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Høringssvar fra Varde Kommunes Idrætsråd vedrørende

1. Indledning
Idrætsrådet er ved Kultur- og Fritidschef, Karsten Rimmer Larsen, anmodet om at komme
med høringssvar til en godkendt partnerskabsaftale mellem DGI Sydvest og Varde
Kommune, der har til hensigt at få flere seniorer gjort aktive i idrætsforeningerne.
Idrætsrådet forstår, at aftalen skal understøtte Varde kommunes målsætning om at være
Danmarks bedste foreningskommune som led i udmøntningen af FIK-politiken.
2. Høringssvar
Idrætsrådet er overordnet set positivt stillet over for initiativet. Efter drøftelse af aftalen i rådet
anmodes udvalget at forholde sig til følgende forhold i forbindelse med
udvalgsbehandlingen:
1) Samarbejdsaftalens ambition om at øge antallet af foreningsaktive ældre med 500 i løbet
af 2020/21 ses af rådet som værende en for lav målsætning. Med 14.671 ældre og 5.832
aktive, vil aftalen kun betyde, at andelen af aktive ældre bliver forøget med 3,41%, hvilket
ikke helt ses stå mål med de skitserede omkostninger.
2) Det er rådets vurdering, at FIK-politikens ambition om at gøre Varde Kommune til
Danmarks bedste foreningskommune er meget ambitiøs, dog anerkendelsesværdig og
rigtig, da en aktiv foreningsbaseret hverdag både vil gavne den fysiske og psykiske
sundhed. For at nå denne målsætning vurderer rådet, at det er væsentligt, at perspektivet
udvides til ikke kun at omfatte en indsats overfor ældre. Derfor efterlyses en bredere og
mere samtænkt, idet samarbejdsaftalen kun fokuserer på, hvad rådet betragter som et
symptom, der naturligvis springer i øjnene.
Derfor anbefales det at forfølge ambitionen ved at udvide perspektivet for indsatsen ved en
fokusering mod tre centrale spørgsmål. Disse centrale spørgsmål finder basis i to analyser
foretaget af Idrættens Analyseinstitut (Pilgaard og Idrættens Analyseinstitut 2009, 54–55 &

1

Teenageres idrætsvaner: notat på baggrund af undersøgelsen “Danskernes motions- og
sportsvaner 2016” 2018). De kan således sammenfattes:
1) Hvorledes kan frafaldet af foreningsaktive teenagere mindskes?
2) Hvorledes kan foreningsdeltagelsen set i relation til sociale forskelle mindskes?
3) Hvorledes kan den generelle foreningsdeltagelse øges, så en større andel af
borgerne vil forblive aktive gennem hele livet?
3) Rådet anbefaler afslutningsvist, at foreningslivet inddrages tidligt i forløbet, da de vil
kunne bidrage væsentligt til udformningen af de løsninger, der vil kunne udmønte
FIK-politikens høje ambitioner. Det vil tillige medføre en større accept og engagement, når
frivilligheden inddrages i udformningen af politikken, ikke kun under udførelsen. Denne
inddragelse bør faciliteres af Varde Kommune.
Idrætsrådet arbejder derudover på at lave et dialogmøde, hvor best practice fra ind- og
udland søges foldet ud på en aften. Her vil byråd såvel som idrætsforeningerne blive
inviteret til at deltage.
Under det seneste møde med udvalget for Kultur og Fritid blev der lagt op til, at der skulle
tages initiativ til et tættere samarbejde med rådet, hallerne, kommunen, skolerne og andre
væsentlige aktører. Dette samarbejde bør initieres snarest.
3. Afslutning
Overordnet set ses samarbejdsaftalen som et godt initiativ, der nok vil kunne medføre flere
ældre aktive. Hovedspørgsmålet, der rejses af Idrætsrådet i denne forbindelse, er, om
tiltaget bidrager nok til FIK-politikens målsætning, både hvad angår væsentlighed og omfang
med varig forandring for øje. Er fokus det rette?
Idrætsrådet tror på, at de “rigtige” løsninger kan udspringe af et tæt samarbejde og tidlig
inddragelse af de aktører, der møder de aktive, såvel som inaktive borgere, helst når de er
unge.

Erland Jensen
Formand
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