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Baggrund
Med Roskilde Kommunes budget for 2018 blev det besluttet, at der skal gennemføres en idrætsanalyse med fokus
på faciliteternes bidrag til lokale fællesskaber. Analysen skal støtte Kultur- og Idrætsudvalgets prioriteringer af
midlerne i den nyetablerede Kultur- fritids- og idrætsfacilitetspulje.
Derudover kan idrætsanalysen danne baggrund for forslag og prioriteringer i forbindelse med Roskilde Kommunes
samlede budgetmæssige prioriteringer på idrætsområdet.
Roskilde Kommune har allerede en del tilgængelig og opdateret viden om idrætsfaciliteterne i kommunen:

-

-

Der er i 2017 etableret et facilitetsoverblik som er tilgængelig via Idrættens Analyseinstituts og Lokale- og
Anlægsfondens facilitetsdatabase. Facilitetsoverblikket opdateres løbende.
Kommunens ejendomsenhed foretager løbende gennemgang af tilstanden på de kommunale
idrætsfaciliteter. Der er dog ikke en samlet tilstandsrapport på idrætsområdet.
Roskilde er én af 23 kommuner, som deltager i Syddansk Universitets (SDU) landsdækkende
forskningsprojekt om idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed. I analysen indgår 12 anlæg i
Roskilde Kommmune.
I samarbejde med COWI og Aalborg Universitet (AAU) har der i foråret 2017 været foretaget en
aktivitetsanalyse med termiske kameraer i fire idrætshaller.

En idrætsanalyse i flere faser
Idrætsanalysen gennemføres i 2018 i to faser – første fase i foråret 2018. På baggrund af de første resultater og
anbefalinger igangsættes anden fase efter drøftelse på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i juni.
Målet er, at analysens to faser kan bidrage til formulering af fremtidige kriterier for Kultur-, fritids- og
idrætsfacilitetspuljen og at understøtte udvalgets prioriteringer af midlerne.
Analysen første fase indeholder tre elementer:

-

-

Opdatering og opsamling på idrætsfaciliteter i Roskilde Kommune og eksisterende tilstandsrapporter.
Efter behov iværksættes i foråret 2018 en gennemgang af særligt vigtige anlæg eller facilitetstyper med
henblik på det bedst mulige overblik over renoverings- og/eller moderniseringsbehov.
Sammenskrivning af de benyttelses-, aktivitets- og tilfredshedsanalyser der er foretaget af SDU og
COWI/AAU. Det er SDU, der laver en samleanalyse og kommer med anbefalinger til temaer for
efterfølgende analyser.

Side2/2

-

Dialog med relevante idrætsaktører. I samarbejde med Roskilde Idræts Union afholdes en temaaften med
fokus på tilgængelighed, tilstand, udnyttelse og tilfredshed med idrætsfaciliteterne i Roskilde Kommune.
Konklusioner fra dialogen indgår som anbefalinger i idrætsanalysen.

Første fase af idrætsanalysen giver dermed både et kvantitativt og kvalitativt bidrag til Kultur- og Idrætsudvalgets
drøftelser af status på idrætsområdet.
Idrætsanalysens anden fase tager udgangspunkt i udvalgets drøftelser, så den yderligere kan styrke Roskilde
Kommunes viden på idrætsområdet, rettes mod evt. formulering af nye kriterier for Kultur-, fritids- og
idrætsfacilitetspuljen og støtte udvalgets prioriteringer fra 2019 og frem.
Det kan fx være at udvide udnyttelses- og tilfredshedsanalyserne til at rumme flere idrætsanlæg; at der indkøbes
termiske kameraer til løbende at dokumentere aktivitetsomfanget; at der systematisk indhentes tilstandsrapporter
på idrætsområdet; at der laves en borgerundersøgelse af idræts- og motionsdeltagelsen; at der løbende afholdes
dialogmøder med interessenter på idrætsområdet; eller at der er behov for at analysere fremtidige idræts-, motionsog bevægelsestendenser.
Tidsplan
Første del af idrætsanalysen sigter mod at Kultur- og Idrætsudvalget får analysen til drøftelse i juni, så den kan
indgå i beslutning om yderligere analyser til understøttelse af udvalgets prioriteringer fra 2019 og frem.
Februar

Beslutning af kommissorium

KIU

Marts

Afholdelse af temaaften

RIU og forvaltningen

April

Status på analyseproces

KIU

Maj

Drøftelse af anbefalinger med RIU

Forvaltningen

Juni

Drøftelse af første analysefase og beslutning om anden fase

KIU

Oktober

Status på anden analysefase

KIU

November

Drøftelse af anbefalinger med RIU

Forvaltningen

November

Drøftelse af idrætsanalysen og puljekriterier

KIU

Januar 19

Puljeudmøntning 2019

KIU

