
 
 

 
 

Tættere samarbejde med forvaltningerne 

I forbindelse med kommunevalget 2021 vil DBU Jylland gerne i dialog med 
kommunalpolitikerne omkring muligheden for, at DBU og de klubber, som er 
organiseret under DBU, kan indgå i et tættere samarbejde med de kommunale 
forvaltningerne og institutioner rundt omkring i landets kommuner. 

I DBU ser vi en mulighed i, at klubberne i højere grad end hidtil bliver en oplagt 
samarbejdspartner for kommunernes forvaltninger og de kommunale institutioner. Et 
øget fokus på samarbejde (samskabelse) kan skabe værdi for både klubber og 
kommunale forvaltninger og institutioner. Kommunen kan drage nytte af de 
erfaringer og den ekspertise, som ligger i klubberne. Og klubberne kan gennem 
samarbejde med de kommunale forvaltninger og institutioner få en yderligere 
mulighed for at realisere mål om at udbrede idrætten og medvirke til at skabe en sund 
livsstil gennem deltagelse i idrætsrelaterede fællesskaber - og dette samtidig med, at 
klubberne bliver mere synlige i de respektive lokalsamfund. 

Man kan forestille sig mange former for samarbejder. I dag kender vi allerede 
initiativer i forhold til den åbne skole, ældreidræt, fodbold for misbrugere, fodbold 
for folk med handicap og meget mere. Initiver som disse kan styrkes og opskaleres. 
Men et øget fokus på samarbejde kan også være vejen til, at klubberne og 
kommunerne kan samskabe nye ideer og initiativer, som giver lokal mening. 

Et samarbejde som dette handler ikke om, at klubberne skal løfte nogle af de 
kommunale kerneopgaver (opgaveglidning). Vi forestiller os derimod, at vi i 
fremtiden i højere grad skal afsøge muligheder for at indgå i mere ligeværdige 
samarbejdsrelationer, hvor både kommune og klubber vinder ved samarbejdet.     

Vi ved, at der rundt om rigtig mange af landets kommuner er en intention om at 
arbejde mere samskabende og dermed også styrke samarbejdsrelationerne til 
foreningslivet. Når vi i DBU gerne vil sætte fokus på et tættere samarbejde med 
kommunernes forvaltninger og institutioner, så er det grundlæggende vores ambition, 
at møde disse kommunale samskabelsesambitioner med en nysgerrig, konstruktiv og 
forventningsfuld tilgang. 

Hvis samarbejdet med kommunernes forvaltninger og institutioner skal lykkes, siger 
erfaringerne, at der må politiske vilje til. Så skal det daglige samarbejde mellem 
klubberne og kommunernes forvaltninger og institutioner styrkes, så kræver det 
politisk medvind, hvilket dialoger og debatter i forbindelse med kommunalvalget 
2021 kan være med til at stimulere. 

 


