
Grundlaget for sunde,  
glade og aktive borgere

IDRÆTSFACILITETER



IDRÆTSFACILITETER ER EN 
GOD INVESTERING
Undersøgelser viser, at antallet og kvali-

teten af idrætsfaciliteter i en kommune 

er afgørende for hvor mange borgere, 

der dyrker idræt. Samtidig ved vi, at 

idræt forbedrer motorikken, gør men-

nesker mere modstandsdygtige over 

for sygdomme og forebygger en lang 

række livsstilsrelaterede sygdomme. 

Kort sagt, jo flere der dyrker idræt, jo 

lavere udgifter har en kommune til for-

skellige former for sundhedspleje. For 

en kommune er der derfor god økonomi 

i at investere i idrætsfaciliteter.

Det er åbenlyst at selve tilstedeværel-

sen af idrætsfaciliteter gør en forskel. 

Men det gør kvaliteten af dem også! 

Uanset hvor gode aktiviteter de lokale 

idrætsforeninger udbyder, har det 

nemlig en negativ indflydelse på med-

lemmerne og deres idrætsdeltagelse, 

hvis det foregår i utidssvarende og ned-

slidte kommunale faciliteter. Samtidig 

ved vi fra forskning, at afstanden til 

idrætsfaciliteterne har betydning for 

hvor mange, der anvender faciliteterne.

Idrætsfaciliteter er mere efterspurgte 

end daginstitutioner. 68% af den danske 

befolkning dyrker idræt – det er mange. 

På en måde kan man sige, at idrætsfa-

ciliteterne - med de mange brugere - er 

en af kommunes største institutioner. 

Idrætsfaciliteter bør derfor prioriteres 

højt på den kommunalpolitiske dags-

orden og have sin egen politik – en 

facilitetspolitik. En facilitetspolitik kan 

sikre en hensigtsmæssig planlægning 

og forvaltning af idrætsfaciliteterne, 

så de mange positive effekter af idræt 

udnyttes bedst muligt.

Derfor
• Idrætsfaciliteter er en forudsætning for, at borgerne kan dyrke idræt.
• Idrætsfaciliteter er mere efterspurgte end daginstitutioner.
•  Gode rammer for idræt har indflydelse på kommunens image og tiltræknings-

kraft på nye borgere.
•  Antallet og kvaliteten af idrætsfaciliteter er afgørende for hvor mange, der 

dyrker idræt.
•  Afstanden til idrætsfaciliteter har betydning for, hvor meget de anvendes.



EN FACILITETSPOLITIK 
GIVER MERE IDRÆT FOR 
PENGENE
En politik for udbygning, drift og moder-

nisering af kommunens idrætsfaciliteter 

er et godt redskab til at understøtte bor-

gernes idrætsdeltagelse.

Med en facilitetspolitik kan kommunen 

fastlægge en prioritering på facilitets-

området, og bestemme i hvilket omfang 

og i hvilken rækkefølge kommunen vil 

udbygge, kvalitetssikre og renovere de 

kommunale idrætsfaciliteter. På den 

baggrund kan der sikres en langsigtet 

og strategisk udvikling, som fremmer de 

mange positive effekter af idræt.

En politik eller strategi for udbygning, 

drift og modernisering af kommunens 

idrætsfaciliteter handler ikke kun om 

at opnå sunde, glade og aktive borgere 

eller om flere og bedre idrætsudøvere 

i kommunen. Det handler også om, at 

gode idrætsfaciliteter tiltrækker nye 

borgere og øger antallet af turister. 

Brandingen af kommunen som hjem-

sted for et stærkt foreningsliv - og 

store idrætsoplevelser - bliver nemlig 

stærkere.

I sidste ende handler det om at få mere 

idræt for pengene.

Derfor
•  En facilitetspolitik kan sikre større fleksibilitet, bedre kapacitetsudnyttelse og 

flersidig anvendelse af de eksisterende faciliteter.
•  En facilitetspolitik kan fremme synergieffekter ved at koordinere indsatsen på 

tværs af forvaltningerne.
•  En facilitetspolitik kan fremme etablering af nye faciliteter gennem sponsorater, 

partnerskaber og brugerinddragelse.
•  En facilitetspolitik kan sikre en mere målrettet investering i udbygning, drift og 

modernisering af idrætsfaciliteter.



INDDRAG AKTØRERNE 
PÅ OMRÅDET – INVITER 
FORENINGERNE TIL AT 
VÆRE MED
Hvad enten idrætsfaciliteter skal have 

sin egen politik og/eller strategi, eller 

måske ’blot’ skal indgå som et centralt 

element i kommunens idrætspolitik, 

bør aktørerne på området inddrages i 

arbejdet med at formulere politikken 

eller strategien. Aktørerne er typisk 

idrætsråd og foreninger, men også 

repræsentanter for de uorganiserede 

motionister bør inviteres ind. Dels er 

det god forvaltningsskik, dels vil en 

involvering af de fremtidige brugere 

skabe bedre løsninger og sikre ejerskab. 

På den måde får kommunen også et 

godt grundlag for et videre samarbejde 

mellem idrætsforeninger, idrætsråd, fri-

luftsorganisationer og private aktører.

Endelig er det vigtigt, at alle kommunens 

faggrupper på tværs af forvaltninger 

eller centre - f.eks. fritids- og idrætskon-

sulenter, biologer, landskabsarkitekter 

og ingeniører – bliver inddraget i arbej-

det med en facilitetspolitik. Dels for at 

sikre høj faglig ekspertise, dels for at 

sikre et godt samarbejde på tværs i 

kommunen.  

Derfor
•  Et bredt samarbejde om en facilitetspolitik kan styrke samarbejdet mellem 

kommune, idrætsforeninger, idrætsråd, friluftsorganisationer mv.
•  Aktørerne får ejerskab af politikken eller strategien, hvis de inddrages.
•  Idrætsforeningerne kan byde ind med deres viden, ønsker, behov og  

konstruktive forslag.
•  Et bredt samarbejde om en facilitetspolitik skaber grundlag for et godt  

samarbejde på tværs af forvaltningerne.
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DIF – EN AKTIV MEDSPILLER
Danmarks Idrætsforbund (DIF) ønsker 

at være en aktiv medspiller, når kommu-

nerne udarbejder en politik eller strategi 

på facilitetsområdet. Og lige nu søger DIF 

eksempelkommuner. Det vil sige kom-

muner, der vil være med til at udvikle og 

afprøve forskellige processer i arbejdet 

med at fastlægge en politik eller stra-

tegi på facilitetsområdet. De udvalgte 

eksempelkommuner vil få tilbudt gratis 

konsulentbistand. DIF’s konsulenter kan 

f.eks. hjælpe med at facilitere forenings-

inddragelsen og give faglig sparring 

undervejs i processen. 

DIF blev stiftet i 1896 og består i dag af 

61 specialforbund (f.eks. Dansk Hånd-

bold-Union, Dansk Svømmeunion og 

Dansk Kano og Kajak Forbund). DIF har 

over 9.000 idrætsforeninger og mere 

end 1,9 millioner aktive medlemmer. DIF’s 

konsulenter rådgiver kommuner, organi-

sationer, specialforbund og foreninger. 

DIF er i øvrigt National Olympisk Komité.

Vil du vide mere om kommunale facilitetspolitikker eller om 
muligheden for at blive eksempelkommune, så kontakt:

Politisk konsulent 
Casper Lindemann 
Mobil: 40 35 29 87 
cli@dif.dk


