
 
 

 
 

 

Involvere klubberne 

I forbindelse med kommunevalget 2021 vil DBU Jylland gerne i dialog med 
kommunalpolitikerne omkring muligheden for at involvere DBU og de klubber, som 
er organiseret under DBU, i identificeringen af relevante politikker og i udviklingen 
af disse politikerne. 

Vi har her et særligt ønske om at bliver involveret i idrætspolitiske felt eller i emner, 
som kan have indflydelse på det idrætspolitiske felt. 

Lettere fortegnet kan det siges, at kommunernes involvering af DBU og de lokale 
fodboldklubber typisk sker, når man i byrådet har formuleret politikken inden for et 
givent felt (høringsfasen). I DBU kan vi se, at der ligger en mulighed for at 
kvalificere politikudviklingen, hvis involveringen ikke alene sker på bagkanten af 
politikudviklingen, men også pågår inden de politiske beslutninger er taget 
(politikudviklingsfasen). 

Som forening har vi selvsagt forståelse for det politiske beslutningssystem og for de 
demokratiske procedurer, som støtter op om dette. Vi ønsker derfor ikke at 
kompromitterer de folkevalgte repræsentanter i deres kommunalpolitiske arbejde. I 
sidste ende er det de folkevalgte, som skal tage de nødvendige politiske beslutninger. 
Men vi forestiller os, at vi gennem en tidligere involvering kan bidrage med viden, 
erfaringer og perspektiver, som gennem dialog med de folkevalgte politikere, kan 
kvalificere og berige politikudviklingen. 

Hvis DBU og foreningerne først involveres, når politikken er udviklet – eksempelvis 
gennem diverse former for høringer – så er der en tendens til, at involveringen 
afstedkommer en form for modstandslogik. Nogle forskere vil kalde dette for en 
form for modstandsdemokrati. Bliver man først involveret i denne sene fase af 
politikudviklingen, så er der en tendens til, at man alene ser fejl og mangler, og at 
man ikke tager ejerskab for eller giver følgeskab til de politiske intentioner. Og i 
sidste ende kommer dette til at betyde, at realiseringen af de politiske ideer og 
implementeringen af konkrete tiltag, bliver unødig vanskeliggjort. 

Involveres DBU og klubberne derimod på et tidlige tidspunkt i den politiske 
beslutningsproces, så er der også en større chance for, at der skabes ejerskab til de 
politiske ideer ude i klubberne og at de politiske ideer ses som meningsfulde. Et 
ejerskab og en meningstillæggelse, som også senere hen gavner muligheden for 
realiseringen af de politiske ideer. 

Vi vil således appellere til, at de kommende byråd vil se det som en mulighed, at 
involvere DBU og de lokale klubber tidligere og bredere. Konkret kan det være 
gennem nedsættelse af idrætsråd, opgaveudvalg, dialogmøder, referencegrupper eller 
andre inddragende tiltag, som kan understøtte en tidligere involvering. 

 


