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Skab stærke lokalsamfund
sammen med DGI
DGI arbejder målrettet med at styrke det aktive og gode liv på landet. Det sker ved at
skabe stærke lokalsamfund og handlekraftige fællesskaber, der står sammen for at
skabe udvikling og trivsel.
DGI samarbejder tæt med institutioner, lokalråd, menighedsråd, idrætsforeninger og
kommuner for at sætte skub i udviklingen og styrke samarbejdet mellem lokale aktører i og på tværs af lokalsamfund. Formålet er at udvikle stærke lokalsamfund drevet
af aktive og engagerede borgere.
DGI har stor erfaring med processer i politiske organisationer og er dygtige til at
samle trådene mellem kommunale forvaltninger, frivillige foreninger og lokale aktører. DGI tilbyder rådgivning, effektive værktøjer og metoder, der kan hjælpe kommuner med at skabe udvikling lokalt.

DGI kan hjælpe kommuner med at:
 Skabe engagement og ejerskab hos
lokale borgere
 Kortlægge lokalsamfundenes potentialer
og udarbejde udviklingsplaner
 Etablere et effektivt samarbejde mellem
foreninger og andre lokale aktører
 Styrke lokale udviklingsprocesser og
-projekter
 Omsætte kommunale politikker og
strategier til handling
 Indsamle og analysere data om lokal
områder og formidle resultaterne
 Samle kommunikation om landsbyer og
lokalsamfund på én fælles hjemmeside

DGI tilbyder blandt andet
rådgivning inden for:
 Borgerinvolvering, frivillighed, rekruttering, motivering og fastholdelse
 Organisering, ressourceoptimering, fællesskab
og samarbejde på tværs
 Undersøgelser, analyser
og evalueringer
 Strategisk planlægning
 Kommunikation
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Landsbyklynger
– en effektiv model
for landsbyudvikling
DGI har bred erfaring med at udvikle stærke lokalsamfund. Med etableringen af 29 landsbyklynger
er samarbejdet mellem kommuner og lokalsamfund
blevet styrket.
En landsbyklynge er et antal landsbyer, der samarbejder om at skabe udvikling,
vækst og trivsel – både i den enkelte landsby og for landsbyklyngen som helhed.
Målet er at skabe grundlag for det gode liv på landet gennem stærke sociale fælleskaber og attraktive aktivitetsmuligheder. DGI kan hjælpe kommuner med at etablere
landsbyklynger, skabe lokal drivkraft og styrke samarbejdet mellem landsbyer og
kommunen.
DGI tilbyder:
 En velafprøvet model for landsbyudvikling
 En proces, der sikrer samarbejde og fællesskab på tværs af landsbyer
 En kortlægning af landsbyernes potentialer og eksisterende tilbud
 En strategiplan med fælles mål for udviklingen af hele klyngen
 En fælles indgang til dialog og et samlet overblik over borgernes ønsker
 En organisering af lokalområdets borgere i et stærkt fællesskab
 En samlet kommunikationsplatform for alle landsbyer i klyngen

Du kan læse mere om
landsbyklynger på
www.landsbyklynger.dk

“

Projektet har helt
sikket udviklet
forholdet mellem
kommune og lokalsamfund positivt
og skabt en
gensidig respekt
Kommunal repræsentant fra en
landsbyklynge, Evaluering af
Pilotprojekt Landsbyklynger, 2017

Sådan har de gjort på Mols
I landsbyklyngen Mols i Udvikling er mere end 250 frivillige engageret i 24 projektgrupper. I samarbejde med kommunen har klyngen netop fået bevilget cirka 25
millioner kroner til at etablere et nyt fælles mødested, der skal danne ramme om
fællesskaber for mennesker i alle aldre, og samle blandt andet skole, institutioner,
idrætsforeninger, madfællesskaber og menighedsråd under samme tag.

Landsbyer står stærkere, når de står sammen
Evalueringen af de første landsbyklynger viser, at:

87 %
mener, projektet har
styrket samarbejdet i
lokalsamfundene

87 %

mener, projektet har
forbedret deres evne til
at arbejde langsigtet med
udvikling af lokalområdet

94 %
peger på, at de vil
anbefale projektet til
andre lokalsamfund

Kilde: Evaluering af Pilotprojekt Landsbyklynger, Sekretariat for landsbyklynger, 2017
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Foreningsklynger
– foreningssamarbejde
skaber lokal udvikling
Foreninger kan – ligesom landsbyer – med fordel
organisere sig i foreningsklynger og drage nytte af
hinandens styrker og ressourcer til at kickstarte en
positiv udvikling i lokalområdet og skabe nye aktivitetsmuligheder.
Set fra et kommunalt perspektiv er foreningsklynger en god idé, fordi et stærkt foreningsliv med et stort udvalg af aktiviteter og faciliteter skaber liv i lokalsamfundene
og både fastholder og tiltrækker borgere.
DGI kan hjælpe kommuner med at etablere stærke, lokale foreningsklynger, der i
fællesskab arbejder for et aktivt lokalsamfund med et bredt og attraktivt udvalg af
aktiviteter, faciliteter og muligheder.
DGI skaber rammen for et konstruktivt samarbejde på tværs af foreninger, mellem
foreninger og andre lokale aktører – og ikke mindst mellem foreninger og kommune.
DGI hjælper foreningerne med at skabe en fælles organisation og klæder foreningsrepræsentanterne på til at kunne drive en målrettet udviklingsproces, herunder at
opstille fælles mål, udvikle nye aktiviteter og definere roller og ansvarsområder.
DGI tilbyder:
 At klæde det lokale foreningsliv på til at skabe udvikling til gavn
for lokalsamfundet
 At skabe udvikling, samarbejde og fællesskab på tværs af foreninger og
med andre lokale aktører
 At hjælpe foreningerne med at organisere sig, definere fælles mål
og udvikle nye aktiviteter
 At styrke samarbejdet mellem foreninger og kommune
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InfoLand
– én fælles hjemmeside
DGI tilbyder en skræddersyet hjemmesideløsning udviklet specielt til foreninger,
lokalsamfund og landsbyklynger. Hjemmesideløsningen hedder InfoLand, og med
den er det muligt at samle kommunikation,
viden og information om flere landsbyer og
foreninger på én hjemmeside.
InfoLand er en brugervenlig løsning, der er
let at gå til og anvende i praksis, og som
hurtigt bliver et effektivt kommunikationsredskab i hverdagen.
InfoLand er en fleksibel løsning med en
lang række af forskellige moduler, som den
enkelte forenings- eller landsbyklynge kan
sammensætte alt efter behov. Modulerne
omfatter blandt andet kalenderfunktion,
nyhedsbrev og mulighed for interaktion med
Facebook.

Fællesskab
på nettet
Flere lokalsamfund og landsbyklynger vælger i dag at
samle deres aktiviteter og informationer på én hjemmeside.
En af dem er landsbyklyngen
Sydvest Salling, som samler
nyheder fra hele området. Et
andet eksempel er landsbyen
Tim, der samler alle foreninger,
institutioner og øvrige aktører
på én hjemmeside med en fælles aktivitetskalender.

InfoLand tilbyder ud over hjemmesideløsningen også en tilhørende app, som kan vise
nyheder, kalender osv. på mobil og tablet.
InfoLand er en god idé, fordi platformen:
 Er

brugervenlig og let at anvende
fleksibel og kan tilpasses den
enkelte forenings- eller landsbyklynges
behov
 Samler al kommunikation fra flere
foreninger eller landsbyer på én
hjemmeside
 Er

Du kan læse
mere om
InfoLand på
www.infoland.dk

Helheds-, udviklingsog strategiplaner
DGI har bred erfaring med udvikling af landdistrikter og kan hjælpe kommuner med
at udarbejde og implementere udviklings-, helheds- og strategiplaner for landsbyer
og lokalområder. DGI sikrer anvendelige og realistiske planer, der kan omsættes til
praksis, og som har en stærk lokal forankring.
DGI kan bidrage til alle faser i processen og håndterer blandt andet projektledelse,
styregruppemøder, arbejdsgruppemøder og gennemfører borger- og interessent
analyser.
DGI tilbyder:
 At

sikre en målrettet proces gennem effektiv projektledelse
håndtere styregruppe- og arbejdsgruppemøder
 At gennemføre borger- og interessentanalyser
 At implementere planer og strategier for udvikling af lokalområder
 At udarbejde anvendelige helheds-, udviklings- og strategiplaner
med stærk lokal forankring
 At

Helhedsplaner for
Sorø Kommune

“

Helhedsplanerne
styrker lokalområdernes strategiske udvikling
Bestyrelsesmedlem i Landsby
forum Ringsted, Evaluering.
Helhedspuljen 2014-2017, 2018

DGI har hjulpet Sorø Kommune med
at udvikle og implementere helhedsplaner i lokalsamfundet Ruds Vedby
og den lidt større by Dianalund. DGI
havde ansvaret for processen og for
at inddrage borgerne i udviklingen af
planerne for området. Borgerinvolvering er central gennem alle faser,
så der bliver skabt en fælles retning
både for de frivillige, der løfter opgaven, og for alle andre.
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Skab lokalt engagement
med ’borgerbudget i praksis’
DGI har udviklet modellen ’borgerbudget i praksis’, der
er et værktøj til fordeling af økonomiske midler til lokale
projekter.
Det er borgerne, der beslutter, hvad midlerne skal bruges til, og erfaringen viser, at
borgerbudgetter (1) er med til at styrke samarbejdet mellem borgere og kommune og
(2) skaber et stærkt lokalt ejerskab for udviklingstiltag- og initiativer i lokalsamfundene.
DGI tilbyder at implementere ’borgerbudget i praksis’ i jeres kommune med udgangspunkt i kommunens konkrete behov og rammer.
’Borgerbudget i praksis’ er en god idé, fordi:
 Medbestemmelse giver borgerne lyst til at engagere sig i lokale projekter
 Det skaber grobund for borgerdrevet udvikling
 Det skaber lokalt ejerskab til lokal udvikling
 Det sætter lokalsamfundets ideer og initiativer i centrum
Som led i ’borgerbudget i praksis’ arbejder lokalområderne
blandt andet med at:
 Involvere frivillige
 Udarbejde skabeloner til lokale projekter
 Udarbejde egne helhedsplaner
 Udvælge konkrete projekter
 Organisere et effektivt samarbejde mellem kommune og lokalsamfund
DGI stiller desuden sekretariat til rådighed og hjælper borgerne med at udarbejde
projektansøgninger.
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6.000 frivillige timer er blevet
lagt i Ringsted Kommune
Ringsted Kommune har i perioden 2014-2017 implementeret ’borgerbudget i praksis’ i samarbejde
med DGI. I perioden har kommunen modtaget 44
ansøgninger til borgerdrevne projekter, hvoraf 33
er blevet realiseret. Ringsted Kommune har afsat
1 mio. kr. årligt til projektet, og borgerne har i løbet
af perioden skaffet næsten 8 mio. kr. ekstra blandt
andet gennem fonde. Det anslås, at borgerne i løbet
af perioden frivilligt har brugt over 6.000 timer på
diverse projekter.
Kilde: Evaluering af Helhedsplanpuljen
2014-2017, DGI Lokaludvikling, 2018
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DGI indsamler
og analyserer data
DGI kan hjælpe kommuner med
at indsamle og analysere data om
lokalområder og udarbejde borgerog interessentanalyser.
DGI benytter en bred vifte af undersøgelses- og
dataindsamlingsmetoder, og løsningerne tager altid
udgangspunkt i kommunernes konkrete behov for
data, viden og fakta.
DGI har stor erfaring med en lang række forskellige
værktøjer og metoder som for eksempel spørgeskemaer og kvalitative interviews af både enkeltpersoner og fokusgrupper. DGI inddrager statistik om for
eksempel demografi, geografi og belægningsprocenter og bruger blandt både borger-, medlems- og
behovsundersøgelser for at etablere det nødvendige
vidensgrundlag.
DGI tilbyder:
 At indsamle, analysere og sammenholde data
 At udarbejde borger- og behovsundersøgelser
 At skabe et data- og faktabaseret beslutningsgrundlag

Behov og
drømme
– hvad er hvad?
I Lunderskov ønskede
en række foreninger
og selvorganiserede
fællesskaber et nyt
multihus, men deres
drømme matchede
ikke deres behov.
DGI hjalp dem med
at adskille behov og
drømme, så de bedre
kunne prioritere,
hvilke faciliteter og
muligheder det nye
multihus skulle indeholde. Undersøgelsen
sikrede en mere målrettet og omkostningsbevidst proces.
Kilde: Behovsanalyse for
Multicenter Lunderskov,
DGI Lokaludvikling, 2018
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Involvér de unge
Gennem foreningslivet har DGI stor erfaring med og viden om at arbejde med unge
mennesker. DGI ved, hvordan unge involveres, og hvordan deres ressourcer bedst
aktiveres.
DGI kan blandt andet tilbyde kommuner rådgivning og sparring om,
hvordan de får unge:
 Engageret

i stærke (forenings)fællesskaber
at bidrage i udviklingen af det gode ungdomsliv
 Involveret i lokalsamfundenes udvikling
 Til

DGI arbejder i dag med projektet Unge i Landsbyklynger. Projektet har til formål at
engagere unge på tværs af ressourcer, alder og social baggrund og sikre, at de tager
aktivt del i fællesskaber, der skaber forandring både for dem selv og for lokalområdet. Projektet skal særligt sætte fokus på udsatte unge i perioden 2018-2021.

Unge skaber udvikling
I Vesterhavsklyngen er de unge en integreret del af landsbyklyngesamarbejdet.
De unge har fokus på det gode ungdomsliv på landet og drømmer om et fælles
mødested. Nu har de overtaget et tidligere klubhus, som de sammen med flere
fonde skal i gang med at omdanne til ungehus.
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Konferencer,
kurser og
workshops
DGI kan hjælpe kommuner med at planlægge og afholde konferencer, kurser og
workshops og sammensætter et inspirerende program med udgangspunkt i konkrete
behov, ønsker og forventninger. DGI kan
håndtere alle former for arrangementer
lige fra korte oplæg af få timers varighed,
til konferenceweekender med overnatning
og længerevarende undervisningsforløb.
Uanset hvilken type arrangement, der er
tale om, kan DGI tilbyde at tage hånd om
alle detaljer. DGI udsender invitationer,
håndterer tilmeldinger, gennemfører dagens program og evaluerer arrangementet
efterfølgende.

Weekendseminar for
ildsjæle i landdistrikterne
I samarbejde med land
distriktsrådene i Mariager
Fjord, Rebild og Vesthimmerland har DGI udviklet weekendseminaret ”Landsbyliv
og nye løsninger”. Formålet
med seminaret var at give en
vitaminindsprøjtning til ildsjælene i landdistrikterne i de tre
kommuner. Evalueringen fra
deltagerne var meget positiv,
og derfor bliver seminaret nu
fulgt op af en årlig konference.

Sådan kommer
kommuner videre
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Hvis I som kommune vil vide mere om, hvordan DGI kan
hjælpe jer med at skabe udvikling i lokalsamfundene, så
kontakt DGI Lokaludvikling. Her står medarbejderne klar
til at besvare jeres spørgsmål og hjælpe jeres kommune
videre med planer, idéer og visioner.

Kontakt
Carsten Blomberg
Afdelingsleder
carsten.blomberg@dgi.dk
+45 79 40 40 34

Mette Børgesen
Konsulent
Mette.Boergesen@dgi.dk
+45 79 40 41 46

Lise Grønbæk
Konsulent
Lise.Groenbaek@dgi.dk
+45 79 40 41 45

Thomas Blomberg Hansen
IT-konsulent
thomas.blomberg@dgi.dk
+45 79 40 41 16

Simon Schärfe Rasmussen
Konsulent
Simon.Scharfe.Rasmussen@dgi.dk
+45 79 40 40 31
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