
Evaluering



Baggrund 

Landsbyer landet over står midt i den største omstilling i nyere tid: 

Den strukturelle udvikling

- urbanisering og øget pres på tilpasning af den kommunale service. 

Nye fællesskabsformer  

- fra pligtorienteret til lystorienteret, fra stedbundet til interaktivt  

Foreningslivet i landdistrikterne

- presset på økonomi, faciliteter, ledere, frivillige og medlemmer 

I stedet for at hver landsby klarer sig selv, kan landsbyerne samarbejde i    

Landsbyklynger og udnytte menneskelige og fysiske ressourcer og funktioner på 

tværs.



Hvad er en landsbyklynge?

Et antal landsbyer, i relativ nærhed til hinanden, der 

har en form for fælles stedsidentitet og socialt 

fællesskab, 

som samarbejder på flere områder, i en 

netværksstruktur, der ikke udelukkende er en del af 

den kommunale organisation, 

hvor de benytter hinandens styrker og udfordringer, 

samt borgernes evner, viden og erfaring, til at udvikle 

den individuelle landsby og hele klyngen udover dens 

egne potentialer.



Processens faser

1) Opstart, etablering og planlægning

2) Kortlægning (dataindsamling) 

3) Vision og indsatsområder

4) Handleplaner, organisering og forankring

5) Afrunding - på vej mod implementering 

Projekt
18 mdr.



Evaluering

94 % vil anbefale projektet til andre lokalsamfund. 

87 % mener, at projektet har styrket 

lokalsamfundenes evne til at samarbejde.

87 %, at projektet har højnet deres evne til at se 

mere langsigtet på udviklingen af lokalområdet. 

Samlet set konkluderer evalueringen, at landsbyer 

står stærkere, når de står sammen. 



Organisering

Det er organiseringen, som danner fundamentet til det 

arbejde og den udvikling, der sker i klyngen, og derfor 

vil de øvrige mål ikke kunne opfyldes, medmindre 

organiseringen er på plads. Målet har i projektet 

været, at etablere en fælles organisering, der 

koordinerer på tværs af landsbyer og kendte 

strukturer og fremadrettet arbejder med strategiske 

perspektiver for klyngen med respekt for de enkelte 

landsbyer.

Samlet set mener 83 %, at projektet har opbygget en 

fælles organisering, mens 94 % mener, at denne nye 

organisering arbejder fremadrettet med planlagte mål. 



Kommunikation
Som en del af del af pilotprojekterne, har alle 

klyngerne fået en fælles hjemmesideplatform, 

og de er blevet opfordret til at oprette en 

facebookside. 

Målet har herigennem været at etablere en 

styrket og koordineret kommunikationsindsats, 

der dels sikrer information om klyngen til 

borgerne og dels sikrer involvering af 

borgerne.

86 % mener, at dialogen har øget kendskabet 

til de øvrige landsbyer og deres aktiviteter. 



Kommunesamarbejdet 

På trods af den borgerdrevne tilgang spiller 

samarbejdet med kommunen en vigtig rolle i 

projektet. 

Kommunens deltagelse sikrer en styrket forbindelse 

mellem landsbyerne og de planer for udvikling, som 

kommunen har. Målet har i projektet været at 

etablere et styrket samarbejde med kommunen, så 

borgere og kommune i fællesskab kan optimere den 

kommunale service.

72 % anser, at samarbejdet med kommunen er 

styrket, således at borgere og kommune i dag i 

fællesskab kan optimere den kommunale service. 
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