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Strategi for DGI’s kommunesamarbejde 

 
Formål med DGI’s strategi for kommunesamarbejde 
 
I DGI vil vi have et strategisk samarbejde med alle landets 98 kommuner.  

DGI er idrætsforeningernes forening, og vi forpligter os på at udvikle foreninger gennem strategiske 
samarbejder - for medlemmernes, fællesskabernes og samfundets skyld. Samarbejde med alle landets 
kommuner er væsentligt for at udleve DGI’s formål og styrke danskernes fysiske, mentale og sociale 
sundhed. Flere skal dyrke idræt og deltage i aktive fællesskaber, helst i en forening.  

 
Effekt – det vil DGI opnå: 

 DGI er en central politisk samarbejdspartner for den enkelte kommune. DGI rådgiver og vejle-
der i forhold til kommunens prioritering af idræt, motion og bevægelse for foreninger, fælles-
skaber og borgere. 

 DGI’s landsdelsforeninger prioriterer at skabe lokale stærke politiske og administrative relatio-
ner til alle kommuner. Derigennem styrkes DGI og kommunernes samlede indsats for forenin-
ger og fællesskaber. 
 

Adfærd i DGI, der understøtter, at vi kan skabe effekt: 
 DGI og kommunerne deler nøgledata og -viden på tværs af idrætter, målgrupper og arenaer og 

dokumenterer effekter og behov. 
 DGI arbejder proaktivt i forhold til at samle og invitere øvrige relevante aktører ind i samarbej-

det mellem kommune og idrætsforeninger.  
 DGI udvikler og arbejder med fælles samarbejds- og finansieringsmodeller og struktur for im-

plementering af kommunesamarbejder. 
 DGI’s politikere, administrative ledere og medarbejdere arbejder systematisk med at koordinere 

og dele viden i forhold til kommunesamarbejdet overordnet og indsatsen i den enkelte kom-
mune.  
 

Kompetencer, der er nødvendige i DGI:  
 DGI’s politikere, administrative chefer og medarbejdere har det strategiske kommunesamar-

bejde som en central del af deres rolle, indsats og prioritering af ressourcer.  
 DGI skal have politisk og administrativ viden og kompetence til at spille ind i kommunale be-

slutningsgange, styringsmodeller, forpligtelser mv.  
 DGI skal kunne måle på effekten, dokumentere indsatsen og dele viden og erfaringer på tværs 

af DGI. 
 
Leverance: Konkrete produkter eller aktiviteter som DGI leverer: 

 Kommunerne tilbydes DGI-løsninger, der er tilpasset den enkelte kommune til gavn for forenin-
ger og fællesskaber. 

 DGI arbejder ud fra en samlet fælles plan for organisering, struktur, ressourcer og økonomi, 
som sikrer forankring, drift og udvikling af det strategiske samarbejde med alle 98 kommuner. 

 Der udarbejdes en handleplan for læring, uddannelse og rekruttering, så landsdelspolitikere og 
administrationen opkvalificeres i forhold til kommunesamarbejdet. 

 DGI laver fælles målbeskrivelse og kriterier for samarbejder med kommuner, så data og viden 
om resultater og erfaringer kan deles på tværs af DGI og på tværs af kommunerne. 

 DGI måler på, hvordan det går med at implementere strategien ved årligt og med et fast tidsin-
terval at gennemføre en analyse af samarbejdsniveau, økonomi og ressourcer i hver af de 98 
kommuner. Med analysen skal indsatsen i kommunerne kunne sammenlignes og kvalificeres. I 
den enkelte kommune og på tværs. 

 

 


