare kontakt er derfor kultur- og fritidskonsulenten. Mange
kommuner har også en frivilligkonsulent.

•

Folkeoplysningsloven har en kommunal udviklingspulje, der kan søges.

•

En god relation til embedsværket kan åbne nye døre og føre til nye samarbejder. Når relationerne først
er opbygget, har I meget større chance for at opnå opbakning til nye aktiviteter.

•

”Ude af øje, ude af sind, ude af tilskud” – fortæl altid om jeres arbejde.

Gode råd når I skal lave et mikropartnerskab
•

Tænk i mulig opbakning, før I starter. Kan I få jeres idé til at spille med på kommunens strategier om
f.eks. sundhed eller frivillighed? Så har I en større chance for, at samarbejdet bliver til noget. Præsenter
derfor ikke et færdigt projekt, men en idé – eller fokuser på den målgruppe, I vil hjælpe. Det kan f.eks.
være, at jeres arrangement kan føre til færre ensomme unge (undersøgelser viser, at hver fjerde ung
føler sig ensom), eller at jeres projekt i naturen kan hjælpe til færre overvægtige børn (hver tiende barn
vurderes overvægtig). Det kan spille sammen med en kommunes strategier.

•

Brug en koordinator. Det sikrer kontinuitet, vækst og stabile aftaler.

•

Fokuser på målet. Hvad får foreningen og kommunen ud af et samarbejde?

Eksempel

Skt. Hans bål i Birkerød
Hvem: En spejdergruppe og en kommune
Hvad handler partnerskabet om?
Aftalen er simpel. Det er kommunens arrangement, og de sørger for at udvikle programmet, koordinere og
finansiere det. Kommunen står også for at reklamere for arrangementet. Spejderne står for alt, hvad der har
med selve bålet at gøre. De har dermed kombineret en af spejdernes spidskompetencer (at lave bål) med
muligheden for at være synlige midt i byen.
Spejdergruppen har de seneste år brugt Skt. Hans aften som en aktivitet for alle deres spejdere, ledere og
forældre, og de har gennem mikro-partnerskabet fået en god anledning til et socialt arrangement for gruppen.
Til gengæld får kommunen hvert år et velorganiseret bål, som er afviklet på en spektakulær og sikker måde.
Hvordan kom det i stand?
Samarbejdet med kommunen startede ved en tilfældighed. I 2004 var en spejdergruppe interesseret i at skabe
mere synlighed omkring gruppen for at tiltrække nye medlemmer. Gruppen kontaktede bl.a. kommunens
kultur- og fritidskontor og fremlagde idéen om et samarbejde. Kontakten mundede ud i en konkret invitation
fra kommunen til spejdergruppen om at stå for byens årlige Skt. Hans bål.
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Naturbase i Hedehusene
Hvem: FDF Hedehusene og kommunen
Hvad handler partnerskabet om?
Partnerskabet handler om brug af spejderkredsens faciliteter, nærmere betegnet Naturbasen i Hedehusene.
Naturbasen er åben i dagtimerne for skoler, dagsinstitutioner, beboere fra et socialt boligbyggeri og andre
interesserede. En gruppe ældre demente har også været på besøg og bagt snobrød med børnene.
Daginstitutioner og skoler kan gå ind på kredsens hjemmeside og booke Naturbasen.
I 2012 fik FDF Hedehusene Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) Foreningspris for samarbejdet om Naturbasen.
Hvordan kom det i stand?
Naturbasen opstod egentligt på baggrund af en ulykkelig historie om en brand i en spejderhytte. I forbindelse
med at en ny hytte skulle opføres, tænkte gruppen i nye tankebaner. Gruppen ville gerne leve sine drømme ud
om en større naturbase og gik fra første dag i samarbejde med kommunen. Kommunen hjalp gruppen med at
finde den nye grund. Spejdergruppen låner grunden af kommunen, og får lokaletilskud.
Økonomi og fundraising til projektet
I forbindelse med opførelsen af Naturbasen søgte og fik spejderkredsen kr. 145.000 fra
Folkeoplysningsudvalget, ca. kr. 100.000 fra Anlægsfonden, kr. 40.000 af Danske Bank Fond samt kr. 50.000
til indretning. Derudover lånte kredsen 150.000 kr. i FDF’s Julsøfond. Lånet skal forrentes i 10 år uden afdrag,
og kommunen betaler pt. renten. Efter de 10 år ophører forrentning, og lånet indestår i huset til evig tid eller til
kredsen lukker.

Materiale
•

Vigtige spørgsmål? (doc)
Liste over spørgsmål, som det er væsentligt at stille sig selv som forening, inden man kaster sig ud i
mikropartnerskaber.

Vil du vide mere?
•

Redskab: Indgå partnerskaber med kommunen – om inklusion af unge
Vil jeres forening arbejde med at integrere unge med særlige behov eller med anden etnisk baggrund?
Så læs dette redskab.

•

Link: DUFs Foreningspris 2012
Læs om DUFs Foreningspris i 2012 til FDF Hedehusene for Naturbasen
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