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INDLEDNING 
I august 2015 nedsatte DIF’s bestyrelse en HR-gruppe med reference til bestyrelsen. Af kommissoriet fremgår det, at 

HR-gruppens formål er at arbejde for, at HR bliver bedre og bredere funderet i DIF og specialforbundenes 

bestyrelser ved primært at fokusere på det øverste politiske og administrative niveau. HR-gruppens arbejde skal i 

første omgang fokusere på to indsatsområder: 

 

 Rekrutteringsstrategi for bestyrelsesmedlemmer 

 Samarbejde mellem politikere og administration 

 

Hvert indsatsområde skal ifølge kommissoriet forholde sig til følgende spørgsmål: 

 Hvorfor fokuserer vi på rekruttering af frivillige til vores bestyrelser? Hvad er ambitionen med strategien? 

 Hvad er behovene? Hvad er potentialerne? 

 Hvordan organiserer vi indsatsen? Og hvilke indsatser igangsættes? 

 Hvad kræver det af eventuelle systemændringer og kompetencer i DIF og specialforbundene for at leve op til 

ambitionerne i strategien? 

 Hvordan forandrer vi måden, som vi rekrutterer på i dag? 

 

HR-gruppen blev nedsat i efteråret 2015 og havde første møde d. 15. december 2015. HR-gruppen har i alt afholdt 

fem møder i det forløbne halve år. Som et led i arbejdet er der gennemført en analyse af samarbejdet mellem 

politikere og administration. 

 

HR-gruppen har Bent Clausen som formand og består derudover af følgende medlemmer: 

 Lotte Büchert, DIF’s bestyrelse 

 Ditte Okholm-Naut, GymDanmark 

 Mille Skovgaard Pedersen, Floorball Danmark 

 Kenneth Plummer, Dansk Squash Forbund  

 Anette Andersen, Dansk Boldspil-Union 

 Anne Pøhl, DIF Udvikling 

 Anne Larsen, DIF Udvikling (sekretær) 

 

 

 

Rapporten her præsenterer HR-gruppens indstilling og beskriver HR-gruppens anbefalinger i forhold til 

samarbejde mellem politikere og administration. Bestyrelsen bedes drøfte indstillingen og give tilbagemelding til 

HR-gruppen. 

 

Det indstilles til bestyrelsen, at: 

HR-gruppen arbejder videre med anbefalingerne for ”samarbejde mellem politikere og administration”, og at den 

endelige indstilling foreligger i efteråret 2016. 

 

 

 

 

 



 

 

SAMARBEJDE MELLEM BESTYRELSER OG ADMINISTRATIONER 
Kapitlet om styrket samarbejde er delt ind i seks afsnit, som er de hovedindsatsområder, HR-gruppen anbefaler at 

fokusere på. Det drejer sig om: 

 

1. God ledelse 

2. Forventningsafstemning 

3. Kommunikation 

4. Kompetenceprofiler  

5. Ansættelse af administrative ledere 

6. Netværk 

 

Afsnittene indeholder tilsammen HR-gruppens anbefalinger i forhold til det videre arbejde med at styrke samarbejdet 

mellem bestyrelser og administrationer i både DIF og specialforbundene. Først opridses baggrunden for HR-

gruppens indstilling. 

 

 

Baggrund 

HR-gruppens arbejde med at styrke samarbejdet mellem bestyrelser og administrationer har taget udgangspunkt i 

gennemførelsen af en analyse blandt DIF og specialforbundene omkring samarbejdet. Analysen er gennemført i 

samarbejde med DIF’s analyseteam. 607 personer fik mulighed for at svare og 48,6 pct. deltog i undersøgelsen. 60 ud 

61 forbund var repræsenteret i undersøgelsen. Hovedkonklusionerne i analysen er: 

 

1) Politikerne ser generelt langt mere positivt på samarbejdet end de ansatte.  

 

Et gennemgående træk i rapporten er, at på stort set samtlige spørgsmål placerer politikernes besvarelser sig mere 

positivt end de ansattes. Der kan være flere forklaringer på dette, men en oplagt forklaring er forventningerne til 

samarbejdet, som kan variere imellem de frivillige politikere og de lønnede ansatte. Når der arbejdes med frivillige, er 

der generelt en række udfordringer, man er nødsaget til at være opmærksom på. Man skal bl.a. altid huske på, at dette 

ikke er de frivilliges primære beskæftigelse og som følge deraf, kan man ikke forvente samme tidsmæssige 

engagement, som de ansatte har. Dertil kommer, at politikerne er demokratisk valgte og dermed ikke udelukkende er 

valgt qua deres specifikke kompetencer i forhold til den resterende del af bestyrelsen. Derfor skal administrationerne 

– som man nu engang skal i en politisk organisation, som et specialforbund er – være indstillede på, at politikerne ikke 

nødvendigvis har alle de kompetencer, som administrationen ønsker, og måske ikke altid har mulighed for at være 

ligeså meget til rådighed som administrationen kunne ønske.  

 

Den sidste del af analysen går på, at det i et vist omfang er politikerne, som sætter den overordnede strategiske 

retning for specialforbundets arbejde. Hvis man af forskellige årsager er uenig med denne retning, skaber det 

naturligvis også utilfredshed med samarbejdet, især hvis en ny bestyrelse ændrer radikalt på den tidligere retning 

uden, at administrationen er informeret om årsagerne til disse ændringer.  

 

Ovenstående skal ikke læses som en kritik af politikerne, men derimod som en forudsætning administrationerne skal 

lære at arbejde under. Derfor er løsningen på en række af ovenstående udfordringer at have en langt bedre 

kommunikation internt i specialforbundet. Hvis kommunikationen imellem administrationen og bestyrelsen 

forbedres, herunder især i forhold til den strategiske retning, årsagerne til eventuelle ændringer i denne samt 

inddragelse i den strategiske retning, bliver det langt lettere at få en meningsfuld og god forventningsafstemning. Der 

peges da også netop på en bedre rollefordeling og forventningsafstemning som en af de to ting både politikere og 



 

 

ansatte helst ser for at styrke samarbejdet.  Det skal dog understreges, at på trods af alt det ovenstående er der 

generel set tale om en relativ stor tilfredshed med samarbejdet fra både politikere og ansatte.  

 

2) Specialforbundets størrelse betyder sjældent noget for samarbejdet. 

 

En anden interessant pointe i undersøgelsen viser, at på de knap 40 spørgsmål, der er blevet afrapporteret, var det 

kun inden for ét område, at specialforbundets størrelse gjorde en forskel i svarene, og det var omkring, hvem der 

skulle løse en række specifikke opgaver.  

 

Det faktum, at der ikke er en forskel på svarene på de resterende samarbejdsspørgsmål i forhold til 

specialforbundenes størrelse, har to primære betydninger og konsekvenser. For det første viser det, at et godt 

samarbejde – uanset imellem hvem det måtte være – følger nogle overordnede grundregler, som man med fordel kan 

styrke. God kommunikation, rollefordeling, involvering osv. som rapporten peger på, er således mere eller mindre 

universelle samarbejdsråd, og som følge deraf er de gældende for alle typer af samarbejder. Konsekvensen af dette 

er således, at man kan lave initiativer målrettet alle specialforbundene uden, at man behøver at lave en række 

forskelligartede tiltag afhængig af specialforbundenes størrelse. Dermed kan man også lære af og lade sig blive 

inspireret af andre specialforbund, da grundtankerne således er de samme. Det giver dermed også god mening 

fremover at blive endnu klogere på, hvordan man kan styrke samarbejdsrelationerne i specialforbundene og dermed 

blive langt mere detaljeret og præcis, end rapporten giver mulighed for.  

 

3) Udviklingen skal ske i fællesskab. 

 

På trods af visse udfordringer i samarbejdet er det vigtigt at understrege, at der overordnet set er tilfredshed med 

samarbejdet, og rapporten peger i flere tilfælde også snarere på et udviklingspotentiale eller på udfordringer frem 

for deciderede problemer. Dette peger på, at både administrationerne og bestyrelserne meget gerne vil samarbejde 

og har en stor interesse i at få styrket samarbejdet yderligere.  

 

Dette kommer ligeledes til udtryk, da respondenterne direkte adspurgt om, hvad der bedst kan styrke samarbejdet, 

efterspørger fælles kompetenceudvikling, fremfor bare kompetenceudvikling til den ene eller anden part. Det 

betyder også, at begge parter tager et ansvar for samarbejdet og viser, at man også gerne selv vil bidrage til et styrket 

samarbejde, og at man er åben for, at det også kræver, at man selv udvikler sig. Man kunne frygte, at administrationen 

bare pegede fingre af bestyrelsen eller omvendt, men dette er ikke tilfældet i rapporten. Det giver gode muligheder 

for at styrke samarbejdet, når begge parter er indstillede på at gøre en aktiv indsats.  

 

4) Strategisk retning og viden skal til at spille en endnu større rolle. 

 

Det sidste punkt, der er relevant at inddrage fra rapporten, er i virkeligheden ikke specielt relateret til netop 

samarbejdet, som ellers er hovedformålet med denne rapport. Det er dog alligevel af en sådan vigtighed, at det bør 

blive fremhævet alligevel. Med den nye økonomiske støttestruktur skal der fremadrettet etableres strategiske aftaler 

med specialforbundene, som skal være baseret på analyser, dialog og viden omkring tendenser for den specifikke 

idræt såvel som det samlede idrætsbillede.  

 

Det bliver dermed en ny opgave for både DIF og specialforbundene at tænke langt mere strategisk end tidligere, 

hvilket for en række af specialforbundene vil være en større omvæltning end for andre. Derfor er det vigtigt at 

bemærke de udfordringer, rapporten specifikt peger på i forhold til strategisk retning, som man bør have for øje i det 

videre arbejde med specialforbundene. Det er især administrationerne, som mener, at bestyrelsen mangler 

kompetencer i arbejdet med strategiske mål, men bestyrelserne savner også i et vist omfang denne kompetence 



 

 

blandt de ansatte. Der står dermed en opgave foran DIF og specialforbundene i at lære at tænke og arbejde med 

strategiske mål. En opgave, der ikke kun er gældende for DIF’s administration og bestyrelse, men tydeligvis i ligeså høj 

grad blandt specialforbundenes administrationer og bestyrelser. 

Ud over analysen har HR-gruppen ladet sig inspirere af diverse materialer omkring samarbejde på forskellige planer 

i politiske kontekster. Herunder fremgår HR-gruppens samlede anbefalinger til de fem indsatsområder.  

 

1. GOD LEDELSE 

HR-gruppen anbefaler i første omgang at fokusere på den politiske ledelse i bestyrelserne og dermed også den 

overordnede ledelse af administrationerne. Den politiske ledelse handler i høj grad om at være visionær, at sætte en 

tydelig retning og arbejde strategisk. Der skal mange forskellige kompetencer til i en bestyrelse, og på den ene side 

kræver det kontinuerlig udvikling og stærkt samarbejde internt i bestyrelsen og med administrationen. På den anden 

side kræver det også, at bestyrelsen er dygtig til at fremtidssikre en stabil ledelse ved bl.a. at finde de kompetencer 

og målgrupper, der er behov for. Den sidste del behandles i HR-gruppens indstilling om rekrutteringsstrategi for 

bestyrelsesmedlemmer.  

 

Analysen af samarbejdet viser blandt andet, at administrationerne peger på, at de kompetencer, som bestyrelserne 

mangler, primært handler om at sætte sig strategiske mål og arbejde efter strategiske mål. Administrationerne 

vurderer samtidigt, at bestyrelserne er stærkest besat i forhold til politisk kendskab og forståelse. 

 

2. FORVENTNINGSAFSTEMNING 

HR-gruppen har peget på forventningsafstemning mellem bestyrelser og administrationer som et afgørende 

element i forhold til at styrke samarbejdet. Det handler om at kunne drøfte og konkretisere, hvilke opgaver, der ligger 

i bestyrelsen, og hvad der skal varetages af administrationen. Det kan være en udfordring, at opgaver falder mellem 

to stole, og der er i praksis et gråzoneområde mellem politik og administration, når det kommer til den daglige 

opgaveløsning. En ambition for området er at afklare ledelsesrummet mellem bestyrelsen og den administrative 

ledelse og også at sikre rum til politiske drøftelser ved bl.a. en tydeligere adskillelse af politik og drift. En systematisk 

forventningsafstemning kan medvirke til en tydeligere rolleafklaring og dermed klarere spilleregler, som kan være 

med til at styrke samarbejdet. 

 

Analysen af samarbejdet viser, at størstedelen af både bestyrelser og administrationer vurderer, at der er klare 

forventninger til deres rolle. Dog er der et udviklingspotentiale i, at mange vurderer, at de i ”i nogen grad” ved, hvilke 

forventninger, der er til dem, hvor det vil være at foretrække, at flere svarede ”i høj grad”. Derudover viser analysen, at 

forventningsafstemningen typisk finder sted via uformelle mundtlige samtaler og/eller en skriftlig strategi/plan for 

arbejdet. En mindre grad tilkendegiver, at der finder forventningsafstemning sted via formelle samtaler som MUS eller 

skriftlige aftaler. Af analysen fremgår det også, at der er forskellige opfattelser blandt hhv. bestyrelser og 

administrationer af, hvem der skal løse hvilke opgaver og med hvilken grad af involvering. 

 

3. KOMMUNIKATION 

HR-gruppen anbefaler at styrke kommunikationen mellem bestyrelser og administrationer med det formål at 

understøtte den fælles retning og fælles ejerskab over beslutninger i organisationen. Kommunikation er både særlig 

vigtigt og udfordret i en organisation, hvor politikere og administrationer ikke arbejder på samme tid og sted, og 

dermed et langt stykke af vejen er afhængig af gensidig tillid. Det kræver tydelig, åben og tilstrækkelig kommunikation 

mellem alle grupper internt i et specialforbund, herunder en fælles afklaring af kommunikationsvejene i 



 

 

organisationen. Derudover er det nødvendigt at gribe mulighederne for fælles samarbejde og dialog, når det kan lade 

sig gøre. 

Analysen af samarbejdet viser, at både ansatte og politikere vurderer, at god kommunikation er mest afgørende for 

et godt samarbejde. Det fremgår også, at tilfredsheden med kommunikationen er størst blandt politikerne og at en 

mindre gruppe blandt de ansatte er direkte utilfredse. Analysen viser, at kommunikationen i en vis grad er afhængig 

af personlige relationer, mens en stor del af både politikere og ansatte vurderer, at kommunikationen er både åben 

og tillidsfuld.  

 

4. KOMPETENCEBEHOV 

HR-gruppen anbefaler, at der i højere grad fokuseres på at identificere og rekruttere de kompetencer, der er særligt 

behov for, for at understøtte den ønskede udvikling. Det gælder både i bestyrelserne og i administrationerne. Det 

kræver viden om, hvad der er en hensigtsmæssig holdsammensætning og viden om, hvilke kompetencer, der er behov 

for både aktuelt og på længere sigt.  

 

I HR-gruppens indstilling til rekrutteringsstrategi anbefales en række kompetencer, som alle bestyrelser besidder. 

HR-gruppen anbefaler, at et lignende arbejde igangsættes i forhold til administrationen, i første omgang i forhold til 

den øverste administrative leder/ledelse. 

 

5. ANSÆTTELSE AF ADMINISTRATIVE LEDERE 

HR-gruppen anbefaler, at rekrutteringsstrategien for bestyrelsesmedlemmer suppleres af et tilsvarende øget fokus 

på ansættelser af administrative ledere. Der er generelt et øget samfundsmæssigt fokus på good governancen og 

ledelseskvalitet, som stiller øgede krav til de administrative ledere. Det anbefales, at DIF klæder bestyrelserne på til 

processen og til at bestyrelserne gennemfører behovsafdækning. 

 

6. NETVÆRK 

For at holde idrætten i konstant bevægelse og udvikling er der brug for relevante fora’er og netværk på alle niveauer. 

Det understøttes samtidig af intentionerne i det politiske program 2015-2020:”Det vil også være nødvendigt med 

en stærk central koordination, styrket dialog og vidensdeling på tværs af forbundene og imellem DIF centralt 

og forbundene.” HR-gruppen har tillige oplevet henvendelser fra både kvindelige specialforbundsformænd og 

yngre bestyrelsesmedlemmer, som aktivt søger netværk, de kan blive en del af, bl.a. for at dygtiggøre sig og 

styrke netværket i DIF-idrætten.  

 

HR-gruppen anbefaler, at nedsættelsen af et eller flere netværk sker i forlængelse af de strategier og handleplaner 

der vedtages ift. diversitet, rekruttering og samarbejde mellem administration og bestyrelser. 

 

IMPLEMENTERING 
 

HR-gruppen anbefaler, at arbejdet med at konkretisere den foreløbige indstilling fortsættes efter sommeren 2016 

med særligt fokus på udvikling af initiativer og implementering. 

 


