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NOTAT: Notat om analysens anbefalinger og kommunale indsatser i forhold til disse
anbefalinger

28. november 2018

Overordnet viser analysen at der i Roskilde Kommune både blandt børn og voksne er
flere der dyrker idræt og benytter sig af kulturelle tilbud end de kommuner der er
sammenlignet med. Der er for eksempel 70% af de voksne i Roskilde Kommune der
dyrker idræt i en eller anden form mod 61% på landsplan. Det er på hele spektret af
aktiviteter indenfor idræt, spejder, musik, koncerter og museer der er en lidt større
deltagelsesprocent end i de kommuner, der er sammenlignet med.
Analysens afsluttende del indeholder forslag og anbefalinger til indsatser. Nedenfor deles de op i en række
indsatsområder, der sættes op imod eksisterende indsatser og overvejelser om tiltag. Til sidst i notatet er
processen for det videre arbejde med analysens resultater skitseret.
Sociale forskelle:
Analysen peger på, at der bør arbejdes målrettet med områdebaserede indsatser i de områder hvor der er en stor
andel af socialt svage, idrætssvage og borgere med anden etnicitet, da undersøgelsen viser at de i langt mindre
grad er aktive på egen hånd og deltager i organiserede aktiviteter. Undersøgelsen viser blandt andet at mens 80%
af børn, hvor begge forældre er i arbejde, dyrker idræt, gælder det kun for 49% af de børn, hvor begge forældre er
udenfor arbejdsmarkedet. Et lignende billede tegner sig i forhold til børn af vestlig oprindelse, hvor tallet er 80%, og
børn, hvor begge forældre er af ikke-vestlig oprindelse, hvor tallet er 53%.
Fritidspasordningen kan på baggrund af undersøgelsen arbejde mere fokuseret på at løfte disse grupper. Åben
Skoleindsatsen (foreningslivet ind i folkeskolen) vil ligeledes arbejde mere fokuseret i samarbejde med
koordinatorerne på skolerne med lav foreningsdeltagelse blandt eleverne.
Derudover kan der for eksempel fokuseres på udvikling af de grønne områder i og omkring de belastede bydele
både for at skabe mulighed for og invitere til aktivitet og for at skabe tryghed i områderne.
Foreningsaktiviteter:
Analysen peger på, at det er vigtigt i alle dele af kommunen at have en grundforsyning af multifunktionelle faciliteter
som haller, sale, græs- og kunstgræsbaner samt faciliteter til foreningsfitness. Det er samtidig vigtigt at
specialiserede anlæg lægges i de områder af kommunen, hvor befolkningstætheden er størst og tilgængeligheden
derfor øges.
Det er desuden vigtigt, at faciliteterne udover de faste brugere som foreninger, skoler og institutioner også kan
benyttes af selvorganiserede i de ledige tidsrum.
Selvorganiserede aktiviteter:
De voksne borgere i kommunen dyrker helt overvejende individuelle aktiviteter, der kan dyrkes på selvvalgte
tidspunkter: 62% dyrker idræt på egen hånd og 24% i fitnesscentre mod 44% i foreningerne. De selvorganiserede
aktiviteter drejer sig især om styrketræning, løb og vandreture.
I kommunen er der allerede mange fine naturområder, som borgerne i høj grad benytter. Mere end halvdelen af de
voksnes selvorganiserede aktiviteter foregår i naturen. Dette afføder mange ønsker om tiltag der kunne forbedre
oplevelsen og øge mængden af aktiviteter på gader, veje og i naturen.
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Det er i høj grad selvorganiserede aktiviteter der dyrkes i disse områder. Det borgerne har fokuseret på i
spørgeskemaundersøgelsen er at kendskabet og tilgængeligheden til fjord, søer og stisystemer skal forbedres,
samt at udvikle disse med belysning, afmærkninger, støttepunkter, træningsfaciliteter, legepladser og forbindelser
til især eksisterende idrætsanlæg.
Derfor kan der for eksempel i forbindelse med af revideringen af Grøn Blå Strategi fokuseres på at identificere tiltag
og projekter, der kan gøre naturen mere tilgængelig og indbydende for borgerne.
En fremtidig etablering af mindre faciliteter, der opfordrer til aktiviteter i by og landskab, vil understøtte de
selvorganiserede borgere.
Belægningsgrad:
Analysen peger på at kommunens faciliteter ikke udnyttes optimalt. Det gælder både i den traditionelle foreningstid
og i skoletiden. Der er især meget tid at hente i den traditionelle skoletid indtil kl. 16 på hverdage, hvilket vil kunne
understøtte den store gruppe af idrætsaktive på over 60 år, samt de 42% af de voksne borgere, der ønsker at
dyrke motion om morgenen og formiddagen.
Forvaltningen har ultimo 2018 indgået en aftale med Syddansk Universitet om i 2019 at deltage i et forsøg med en
ny type af kameraer til registrering af brugen af faciliteter for dermed at opnå bedre kendskab til ledige tider. Der er
samtidigt indsamlet viden fra øvrige kommuner ift. udnyttelsen af eksistende faciliteter endnu bedre.
Kommunen har i 2018 implementeret et nyt bookingsystem og der arbejdes løbende på at optimere de tekniske
løsninger i systemet blandt andet i forhold til afbookning.
Renovering og kvalitetsløft:
I forbindelse med analysen er der udfærdiget en vurdering af de kommunale faciliteter, der bruges til kultur-, fritidsog idrætsaktiviteter. Den viser især, at der er et stort behov for renovering på en del af skolernes faciliteter til kulturog idræt. Der er behov for en grundigere afdækning af faciliteternes stand, renoveringsbehov og omkostningerne
herved. Afdækningen skal give mulighed for at prioritere faciliteterne og udarbejde planer for renovering,
istandsættelse og udvikling til glæde både for skolernes elever og foreningerne, som bruger de forskellige faciliteter
til diverse aktiviteter. Dette kan med fordel gøres i samarbejde med brugerne så multifunktionaliteten og
brugervenligheden øges.
Proces for det fremtidige arbejde med analysens resultater:
Processen for arbejdet med analysens resultater er stillet op i nedenstående skema:
December 2018
Januar 2019
Februar 2019

Marts – maj 2019

Juni 2019

KIU præsenteres for og drøfter analysens resultater og
anbefalinger.
RIU præsenteres for analysens resultater og
anbefalinger og giver input til den kommende proces.
KIU drøfter, på baggrund af analysen og Roskilde
Idræts Unions kommentarer og anbefalinger, hvilke
indsatsområder der skal arbejdes videre med.
KIU præsenteres for de forskellige indsatsområder
enkeltvis og indsatser i forhold til disse. Det vurderes
fra indsatsområde til indsatsområde om andre politiske
udvalg skal inviteres til en fælles debat omkring det
enkelte område.
KIU forelægges en samlet oversigt over indsatsområder
og økonomiske prioriteringer til godkendelse.

