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1. Indledning  

B4R-KODEN (collabotive for samarbejde – development for udvikling) beskriver som samlet strategi, 

relevante rammebetingelser og strategiske grundtræk blandt offentlige organisationers overordnede 

samarbejde, som kunne sammenfattes fra de forskelligartede udviklingsprocesser i det dansk-tyske 

Interreg 5A projekt „Benefit4Regions“. Derigennem kan det grænseoverskridende samarbejde i 

forbindelse med land- (og by-) udviklingen i fremtiden gøres lettere. Indenfor rammen af B4R arbejdede 

11 projektpartnere fra offentlige og videnskabelige områder, samt en række netværkspartnere sammen 

omkring dette i mere end tre år i bl.a. 9 forskellige case studies (tematiske arbejdgrupper), som blev 

videnskabeligt undersøgt under kommunikations- og deltagelsesaspekter. Derudover fandt der 

yderligere aktiviteter sted, hvis resultater blev dokumenteret i den fælles udviklede informations- og 

vidensplatform Copedia (www.copedia.eu) og som her står til fri rådighed.  

Hvorfor er det overordnede samarbejde i forbindelse med landudviklingen på internationalt plan 

overhovedet så vigtigt?  

På baggrund af en verden, som hele tiden bliver mere kompleks og de mangeartede udfordinger i 

forbindelse med landudviklingen, så bliver det stadigt mere relevant at turde det berømte blik ud over 

„den egne næsetip“, for at finde passende ansatser, udviklingspartnere og „værdiskabende“ netværk  

til de egne krav og mål. Især i en trinvis mere global og digital blivende verden, lader sig passende 

løsninger ofte ikke kun findes „foran ens egen husdør“ mere. Desuden ligner mange grundliggende 

udfordringer, som strukturforandringen og den demografiske udvikling, i store dele af Europa, som 

skalerer potentialerne, for af transferere eller i fællesskab at udvikle gode løsninger på internationalt 

niveau via kooperationen, hinanden.  

Tre væsentlige punkter hos det overordnede samarbejde må der på dette sted ikke ses bort fra, for 

at fremhæve, hvorfor en strategisk fremgangsmåde i form af produktiv kommunikation, interkulturel 

udveksling og målrettede arbejdsstrukturer er uundgåelige, så tillid og engagement i denne kontekst 

(„international“, „offentlige organisationer“, „landudvikling“) kan vindes: 

1. Jo mere internationalt et samarbejde på fagniveau er, desto større bør i starten fokussen på den 

fælles  kendelæring og den overordnede forståelse for den enkelte kultur, tænkemåde og partnernes 

landespecifikke rammebetingelser ligge, for efterfølgende at muliggøre en mere konkret videnstranfer, 

som forenkler den fælles udformning og kreation af løsninger. 

2. Spagaten mellem det internationale og det egne lokale niveau må ikke blive for stor. Tilsvarende 

er det vigtigt, at partnerne formidler transparent mellem niveauerne, lokale aktører/mennesker, i 

forbindelse med udviklingen tager nye ansatser med og involverer disse så meget som muligt (jo 

konkreter en løsning er, desto større er involveringen). 

3. Faktoren tid spiller i internationale projekter en eksponeret rolle. Derfor er det svært at opnå 

gevinstbringende løsninger, når denne simpelthen mangler. På dette punkt er det vigtigt, at man 

rettidigt, henholdsvis fra begyndelsen af, registrerer samarbejdets værdi og meddeler det til de 

tilsvarende aktører og beslutningstagere. 

Disse punkter baseres på erfaringerne fra B4R-case studies og understreger de store udfordringer for 

offentlige organisationer, for at trække merværdier ud af samarbejdet, uden at skulle stille de egne krav 

for meget i baggrunden.  

B4R-rejsens kvintessens er som følgende: 

En SMARTERe vej for det overordnede samarbejde, kræves ubetinget som orienteringshjælp, 

for at benytte kontekstens mangfoldige potentialer effektivt og værdiskabende i fremtiden  

(SMARTER=specifik; målbar; attraktiv; realistisk; afsluttet; evaluérbar; rejustérbar) 

 

1.1. B4R-vision  

For dig som læser, at muliggøre en let adgang i B4R-KODEN, har vi i styringsgruppen udviklet visioner 

til den fremtidige håndtering. Derved viste sig rettidigt, hvordan forskellige tænke- og arbejdsmåder i 

http://www.copedia.eu/
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en kontinuerlig lærings- & handlingsproces virker og fører til fornuftige kompromiser. Tilsvarende er 

den danske variant af en vision rød og den tyske blå underlagt. 

B4R-visioner for fremtidigt overordnet samarbejde (Klünder, 2019) 

 

Was ist die B4R-strategie? = Hvad er B4R-strategien? 

Zunächst sind es Visionen = I første omgang er det visioner 

(Wohin sollen wir uns entwickeln?) = (Hvorhen skal vi udvikle os?) 

"Nachhaltige Nachbarregion" = "Bæredygtig naboregion" 

"Aktive ländliche Räume in Dänemark und Deutschland arbeiten gemeinsam an einer 

nachhaltigen Zukunft, in der sie SMARTER ⃰ ihre chancen nutzen" = "Aktive landområder i 

Danmark og Tyskland arbejder fælles om en bæredygtig fremtid, hvor de udnytter deres chancer 

SMARTER  ⃰ " 

 

Begge visioner tydeliggør hvor vigtig aktivitet/engagement og bæredygtighed /persistens er, for at 

understøtte hinanden gensidigt og fælles at gå nye skridt. Som overalt i livet fører aktiviteter under 

usikre og uforudsigelige rammebetingelser til store og små fejl, som det gælder om at undgå, minimere 

eller korrigere. Det er „lettere sagt end gjort“ og omsætningen begynder som mange andre ting også - 

med den rigtige tænkemåde. Den rigtige tænkemåde betinger, set ud fra B4R-synspunkt bl.a., at 

begrebet „Fail“ (englisch = fejle) bør have en helt anden betydning. „Fail“ burde principielt 

internatiliseres som „the First Attempt In Learning“. Derigennem rykkes igen fælles lærings- og  

handlingsprocesser, samt den „Livslange læring“ i forbidelse med et tillidsfuldt og engageret 

samarbejde hos hver enkelt i forgrunden og bliver gjort meget for menneskernes positivere bevidsthed.  

 

1.2. B4R-projektmål 

B4R´s strategiske projektmål for et succesrigt overordnet samarbejde er:  

▪ Testning (afprøvning af nye veje), 

▪ fælles læring og 

▪ udviklingen af en strategisk ansats. 

På den ene side var det tilsvarende vigtigt, at projektet blev udformet relativt åbent, for at kunne opnå 

nye resultater indenfor rammen af de strategiske projektmål. På den anden side, burde sådanne 

projekter være selvkritiske nok, for gennem reflektioner at erkende, at de forskellige forvaltnings- og 

opgavestrukturer blandt offentlige organisationer i et så komplekst første forsøg, er svære at samle og 

næsten ikke til at forene. En sådan omfangsrig ansats går som regel i hårdknude på grund af 

deltagernes for teoretiske antagelser, forskellige fagviden og manglende ressourcer i forbindelse med 
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de forskellige temaer. Derigennem øges risikoen for, at man mister den „røde tråd“ for udenforstående 

og at det er svært at formidle nytten.   

Ikke desto mindre anbefales det dig som læser, at betragte resultaterne med en åben måde at tænke 

på. Du vil se, at afvigende udviklinger altid har merværdier og fører til nye læringsprocesser, samt 

tilpasnings-, henholdsvis anvendelsesbare løsninger. Eller tror du, at brødrene Wright var vidunderbørn 

og 1903 kun med ét forsøg har opfundet „Flyvningen“. Overordnet samarbejde er en proces, som lige 

netop kræver dette; lige meget om på internationalt eller lokalt plan. „Innovationer“ og 

„Videreudviklinger“ er af mange første forsøg prægede processer, som altid har været nødvendige og 

fortsat vil være nødvendige. Her udgør offentlige organisationer ikke nogen undtagelse, men et 

spændende forhold, for at implementere nævnte SMARTERe veje og udvikle nye løsninger. 

Tilsvarende de strategiske projektmål, så har de tre år været præget af store og komplekse 

usikkerheder og udfordringer.  

Som en fornuftig og valent essens af projektet, så kan B4R-KODEN til den fremtidige udformning i 

forbindelse med overordnet samarbejde på det offentlige område, bruges. I den beskrevne kontekst 

danner det internationale samarbejde, den sandsynligvis mest udfordrende ramme, som dog uden 

videre kan nedbrydes og tilpasses til de regionale og lokale niveauers behov. Derfor kræver ansatsen 

en høj grad af fleksibilitet. Resultatet repræsenterer derfor heller ikke noget „Blueprint“, men meget 

mere en generel „Do-it-yourself“-strategibyggekasse, som er tilpasningsbar og skal inspirere. Ud 

over en produktiv og tillidsfuld kommunikation, så danner der sig gennem udviklingens 

repetetive/iterative, fleksible og slanke arbejdsstrukturer fordele, når samarbejdet er tidsmæssigt 

begrænset og der består store forventninger.  

B4R-ansatsen tilbyder på dette sted en struktureret orienteringshjælp i form   

▪ af samarbejdsprincipper,  

▪ strategiske evner og  

▪ en projektplanlægningsmodel 

som tillader friheder, for så vidt muligt at opnå målrettede suceser (bl.a. løsninger, „værdiskabende“ 

netværk). Betragt resultaterne til principperne, strategiske evner, arbejdsstrukturer og forskellige 

metoder, venligst ikke som den nye vej, men som et supplement til dine evner, fremgangsmåder og 

metodiske ansatser. 

Softwareudviklere ville dertil sandsynligvis sige: „Den foreliggende KODE er „open-source“ og må 

derfor gerne udvides.“ Erfaringerne kan efterfølgende deles på den projektegne videns- og 

informationsplatform Copedia. Så viden også kan udbredes på andre kanaler, så er det muligt at gøre 

krav på B4R-projektplanlægningsskolen i tilslutning til projektet som videreuddannelse for den egne 

organisation, henholdsvis et fælles projekt. 

Helt til sidst må ikke glemmes, at der er store forskelle mellem begge lande, hvad livs- og arbejdskultur, 

de offentlige strukturer og planlægningsstrukturer angår. Tilsvarende begynder B4R-KODEN i den 

første del med sammenfatningen af de vigtigste grundlag og rammebetingelser, inden 

strategibyggekassen følger. 
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2. Grundlag til det overordnede samarbejde mellem offentlige organisationer 

fra B4R 

Grundlagenes sammenfatning til det overordnede samarbejde mellem offentlige organisationer fra de 

forskellige områder i arbejdspakke 3 „Case Studies“, er del af udviklingsprocessen, hvor der i 

begyndelsen hos næsten alle projektpartnere stod et „hvidt stykke papir“, henholdsvis projektpartnerne, 

fra henholdsvis det andet land, var en slags „Blackbox“. Ifølge det, burde grundlagene ses som en slags 

essens af den treårige læringsproces for strategibyggekassen. Grundlagene behandler følgende 

temaer: 

▪ Teoretiske rammedokumenter til overordnet samarbejde i B4R-kontekst 

▪ Kulturelle forskelle mellem Danmark og Tyskland  

▪ Administrative rammebetingelser for offentlig organisation i Danmark og Tyskland 

▪ Basisinformationer i forbindelse med overordnet samarbejde mellem dansk og tysk kommune 

▪ Arbejdsgruppeledernes erfaringer i B4R-kontekst 

▪ Projektplanlægningsskole som videreuddannelsestilbud  

 

2.1. Teoretiske rammedokumenter  

Til konteksten leverer rammedokumenterne almen basisviden til formidling og udformning af 

samarbejdspotentialer. Tilsvarende den videnskabelige indstilling af arbejdspakke 3 med 

hovedpunkterne „Kommunikation“ og „Deltagelse/ Participation“, blev der udarbejdet grundlagspapirer, 

for at muliggøre en generel adgang i temaet: 

Kommunikationsgrundlag (Kruse F. 2019: Communication Basics): Dette dokument betragter 

kommunikation som bevidst(e) interaktionsproces(ser) mellem „Afsendere“ og „Modtagere“ via 

forskellige kanaler.  

Som „Elementer til produktiv kommunikation“ blev opbygningen af tillid gennem etablering af forhold og 

atmosfære, en fælles lærementalitet, fælles orientering, samt skabelse af bevidsthed og kontekst, 

identificeret som vigtige holdepunkter. Dermed kan i det overordnede (især internationale) samarbejde  

faldgruber, som forkerte opfattelser, spekulationer, frustration og ignorans og andre konflikter undgås. 

Byggende på disse erkendelser, findes der almengyldige og anbefalelsesværdige løsningsansatser til 

en god kommunikationsstrategi, som transparens, indbygget fleksibilitet, refleksion og reflekterende 

tænkning. Når kommunikation – især i et overordnet samarbejde mellem mennesker, henholdsvis 

organisationer i landudviklingen – skal anvendes produktivt og resultatorienteret, så anbefaler vi at tage 

hensyn til disse „Elementer fra en produktiv kommunikation“.  

Projektmanagementgrundlag (Klünder, H. und Rammert U. (2019): Project Management Basics): 

Projektmanagementets grundlag danner en yderligere vigtig basis, for at give 

kommunikationsprocessen en hvis struktur og succesorienteret retning. Projekter er i deres strukturelle, 

tekniske og tidsmæssige krav meget forskellige og kræver derfor altid en separat tilpasning. Derfor skal 

en projektmanager afstemme og koordinere den til rådighedstående tid, omfang og de tilgængelige 

ressourcer (projekttriangel) med hinanden, for at sikre en god projektkvalitet. For at nå dette mål, er 

„hårde“ og „bløde“ evner efterspurgte. Under „hårde“ evner subsummerer sig, ud over en fleksibel 

projektplanlægning (f.eks. som fasemodel) projektmanagerens analytiske og metodiske evner, for i 

fællesskab at udforme en transparent og accepteret arbejdsproces. De „bløde“ evner, vedrører den 

ledende funktion (leadership), især den fleksible imødekommenhed overfor forskellige personligheder, 
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arbejdsmåder og viden. Projekter bør derfor altid også forstås som læringsprocesser, hvor, udover 

metodiske, især sociale kompetencer har stor betydning, for at omgå kommunikationens faldgruber. 

Derudover skal der i det internationale samarbejde mellem offentlige organisationer, tages hensyn til, 

såvel kulturelle som også administrative rammebetingelser/forskelle. 

På grund af heterogeniteten og kompleksiteten hos projekter, så er det vigtigt, at en  projektmanager 

medbringer, henholdsvis akvirerer projektkrav, iht. de relevante grundlag; at alle deltagere er sig deres 

rolle bevidst og at der samlet set findes en accepteret middelvej til et godt samarbejde, for at opnå 

fælles mål. Dette igen, forudsætter gensidig tillid, engagement og partnernes åbne tænkemåde. 

Samarbejde & netværk (Petersen, J. (2019): Collaboration i Project Teams and Networks.): 

Opbyggende på kommunikationens grundlag og projektmanagementet, så afbilder dette 

rammedokument de vigtigste sammenhæng til overordnet samarbejde, inden- og udenfor projekter og 

beskriver mulighederne for en netværksopbygning. Vigtig for netværksopbygningen er ressourcerne, 

men også aktørerne og aktiviterne, som iht. den tilstræbte projektkvalitet bør afstemmes overfor 

hinanden, for at kunne nå fælles aftalte og så vidt muligt langfristede mål (som går ud over det egentlige 

projekt).  

Såvel individuelle som også fælles mål kræver derved en gensidig måltilpasning samt tillid og 

engagement. Ellers kan den nødvendige deltagelsesproces, hvor kooperationspartnere findes og 

integreres, ressourcer deles, fælles udviklinger og løsninger skabes og i effektivt samarbejde 

omsættes, ikke gennemføres. Netværksopbygningen gennemløber derved forskellige udviklingsfaser, 

fra en løs sammenkomst hen til et „arbejdende“ netværk og kræver især tid, men som så ofte i 

forbindelse med projekter, er en stærk begrænsende faktor.  

Lykkes der for offentlige organisationer at overgå det overordnede samarbejde i fællesskab, så forhøjes 

sansynligheden for, at langfristede og mangfoldige merværdier opstår gennem disse netværk.  

„Værdiskabende“ netværk (Petersen, J. (2019): Value Adding Webs (VAW) i rural regions.): 

Udviklingen af „værdiskabende“ netværk bør være et af det overordnede samarbejdes langfristede mål. 

De forstås for det meste som løse fusioner, med hinanden (også) som rumligt forbundne organisationer, 

ligesom dem i B4R offentlige organisationer, i de landlige regioner, nordligt og sydligt for grænsen.  

Ud fra dette perspektiv kan derfor hvert interkommunalt opbygget netværk (lokalt, regionalt, 

internationalt) betragtes som et sådant „værdiskabende“ netværk, da det iht. behovene (videns- og 

erfaringsdeling, relationsopbygning) langfristet fremskaffer merværdier. Generelle faldgruber for den 

overordnede/internationale fremskaffelse af sådanne netværk danner derved sprog, kultur og 

reguleringer/administrative rammenbetingelser. Opbygningen er derved tilsvarende svær og kræver til 

enhver tid en transparent og neutral formidling mellem partnerne. Hertil tilkommer projektlederne som 

formidler en særlig rolle. De styrer den produktive kommunikation og udformer i fællesskab med 

partnerne kvali- og kvantitenen i forbindelse med samarbejdet (omfang, tid og ressourcer). De bør 

tilsvarende agere som manager og leder, så det overornede samarbejde i udviklingsprocessen kan 

udformes til et „værdiskabende“ netværk. 

 „Social Entrepreneurship“-ansats (socialt iværksætteri) (Petersen, J. (2019): Social 

Entrepreneurship.): Den “Social Entrepreneurship”-ansats kan indenfor rammen af landudviklinger, 

opbygningen af overordnet samarbejde, inddragelsen af lokale aktører, udarbejdelsen af fælles 

løsninger og udviklingen af „værdiskabende“ netværk, være en inspiration, henholdsvis et 

tilpasningsbart værktøj for offentlige organisationer. 

I forgrunden af social entrepreneurshipansatsen står altid fællesskabet. Tilsvarende gældet det om at 

arbejde som team på løsninger for den offentlige velfærd. Dette ligner opgaverne fra offentlige 

organisationer i land- og byområder. Offentlige organisationer søger - ligesom „Social Entrepreneurs“ - 

efter løsninger i forbindelse med sociale og fælles spørgsmål i forskellige temafelter (bl.a. 

borgerdeltagelse), for aktivt at skabe samfundets nødvendige forandring på grundlag af konkrete 

aktioner. Relations-, samfunds- og kulturressourcer er i den forbindelse vigtige eksterne påvirkninger, 

som „Social Entrepreneurs“ skulle kunne omgås, for at finde succesrige løsninger.  

Denne præsentation tydeliggør, hvor vigtig læringsprocesser (bl.a.. „Af-hinanden-læring“) er og hvilken 

betydning for forståelse (i forbindelse med livs- og tænkemåde, i organisationsstrukturer og ansvar, i 
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problemløsningsstrategier etc.) har. „Spagaten“ mellem internationalt og lokalt samarbejde er i 

forbindelse med landudviklingen meget stor, men på mange områder også meget lærerig. Til trods for 

kulturelle og samfundsmæssige forskelle, så står den fælles udformning af løsninger i forbindelse med 

udfordringer, overalt i fokus, såvel hos offentlige organisationer som også hos de „Social 

Entrepreneurs“. Desangående er B4R-konteksten vigtig i forbindelse med at „Se over ens egen 

næsetip“, for at imødegå udfordringerne, især hvad angår videnstransfer, på forskellige 

handlingsniveauer, med nye ansatser. 

 

2.2. Kulturelle forskelle mellem danskere og tyskere                     (Hallsteinsdottier, 

E. (2019): Intercultural Communication. KultKit.) 

Betragtningen af de kulturelle forskelle fører i forbindelse med det næste skridt endnu tættere hen 

imod praksissen mellem det tysk-danske samarbejde i Interreg-projekter. Kulturelle forskelle er indenfor 

rammen af overordnet samarbejde, generelt set og især i forbindelse med konteksten af B4R ud over 

sproget, en af de største udfordringer.  

Forskellene i „Arbejds- og livskulturer“ er en dagligt tilbagevendede ting. Den omfatter en 

kompleksitet, som med en ren „Learning-by-doing“-ansats indenfor rammen af projekter ikke 

fuldstændigt kan registreres. Allerede „Forståelsen“, selskabsmæssige og fælles norm- og 

værdisystemer kræver meget opmærksomhed, koncentration, interesse og især tid. Også når 

tidsfaktoren ikke spiller nogen rolle, så betyder det ikke, at der problemløst kan drages præcise 

konklusioner i forbindelse med enkeltpersoner eller situationer. Til trods for „områdemæssig“ nærhed i 

grænseregionen, så er betragtelige forskelle tilstede. Her har videnstransferen og 

erfaringsudvekslingen med vores kollega Erla Hallsteinsdottir fra Næstved Kommune givet os en 

betragelig erkendelsesgevinst. Hun førte os, på basis af sit arbejde i forbindelse med de tre 

Interregprojekter „KultKit1+2“ og „SMiK“ hen imod interkulturaliteten. Hendes værdifulde erkendelser 

skitseres kort i det følgende under kommunikationsaspekter: 

Begrebet i forbindelse med „Kulturbrillerne“ spiller indenfor rammen af interkulturel kommunikation 

en vigtig rolle. Den er iht. det enkelte livsmiljø, summen af værdier, normer, fortællinger, forestillinger, 

forventninger og handlingsmønstre, som præger det enkelte subjektive syn på verdenen. Dette betyder, 

at andre mennesker og handlinger, ubevidst bedømmes på grundlag af foregivelser fra det enkelte 

livsmiljø. Så et succesrigt samarbejde kan finde sted, kræver det en bevidsthed og en forståelse for 

særheder og forskelle hos den „Anden“. Eksakt disse forudsætninger betinger en læringsproces i hvis 

forløb der ofte rodes rundt i den enkelte selvforståelse og der opstår misforståelser, som i værste 

tilfælde besværliggør eller forhindrer et overordnet samarbejde gennem en snæversynet tænkemåde. 

Grundlag for en bedre forståelse og en succesrig kommunikation er viden om de egne kulturelle 

særheder og det prægende perspektiv omkring de egne „Kulturbriller“, for at udvikle åbenhed til 

interkulturel kommunikation. 

En interkulturel udveksling i arbejdslivet afhænger af diverse variabler, som bør defineres 

sagsspecifik. Den dertilhørende kommunikation implicerer, at man integrerer viden om andre kulturer i 

ens egen kulturelle livsmiljø og opbygger en indre flerkulturalitet. I denne sammenhæng spiller 

interkulturelle kompetencer en vigtig rolle. De betinger, at de alligevel tilstedeværende sociale, 

faglige og strategiske (del-)kompetencer i forbindelse med den interkulturelle kontekst og deres 

omsætning til succesrig handlen flyttes. Særligt vigtige egenskaber ses derved i empati, rolledistance 

og metakommunikation. Ydermere spiller sprogkundskaber og kulturel viden i forbindelse med ens 

egen og andres kultur en stor rolle. En tysk-dansk handlingskompetence kræver disse grundlag, for 

under viden om de enkelte tænke- og handlingsmønstre at kunne realisere en funktionel passende 

„Omsætnings-kunnen“. 

Funktionel tilstrækkelighed står derved for det passende og succesrige (=rimelige) handlen i 

konkrete situationer. Om en handling funktionelt er rimelig, afhænger især af forventningerne og 

normalitetsforestillingerne - altså af livsmiljøerne og dermed af kulturbrillernes perspektiv, som du og 

de andre deltagere medbringer. En indflydelse på bedømmelsen af en handling har tilmed de sociale, 

organisatoriske og kulturelle strukturer og rollen, som er tilstede i en situation og præger disse: 
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Model til lokalisering af interkulturel kommunikation (Hallsteinsdottir, 2019) 

 

Modellen skal derved være behjælpelig med, på basis af den variable kultur, organisation, sociale 

situation, interaktioner, interaktionsfaser og sproglige og ikkesproglige at forberede på konkrete 

situationer, for så at agere rimeligt funktionelt med et tilsvarende handlingsmønster. 

 

2.3. Administrative rammebetingelser i Danmark og Tyskland               (bl.a. 

Thomsen, J. (2019): Administrative forskelle i Tyskland og Danmark.) 

De administrative rammebetingelser betinges gennem forskelle i de offentlige organisationer i 

forbindelse med landudviklingens og den økonomiske finansierings kontekst. Dette er af stor relevans 

for „Forståelsen“ og „Inertialiseringen“ af de forskellige kommunikations- og handlingsmåder. Ud over 

de kulturelle forskelle, så danner de forskellige administrative strukturer i Danmark og Tyskland 

omfangsrige rækværk, som har udkrystalliseret sig som store udfordringer i projektforløbet; f.eks. ved 

lokaliseringen af opgaver og ansvarsområder i forbindelse med bestemte temaer. På niveauet af case 

studies opstod der på denne basis f.eks.  problemer i forbindelse med definitionen af fælles mål, 

henholdsvis deres grad af komkretiseringen. I det 

følgende sammenfattes derfor de væsentlige 

kendetegn og forskelle, for at give generelle 

holdepunkter:   

Kommunal opdeling af Region Syddanmark 

og Slesvig-Holsten                                                           

(Region Sønderjylland-Slesvig, 2015) 

Allerede ved den første betragtning (se afbildning 

til højre) bliver det tydeligt, at den kommunale 

struktur i Tyskland adskiller sig kraftigt fra den i 

Danmark. Den kommunale opdeling er i Danmark 

præget gennem storkommuner (fællesskaber), 

som er opstået på baggrund af 

kommunalområdereformen 2007. I Tyskland 

hersker en væsentlig større fragmenterethed og 

heterogenitet i kommunerne, som udvirker sig på 

strukturerne indenfor rammen af de forskellige 

forvaltningsniveauer (kredse, amter og byer).   

De enkelte forskelle på det kommunale plan 

baseres på gensidige statslige 

organiseringsprincipper. Mens Danmark i forbindelse med sin historie er centralstatsligt organiseret 

som kongerige, så organiseres Tyskland, med dets historie som baggrund, føderalistisk, for at undgå 

en koncentration af magten. I de enkelte  systemer er der henholdsvis et statsligt (1.), en 

regionalt/landsdækkende (2.) og et kommunalt forvaltningsniveau (3.-5.), hvorved underinddelingen af 
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det kommunale niveau i Tyskland er tilsvarende heterogent og komplekst. Mens dette niveau i Danmark 

udelukkende afbildes gennem storkommunerne (3.), så er det i Tyskland på det 3. forvaltningsniveau 

kredse og større kredsfrie byer og på det 4. forvaltningsniveau amter, småbyer og amtsfrie 

fællesskaber, som hver især agerer med egne regler som lovretslig ramme. Disse fungerer på det 

kommunale plan sammen i forskelligste konstellationer (bl.a. i samarbejde med økonomi- og 

udviklingsfremmende agenturer eller nationalforvaltninger ), for at understøtte kommunerne (5.) ved 

opfyldelsen af offentlige opgaver. Kredse og amter finansieres derved bl.a. per tildeling gennem 

medlemskommunerne. I Slesvig-Holsten er der ca. 1.100 kommuner med den mest forskelligartede 

struktur og størrelse, hvis retslige ramme er den landsdækkende kommuneinddeling. De varierer fra 

større byer (3.) til meget små kommuner (5.), mens det i Danmark på 3. forvaltningsniveau er 98 

storkommuner, som alene skal opfylde den store del af de offentlige opgaver.  

En yderligere vigtig rammebetingelse berører de regionale planlægninger i Tyskland og Danmark. 

Også de adskiller sig med henblik på planlægningsprocesser og områdeplanlægningsmæssige 

ansvarsområder.  

I Danmark forelægges landplanlægningsdirektiverne af centralregeringen som samlet set det vigtigste 

statslige planlægningsdokument og skal konkretiseres i regionerne og kommunerne gennem 

kommunale planstrategier. Disse kommunalplaner baseres på en overordnet vision, hvordan 

kommunen de næste år skal udvikle sig og specificerer hvilke mål der skal følges, for at sikre 

udviklingen iht. kommuneplanen. Kommunerne er forpligtet til at udvikle disse planstrategier for 

samtlige områder (eksemplevis klima, trafik, uddannelse), som skal opdateres alle fire år. Der findes 

tilmed en kontrolmekanisme, da planstrategierne skal meddeles til de pågældende overordnede 

myndigheder, som kontrollerer de tilstræbte udviklinger med hensyn til overensstemmelse med det 

fælles planlægningssystem. Ved behov kan derudover frivillige lokalplaner udarbejdes af og til 

delområder fra de enkelte storkommuner. Disse supplerer kommunalplanerne og benyttes bl.a. til at 

udforme den lokale udvikling sammen med borgerne. 

I Tyskland er områdeplanlægningen opdelt mellem forbunds-, lands-, kreds- og kommuneplan. Fra 

forbundsniveauet udgives regionalplaner, som skal styre områdeudviklingen for det føderale område. 

De deri indeholdte bestemmelser præciseres i landudviklingsplanerne (landsplan) og regionalplanerne 

(kredsoverordnet). Kommunerne råder over planlægningssuverænitet med hensyn til udviklingen af 

områdebrugs- og lokalplaner. I naturen og brugen af de tyske planstrategier består der en afgørende 

forskel til strategiplanerne på dansk side. I Tyskland kan kommunale planer over kommuner, byer, 

amter og kredse, samt økonomi- og udviklingsfremmende agenturer frivilligt udarbejdes, for at styre 

deres egne, henholdsvis den overordnede udvikling. Men de er ikke forpligtet dertil og strategierne har 

snarere en uofficiel karaktér. Ofte findes koncepter af denne art under navnet „Handlingsstrategi“ og 

varierer i deres form og mangeartethed. 

Den korte sammenligning viser, at to forskellige verdener støder på hinanden, som gør det 

overordnede samarbejde til en yderligere udfordring. At arbejde på konkrete løsninger indenfor 

forskellige temaområder, er i denne kontekst et svært foretagende og resultaterne viser på baggrund 

af deres kvantitet, at de fleste mål og løsninger i første omgang er af abstrakt natur og henholdsvis bør 

adapteres lokalt. Desuden bør til et målrettet samarbejde, på basis af temaer og fælles mål på forhånd, 

henholdsvis fortløbende kontrolleres, om det enkelte ansvarsområde ligger hos den deltagende 

offentlige organisation eller om ansvarsområdet er lokaliseret et andet sted og hvilke 

planlægningsmæssige grundlag foreligger. Af det afhænger i ikke uvæsentlig grad også succesen af 

overordnet samarbejde i projektsamarbejde. Tilsvarende leverer B4R den klare henvisning, at dette iht. 

et effektivt samarbejde altid på forhånd bør afklares. 

 

2.4. B4R-basisinformationer til overordnet samarbejde  

Basisinformationerne består af to forskellige analyser. For det ene blev der stillet spørgsmål  til en 

områdestrukturanalyse og for det andet korte spørgsmål til udviklingsgrundlag (kommunalplaner, 

kredsstrategier, temakoncepter, udviklingsstrategi osv.) på grundlag af forlæg. Du bør levere 

holdepunkter i forbindelse med disse analysers relevans. Desuden bør du undersøge om og hvordan 
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disse kan benyttes som basisinformationer i fremtiden, for at indsamle informationer effektivere og 

forbinde disse med konteksten fra de deltagende organisationer (ansvar, planlægningsgrundlag, 

igangværende udviklinger). 

 Områdestrukturanalysen (foreliggende lange udgave findes på www.copedia.eu) er desangående 

den omfangsrigere af begge analyser og muliggør et hurtigt og kompakt overblik over de generelle 

informationer til den enkelte kommune (her danske storkommuner og tyske kredse). De indeholder 

områdedefinitionen og kommunens generelle kooperationshenvisninger, samt analysen af 

udviklingsbehov og -potentialer på forskellige generelle og tematiske områder, som f.eks.: 

▪ Områdestrukturelle udviklingsakser  

▪ Befolkningsudvikling og aldersstruktur  

▪ Arbejdsmarked 

▪ Økonomisk struktur 

▪ Uddannelse 

▪ Generel interesse & socialt 

▪ Kultur 

▪ Miljøsituation 

▪ Klimabeskyttelse & energi 

Baggrunden til gennemførelsen af områdestrukturanalysen ligger på tysk side. Den er en gængs 

analysedel indenfor rammen af udviklingsplaner og -strategier, som i Slesvig-Holsten kommer til indsats 

på såvel landsplan (landudviklingsstrategi), som også indenfor rammen af udarbejdelse af 

„Integrererede udviklingsstrategier“ fra LAG-regionerne (22 i Slesvig-Holsten) i lignende form og 

struktur, for ud over basisinformationer at muliggøre en vis samlignelighed. 

Udarbejdelsen af områdestrukturanalysen gennem projektpartnerne har vist, at denne form for analyse 

i Danmark ikke forekommer på det kommunale niveau og meningen for konteksten af det internationale 

samarbejde er svær at forstå. I denne sammenhæng afspejles de forskellige forlæg til udarbejdelse af 

planer, koncepter og strategier, som i Danmark er reguleret meget mere hierarkisk. Såvel disse 

forskelle, som også resonansen blandt danske og tyske projektpartnere, har iht. omfanget vist, at 

analysen indenfor rammen af et Interreg-projekt, i givet fald fører noget for vidt, til trods for det 

omfattende, men kompakte format. 

Kommunernes korte udgaver til de vigtigste udviklingsgrundlag (foreliggende lange udgaver findes 

på www.copedia.eu) er blevet testet som anden analysevariant. Da der til denne analyseform i begge 

lande ikke findes nogen samlignelig ansats, så blev der indenfor rammen af styringgruppens  4. 

arbejdspakke udviklet et forlæg og efterspurgt med følgende indhold: 

▪ Hvilken organisation udarbejder udviklingsgrundlaget? 

▪ Status for kommunerne (bindende/ikke bindende)? 

▪ Hvilke omfang/områder dækkes? 

▪ Hvordan er udviklingsgrundlaget inddelt? 

▪ Hvordan så aktørs- henholdsvis borgerdeltgelsesprocessen ud? 

▪ Hvilke temaer relaterer udviklingsgrundlaget sig til? 

▪ Hvilken indflydelse har udviklingsgrundlaget i forbindelse med kommunens handlen? 

▪ Hvordan interagerer udviklingsgrundlaget med over- eller underordnede planlægninger?  

▪ Hvilke løsninger er opstået gennem udviklingsgrundlaget? 

file://///kreisploen.local/kvp-dfs/verwaltung/AMT1/ABT1/SB1PI/1%20B4R/Outputs/4.%20B4R%20Strategie/www.copedia.eu
file://///kreisploen.local/kvp-dfs/verwaltung/AMT1/ABT1/SB1PI/1%20B4R/Outputs/4.%20B4R%20Strategie/www.copedia.eu
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Denne gang blev alle projekt- og netværkspartnere bedt om at sammenfatte mindst 3 henholdsvis 

maksimalt 5 vigtige udviklingsgrundlag til den enkelte kommune på grundlag af forlægget. I forbindelse 

med resultatet udfyldte alle projektpartnere forlæggene. Fra netværkspartnerne kom der ikke nogen 

resonans, hvilket for så vidt ikke var forunderligt, da der på dette tidspunkt ikke var nogen konkret 

anledning til samarbejdet og denne form for analysen altid er ensbetydende med ekstra arbejde ;) 

Tilsvarende blev der regnet med resonansen. 

Udarbejdelsen og feedbacket til de korte udgaver viser tydeligt, at dette mere temaspecifikke og mere 

konkrete korte spørgsmål til udviklingsgrundlag, er den enklere og slankere variant, for at påbegynde 

et overordnet samarbejde mellem kommuner. Især i begyndelsen af et samarbejde får alle relevante 

partnere målrettede basisinformationer, som af omfanget indeholder en moderat størrelse og alligevel 

er samlignelige. Derudover kan initiatorer til et overordnet og temaspecifikt samarbejde benytte dette 

forlæg som inspiration, til at udvikle et eget forlæg, som endnu mere passende befatter sig med temaet 

og partnerne. 

 

2.5. Casestudy-ledernes erfaringer 

Casestudy-ledernes erfaringer præsenteres på dette generelt set stikpunktagtigte, iht. de væsentlige 

kommunikations- og projektmanagementaspekter, samt områderne samarbejde og netværksdannelse 

og udarbejdelsen af relevante løsningsansatser. Sammenfatningen afspejler væsentlige erkendelser 

og fremtidige krav til gennemførelsen af lignende arbejdsgrupper fra det overordnede samarbejde, set 

ud fra ledernes synspunkt af.  

Kommunikationaspekternes kontekst stod for undgåelsen af misforståelser i forgrunden. I denne 

sammenhæng dannede sprog, kulturelle forskelle og de administrative rammebetingelser fokussen. 

Sproget førte og fører tvangsløbende til misforståelser, da enhver form for diskussioner og 

dokumentationer i alle case Sstudies skulle gennemføres på engelsk sprog. Dette elementære 

kompromis blev dog ikke betragtet som uovervindelig forhindring, til trods for forskellige sproglige evner 

i forbindelse med udtryk og skrift som løsbar udfordring og „Bro“. Tilsvarende blev der ved 

misforståelser oftere forhørt, henholdsvis ved komplekse ordbidrag, givet muligheden at gengive disse 

med andre ord eller lade gentage gennem en anden deltager. Alligevel er sproget en væsentlig 

hæmfaktor i forbindelse med iagttagelsen af faglige indhold og henholdsvis er den anden kontekst ved 

anvendelsen af et fremmedsprog sværere at forstå. Dette kan bl.a. føre til, at den fælles definition af 

fælles mål, besværliggøres gennem spekulative antagelser. Denne erkendelse har bl.a. ført til, at der 

indenfor projektets ramme, rettidigt blev defineret begreber i fællesskab, for at opstille et eget glossar 

til de vigtigste faglige og metodiske begreber. 

I mange case studies skete det tilmed fortløbende, at de kulturelle forskelle altid igen blev diskuteret  

anledningsrelateret, især hvad leve- og arbejdsmåderne, de administrative forskelle eller selskabernes 

omgang med nye udviklinger angår. Disse diskursers former (bl.a. „Af-hinanden-læring“) er overalt 

vigtige, for bedre at kunne forstå konteksten og til trods for sproglige udfordringer at opnå en bedre 

forståelse. Samtidig bliver det tydeligt, hvor udfordrende disse aspekter for en arbejdsgruppe kan være. 

Selv når en casestudy-leder overvejer disse aspekter i forbindelse med gennemførelsen, henholdsvis 

den egne formidling, så kræver det hele gruppens engagement, for, iht. en produktiv kommunikation, 

at opnå en bedre forståelse. Denne del af det overordnede samarbejde kræver tilstrækkelig tid i 

forbindelse med møder. Endvidere har casestudy-lederne ikke været uddannet i  interkulturel 

kommunikation. Dette ville have været vigtig fra start af og ville have fungeret gennem fast foregivne 

videreuddannelser, f.eks. fra finansierinmiddelprogrammets side af. I forbindelse med den operative 

omsætning ville mange aspekter i forbindelse med den interkulturelle kommunikation så allerede have 

hjulpet i forberedelsen og analysen, for at nå frem til teamdannelsen via opbygningen af personligt 

forhold. 

De  administrative rammebetingelser blev i de fleste tilfælde ligeledes diskuteret anledningsrelateret 

som en slags „Learning-by-Interacting“-ansats. Dette skete iht. den tematiske mangfoldighed på 

forskellig art og vis; bl.a. ved diskussionen omkring de forskellige skolesystemer på området „Fagfolk“ 

eller forvaltningsstrukturernes sammenligning i case study „Tilgængelighed“. I nogle tilfælde, som 
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indenfor turismeområdet, var de administrative rammebetingelser ikke af betydning og blev tilsvarende 

slet ikke diskuteret. Desangående skulle fastholdes, at det mange gange ville have været af fordel, når 

der hertil ville have været temarelateret orienteringshjælp i form af sammenfatninger; f.eks. som 

spørgsmål inden et samarbejde (se eksempelvis 2.4., korte udgaver til de vigtigste udviklingsgrundlag). 

Tilsvarende den korte nedrivning til kommunikationsaspekterne kan følgende krav til det fremtidige 

overordnede samarbejde blandt offentlige organisationer sammenfattes: 

▪ Der bør grundliggende planlægges mere tid, end i det lokale eller regionale samarbejde  

▪ Arbejdssproget bør altid fastlægges i fællesskab og suppleres med fælles regler til en produktiv 

kommunikation (f.eks. co-moderation)  

▪ Når samarbejdet ud over sådanne projekter skal fungere som gruppe, så er det vigtigt at der 

er tid og rum til opbygningen af sociale forhold  

▪ Videreuddannelsen (på forhånd, henholdsvis fortløbende) til interkulturelle forskelle er af 

elementær betydning, opbygningen af forhold, arbejdsatmosfæren og teamdannelsen 

(skabelse af tillid)  

▪ Sammenfatningen og forestillingen af de administrative rammebetingelser i de enkelte 

lande/kontekster burde være en af de første opgaver, for at styrke den gensidige forståelse og 

for at give en arbejdsteknisk orientering 

▪ De fælles mål i forbindelse med en case study bør så vidt muligt tidsnært være defineret mellem 

deltagerne, så alle yderligere informationer derefter kan indsamles, diskuteres og omsættes til 

konkrete løsninger, for at nå målet. 

Projektmanagementets/casestudy-managementets kontekst blev undersøgt, hvordan casestudy-

lederne har håndteret forberedelsen, gennemførelsen og efterbearbejdningen af møderne. 

Desangående blev „Case Study Method Tools“ (se www.copedia.eu) præsenteret som et muligt værktøj 

i arbejdspakke 3 fra videnskabens side af, for at strukturere det overordnede samarbejde og for at 

udvikle en managementansats. Brugen  af „Case Study Method Tools“ som udviklingsgrundlag for ens 

egen ansats, blev ikke taget i brug af alle ledere, så forberedelsen, gennemførelsen og 

efterbearbejdningen af møder forløb forskelligt overalt. Nogle kombinerede værktøjets fastsatte mål 

med de egne erfaringer og ansatser; andre benyttede alternative projektmanagementværktøjer som 

Prince II eller komplet åbne ansatser. 

Erfaringerne og de dermed forbundne fremtidige krav fra casestudy-lederne med deres forskellige 

ansatser til ledelsen af internationale arbejdsgrupper viser at: 

▪ mellemvejen mellem en komplet åben og komplet gennemstruktureret ansats, så vidt muligt 

bør vælges, for at forenkle samarbejdet mellem forskellige mennesker, kulturer og måder at 

arbejde på og for at holde partnernes tillid og engagement fra start af højt  

▪ ansatser som „Case Study Method Tool“ eller „B4R-strategibyggekassen“ kan levere 

adaptérbare forlæg, henholdsvis fornuftige inspirationen, mere ikke 

▪ især i forberedelsen kan en for stor grad af strukturerethed besværliggøre muligheden for 

kendelæringen og opbygningen af forholdet  

▪ især i forberedelsen kan en for stor grad af åbenhed reducere interessen i et samarbejde, da 

et konkret formål, henholdsvis en målretning bliver synlig  

▪ blandingen fra en vis kendelæringsfase og anvendelsen af et struktureret værktøj til overordnet 

samarbejde ved opbygningen og videreførelsen af et målrettet og tillidsfuldt samarbejde 

hjælper 

▪ fælles definerede mål er væsentlige for et godt samarbejde  

▪ i de fleste case studies følger altid en vis sikkerhed med, da man aldrig kan være sikker på, om 

målene og vejen bringer en merværdi for alle deltagere. Dette betinger derimod, at alle 

deltagere bør være sig lederens situation bevidst og understøtte denne   

file://///kreisploen.local/kvp-dfs/verwaltung/AMT1/ABT1/SB1PI/1%20B4R/Outputs/4.%20B4R%20Strategie/www.copedia.eu
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For områderne samarbejde og netværksdannelse blev overalt den fælles måludvikling rykket i 

midtpunktet som den mest elementare faktor. For det meste drejede det sig om identificeringen, 

udviklingen samt testen af metoder eller formater til bestemte formål; bl.a. for at kommunikere et 

bestemt i retning af målgrupperne (f.eks. best-practicekatalog, kommunikationsstrategier, 

retningslinjer) eller at muliggøre borgerdeltagelse med et målrettet format (f.eks. fremtidsværksted, 

events). Målfastlæggelsen skete overalt med interviews/dialoger, gruppediskussioner eller også 

„brainstorming“-runder. I nogle tilfælde blev mål fordefineret ud fra casestudy-lederens kontekst og så 

afstemt i gruppen. Andre case studies udviklede mål ud fra en længere kendelærings- og 

findingsproces og/eller benytter ekstern rådgivning. Tilsvarende viser det sig, at vejene i forbindelse 

med den fælles måludvikling, samt målets art, afhang af den enkelte arbejdsgruppekontekst. Hvad 

derved også viste sig, var relevansen, at evaluere og rejustere mål i den regelmæssige turnus, for ikke 

kun at kontrollere samarbejdet, men også nytten af det fælles mål.  

Da der tvangsløbende er forbundet diverse former for løsninger med målene, så afbilder disse en synlig 

merværdi i forbindelse med samarbejdet. Løsninger er derimod udarbejdet på forskellig art og vis, 

hvorved der i de fleste tilfælde „hjulet ikke blev opfundet påny“, men blev sat på bestående løsninger. 

Her er tiden derimod den begrænsende faktor, for muligvis også at udvikle helt nye løsningsansatser. 

Tilsvarende befinder løsningerne sig næsten overalt i det forudgående planlægningstrin og er som 

sådan, indenfor projektets ramme, endnu ikke blevet testet i begge landes enkelte lokale kontekster. 

Dertil har tidsrummet af tre år i sådan et åbent projekt ikke været tilstrækkeligt. Men der indgås enkelte 

aftaler, for at teste løsningstyper og tilsvarende at udbygge samarbejdet og netværksdannelsen. 

  

2.6. Projektplanlægningsskole                                                                                                                     

(Hartlep, H., Rammert U. & Surendan, M. (2019): Project Planning School) 

B4R-projektet har forbedringen af livsbetingelserne i landområderne omkring den tysk-danske 

grænseregion i fokus. Dertil blev case studies med forskellige deltagere gennemført, som blev 

videnskabeligt iagttaget og ledsaget. Case studies er test-projekter, som allerede derfor er 

meningsfulde, fordi de fleste forholdsregler i forbindelse med landudviklingen, ligeledes gennemføres 

som projekter. Ud fra disse iagttagelser og yderligere arbejder, til deltagelse af opbygningen af case 

studies og til kommunikation indenfor gruppen, blev en fylde af indhold og metoder udviklet, som blev 

set som så relevante, at de skal gives videre som uddannelsesindhold til andre personer og grupper. 

Denne videregivelse er projektplanlægningskolens opgave.  

Projektplanlægningsskolen skal på forskellige steder i grænseregionen gennemføre workshops, med 

hvilke den vigtigste viden og de vigtigste kvalifikationer skal gives videre, så interesserepræsentanterne 

og beslutningstagerne sættes i stand til effektivt at gennemføre kollaborative udviklingsprojekter. 

Skolens metodiske basis beror på resultaterne fra ledsageforskningen til aktørdeltagelse og 

kommunikation, samt på evalueringer af litteraturstudier og dataindsamlingen til planlægningsskolen.  

Allerede i en første workshop blev blandt udvalgte understøttere („facilitators“) de vigtigste temaer, som 

skal behandles i skolen, præsenteret og diskuteret med deltagerne. I fremtiden er det planlagt, at de 

personer, som har deltaget i en planlægningsskole, selv bliver understøttere, som bærer 

planlægningsskolen og dens indhold videre og uddanner nye understøttere. Dermed forbliver det 

praksisrelaterede hele tiden bibeholdt og der finder automatisk en stadig videreudvikling og forfinelse 

af metodikken og indholdene sted. De vigtigste konceptionelle bilag kan også hentes hos den  

projektinterne udvekslingsplatform www.copedia.eu. 

Planlægningsskolens aktuelle struktur bliver tydelig gennem den første workshops inddeling: 

 

file://///kreisploen.local/kvp-dfs/verwaltung/AMT1/ABT1/SB1PI/1%20B4R/Outputs/4.%20B4R%20Strategie/www.copedia.eu%20
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I planlægningsskolen tilbydes der både aktive og interaktive elementer for at fremme kendelæringen 

og den gensidige forståelse og også konkrete praktiske informationer. Planlægningsskolens indhold er 

i konstant videreudvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Samlet B4R-strategi  

Den samlede B4R-strategi danner - som indledningsvis nævnt - en essens af det samlede projekt, hvor 

det overordnede samarbejde blandt offentlige organisationer blev testet, lært og videreudviklet. 

Byggende op på B4R-visionen af en „bæredygtig naboregion“, hvor „aktive landområder i Danmark og 

Tyskland arbejder fælles på en bæredygtig fremtid, hvor de udnytter deres chancer SMARTER“, har 

styringsgruppen omformet selvdefinitionen for begrebet „Strategi“ til en B4R-mission („Ordre“) og et 

B4R-billed. Derigennem nedbrydes den generelle intention af den strategiske ansats B4R-KODE 

(collaborative development) mere transparent. 

Resultatet er ikke nogen „Kopi af et dokument“, men meget mere en generel „Do-it-yourself-

strategibyggekasse“, som er tilpasningsbar for offentlige organisationer og som skal inspirere til nye 

SMARTERe veje indenfor rammen af landudviklingen. Desangående stiller B4R-ansatsen en  

struktureret orienteringshjælp med følgende komponenter: 

▪ samarbejdsprincipper  

▪ strategiske evner  

▪ projektplanlægningsmodel  

Dag 1 | 10:00–16:00  Dag 2 | 9:00–16:00 

10:00–10:30 Velkomst  9:00–9:30 Velkomst og indføring  

10:30–11:00 Indføring i temaet  9:30–10:00 Sidste ord – første ord  

Aktivitet 

11:00–12:00 Interkulturel 

kommunikation 

 10:00–12:00 Design Thinking                      

Projekt Planlægning 

12:00–13:00 Frokostpause  12:00–13:00 Frokostpause 

13:00–14:00 Hvordan understøtter man 

projekter? 

 13:00–15:00 Design Thinking                       

Projekt Planlægning 

14:00–14:30 Kaffepause og afslapning  15:00–15:15 Kaffepause 

14:30–15:30 Administrative forskelle  15:15–15:45 Feedback og refleksion 

15:30–16:00 Refleksion og afslutning   15:45–16:00 Afslutning 
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for det overordnede samarbejde til rådighed. Disse er hjælpsomme, for muligst målorienteret og 

effektivt at opnå succeser (bl.a. løsninger, „værdiskabende“ netværk) i forbindelse med landudviklingen.  

 

3.1. Selvdefinition af strategibegrebet  

Selvdefinitionen af begrebet „Strategi“ danner på dette sted det fornuftige første skridt, for at give B4R-

visionen kraftigere kontur. Desangående har mange møder på niveauet af case studies og 

arbejdspakken 4 vist, at selvdefinitioner af begreber grundliggende er en fremragende start af det 

overordnede samarbejde.  

Selv-definitionen af begrebet „Strategi“ i forbindelse med landudviklingens kontekst                                                           

(Klünder, 2019) 

 

Was ist die B4R Strategie? = Hvad er B4R-strategien? 

Es ist die Frage danach, wie wir die (visionäre) Vorstellung einer Entwicklung erreichen? = Det 

er spørgsmål om, hvordan vi når en udviklings (visionære) forestilling? 

Eine Strategie ist... "ein zielorientierter stufenweiser Prozess" = En strategi er..."en 

målorienteret trinvis proces" 

Es ist ein übergreifender Weg, um im Sinne der Zielerreichung oder zur Problemlösug in 

bestimmten Themen und räumlichen Kontexten unter unsicheren Rahmenbedingungen zu agieren. 

= Det er en overordnet vej, for at i målopnåelsens forstand eller til problemløsningen i forbindelse 

med bestemte temaer og rumlige kontekster at agere under usikre rammebetingelser. 

Sie ist mehr als ein Plan... = Den er mere end en plan... 

Begrebsdefinitionen stiller centrale kendetegn i midtpunktet, som regelmæssigt kommer til syne på 

grundlagets forskellige områder. Selvdefinitionens gult deponerede område beskriver tilsvarende den 

overordnede vej, i hvis forløb der ageres under usikre rammebetingelser, for at opnå løsninger. En 

strategi adskiller sig derfor, set ud fra arbejdsgruppen, fra en plan, som er inkluderet i form af 

projektplanlægningsmodellen.  
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3.2. B4R-mission 

B4R-missionen danner „Ordren“, som er forbundet med sådan en „Do-it-yourself“-strategibyggekasse, 

for at, iht. Europatanken, at styrke værdifællesskaberne, henholdsvis indenfor rammen af det 

funktionelle samarbejde, at fremme udsigten til succeser ved løsningen af grænseoverskridende 

udfordringer. Tilsvarende B4R-visionen, så består missionen for offentlige organisationer i at fremme 

„SMARTERe veje for det overordnede samarbejde i  forbindelse med landudviklingen“ og at udforme 

og kreere disse i fællesskab som „målorienteret trinvis proces“. strategibyggekassens komponenter og 

mange andre resultater leveres af offentlige organisationer konkrete orienteringshjælp og inspirationer 

og mange yderligere resultater leverer konkret orienteringshjælp og inspiration til offentlige 

organisationers egen brug, som skal motivere til at forbinde de egne evner og metodeværktøjer dermed 

og udvide disse. 

Som allerede antydet, så vil strategibyggekassen, ligesom projektplanlægningsskolen ikke tilbyde 

noget færdigt produkt, men i højere grad en åben ansats. Der manglede simpelthen bare tiden og 

ressourcerne, til f.eks. at omsætte alle projektplanlægningmodellens seks faser fuldstændigt i mindst 

en case study og at foretage tilpasning. Alle større forventninger ville indenfor rammen af sådan et 

komplekst treårigt Interreprojekt være en absolut utopi. Som benchmark til den realistiske indordning 

af den udarbejdede ansats, så har eksempelvis virksomheder som Google Ventures først publiceret 

„samlignelige“ interne strategiansatser til afdelingsoverordnede løsnings- og produktudviklinger, da 

disse har været afprøvet og rejusteret mere end 100 gange i praksissen. Tilsvarende vil B4R-ansatsen 

- såfremt denne skulle videreforfølges af offentlige organisationer og/eller forskningsinstitutioner - 

sandsynligvis de næste 5-10 år være et forsknings- og udviklingstema og ikke afbilde nogen „universel“ 

strategiansats, som leverer almengyldige opskrifter/mønstre til den succesrige omsætning af 

internationalt samarbejde blandt offentlige organisationer i forbindelse med landudviklingen, som dog 

ville være ønskværdigt iht. den europæiske tanke. 

Strategibyggekassen kan derfor ses som B4R-missionens første skridt, der tilbyder målgruppen 

„offentlige organisationer“ en modulær ansats til formålet iht. „Forbedring af overordnet 

samarbejde“. I kombination med brugen af det mangfoldige vidensgrundlag (www.copedia.eu) og 

videreuddannelsestilbud, så findes der et stort antal af muligheder, som på den ene side allerede er 

brugbare og på den anden side kræver yderligere praktisk udvikling. 

 

3.3. B4R-billed  

Efter at den generelle målretning og den principielle ordre er afklaret, så er det vigtigt at finde ud af, 

hvordan en konkret og overordnet vej - lige meget om internationalt, regionalt eller lokalt - i praksis 

kunne se ud. B4R-billedet (se afbilding, s.18) tjener til den tilsvarende visualisering. Det transporterer, 

på grund af den minimalistiske præsentation, den omtalte åbne, fleksible, slanke og dermed 

selvudviklingsbare ansats for offentlige organisationer. Som første ansats af denne art til offentlige 

organisationer i den dansk-tyske kontekst, betragtes ud fra projektperspektiv i første omgang som den  

„bedste vej“, som dog bør videreforfølges og især videreudvikles, da som bekendt ikke alle trin, indenfor 

rammen af B4R, kunne gås. 

 

 

 

file://///kreisploen.local/kvp-dfs/verwaltung/AMT1/ABT1/SB1PI/1%20B4R/Outputs/4.%20B4R%20Strategie/www.copedia.eu
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B4R-billed til det overordnede samarbejde i forbindelse med landudviklingen                                                           

(Klünder, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cyklisten“ afbilder en „udformende projektleder“ (teamleader og teammanager i en og samme 

person) fra en offentlig organisation, som aktivt understøtter, styrer og driver samarbejdet frem i 

forbindelse med de lokale/regionale og internationale kontekster (cykler), som baseres på 

strategibyggekassens komponenter (fra s.19 af). For at kun påbegynde sådanne processer iht. en 

produktiv kommunikation og et målorienteret samarbejde, så er de omtalte måder at tænke på, under 

inddragelse af principper til overordnet samarbejde (s.19) af stor betydning. Dertil kommer den 

helhedsmæssige betragtning til de enkelte temaer samt rammebetingelser, udviklinger og potentialer 

(s.6-15) under inddragelse af almene drivmetoder indenfor temaområderne (propel på ryggen): 

▪ Kommunikations- og informationsmetoder 

▪ Videreuddannelses- og selvhjælpsmetoder  

▪ Projektudviklingsmetoder 

▪ Projektomsætningsmetoder 

„Cyklisten“ driver tilsvarende lokale, henholdsvis regionale og internationale udviklingskredsløb i en  

integrativ ansats frem og bør i de enkelte kontekster stå „på hver især et ben“. Denne udfordring er af 

central betydning, for i de forskellige kredsløb, i fællesskab med andre offentlige organisationer samt 

aktører og borgere at udvikle og omsætte overordnede og tillidsfulde arbejdsstrukturer. På denne måde 

kan der udvikle sig et stabilt samarbejde og føre til SMARTERe løsninger.  

Den SMARTERe måde vil derved altid være en trinvis (slank), uforudsigelig (fleksibel) og stejl 

(kompleks) måde til opnåelse af mål og visioner, ligesom den af en „bæredygtig landlig naboregion“. 

Især gennem de på denne måde gjorte læringserfaringer, skulle der med tiden opstå en iterativ (sig 

gentagende) måde. 
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3.4. „Do-it-yourself strategibyggekasse“ – Del 1: Principper til overordnet 

samarbejde   

„Do-it-yourself strategibyggekassen“ præsenterer tre relevante komponenter, for at beskrive en 

SMARTERe måde i forbindelse med B4R-konteksten. Den 1. del afbilder med principperne til 

overordnet samarbejde en vigtig grundliggende forudsætning og begynder følgerigtig „i cyklistens 

hoved“, henholdsvis udviklingpartnernes hoved. En åben og fleksibel tænkemåde er 

grundforudsætning, for under usikre og uforudsigelige rammebetingelser at starte og gennemføre 

sådan omfangsrige  „værdiskabende“ processer. Så starten er lettere, så blev der udfiltreret syv 

principper fra det overordnede samarbejde i forbindelse med B4R-erfaringerne: 

 

1. En produktiv kommunikation formidler til enhver tid forståelse og tillid i forbindelse med 

arbejdsprocessen  

Den er nøglen til samarbejde og teamdannelse i det overordnede samarbejdes kontekst, blandt 

forskellige offentlige og ikke-offentlige organisationer  

2. Den overordnede udformning af arbejdsstrukturer bør altid stå foran den fælles og konkrete 

bearbejdelse af mål og løsninger  

Fra start af, bør en trinvis vej gås, hvor mål og løsninger i fællesskab kan kreeres/skabes og 

nås 

3. Interkulturel forståelse kræver tid, til at bygge vigtige „Broer“ 

Kulturelle forskelle kan findes i enhver kontekst; adgangen bør tilsvarende fra start af 

muliggøres med, til, for og gennem alle partnere  

4. Fælles mål kræver en konkret videnstransfer  

Informationer bør indsamles målrettet, samt blive klargjort og delt i fællesskab  

5. Kreationen/skabelsen af fælles og valente løsninger bør i arbejdsprocesforløbet danne en 

vigtig fokus  

„Imperfektionismus“ hjælper på dette sted med til at reducere uforudsigeligt arbejdsomfang, 

skabe fleksibilitet, at tillade kreativitet og at skubbe en iterativ proces igang  

6. Arbejdsprocessens, målenes og løsningernes evaluering og rejustering bør klart rettidigt 

omsættes specificeret og målrettet 

Teamet bør i fællesskab udvikle og gennemføre dette punkt  

7. Arbejdsprocessen og målene samt erfaringen, i forbindelse med udformningen og 

omsætningen af løsningerne, burde have potentialet til at kunne fortælle en god historie 

„Gør gode ting og snak om det“ er på dette område en gængs tysk floskel, for at tydeliggøre, 

at hvert menneske elsker gode historier og beholder dem i sin hukommelse  

 

Principperne viser som første komponent, at det overordnede samarbejde (især i den internationale 

kontekst), til trods for dets kompleksitet, lader sig sammenfatte til få principper, for til enhver tid at være 

hjælpsom i forbindelse med læringen og handlen. Især i situationer, hvor man på samme tid bør være 

opmærksom på mange ting, sker der fejl. Fælles med en produktiv kommunikation, en god   interkulturel 

udveksling og målrettede arbejdsstrukturer kan principperne hjælpe med, under bistand af fornuftige 

metoder på forhånd at minimere faldgruber. Ha derfor principperne i dit baghoved, så snart du vil initiere 

et overordnet samarbejde. 

 

3.5. „Do-it-yourself strategibyggekassen“ – Del 2: Strategiske evner 
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Den anden del præsenterer i kort form syv relevante strategiske evner til det overordnede samarbejde. 

Desangående har B4R´s forløb tydeligt vist, at disse evner ikke eksakt afspejler rollen af en ren 

projektmanager, som ud fra sin grundforståelse, snarere forvalter projekter og koncentrerer sig på 

afarbejdningen af fordefinerede og faste mål i givne strukturer. De afspejler meget mere en leders rolle, 

som skaber værdier, udvikler fælles standpunkter, samt stiller menneskene og deres potentiale i 

fokussen af en arbejdsproces og arbejdsstrukturen. Da såvel typen „Leder“, som også  „Manager“ i 

sådan tidsmæssigt begrænsede og derudover komplekse projekter som B4R, er efterspurgte, så har vi 

udfiltreret den nye type af den „udformende projektleder“ som syntese. De tilsvarende evner står 

derved i direkte forhold til samarbejdsprincipperne og er i procesledsagende forbindelse af stor 

betydning, for til enhver tid at kunne handle tilsvarende situativ og målrettet. Udførligere informationer 

til de strategiske evner får de i de enkelte B4R-delstrategier (se kilder).  

 

3.5.1. Formidling (Facilitation)                                                                                      
(Skovbjerg, C. (2019): Facilitering. Formidling.) 

Formidlingen er af central betydning („Nøgle til det overordnede samarbejde“) for arbejdsprocessen til 

den fælles udvikling af løsninger. Til det bruger den arbejdsgrupper/netværk, hvor der læres af 

hinanden, udvikler sig en gensidig forståelse, opstår fælles og kreeres/skabes „valente“ løsninger i 

fællesskab. Instrueringen af processen med formidlingens værktøj er fordelagtig, så dette forløber 

målførende og i tillidsfulde baner. Evnen kan beskrives som ledende og formidlende indenfor 

arbejdsmødernes ramme. Især i starten af det overordnede samarbejde er formidlingen vigtig, for at 

hjælpe en gruppe ved sorteringen og selvorienteringen, så usikkerheder forsvinder og teamdannelsen 

kan fuldbyrdes. På dette punkt er det vigtigt, at der indenfor formidlingens ramme, allerede udarbejdes 

fælles mål, for at få et godt og produktivt samarbejde . 

 

3.5.2. Fælles udformning (Co-Design)                                                                                     
(Klünder, H. (2019): Co-Design. Fælles udformning) 

Den fælles udformning er et vigtigt supplement til formidlingen. Den beskriver evnen til administrativt at 

styre og metodisk at lede en overorndet kommunikations-, deltagelses- og læringsproces, hvor der i 

fællesskab udvikles muligst SMARTERe mål til kreationen/skabelsen af løsninger. Styringen fungerer i 

bedste fald på grundlag af en obligatorisk ramme og transparente arbejdsstrukturer, som 

arbejdsgruppen har udviklet i fællesskab. I denne sammenhæng går udformningen, henholdsvis 

styringen af fælles mål med passende metodeansatser hånd i hånd. Dette bør så vidt muligt altid ske  

efter aftale med de deltagende organisationer/partnere og den enkelte kontekst.  

 

3.5.3. Brobygning (Bridge Building)                                                                   
(Petersen, J. (2019): Bridge Building. Brobygning) 

Brobygningen afbilder desangående evnerne, til at udkrystallisere (indre cirkel) teamets kerne, gennem 

åbne kommunikations- og informationsprocesser at muliggøre en gennemtrængelighed for nye 

organisationer/partnere (ydre cirkel) og på den måde så vidt muligt at akvirere målførende kompetencer 

til fælles mål og løsninger. Den største udfordring består derved i den overordnede netværksdannelse 

af forskellige fuldtidsansatte og ulønnede partnere fra det lokale hen til det internationale niveau. Til det 

kræver det centrale aktører som har et godt netværk og som kan samle interesser via en god formidling 

. 

 

3.5.4. Videnstransfer (Knowledge transfer)                                                                  
(Rammert U. & Surendran, M. (2019): Knowledge Transfer. Videnstransfer.) 

Videnstransferen og den tilsvarende vidensformidling er grundliggende af stor betydning, for at arbejde 

på fælles mål og løsninger indenfor rammen af det overordnede samarbejde. Især den fælles 
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kreation/skabelse af løsninger, afhænger af en god og målrettet videnstransfer. Tilsvarende danner 

informationsindsamlinger, metodekasser og projektplanlægningsskoler (videreuddannelsestilbud) 

vigtige værktøjer, for målrettet at samle, henholdvis selv at generere viden. 

 

3.5.5. Fælles kreation (Co-Creation)                                                              

Den fælles kreation/skabelse af løsninger bør være det højeste mål for det overordnede samarbejde; 

lige meget på hvilket niveau. Det danske „samskabe“ beskriver dette punkt i arbejdsprocessen, hvor 

alle udarbejdede indhold samles, for at kreere fælles værdier og omsætte disse. På dette punkt bør der 

gennem formidlingen, udformningen, brobygningen og videnstransferen opstå konkrete produkter, som 

i eller til den enkelte kontekst blandt de deltagende organisationer er brugbare i fornuftigt henseende. 

„Valente“ løsninger er en afgørende faktor, for at danne et „arbejdende“ netværk, som 

projektuafhængigt og ud over landegrænser kan agere i fællesskab, for at virke positivt i forbindelse 

med landudviklingen og for at generere acceptans på stedet for løsninger og løsningsveje. 

 

3.5.6. Evaluering (Evaluation)                                                                                       
(Eggert, A. (2019): Evaluation. Evaluering.) 

(Selv-)evalueringen er en særlig evne, som muligst rettidigt bør medtænkes og i fællesskab udarbejdes 

som arbejdsgruppe. Den muliggør det for arbejdsgruppen, under den udformende projektleders 

instruering, at bedømme den fælles handlen (kommunikation, koordination, sammenhold osv.), som 

læringsproces, henholdsvis den fælles omsættelse af løsninger indenfor rammen af 

videreudviklingsprocessen. I denne sammenhæng er det en fordel for den udformende projektleder, 

når der foreligger en struktureret og samtidig fleksibel planlægningsmodel tilgrund for den egne 

fremgangsmåde. Især den manglende praktiske planlægning og omsætning af selvevalueringen i alle 

B4R-casestudies viser, at bevidstheden i sådan komplekse projekter, henholdsvis læringsprocesser, 

kræver erfaring. Overvej dette ved den fælles udformning.  

 

3.5.7. Offentlighedsarbejde/sociale medier (PR/Social Media)                                       

Offentlighedsarbejdet og især de sociale medier, spiller en stadig større faktor i handlingens kontekst 

blandt offentlige organisationer i forbindelse med landudviklingen. Herved drejer det sig ikke kun om 

ren information omkring udviklingsprocesser og forandringer, men meget mere om „Storytellingen“ 

indenfor rammen af nye „valente“ løsninger og den aktive integrering af aktører og borgere i 

udviklingsprocesserne via moderne kommunikationskanaler. 

 

 

 

 

 

 

3.6. „Do-it-yourself strategibyggekasse“ – Del 2: Projektplanlægningsmodel 

For at give „Cyklisten“ fra B4R-billedet en styrbar og fleksibel tilpasningsbar orienteringshjælp, så 

afbilder den tredje del en projektplanlægningsmodel som SMARTERe vej, som benævner vigtige 

opgaver samt integrerer samarbejdsprincipperne, som også strategiske evner og præsenterer et forslag 

til en formel trinsekvens i arbejdsprocessen. Projektplanlægningsmodellen indeholder ind-i-hinanden-

gribende faser, for trinvis og målorienteret at kunne udforme samarbejdet med andre offentlige og ikke-

offentlige organisationer/aktører på internationalt (men også nationalt, regionalt og lokalt) plan i 

forbindelse med landudviklingen.  
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B4R-planlægningsmodel (Klünder & Rammert, 2019) 

 

 

(Farveforklaring= rød med underlagte faser er snarere læringsorienteret; blå er snarere handlingsorienteret; lila er 

kerneområdet for overordnet samarbejde, til at udvikle fælles og „valente“ løsninger ud fra komplekse udfordringer) 

For fuldstændighedens skyld, så skal det på dette sted siges, at initieringen af et samarbejde kender  

diverse former og veje. Man bør desangående altid være klar over, hvad for potentielle mål og løsninger 

man gennem et overordnet samarbejde kan opnå, som man gennem internt, henholdsvis lokalere 

samarbejde ikke kunne realisere. Tilsvarende vigtig er identificeringen af det kontekstrelaterede behov 

og efterspørgslen efter en offentlig organisation, samt udfordringerne for at udarbejde hullerne, som 

der endnu ikke findes adækvate løsninger til. 

Er man sig disse grundliggende faktorer bevidst, så kan man benytte projektplanlægningsmodellen til 

muligst at gå mange, henholdsvis alle seks faser trinvis og i fællesskab. De næste sider afbilder dertil 

strukturen af de enkelte faser samt potentielle opgaver, ToDo´s og tjeklister. Desangående er 

rækkefølgen helt klar kun en anbefaling, som bør håndteres fleksibelt og tilsvarende efter eget behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1. Forberedelse 

Fase 1 - Forberedelse 

For at starte et overordnet samarbejde, så kan følgende forberedelsesskridt inden og under 

det første møde være hjælpsomme: 

Opgave1 - Forbered de interne krav: 

▪ Forklaring til temaet og konteksten, 

henholdsvis den potentielle integrering i den 

igangværende proces 

S M A R T E R 

Specifik= Specificeringen af de organisations-interne 

krav er elementær, så der fra begyndelsen af består 

acceptans og tillid hos de egne beslutningstagere og 
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▪ Refleksion over interne samt generelle mål  

▪ Refleksion over potentielt interne og 

eksterne partnere, som præsenterer en 

merværdi i forbindelse med det 

overordnede samarbejde 

kolleger i forbindelse med enhver form for overordnet 

samarbejde  

To-Dos (anbefalinger): 

▪ Sammenfat i første omgang de tematiske 

udfordringer, mulige mål og potentielle 

partnere som samtalegrundlag 

▪ Reflektér over samtalegrundlaget med 

interne beslutningstagere og relevante 

kolleger 

▪ Reflektér over merværdien fra eksterne 

partnere i forbindelse med den egne 

organisation og dennes omgivelse 

 

▪ Dokumentér  det interne standpunkt til 

yderligere formål  

Tjekliste (anbefalinger): 

o Opret en førsteinformarion, f.eks. som 

„Onepager“ eller dossiér 

 

 

o Præsentér din ansats som adgang  

 
 

o Før ledetrådsstøttede interviews for at 

modtage et struktureret meningsbillede  

 
 

o Opret, baserende på „Onepageren“, 

præsentationen og interviewene, en første 

mening, til en optimalere transparens (intern 

og ekstern)  

Forklaring: Benyt en transparent og åben intern kommunikation, for i første omgang organisations-intern at 

formidle en bevidsthed til de tematiske udfordringer og tilsvarende huller og for at bygge de første broer. 

Benævn, henholdsvis identificér i fællesskab et klart internt mål og diskutér muligst potentialerne på grundlag 

af eksempler eller ideer fra potentielle partnere. 

Opgave 2 - Ekstern refleksion i forbindelse 

med temaet: 

▪ Spørgsmål i forbindelse med eksterne 

partneres interesse (maks. 5-10) i et 

samarbejde 

▪ Registrering af deres mål, ansatser og ideer  

S M A R T E R 

Specifik=Brugen af det interne stanpunkt som basis for  

konkrete sonderingssamtaler med potentielle partnere  

har en konkret ledetråd, som i forbindelse med 

informationerne over potentielle partnere let og konkret 

kan udvides  

To-Dos (anbefalinger): 

▪ Etablér en førstekontakt  

 

 

 

 

▪ Reflektér i et yderligere telefonopkald/møde 

over den egne ansats og den eksterne 

partners syn med henblik på potentielle 

fælles målsætninger  

▪ Dokumentér resultaterne  

Tjekliste (anbefalinger): 

o Korte telefonopkald i forbindelse med den 

første sondering og til den mulige planlægning 

af yderligere telefonopkald/møder samt 

efterfølgende  overførsel af ens eget 

standpunkt som samtalegrundlag 

o Telefonopkald/møder i forbindelse med 

interessesondering og givet fald invitation til et 

første „Kendelæringsmøde“ med andre 

partnere 

 

o Opret ud af det interne standpunkt og de 

forskellige samtalenotater et første fælles 

standpunkt   

Forklaring: Benyt en transparent og åben kommunikation til eksterne partnere, for at vække interesse og for at 

skabe en åben samtaleatmosfære. Reagér på de enkelte partneres mål, ansatser og ideer, formidling af nye 

løsningvejes betydning og den mulige opbygning af „værdiskabende“ netværk. 

Opgave 3 - „Kendelæringsmøde“ med alle 

potentielle partnere: 

S M A R T E R  

Specifik=„Kendelæringsmødet“ bør have et klart forløb, 

for at give hver deltager et muligst konkret billede af 
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▪ Fælles kendelæring af personerne og de 

enkelte organisationer 

▪ Sondering af tematiske handlingsbehov og 

mål til dannelse af en konkret fælles 

nævner til udarbejdelse af fælles løsninger 

konteksten, arbejdsgruppen og den tilstræbte måde at 

arbejde på, som beslutningsgrundlag for et muligt 

samarbejde 

To-Dos (anbefalinger): 

▪ Ankomst af de enkelte partnere  

▪ Velkomst og „Kort præsentation“ af 

deltagerne (hver især 5 min.) 

 

▪ „Kort præsentation“ af den enkelte 

organisation med spørgerunde (10-15 min. 

per organisation) 

▪ Tematisk indførelse på basis af 

forsamtalerne med en første 

diskussionsrunde (30-45 min.) 

▪ Ideworkshop til fælles udvikling af fælles 

mål (45-60 min.) 

▪ Udformning og refleksion over et udkast i 

forbindelse med en fælles arbejdsstruktur/ 

drejebog (45-60 min.) 

Tjekliste (anbefalinger): 

o Forberedelse af e snack med drikkevarer  

o Giv hver deltager på forhånd den opgave at 

præsentere sig personligt (og den egne 

kulturelle baggrund) 

o Giv hver deltager på forhånd den opgave at 

præsentere den egne organisation og det 

tematiske fremskridt  

o Forbered en præsentation samt spørgsmål til 

diskussionen og opret et resultatdokument  

o Forbered en metode til den første 

ideworkshop og opret et resultatdokument 

o Udvikle et grundlag og udform dette med 

partnerne  

Forklaring: Signalisér gennem det klare forløb og den aktive integrering af hver partner, at mødet har et tydeligt 

formål og en merværdi for alle og at enhver skal indtage en aktiv part i forbindelse med det overordnede 

samarbejde. I tvivlstilfælde bør med det personlige førstehåndsindtryk, kultur- og  organisationsudvekslingen og 

en første fælles måludvikling, forbindes flere formål. Disse kan på yderligere møder, på basis for den 

interkulturelle forståelse, teamdannelse, danne den overordnede mål- og løsningsudvikling og opbygningen af 

et „værdiskabende“ netværk. 

Resumé: De tre opgaver indenfor rammen af forberedelsen, er eksplicit for den internationale kontekst, en 

vigtig læringsproces og af stor relevans, da der på basis af den første kendelæring blandt forskellige 

personligheder, organisationer og kulturer, i et tematisk sammenhæng, relativ hurtigt skulle udkrystallisere sig, 

om og i hvilken konstellation, potentialer lader sig afbilde. Resuméerne bør efterfølgende sætte partnere i stand 

til at komme med et tidsnært udsagn over det videre samarbejde, ressourcetilgængelighed og tidskontingenter. 

Derefter kan den videre planlægning og styring til den anden fase (analyse) forceres. Derudover kan disse 

informationer i det videre forløb muliggøre en bedre adgang til arbejdsgruppen for nye interesserede partnere. 

I forbindelse med finansieringsprojekter, så bør rammebetingelser fra begyndelse af indgå i forberedelsen. 

I forbindelse med forberedelsen spiller formidlingen for at sikre en transparent og åben kommunikation en 

central rolle. Gennem interviewene og deres resumé, gives der en bedre orientering til alle potentielle partnere 

og er med resultaterne fra ideworksoppen et konsensegnet første udkast til det overordnede samarbejde. 

 

 

 

3.5.2. Analyse 

Fase 2 - Analyse 

For at forberede et fælles og klart defineret standpunkt til et overordnet samarbejde, så kan 

følgende analyseskridt være hjælpsomme efter 2-3 møder: 

Opgave 4 - Formidling og konkretisering af 

det fælles udviklede standpunkt: 

S M A R T E R 

Specifik=Specificeringerne i form af et fælles 

standpunkt, en ramme og en vision styrker partnernes 
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▪ Præsentation og stabilisering af det fælles 

standpunkt  

▪ Udkast af en første ramme til samarbejdet   

▪ Udkast af en første fælles vision 

bevidsthed i forbindelse med chancerne og risici og vil 

være behjælpelig med, at gøre den videre proces slank  

To-Dos (anbefalinger): 

▪ Refleksion over det fælles standpunkt fra 

forberedelsesfasen (15-30 min.) 

 

▪ Gruppearbejde i forbindelse med en første 

ramme (45 min.) 

 

▪ Gruppearbejde i forbindelse med en fælles 

vision (45 min.) 

Tjekliste (anbefalinger): 

o Forbered en præsentation og benyt en 

spørgemetode (f.eks. åben med post-er) til 

refleksionen 

o Forbered en metode til udvikling af en 

ramme  

 

o Forbered en metode til udvikling af visionen 

og dokumenterede begreber i et glossar 

Forklaring: Benyt det første fælles analysemøde, til at formidle, at det fælles standpunkt er grundlaget til den 

videre vej og fremmer arbejdsprocessen i forbindelse med en klar samarbejdsramme. Begge ting giver en 

generel orientering og kan tjene som bro, til yderligere partnere. Den fælles vision skal på dette område, 

symbolisere et fælles holdepunkt og give samarbejdet og teamdannelsen en retning. 

Opgave 5 - Interkulturel udveksling og 

teamdannelse til „Brodannelse“: 

▪ Udveksling og videreuddannelse til 

kulturelle fællesheder og forskelle  

▪ Fælles definitioner af værdier og regler 

omkring samarbejdet i forbindelse med 

rammens kontekst  

S M A R T E R 

Specifik=Specificeringen gennem en konstant 

interkulturel udveksling og dannelsen af fælles værdier 

og regler stabiliserer de sociale forhold og opbygger en 

tillidsfuld arbejdsatmosfære  

To-Dos (anbefalinger): 

▪ Interkulturel udveksling (alt efter behov) 

 

▪ Gruppediskussion til opstilling af fælles og 

obligatoriske værdier og regler ved 

arbejdsmøder (kommunikation, adfærd, 

opgavedeling etc.) (30 min.) 

Tjekliste (anbefalinge): 

o Forbered udvekslingsformater og/eller 

„Interkulturelle Trainings“ under ekstern 

ledelse  

o Forbered en metode til selvdefinitionen af 

obligatoriske værdier og regler til samarbejdet 

og opret et resultatdokument  

Forklaring: Gennem en konstant interkulturel udveksling og fælles værdier og regler ved arbejdsmøder, gøres 

den fælles bearbejdelse af mål lettere. Der vil udkrystallisere sig en fælles forståelse, der som følge gør 

opbygningen af yderligere broer lettere. Begge ting er uundgåelige, for at stabilisere partnernes tillid og 

engagement til den videre proces.  

Opgave 6 - Fastlæggelse af den fælles 

vision og de fælles mål, samt af rammen: 

▪ Fastlæggelse af visionen   

▪ Fastlæggelse af 1 til maks. 3 mere konkrete 

fælles mål  

▪ Fastlæggelse af rammen til samarbejdet  

S M A R T E R 

Specifik-målbar-attraktiv-realistisk=Fastlæggelsen af 

visionen, fælles mål og rammen reducerer 

mulighederne til udvikling af yderligere løsninger, 

forenkler videnstransferen og gør den videre vej 

udformningsbar og   transparent for alle 

To-Dos (anbefalinger): 

▪ Gruppediskussion og afstemning i 

forbindelse med „Visionen“ (15 min.) 

 

 

Tjekliste (anbefalinger): 

o Forbered en metode til refleksion og 

konkretisering af den fælles vision; lad 

afstemme og opret et resultatdokument  
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▪ Gruppediskussion omkring afstemning til 1 

til maks. 2 fælles mål til omsætningen (per 

mål 15 min.) 

 
▪ Gruppediskussion omkring afstemning over 

den finale ramme (30 min.)  

o Forbered en metode til refleksion og 

konkretisering af de fælles mål; lad afstemme 

og opret et resultatdokument  

o Forbered en metode til refleksion og 

konkretisering af den fælles ramme; lad 

afstemme og opret et resultatdokument  

Forklaring: Benyt det andet analysemøde til at skabe en klarhed omkring den fælles vision og de fælles mål. 

Skulle omfanget være større end forventet, så benyt et yderligere møde, for at fastlægge samarbejdets mål og 

ramme. Klarer du det ikke indtil dato obligatorisk at afstemme fælles mål, så bliver det svært at opretholde 

partnernes spænding til den fortsatte vej. Benyt i givet fald et spørgsmål (som spørgekatalog) i tilslutning, for at 

skabe en funderet og transparent videnbasis til den fælles udformning af løsninger. 

Opgave 7 - Fastlæggelse af SMARTER-mål 

og arbejdsstrukturen som fælles  

standpunkt for udformningen af fælles 

løsninger  

▪ Fastlæggelse af SMARTER måludkast 

▪ Første ideudvikling til konkrete løsninger  

▪ Udvikling af arbejdsstrukturen/drejebogen til 

udviklingshistorien  

S M A R T E R 

Specifik-målbar-attraktiv-realistisk-evaluérbar-

rejustérbar=Fastlæggelse af SMARTER-mål fatter de 

foregående skridt så konkret sammen, at 

arbejdsprocessen i fællesskab bliver udformnings-, 

kreér- og evaluérbar. Efterfølgende bør der i den videre 

proces findes ud af, om der på en bestemt måde kan 

opstå „valente“ løsninger samt et „værdiskabende“ 

netværk  

To-Dos (Empfehlungen): 

▪ Gruppediskussion til den finale udvikling af 

SMARTER-mål (per mål 30 min.) 

 

▪ Ideudviklingsshop til mulige løsninger (per 

løsning 30 min.) 

 

▪ Gruppearbejde til udarbejdelse af en fælles 

arbejdsstruktur (60-90 min.) 

Tjekliste (anbefalinger): 

o Forbered en metode til fastlæggelse af 

SMARTER-mål og opret et resultatdokument  

o Forbered en metode til den første ideudvikling 

og opret et resultatdokument  

 

o Forbered en første ansats til 

arbejdsstrukturen; udform denne fælles og 

opret et resultatdokument   

Forklaring: Fastæggelsen af SMARTER-mål, mulige løsningsansatser og arbejdsstrukturen tjener til 

forberedelsen af den fælles udformning og danner overgangen fra analyse- til udformnings-/designfasen. Den 

bør muligst være en faktabaseret og gensidig aftalt måde for alle partnere. Alt efter målenes antal og det fundne 

omfang af løsningerne, så giver det mening at gennemføre dette skridt i forbindelse med to møder eller en to-

dages workshop, for at tage sig tilstrækkelig tid til dette vigtige skridt.   

Resumé: De fire opgaver indenfor rammen af analysefasen afbilder den omfangrigeste del af en SMARTERe 

måde til det overordnede samarbejde og bør iht. et tillidsfuldt samarbejde dokumenteres og overvejes 

transparent. Jo internationaler konteksten er, desto mere bør i første omgang fokussen ligge på den 

interkulturelle udveksling og forståelsen for de henholdsvis andre rammebetingelser. Denne handlen styrker 

den gensidige forståelse og muliggør en bedre indstigning i det tematiske/indholdsmæssige arbejde for alle. I 

denne sammenhæng giver det mening i første omgang at planlægge et møde mere. Skulle dette ikke påkræves, 

så kan den „tidsmæssige buffer“ på andet sted benyttes til en endnu bedre „Kendelæring“, henholdsvis til 

udarbejdelse af endnu konkretere løsninger. 

I denne projektplanlægningmodels fase vil den udformende projektleder, ud over formidlingen af forskellige 

aspekter, indenfor rammen af „Brobygningen“ være endnu mere udfordret. „Brobygningen“ er nødvendig, for at 

styrke relationerne på alle relevante niveauer, at skabe en bedre fælles forståelse for teamet og at vise en vis 

åbenhed for nye partnere. Videnstransferen går hånd i hånd, som tydeligt bør konkretisere sig ved hvert møde, 

eller udarbejde et (eller flere) mål. Disse er til syvende og sidst af central betydning, for at muliggøre overgangen 

til udformningsfasen og gennem forberedelsen af den fælles udformning at afbilde en første ansats. 

 

 

3.5.3. Udformning/design 
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Fase 3 - Udformning/design 

For i forbindelse med et overordnet samarbejde i fællesskab at udforme og kreere SMARTERe 

mål og løsninger, så kan følgende udformningsskridt være hjælpsomme efter 2 møder: 

Opgave 8 - Fælles udformning af SMARTER 

mål og løsninger 

▪ Fastlæggelse af et SMARTERe mål (i givet 

fald giver endnu et mål mening) 

▪ Udarbejdelse og afstemning af konkrete 

løsninger og løsningsveje med et 

storyboard 

S M A R T E R 

Specifik-målbar-attraktiv-realistisk-evaluérbar-

rejustérbar=Fastlæggelsen af det SMARTERe mål og 

de fælles løsningsansatser bør i dette skridt ikke mere 

opfylde, end, at en fælles beslutning, på basissen af 

udkastene fældes og der sker en konkretisering af 

løsningsansatserne og -vejene, som er muligst 

attraktive for alle 

To-Dos (anbefalinger): 

▪ Gruppediskussion og afstemning omkring 

SMARTER målet (målene) (hver især 15 

min.) 

 

▪ Opret individuelle løsningsskitser gennem 

hver partner (45 min.) 

 

 

▪ Præsentation og bedømmelse af løsninger, 

henholdsvis løsningskomponenter fra 

skitserne (hver især 5 min. og 10 min. 

bedømmelse) 

 

▪ Afstemning af en fælles løsningsskitse, 

f.eks. som storyboard  (30 min.) 

Tjekliste (anbefalinger): 

o Forbered en metode til afstemning af det  

SMARTERe mål (målene) og opret et 

resultatdokument 

o Giv alle partnere muligheden til at udarbejde 

en egen løsningsskitse på basis af 

informationsindsamlingen af den egen 

kontekst og den hidtidige arbejdsstand  

 

o Forbered bedømmelsen af løsningsskitserne 

 

o Moderér afstemningen med en egnet metode 

og opret et resultatdokument ud fra de tre 

skridt  

Forklaring: Den fælles udformning af de SMARTERe mål (målene) og konkrete løsningsansatser involverer, 

ud over gruppen hver enkelt partner som løsningsudvikler. På dette område giver det absolut mening at løse 

sig ud af den hidtidige gruppedynamik og at lade individuelle løsninger udvikle sig, da gruppediskussions- og 

brainstorming-metoder bl.a. kan føre til, at en diskussion ikke mere slutter eller der ikke opnås et gensidig aftalt 

resultat. Vær på dette område meget konkret og tillad ikke nogen afvigende art af videnstransferen mere. 

Indenfor bedømmelsens ramme kan det så igen give mening, at man kombinerer enkelte komponenter fra 

forskellige løsningsansatser eller som gruppe enes på en blandet ansats. Byg derudover en bro til de forskellige 

organisationer, idet du inviterer de enkelte beslutningstagere til mødet og på niveauet muliggør samarbejde. 

Opgave 9 - Fastlæggelse af en konkret 

aktionsplan til omsætning af det fælles 

løsningsudkast 

▪ Udvikle ud af visionen, rammen, det 

SMARTERe mål og det fælles 

løsningsudkast en konkret 

aktionsplan/arbejdsstrukturer 

▪ Opgavefordeling (fra hvem laver hvad hen 

til hvornår?) 

▪ Konkret og fælles udformning af de enkelte 

løsningskomponenter 

▪ Forberedelse og refleksion omkring 

omsætningen i gruppen (og/eller i 

undergrupper) 

S M A R T E R 

Specifik-målbar-attraktiv-realistisk-evaluérbar-

rejustérbar=Benyt dette skridt, til at afstemme 

aktionplanens fælles udvikling til et SMARTERe mål på 

basis af en konkret løsningsansats, på sådan en måde, 

at omfanget (opgaver), ressourcebehov (bl.a. 

ansvarsområder) og tidsrummet samt taktikker 

(fremgangsmåde) og aktioner er klar for alle partnere  

og omsætningen kan startes på basis af en obligatorisk 

afstemning. 

 

To-Dos (anbefalinger): Tjekliste (anbefalinger): 
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▪ Fastlæggelse af en konkret aktionsplan fra  

storyboardet (45-60 min.) 

 

▪ Gruppearbejde til fastlæggelse af 

arbejdsomfanget, opgavefordelingen og 

tidsplanlægningen (45-60 min.) 

▪ i givet fald udformningsworkshops til de 

enkelte taktikker (fremgangsmåder) og 

aktionsplaner med efterfølgende refleksion 

(per løsningskomponent 10 min.) 

▪ Dokumentér aktionsplanen samt i givet fald 

mellemresultaterne til 

løsningskomponenterne 

o Oversend på forhånd storyboard og forbered 

en metode til overførsel af storyboardet i et 

aktionsplansudkast 

o Moderér aktionplanudkastets yderligere 

konkretisering  

 
 

o Alt efter løsning og løsningsomfang, så giver 

det mening at underarbejdsgrupper 

udarbejder og overvejer deres detaljeopgaver 

i udkastet 

o Aktualisér aktionsplanen (samt i givet fald 

mellemresultaterne) og send disse til alle 

partnere  

Forklaring: Fastlæggelsen af en konkret aktionsplan til omsættelse af det fælles løsningsudkast nedbryder de 

foregående skridt til samarbejdets fælles mindste nævner og hjælper dermed arbejdsgruppen med det mål at 

komme samarbejdet et stort skridt nærmere. Især i den internationale kontekst kræver det en mere eller mindre 

stor indledning, hyppigere afstemninger og en mere omfattende dokumentation, for at sikre at den fælles 

udformede løsningsansats for alle partnere har en passende ramme og iht. de yderligere faser, i fællesskab, 

kan udarbejdes, testes og muligst langfristet kan omsættes som prototype. Den følgende fælles 

kreation/skabelse kræver alle partneres engagement. Uden dette er det næsten ikke realistisk, at en  

organisationsoverordnet realisering i forbindelse med en ny løsning vil fungere i de enkelte forskeliige 

kontekster.  

På dette punkt kommer det selvfølgelig også an på løsningen til et defineret mål. Når det drejer sig om 

komplekse og kontekstrelevante løsninger (som f.eks. lokale deltagelsesformater), så bliver omsætningen 

sværere; især når de på stedet skal testes for fortsat brugbarhed. Andre løsninger, så som fælles brochurer 

eller engangsforanstaltningsformater er i udformningen noget mere enkel, da de udvikles til en fælles kontekst 

og et fælles tidspunkt og dermed kan betragtes som én kontekst. 

Resumé: Opgaverne indenfor udformningfasens ramme, afbilder den mest målførende del af den SMARTERe 

vej til det overordnede samarbejde. Den fælles opbyggede tillid bør i optimalt tilfælde udvikle sig til et fast  

engagement i forbindelse med omsætningen af den fælles løsning.  

Den fælles udformning af en løsning afbilder muligst den strategiske fremgangsmåde på grundlag af de tre 

følgende punkter:  

▪ „Vision“ – Hvad ønsker vi at opnå? 

▪ „Strategi“ – Hvordan når vi derhen? 

▪ „Taktikker/aktioner“ – Hvad skal der gøres? 

og kombinerer denne med det undersøgte arbejdsomfang, tiden og den enkelte partners tilgængelige 

ressourcer. Den særlige udfordring består i, at tidligere udefinerede rammebetingelser, gennem en god 

videnstransfer og den succesrige opbygning af broer, er så transparent og så entydig, at den fælles udformning 

og kreation, i forbindelse med omsætningen fører til en god test, henholdsvis en god omsætning af løsningen. 

I denne fase af projektplanlægningsmodellen spiller derfor den fælles udformning den centrale rolle for 

overordnet at løse alle vigtige, henholdsvis åbne spørgsmål og at gøre omsætningen så enkel så muligt. 

 

 

3.5.4. Omsætning 

Fase 4 - Omsætning 

For at i en overordnet samarbejde, i fællesskab at omsætte løsninger, så kan følgende skridt 

i 1-2 møder være hjælpsomme:  
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Opgave 10 - Sammenføjning af alle 

prototypens løsningskomponenter 

▪ Udvikling af løsningskomponenterne 

▪ Præsentation af de færdige 

løsningskomponenter  

▪ Final refleksion og sammenføjning af den 

samlede løsning gennem gruppen 

▪ i givet fald prøvekørsel 

S M A R T E R 

Specifik-målbar-attraktiv-realistisk-evaluérbar-

rejustérbar=Den fælles og konkrete sammenføjning af 

løsningskomponenterne sker iht. de forudgående faser 

på basissen af SMARTERe mål 

To-Dos (anbefalinger): 

▪ Koordinering af udviklingen af 

løsningskomponenter iht. aktionsplan 

 

 

▪ Præsentation, refleksion og sammenføjning 

af løsningskomponenterne (90-120 min.) 

 

▪ I givet fald prototypens prøvekørsel  

▪ Dokumentér udviklingen af 

løsningskomponenterne samt materialer 

centralt 

Tjekliste (anbefalinger): 

o Sørg for en klar aftale med 

udviklingprocessens opgaveledere; udvikle 

henholdsvis dine løsningskomponenter på 

grundlag af egnede „Produktdesign“-metoder 

og indsamle alle delløsninger centralt  

o Forbered præsentationen med 

opgavelederne og fastlæg en metode til 

refleksionen og sammenføjningen 

o I givet fald gennemførelse og refleksion 

o Opret et resultatdokument  

Forklaring: Sammenføjningen af alle komponenter til en samlet løsning (prototype) giver den sidste mulighed 

til refleksionen, inden denne kan testes, henholdsvis omsættes („i feltet“). I denne situation er det vigtigt, at der 

sker en tillidsfuld og målrettet kommunikation fra alle sider af (projekt- og opgaveleder), så misforståelser og 

forsinkelser ikke forhindrer arbejdsgangen og anstrengelserne i de forgangne møder trækker et synligt resultat 

efter sig.  

På dette punkt af det fælles arbejde er de lange distancer og kulturelle forskelle en udfordring, som kun kan 

relativeres gennem det overordnede samarbejdes samlede proces. De selvdefinerede værdier og regler spiller 

desangående en vigtig rolle, for primært at koncentrere sig på ledelsen løsningernes/prototypernes fælles 

udformning og kreation set ud fra målgruppen og ikke på aktionplanens rene management. 

Opgave 11 -  Omsætning af den fælles 

udviklede løsning i hver kontekst  

▪ Omsætning af den fælles løsning i den 

enkelte kontekst  

▪ Iagttagelsen af omsætningen  

▪ Benyt offentlighedarbejdets/mediernes 

muligheder inden, under og efter 

omsætningen af den fælles løsning  

S M A R T E R 

Specifik-målbar-attraktiv-realistisk-evaluérbar-

rejustérbar=Den fælles omsætning af løsningen, sker 

tilsvarende de foregående faser på basissen af  

SMARTERe mål  

To-Dos (anbefalinger): 

▪ Omsæt løsningen iht. aktionsplan   

▪ Hold øje med omsætningen med hensyn til 

forløb, brugerfeedback, osv.  

 

▪ Informér indenfor rammen af dine 

muligheder om løsningens omsætning 

(„Fortæl en god historie“) 

Tjekliste (anbefalinger): 

o Forbered alt i teamet  

 

o Fordel iagttagerroller, for at registrere vigtige 

faktorer til videreudviklingen  

o Nævn alle lokale muligheder i forbindelse 

med offentlighedsarbejdet og berét om 

løsningsomsætningen samt baggrunde og 

merværdierne  

Forklaring: Omsætningen af løsningen kræver i forbindelse med gennemførelsen, ud over den udviklede 

forløbsplan, muligheden for at iagttage og dokumentere „Svage punkter“, for at kunne gennemføre en 
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videreudvikling. Derudover er det vigtigt, at offentlige organisationer, indenfor rammen af sådanne eller lignende 

aktiviteter tager offentligheden med og motiverer til at engagere sig i samarbejdets interesser, det sig være på 

stedet, men også i regional, national og international sammenhæng. 

På dette punkt kræver det medial transparens, som forbinder „opståelseshistorien“ med den praktiske nytte på 

stedet, for at gøre det overordnede samarbejdes merværdi mere synligt. Dette kan ske gennem de klassiske 

og/eller sociale medier i forskellige formater, alt efter den enkelte offentlige organisations muligheder. 

Resumé: De to opgaver indenfor omsætningfasens ramme, afbilder den mest konkrete del af den SMARTERe 

vej. Omsætningen og den dermed forbundne synlighed af SMARTERe mål og løsninger, er på begge sider af 

grænsen af enorm betydning for acceptansen af sådan overordnede ansatser i forbindelse med offentlige 

organisationers handlen. Alt efter løsningens succes og dennes markedsføring via klassiske og/eller sociale 

medier, så kan eksemplariske omsætninger trække yderligere positiv resonans i forbindelse med det 

overordnede samarbejde efter sig, som gennem en ren præsentation af potentialer aldrig kan opnås.  

I denne fase af projektplanlægningsmodellen spiller den fælles kreation og offentlighedsarbejdet hovedrollerne, 

for på den ene side at gøre den fælles vej forståelig for interesserede og på den anden side, på basis af 

resultaterne „at fortælle en historie“, som bliver hængende hos menneskene og kan fortælles videre. 

 

 

3.5.5. Evaluering 

Fase 5 - Evaluering 

For i et overordnet samarbejde fælles at bedømme den samlede kommunikations-, 

participations- og læringsproces med hensyn til følgende punkter som: 

▪ ramme,  

▪ arbejdsstrukturer (inkl. møder),  

▪ udvikling af SMARTERe mål og  

▪ fælles løsningsomsætning,  

▪ aktørernes tilfredshed  

og forhold med fornuftige formål, så kan følgende omsætningsskridt, under processen og 

efter to møder være hjælpsomme: 

Opgave 12 - Oprettelse af en 

selvevalueringsproces  

▪ Fortløbende fastlæggelse af 

selvevalueringens vigtigste faktorer 

(evaluator, genstande)  

▪ Fastlæggelsen af evalueringsmetoderne på 

grundlag af formålene  

▪ Definér i givet fald bedømmelseskriterier 

S M A R T E R 

Specifik-målbar-attraktiv-realistisk-evaluérbar-

rejustérbar = Den samlede proces leverer på det punkt 

en mængde af informationer til rammen, 

arbejdsstrukturen, de SMARTERe mål og den fælles 

løsning, for i fællesskab at kunne afstemme et 

bedømmelsesskema  

To-Dos (anbefalinger): 

▪ Rettidig fastlæggelse af evaluatoren og ud 

fra arbejdsprocessens fortløbende 

dokumentation identificeringen af de vigtige 

genstande  

▪ Alt efter omfang er forskellige 

metodekombinationer mulig, metodernes 

sammensætning hensigtsmæssig, for at 

identificere lærings- og 

tilpasningsmuligheder  

Tjekliste (anbefalinger): 

o Som projektleder er du for det meste 

evaluatoren og bør tilsvarende integrere 

evalueringen i dit dokumentationsarbejde  

o Udvælg som evaluator alene eller med 

understøttelse fornuftige metoder  

(spørgeskema, enkeltinterviews, workshop, 

worldcafe osv.) og afstem disse i givet fald 

med arbejdsgruppen 
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▪ Bedømmelseskriterier bør på basis af de 

forudgående skridt, i givet fald defineres i 

fællesskab (45-60 min.) 

 

o Forbered bedømmelseskriterier samt en 

metode, for at fastlægge disse i fællesskab 

Forklaring: Selvevalueringen afhænger af mange individuelle faktorer og for det meste usikre 

rammebetingelser i forbindelse med det overordnede samarbejde. Derfor giver det mening som projektleder at 

indflette disse muligst fra analyse- men senest fra udformningsfasen af. Genstandene og formålene, samt 

metoder kræver så mere eller mindre den fælles afstemning i arbejdsgruppen. 

Opgave 13 - Gennemførelse af 

selvevalueringen 

▪ Metodernes gennemførelse iht. den fælles 

aftale 

▪ Finalisering af resultaterne  

S M A R T E R 

Specifik-målbar-attraktiv-realistisk-evaluérbar-

rejustérbar=Den fælles omsætning af løsningen sker 

tilsvarende de forudgående faser på basissen af  

SMARTERe mål  

To-Dos (anbefalinger): 

▪ Omsæt selvevalueringen iht. den fælles 

aftale i de valgte skridt (alt efter behov) 

▪ Dokumentér resultaterne og send disse til 

hver partner  

 

▪ Gruppediskussion til den endelige 

afstemning af resultaterne (45-60 min.) 

Tjekliste (anbefalinger): 

o Forbered metoderne og gennemfør disse som 

evaluator  

 

o Indsamle alle resultater og opret derudaf et 

resultatdokument og send det til alle partnere  

o Forbered en metode til den fælles 

gruppediskussion og validér resultatet 

Forklaring: Selvevalueringens omsætning bør, ud over anvendelsen af de enkelte metoder og den centrale 

dokumentation, altid indeholde en en final afstemning i arbejdsgruppen, for iht. en produktiv kommunikation, at 

muliggøre en aftalt og accepteret afslutning af arbejdet. 

Resumé: De to opgaver indenfor rammen af evalueringsfasen, skaber chancen til at kunne bedømme den 

samlede kommunikations-, participations- og læringsproces, for ud over den enkelte individuelle og fælles 

læringsproces, at muliggøre de første skridt i forbindelse med en videreudvikling af de bedømte genstande og 

forhold, henholdsvis at afslutte det overordnede samarbejde. 

På dette punkt giver det mening at stille hensigtsmæssigheden af en selvevaluering i forgrunden, for ikke lade 

denne udarte sig og for at øge den praktiske nytte for yderligere overordnet samarbejde. 

 

 

3.5.6. Rejustering 

Fase 6 - Rejustering 

For i forbindelse med et overordnet samarbejde at stille en mulig fortsættelse, henholdsvis 

videreudvikling på et fornuftigt fundament, så er det hjælpsomt, på basis af evalueringen, at 

foretage en rejustering af kommunikations-, participations-, og læringsprocessen på det 

samme møde, hvor evalueringen blev afsluttet. Målet skulle være identificeringen af „åbne 

huller“, som kan viderebearbejdes med interesserede partnere: 

Opgave 14 – Gennemførelse af 

rejusteringen 

▪ Identificering af de „åbne huller“ fra 

selvevalueringens dokumentation  

▪ Gruppediskussion i forbindelse med 

fortsættelse af det tilbageliggende 

samarbejde som iterativ proces, 

S M A R T E R 

Specifik-målbar-attraktiv-realistisk-evaluérbar-

rejustérbar =Rejusteringen baseres på evalueringens 

dokumentation og muliggør derigennem den 

SMARTERe vej til en iterativ eller en ny vej  
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henholdsvis processens videreudvikling 

med nye SMARTERe mål 

To-Dos (anbefalinger): 

▪ Forbered parallelt til den endelige 

afstemning af evalueringen mulige „åbne 

huller“ 

▪ Gruppediskussion til de „åbne huller“ 

▪ Afstemning til fortsættelse som iterativ, 

henholdsvis ny arbejdsproces 

Tjekliste (anbefalinger): 

o Klargør de „åbne huller“ i en præsentation 

o Forbered en metode til diskussion 

o Moderér afstemningen til den videre vej 

Resumé: Rejusteringen danner den afsluttende fase af en SMARTERe vej, hvis mål det også altid bør være 

at udvikle, „værdiskabende“ netværk. På dette punkt i processen fældes der næsten en afgørelse over, om og 

på hvilken måde (iterativ eller som sig videreudklende måde) denne proces fortsætter. 

 

 

4. Facit 

Det overordnede samarbejde blandt organisationer i B4R-konteksten „internationalt“,  „offentlige 

organisationer“ og „landudvikling“ er et meget komplekst tema, som i særlig grad er præget gennem 

mangeartede rammebetingelser (bl.a. kulturelle og administrative forskelle) og som på grund af 

lignende udfordringer (bl.a. demografisk forandring, strukturændring) er i besiddelse af diverse 

potentialer til gevinstbringende løsninger.  B4R-erfaringerne viser, at kultiveringen af denne form for 

det funktionelle udviklingssamarbejde blandt offentlige organisationer især kræver tillid og tid, for at 

mestre spagaten mellem det internationale og lokale arbejdsplan og gennem en høj grad af grad af 

gensidig forståelse og engagement, for at nå hen til fælles mål og løsninger. Denne tillid, i forbindelse 

med mere langfristede udviklingsprocesser, skal henholdsvis opbygges eller være tilstede hos 

beslutningstagerne og aktørerne på stedet, eller giver det overordnede samarbejde under de fremlagte 

grundlag og rammebetingelser middel- og langfristet set, ikke nogen mening og skaber ikke nogen 

merværdier. Tilsvarende er en kvintessens i forbindelse med den treårige „Kulturrejse“, udviklingen af 

en SMARTERe vej, som „Do-it-yourself strategibyggekassen“ fornuftig, da processerne aldrig vil blive 

de samme (se case studies), men slanke strukturer alligevel er nødvendige og fleksibilitet er en central 

faktor, til at fastlægge en fælles SMARTERe vej.  

„That´s collaboration!“ - Alt kan og vil ikke altid forløbe på „ordentlig tysk måde“ og som „ dansk hygge“. 

Så længe desangående det, hver partner udvikler en bevidsthed samt åben måde at tænke på og 

gennem understøttelse og engagement bidrager med sin del til at finde finde mellemvejen, iht. 

rammebetingelserne, temaet, målsætningerne og de fælles løsningsansatser, så kan B4R-visionen i 

forbindelse med en „bæredygtig naboregion“ hvor „aktive landområder i Danmark og Tyskland i 

fællesskab arbejder sammen om en bæredygtig fremtid, idet de udnytter deres chancer SMARTER“ 

være et godt udgangspunkt. Resultaterne fra B4R-processen leverer hertil et godt solidt grundlag med 

en stor mængde af viden, erfaringer og inspirationer fra de forskellige tests, fælles læringserfaringer og 

den foreliggende strategiansats. Strategiansatsen B4R-KODE kan derfor kun levere en essens til en 

selvdefineret „målorienteret trinvis proces“, som kan adapteres af offentlige organisationer under 

lignede rammebetingelser som grundlag, henholdsvis kan benyttes gennem de enkelte medarbejdere 

i kombination med de egne kompetencer og erfaringer som inspiration og understøttelse. Denne 

forbinder som generel og struktureret orienteringshjælp alle relevante komponenter 

(samarbejdsprincipper, strategisk evne, projektplanlægningsmodel) til det overordnede samarbejde og 

giver sig frihed til udvidelse og konstant optimering. 

 

 

Kilder 
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