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1. Indledning 
En koordinator for udvikling af landdistrikter skal være fleksibel og understøtte den 
fremtidige Udvikling. I den forbindelse drejer det sig om en kompleks og tværfaglig funktion. I 
forskellige kommunale forvaltninger i Schleswig-Holstein og Danmark findes der allerede 
etablerede funktioner for koordinatorer i landdistriktsudvikling. Det er et frivilligt tilvalg af 
kommunen eller ”Kreise”, hvorvidt de ønsker at have en person ansat til udførelse af denne 
funktion. Ikke alle kommuner og ”Kreise” har en landdistriktskoordinator. De allerede 
eksisterende funktionsbeskrivelser hos danske og tyske kommunale forvaltninger har dannet 
baggrund for, at der i Benefit4Regions regi er udviklet nedenstående fælles 
stillingsbeskrivelse. Denne beskrivelse skal – på trods af de bestående administrative 
forskelle i forvaltningsopbygning, kommunale opgaveområder og kompetencer – bidrage til 
fælles forståelse for funktionen og positionen.  Desuden kan man herigennem tydeliggøre 
nødvendigheden af en sådan stilling i kommuner og ”Kreise” med henblik på at prioritere 
landdistriktsudviklingen generelt.   

 

2. Funktionsbeskrivelse for en koordinator for udvikling af 
landdistrikter: 

• Understøttelse af bestående og lokale udviklingsinitiativer inden for forskellige 
temaområder i forbindelse med landdistriktsudvikling 

• Tværfaglig integreret strategiudvikling inden for diverse temaer  
• Inddragelse af relevante aktører ved hjælp af bottom-up metoder – brugerdreven 

innovation 
• Opbygning af netværk, knytte aktører sammen, etablering af teams gennem 

facilitering  
• Initiering og gennemførelse af enkeltprojekter også på tværs af kommuner, regioner 

og landegrænser  
• Projektudvikling, understøttelse såvel som gennemførelse - især i forbindelse med 

støttemidler og fundraising  
• Fremstilling af analyser og rapporter 
• Fremstilling af koncepter såsom forprojekter og analyser til forskellige indsatser  
• Koordinering og gennemførelse af arbejdet i tematiske og tværfaglige arbejdsgrupper 
• Deltagelse i lokale, regionale, nationale eller internationale udvalg og arbejdsgrupper 

i sammenhæng med relevante indsatser og projekter  
• Videndeling, sparring og vejledning til andre fagforvaltninger på alle niveauer 

(tværgående) 
• Deltagelse i netværksaktiviteter og videndeling med ansvarlige myndigheder på 

lokalt, ”Kreis”, ”Land ”og ”Bund” niveau. Desuden er koordinatoren bindeled mellem 
de locale aktiviteter og støttemiddel-koordinatorer 

• Fundraising til projektgennemførelsen og overvågning af EU-, føderale og nationale 
udbud 

• Budgetplanlægning, budgetkontrol 
• Sagsfremstillinger til politiske udvalg samt information og deltagelse 
• Understøtte kommunale og regionale målsætninger  
• Pressearbejde afstemt med det stedlige pressekontor 
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3. Kompetencer af en koordinator for udvikling af landdistrikter 
Erfaringerne fra Benefit4Regions viser, at en koordinator for udvikling af landdistrikter med 
fordel besidder følgende kompetencer: 

• Har gennemført en relevant uddannelse i forhold til landdistriktsområdet, 
eksempelvis indenfor anvendt geografi, by- og regional planlægning, fysisk 
planlægning, eventuelt samfundsøkonomi eller lignende discipliner (kandidat, 
bachelor 

• Er i besiddelse af grundlæggende kendskab til og erfaring på området for udvikling af 
landdistrikter og/eller regionalmanagement 

• Har et grundlæggende kendskab til EU-og national-specifikke 
finansieringsmuligheder eller de vigtigste finansieringsprogrammer indenfor området 

• Har et grundlæggende kendskab til budgetplanlægning – og styring 
• Har erfaring i at samarbejde med offentlige institutioner 
• Har kendskab til og erfaring i kommunikation, præsentations- og mødeleder-

kompetencer /teknikker 
• Har erfaring i formidling mellem flere interessenter - facilitering 
• Er i stand til at udtrykke sig kort og tydeligt 
• Har grundlæggende kendskab til og erfaring i projektledelse samt til håndtering af 

relevante projektledelsesværktøjer  
• Udviser paratvillighed overfor kooperativt samarbejde og til udførelse af eget 

ansvarligt arbejde 
• Er positiv overfor at arbejde med løsninger, som indeholder komplekse udfordringer 
• Har et organisationstalent sammen med empati og naturlig åbenhed 
• Besidder evnen til at arbejde selvstændigt, udvise motivation og være i stand til at 

arbejde både struktureret og fleksibelt 
• Er ansvarsbevidst og besidder evnen til at arbejde i teams 
• Er resultatorienteret og har en vedholdende måde at arbejde på 
• Har følgende sprogkundskaber: Engelsk (forudsætning), tysk og dansk (ønskeligt) 
• Har kørekort - Klasse 3 samt B 
• Har kendskab til eksisterende office-programmer 

 

 


