lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt
Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke
befolkningens sundhed gennem øget motions- og idrætsdeltagelse er altså stort.
Inaktivitet koster 6.000 ekstra dødsfald samt en ekstra omkostning på 5,3 mia. kr. til behandling og pleje af inaktive
personer ift. aktive personer. Inaktive borgere har 560.000 ekstra dage med kortvarigt sygefravær og 1.800 ekstra ny
tilkendte førtidspensioner sammenlignet med aktive borgere per år.
Motion forebygger og behandler en lang række sygdomme - blandt andet diabetes og hjertekarsygdom. Motion
reducerer borgenes medicinforbrug markant. Motion og idræt fremmer også trivsel, mental sundhed og forebygger
ensomhed.
Foreningslivet har særlige forudsætninger for at skabe varig fysisk idrætsdeltagelse i positive fællesskaber. Samarbejde
mellem kommune og idrætsforeninger - på foreningens præmisser - kan sikre, at inaktive borgere og borgere med
sundhedsudfordringer bliver aktive i idrætsforeninger. Kommunen kan med fordel prioritere uddannelse af
foreningsinstruktører, så de trygt og kompetent kan modtage og varetage træning for motionsuvante borgere og
borgere med sundhedsudfordringer. På den måde kan kommunens omkostninger til behandling og pleje reduceres.

Børn 0-6 år
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under 18 år er fysisk aktive mindst en time hver dag og gerne mere. Fysisk
aktivitet øger læringen og giver gladere og sundere børn.
Antallet af førskolebørn med motoriske udfordringer er steget fra 25,9 pct. i 2010 til 31,4 pct. i 2014. Hvert 10.
indskolingsbarn har direkte motoriske vanskeligheder. Hver tredje forælder med barn i alderen 3-5 år synes, at det i høj
grad er svært at finde tid til at være fysisk aktiv med sit barn.
Alle børn og unge bør sikres mulighed for daglig bevægelse ud fra de anbefalede standarder. Der bør lægges fokus på en
tidlig indsats. På den måde kan de mindre børn og særligt børn med en ikke alderssvarende motorisk formåen opdages
og motiveres til mere motorisk stimulering og bevægelse.
De voksne ansatte i institutioner skal have kompetencer til at fremme bevægelse og skal kunne optræde på en måde,
der gør børn og unge fysisk aktive i hverdagen. Kommunen kan med stor fordel udarbejde en motionspolitik, som sikrer,
at alle børn får glæde og gavn af at være fysisk aktive og dyrke idræt i foreningslivet. Hent hjælp i DGI’s
certificeringskoncept til dagpleje, vuggestue og børnehave for at fremme fysisk aktivitet blandt børn.
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“

Kommunen kan med fordel udarbejde en motionspolitik,

som sikrer, at alle børn får glæde og gavn af at være fysisk
aktive og dyrke idræt i foreningslivet

Børn, unge og Folkeskolereformen
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under 18 år bevæger sig en time hver dag. Mindst tre gange om ugen skal der
indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og
muskelstyrken. Desværre lever blot tre ud af 10 børn op til denne anbefaling. Tallet falder med alderen. 60 % af
folkeskolerne lever op til folkeskolereformens krav om 45 minutters fysisk aktivitet i løbet af skoledagen.
Socialt udsatte børn er mindre fysisk aktive end øvrige børn, og færre deltager i de idrætsaktiviteter de gerne vil. 21 pct.
af de 6-8-årige er overvægtige.
Alle børn og unge bør sikres mulighed for daglig bevægelse i mindst en time, og børn bør møde foreningslivet igennem
den åbne skole. Kommunen kan med stor fordel sikre gode rammer for idræt og bevægelse i fritiden og skoletiden. Det
pædagogiske personale bør have de fornødne kompetencer, så de kan sikre, at alle børn og unge er fysisk aktive i
skolen. Især de børn, som ikke lever op til motionsanbefalingerne og ikke dyrker idræt i foreningslivet.
Kommunen kan med fordel udarbejde en motionspolitik, som sikrer, at alle børn får glæde og gavn af at være fysisk
aktive og dyrke idræt i foreningslivet. Brug certificeringskoncepterne DGI SFO og DGI Skole, gerne koblet med Unge i
Front, Bevæg dig for livet Åben Skole forløb og lokale samarbejder mellem skole og idrætsforening.
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Seniorer samt idræt for marginaliserede
Cirka 1/3 af befolkningen vil i 2042 være over 60 år, og gennemsnitslevetiden vil ligge over 80 år. I 2025 vil der være 46
pct. flere seniorer i alderen 75-84 år sammenlignet med i dag. Inaktive har 280.000 ekstra somatiske hospitalsbesøg og
91.000 ekstra psykiatriske hospitalsbesøg sammenlignet med aktive borgere og 460.000 ekstra dage med langvarigt
sygefravær i sammenligning med aktive borgere.
Foreningsidrætten er særlig unik, når det gælder seniorerne, fordi idrætten giver fællesskab, mental og fysisk trivsel og
forebygger funktionsnedsættelse, så seniorerne kan forblive aktive i eget hjem og i samfundet.
En strategi for aktive seniorer bør bygge på et tæt samarbejde mellem kommune og den frivillige sektor. Den bør
indebære en brobygning mellem fritids- og kulturforvaltninger og sundheds- og omsorgsforvaltninger.
Foreningers rekruttering af seniorer kan ske ved at benytte sundheds- og omsorgspersonale til at motivere og gøre borgere
opmærksomme på tilbud og muligheder. Foreningsidrætten kan motiveres til at udforme attraktive tilbud til seniorer det kan fx ske ved at afskaffe 25 års-reglen.

Idræt, integration og inklusion
Kommunerne skal tage imod 8.500 flygtninge i 2017. Foreningslivet er rygraden i det danske civilsamfund. I foreningerne
får medlemmerne demokrati og deltagelse ind under huden. Samtidig giver foreningslivet et netværk og kompetencer i
at begå sig og forstå den danske kultur.
Børns deltagelse i idræt er socialt skæv. Andelen af børn og unge, der dyrker idræt, afhænger primært af tre variabler;
forældrenes etnicitet, arbejdsmæssige og idrætslige baggrund.
Ifølge Statens Serum Institut er 11-12.000 børn og unge op til 18 år i medicinsk behandling for ADHD. En gennemsnitlig
kommune har over 100 børn med ADHD. Ca. ¾ er drenge. Børn og unge med fysiske og kognitive funktionsnedsættelse
er underrepræsenteret i foreningslivet. Børn med kognitive vanskeligheder har sværere ved at indgå i sociale
fællesskaber, men med den rigtige hjælp og støtte får de mulighed for at blive en del af foreningslivet, der viser sig at
have en positiv effekt på børnenes trivsel og velvære.
Det er naturligt for foreninger at tage ansvar for at inkludere socialt udsatte, herunder flygtninge i det danske
foreningsliv på basis af DGI’s værdigrundlag. Foreninger fremmer social og kulturel inklusion. Det træner og forankrer
demokratiske værdier hos medlemmerne. Foreningslivet opbygger netværk, tillid, gensidig forståelse og samarbejde. Det
udvikler selvværd og læringsparathed.
Kommunen kan med fordel have en ambition om, at flygtninge, nydanskere og børn med særlige behov er
repræsenteret i foreningslivet på samme vis som kommunens øvrige borgere. Det kræver, at den inddrager og
samarbejder med idrætsforeninger om inklusion og integration af flygtninge. Kommunen kan understøtte foreningerne
ved at sikre kvalificering af trænere og ledere gennem uddannelse af instruktører og frivillige.
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Vejen til et attraktivt foreningsliv
11 pct. af de voksne danskere arbejder frivilligt i en idrætsforening. Det skal være attraktivt at være frivillig og nemt at
administrere systemerne. Rekruttering af frivillige anføres altid som den største udfordring for foreningerne.
Administrativt arbejde opleves ofte som en stor barriere, det skal gøres nemmere.
Alle skal kunne være med i foreningslivet, derfor er der en naturlig grænse for, hvor højt kontingentet kan være.
Overvej, hvordan du i din kommune kan hjælpe foreningerne med at udbyde idræt til en pris, hvor alle kan være med.
DGI går ind for at 25 års-reglen afskaffes fordi erfaringerne viser, at foreninger kan miste motivationen til at rekruttere
flere voksne medlemmer. Holstebro Kommune har for mange år siden afskaffet 25 års-reglen på halområdet.

Instruktører er vigtige
Dygtige instruktører er afgørende for et godt foreningsliv. Skab en enkel og gennemskuelig støtteordning baseret på tillid
også til kurser og uddannelse.

Attraktive faciliteter
Faciliteter skal være attraktive og følge med tiden. Mange idrætsanlæg er af ældre dato og trænger til renovering. Men
hvordan sikrer du, at ressourcerne bliver brugt, hvor de giver det bedste udbytte for flest mulige borgere? Skal der satses
på renovering af eksisterende anlæg, faciliteter til nye idrætter som fx gadeidræt eller noget helt tredje?
Med over 20 ansatte konsulenter og idrætssekretærer, indenfor både etablerede idrætter som svømning, håndbold og
badminton samt nye aktiviteter som outdoor, gadeidræt og E-sport, har DGI Vestjylland en stor viden om opbygning og
brug af idrætsanlæg. Træk på os, når du skal have et godt grundlag at træffe beslutninger på.

Outdoor og friluftsliv
Friluftsliv og outdoor giver sundhed og livskvalitet. Naturen er det mest populære sted at dyrke sine aktiviteter blandt
voksne. Et aktivt friluftsliv styrker den mentale og den fysiske sundhed. I naturens grønne og blå områder er der plads til
leg, læring, motion og afslapning.
Byer bør indbyde til aktivt udeliv i form af gåture, motion, leg og oplevelsen af det grønne i byen. Derfor bør gader,
pladser, torve, havne og boligområder m.m. bygges til at tilbyde den type aktiviteter.
Friluftsliv og outdoor skal skrives ind i den kommunale fysiske planlægning med fokus på at forbedre rammerne for
befolkningens livskvalitet med langsigtede indsatser for udvikling og tilgængelighed.
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Kommunen skal arbejde med at etablere grønne områder tæt ved borgernes bopæl. Det gælder også udeskoler, der
fremmer et godt socialt klima, koncentrationsevnen og fordybelsen. Kommunen kan med fordel indgå partnerskaber
med foreningslivet om at udvikle fælles projekter på friluftsområdet.

Landsbyklynger med potentiale
Der er flere foreningsaktive og frivillige i landsbyer end i store byer. Foreningslivet er ofte det eneste fælles
omdrejningspunkt i mange landsbysamfund.
87 pct. mener, at Landsbyklyngeprojektet har styrket lokalsamfundenes evne til at samarbejde. 87 pct. mener, at projektet
har højnet deres evne til at se mere langsigtet på udviklingen af lokalområdet. 94 pct. af deltagerne vil anbefale projektet
til andre lokalsamfund.
Konklusion på de forløbelige erfaringer med Landsbyklynger: landsbyer står stærkere, når de står sammen. Mindre
landsbysamfund rummer flere potentialer: Nærhed, overskuelighed og frivilligt engagement. Kommunen bør arbejde
aktivt for at udnytte dette potentiale ved at støtte en målrettet og offensiv landsbypolitik med foreningsliv, fællesskaber
og faciliteter som omdrejningspunkt.
Hos DGI har vi stor erfaring med lokaludvikling, som vi gerne deler ud af. Vi ved, at foreningslivet mange steder er det,
der holder lokalsamfundene sammen. Lad os styrke det sammen.

5-5

