SAMSKABELSESAFTALE MELLEM DGI MIDTJYLLAND
OG VIBORG KOMMUNE
Baggrund og formål
Viborg Kommune og DGI Midtjylland har igennem en længere periode haft et tæt og stærkt samarbejde.
Dette har f.eks. været gennem afvikling af events som Hærvejsløbet og Outdoor Aktivitetsdag, derudover
også en lang række opgaver om aktivitets- og foreningsudvikling. Parterne finder det derfor naturligt at
indgå en samarbejdsaftale i perioden 1. januar 2021 – 31. december 2023. En aftale, hvor DGI Midtjylland
og Viborg Kommune i fællesskab definerer og løser opgaver med udgangspunkt i målene i Viborg
Kommunes sammenhængsmodel, DGI’s Fokusområder og fælles vision Bevæg dig for livet.
Sammenhængsmodellen er Viborg Kommunes styringsmodel, der består af fem temaer:
Bæredygtighed
Vækst og socialt ansvar
Sundhed
Læring og Uddannelse
Oplevelser og Fællesskab
Tilsammen rummer temaerne 21 fælles målsætninger der går på tværs af kommunens fem
forvaltningsområder. Sammenhængsmodellen er central for samarbejdsaftalen og med sit tværgående
ophæng omfatter den hele Viborg Kommune og dermed flere forvaltningsområder, samråd og udvalg,
herunder Fritidsrådet.
DGI arbejder med visionen Bevæg dig for livet, hvor Danmark i 2025 skal være verdens mest aktive nation
med mål om at 50% skal være aktive i forening og samlet set 75% skal være fysisk aktive. DGI har derudover
defineret fem fokusområder:
Børns bevægelsesglæde
Unges Fællesskaber
Aktive Voksne
Sunde Seniorer
Idrættens Arenaer
Fokusområderne udgør organisationens visioner og pejlemærker for idrætsforeninger,
bevægelsesfællesskaber og selvorganiserede idrætsaktiviteter. Endelig har DGI Midtjylland udarbejdet en
lokal ambition for 2025 der understøtter DGI’s Vision og formål.

Mål
Samarbejdsaftalen indgås med sigte på at opnå størst mulige synergier mellem organisationernes mål.
Projektgruppen fastsætter for hvert fokusområde konkrete mål i henhold til de overordnede mål for
samskabelsesaftalen. Konkrete mål baseres, når det er muligt, på baggrund af tilgængelige data.
De overordnede mål for aftalen er:
Mindst 85% af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025
80% af borgerne i Viborg Kommune er medlem af en lokalforankret forening i 2025
Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme og flere føler sig som en del af et fællesskab
Vi ønsker at øge omfanget af frivillighed i Viborg Kommune

Opgaver
Over en treårig periode vil der være forskellige temaer/opgaver, som vil have fokus. Samarbejdsaftalen
bygger på en overordnet mission om at få flere fysiske aktive og flere i forening. Aktuelle projekter og
arbejdsopgaver drøftes løbende.
Viborg Kommune og DGI Midtjylland bliver i fællesskab enige om hvilke og hvor mange fokusområder der
arbejdes med gennem samarbejdsaftalen. For at sikre agilitet i fokusområderne og arbejdsopgaverne kan
disse vedtages løbende ved enighed og på styregruppemøder, hvor der er behov for afklaring og
nuancering.

Fokusområder 2021
Sunde seniorer
Vi vil højne den fysiske og mentale sundhed i Viborg Kommune, samt give seniorerne mulighed for at indgå
i sunde fællesskaber. Hvordan får vi flere aktive seniorer (60+)?
DGI skal være opsøgende og udførende for at få flere aktive seniorer i hele kommunen. Der findes pt. flere
gode eksempler på aktive seniorfællesskaber i kommunen. Hvordan kan vi udbygge og udbrede de gode
eksempler, som f.eks. 60+ i Frederiks?
Vi ønsker at udvikle og fortsat holde gang i de etablerede gå-grupper.
Kan foreninger tænke i alternative Corona-venlige senioraktiviteter, samt alternative/nye former for
medlemskaber også efter Corona?
Sammenhængsmodellen
Mindst 85% af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025
Mindst 80% af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som
høj i 2025
Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme og flere føler sig som en del af et fællesskab80% af
borgerne i Viborg Kommune er medlem af en lokalforankret forening i 2025

Viborg Kommune i bevægelse
Vi vil skabe små og mellemstore foreningsbaserede events, så flere har mulighed for at indgå i sunde
fællesskaber og deltage i gode oplevelser.
Kampagnen ”Danmark i bevægelse” bliver pejlemærke og Viborg Kommune vil i samarbejde med
foreninger lave events i løbet af hele året, hvor foreninger/andre udbyder aktiviteter. Der lægges vægt på
at det er forskelligartede aktiviteter, så der er et medlemskab for alle og at det er let at komme i gang.
Foreningerne skal være klar til at modtage nye medlemmer efter afholdte events. Det kan både være for
børn, seniorer, hele familien eller lokalområdet.
Sammenhængsmodellen
- Mindst 85% af alle borgere er fysisk aktive i 2025
- 80% af borgerne i Viborg Kommune er medlem af en lokalforankret forening i 2025
- 80% er tilfredse med udbud og adgang til events og oplevelser i Viborg Kommune
- Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme og flere føler sig som en del af et fællesskab

Foreningsudvikling og nye foreningsaktiviteter
Vi ønsker at få flere til at blive medlem af en lokalforankret forening. Det kan vi gøre ved at styrke
foreningerne med foreningsudviklingsforløb. En særlig prioriteret indsats er at udvikle nye foreningstilbud i
samarbejde med foreningerne, for at nå flere målgrupper og få flere aktive.
Det kan f.eks. være familieaktiviteter, outdoor aktiviteter, pay and play, fleksible foreningstilbud mv.
Sammenhængsmodellen
Mindst 85% af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025
80% af borgerne i Viborg Kommune er medlem af en lokalforankret forening i 2025
Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme og flere føler sig som en del af et fællesskab
Vi ønsker at øge omfanget af frivillighed i Viborg Kommune

Organisering
Aftalen er forankret i forvaltningen Kultur & Udvikling og Kultur- og Fritidsudvalget.

Styregruppe
Styregruppens opgaver er at sikre retningen for samarbejdet og at parterne opnår det ønskede udbytte af
samarbejdet. Derudover er opgaven at sikre, at der i organisationerne er den rette opbakning til
samarbejdsaftalen. Styregruppen yder sparring til den fælles koordinerende konsulent og til
projektgruppen.
Styregruppen består af repræsentanter fra de involverede forvaltninger i Viborg Kommune og to personer
fra DGI Midtjylland. Parterne ændrer sammensætningen af styregruppen ved behov for tilførsel af
relevante personer, f.eks. ved nye fokusområder.
Styregruppen holder to årlige møder. Et af disse er med politisk repræsentation fra DGI og fra Viborg
Kommune.

Projektgruppe
Projektgruppen består af repræsentanter fra de involverede forvaltninger i Viborg Kommune, herunder
idrætskonsulenten, og to personer fra DGI Midtjylland, herunder den fælles koordinerende konsulent.
Derudover indkaldes medarbejdere fra de to organisationer til projektgruppemøderne efter hvilke opgaver
der er aktuelle. Projektgruppen mødes efter behov.

Fokusområder
Viborg Kommune og DGI Midtjylland bliver i fællesskab enige om hvilke og hvor mange fokusområder der
arbejdes med gennem samarbejdsaftalen. For at sikre agilitet i fokusområderne og arbejdsopgaverne kan
disse vedtages løbende ved enighed og på styregruppemøder, hvor der er behov for afklaring og
nuancering.

Overordnet tidsplan
Aftalen er gældende fra 1. januar 2021 – 31. december 2023 og er politisk forankret gennem vedtagelse i
byråd og underskrift ved kommunens borgmester, samt i DGI Midtjyllands bestyrelse og underskrift ved
DGI Midtjyllands formand.

Ressourcer og økonomi
Finansieringen af aftalen omfatter bidrag fra både DGI Landsplan, landsdelsforeningen og Viborg Kommune
– helholdsvis 125 t.kr. – 125 t.kr. – 250 t.kr.

DGI Midtjylland bidrager med en koordinerende konsulent og derudover med relevante konsulenter, som
kan løse de opgaver, der i perioden arbejdes med.

Evaluering og læring
Inden hvert års afslutning afholdes et evalueringsmøde, som initieres af Viborg Kommune. På mødet
evalueres årets indsatser og nye mål for det kommende år planlægges. Planlægnings- og afklaringsmøder
afholdes løbende ved behov.
Ved aftalens ophør udarbejder DGI et kort evalueringsnotat over periodens aktiviteter og leverancer.

