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En undersøgelse af samrådenes roller og potentialer 
 
I mange kommuner spiller samråd og samvirker en vigtig rolle som bindeled mellem kommuner og 
foreninger. Men der har været meget begrænset viden om, hvordan samrådene fungerer i praksis, og 
derfor har Videncenter for Folkeoplysning, VIFO, og Idrættens Analyseinstitut i 2020-2021 undersøgt 
de lokale samråds roller og potentialer på tværs af landets kommuner. 

To delundersøgelser 
Første del af undersøgelsen omfatter en landsdækkende kortlægning og efterfølgende 
spørgeskemaundersøgelsen blandt alle samvirker på kultur-, idræts- og fritidsområdet. Formålet er at 
opnå et dybere indblik i samvirkernes/samrådenes organisering, arbejdsområder og samspil med 
kommuner og foreninger. 
På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen udvælges fire kommuner til undersøgelsens anden del, 
som omfatter uddybende casestudier, der skal give et mere dybdegående indblik i 
samvirkernes/samrådenes roller i de respektive kommuner og belyse, hvordan foreningerne i 
kommunen ser på samvirkernes/ samrådenes rolle. 
Den samlede undersøgelse af samvirkernes/samrådenes roller og potentialer forventes afsluttet medio 
2021. 

Rapporten kan downloade fra temaside om undersøgelsen HER! 

 

Social inklusion i foreningernes 

kulturaktiviteter 
Kulturelle Samråd i Danmark har modtager 

117.000 EURO (ca. 870.000 kr.) til et 

europæisk Erasmusprojekt om social 

inklusion i det kulturelle foreningsliv. I 

projektet – der har fået navnet BOOST, der 

betyder opmuntre eller stimulere, deltager – foruden 2 organisationer fra Danmark 

– organisationer fra Irland, Østrig, Slovenien og Polen.  
Baggrunden for projektet er, at foreningslivet inden for amatørkultur og den frivillig kultur ikke kun 
giver deltagerne glæde, venskab og mening. Det er også med til at støtte og styrke 
sammenhængskraften i samfundet.  
Imidlertid kan mulighederne for at styrke sammenhængskraften forbedres ved at inddrage endnu flere 
i aktiviteterne. Det kan bl.a. ske ved at gøre de aktive mere opmærksomme på, at der er grupper i 
befolkningen (unge, ældre, børn, flygtninge osv.), der ikke deltager – grupper, som måske gerne ville, 
men som af den ene eller den anden grund ikke er kommet i gang. 
Ved at give de eksisterende lokale foreninger nye værktøjer og metoder til at inddrage flere og arbejde 
mere bevidst og systematisk på at få flere deltagere med i deres aktiviteter, styrkes 
sammenhængskraften og demokratiet i samfundet. Første trin i projektet er at udarbejde en 
basisundersøgelse med henblik på at afklare, hvordan situationen er i øjeblikket. Vi vil gerne finde ud 
af, om samfundsmæssige fordele som social samhørighed og social integration er et bevidst mål, når 
foreningerne organiserer og gennemfører kulturelle aktiviteter. 
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