
 
 

1 
 

Svendborg Kommune  
 
Resume af visionsaftale  

Baggrund 
 
Svendborg Kommune har et indbyggertal på 58.515 i 2017 og kommunens samlede areal udgør 417 km2.  
Kommunen har i løbet af 2012-2017 oplevet en befolkningstilvækst på 1,7 pct., hvoraf gruppen af 60+ årige udgør den 
største del.  
 
Svendborg Kommunes foreningsliv står stærkt og bygger på mange års tradition for aktiv deltagelse i de lokale 
fællesskaber. Det ses blandt andet det høje antal af foreningsaktive i kommunen.  
 
Med visionsaftalen ønsker Svendborg Kommune og DGI/DIF at udvikle foreningslivet og øge antallet af foreningsaktive 
i en positiv retning. Som visionskommune vil Svendborg Kommune arbejde aktivt med at understøtte foreningslivet, 
herunder styrke foreningernes evne til at rekruttere nye medlemmer. Visionsarbejdet vil forsøge at øge antallet af 
idræts og foreningsaktive ved at fokusere på følgende målgrupper: Teenagere og unge voksne, børnefamilier socialt 
udsatte og seniorer.  
 
Derudover vil Svendborg Kommune med visionsaftalen udvikle rum og rammer for idrætten i kommunen, herunder 
særligt i naturen, da de naturskønne omgivelser i Svendborg Kommune indbyder til et væld at forskellige former for 
idræts- og bevægelsesaktiviteter. Yderligere vil kommunen udnytte og udvikle Svendborgprojektet og Aktive børn i 
dagtilbud til at understøtte idræt og bevægelse for børn og unge.  
 
Endelig er man Svendborg Kommune meget optaget af at tænke på tværs af den kommunale organisation, således at 
man i samlet flok kan løfte mange af de udfordringer, kommunen står overfor, når borgerne ikke motionerer eller 
deltager i aktive fællesskaber.  
 
Visionsaftalen løber fra d. 1. januar 2018 til d. 31. december 2022.  

Målsætninger 
Svendborg Kommunes målsætning som visionskommune er at få flere i bevægelse og øge antallet af idrætsaktive i 
foreningslivet. Med udgangspunkt i IDAN-undersøgelsen fra 2016 er det målet at øge idræts-deltagelsen med 10 % på 
tværs af alle aldersgrupper i Svendborg Kommune inden 2022.  
 
Det betyder, at 3.600 flere borgere skal være aktive i Svendborg Kommune. Herunder skal 1.800 flere borgere være 
aktive i det organiserede foreningsliv, og der skal være 1.800 flere fysisk aktive uden for det organiserede foreningsliv.  

Politisk grundlag 
 
Svendborg Kommunes vedtagne politikker, strategier og handleplaner danner tilsammen de overordnede rammer for 
visionsaftalen i Svendborg Kommune. Rammerne for idræt i Svendborg Kommune er beskrevet i Idrætspolitikken 
gældende fra 2017-2022 og vil stå centralt i arbejdet med at indfri målsætningen.  
 
Af vedtagne politikker, strategier og planer, som ligeledes vil stå centrale i forhold til en visionsaftale fremhæves 
følgende:  
 

1. Folkeoplysningspolitik 2013 – 2017  
2. Frivilligpolitik (2017)  
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3. Handicappolitik (2015)  
4. Idrætspolitik 2017-2022  
5. Integrationspolitik  
6. Politik for socialt udsatte borgere (2017)  
7. Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (2012)  
8. Sundhedspolitik (2016)  
9. Værdighedspolitik (Ældrepolitik) (2009) Strategi:  
10. Liv i min by (2016)  
11. Handleplan for Socialt udsatte (2017)  
12. Plan: Natur og Friluftsliv (2016)  
13. Vision for læring og dannelse (2014)  
14. Ungestrategi (2015)  

Indsatsbeskrivelse 
 
Visionsarbejdet vil tage udgangspunkt i følgende arenaer og målgrupper: 
 
1. Foreningsudvikling  
 
For at lykkes med målopfyldelsen er det væsentligt, at foreningslivet involveres, motiveres og engageres i forhold til at 
gøre flere borgere aktive. I løbet af aftaleperioden tilbydes alle kommunens foreninger et skræddersyet 
udviklingsforløb.  
 
Der skal blandt andet arbejdes med, hvordan idrætsforeningerne i højere grad samarbejder med de øvrige 
interessenter i lokalområdet i forhold til at få flere borgere i bevægelse. Det kan desuden være relevant at se på 
regelsættet for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger, herunder muligheden for at ændre principper for 
tildeling af tilskud - også kaldt 25 års-reglen.  
 
2. Udvikling af rum og rammer for idrætten i Svendborg Kommune 

  
Der skal ifm. med visionsaftalen udvikles en facilitetsstrategi, som skal være garant for en kvalificering af 
ressourceudnyttelse af idrætshaller m.m. samt andre uudnyttede potentialer i Svendborg Kommunes rum og rammer 
for idræt og bevægelse. Herunder ligger et potentiale i at arbejde med naturen som arena for mere bevægelse.  
 
Gennem en analyse af mulighederne skal derfor iværksættes en fokuseret indsats på bl.a. nedenstående områder:  
 

- Bedre udnyttelse af kapaciteten i faciliteterne ved at gøre bookingprocedurer mere fleksible henover dagen, 
ugen og året.  

- Understøtte etableringen af lokale bevægelsesrum, hvor idræt og andre aktiviteter kan udøves på tværs af 
alder, køn og fysisk formåen.  

- Arbejde for tilgængelighed for personer med handicap i forbindelse med ombygning og etablering af 
idrætsfaciliteter, byens rum og i naturen.  

- Fokus på at udnytte Svendborg Kommunes varierede og smukke natur, således at flere borgere vil benytte 
den til idræt og bevægelse.  

 
3. Svendborgprojektet: Idrætsskoler og Aktive børn i dagtilbud  

 
I Svendborg Kommune er der særligt fokus på at skabe og understøtte idræt og bevægelse for alle børn og unge. Med 
Svendborgprojektet, der omfatter både alle kommunale dagtilbud og folkeskoler, er der skabt en særlig værdifuld 
arena for at understøtte idræt og bevægelse for børn og unge, og det skaber muligheden for at iværksætte målrettede 
initiativer; herunder initiativer rettet mod gruppen af teenagere og ungdomsuddannelserne. 
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Både IDAN undersøgelsen og Børn-Unge Sundhedsprofilen viser dog, at Svendborgprojektet ikke har betydet, at unge i 
Svendborg Kommune er mere aktive end unge i resten af landet i deres fritid. Der vil derfor i denne aftales indsatser 
være et fokus på, hvordan denne sammenhæng kan skabes, så flere unge også blive idrætsligt aktive.  
 
4. Teenagere og unge voksne - frafald fra idrætten  
 
Målgruppen opdeles i to grupper Unge I: fra 13-18 år og unge II: 19-24 år. Grupperne har det til fælles, at deres 
idrætsdeltagelse falder med alderen. Arbejdet med visionsaftalen skal derfor fokusere på at vende det store frafald fra 
13 års alderen i den organiserede idræt, specielt blandt piger. Målsætningen er at fastholde de unge aktive i 
overgangen fra barn til ung og voksen, så vi lokalt får ca. 850 flere aktive i og uden for den organiserede idræt. 
 
Det skal gøres ved bl.a. at:  

- udarbejde modeller for at styrke arbejdet med idrætsfaget i udskolingen.  
- styrke samarbejdet mellem foreninger og skoler.  
- understøtte nye former for breddeidrætstilbud, bevægelsesformer og fællesskaber.   
- yde en særlig indsats for de unge, der tidligt er kommet langt væk fra den organiserede idræt og er på vippen 

til at blive socialt udsat.  
 
5. Børnefamilier  
 
Målet er få flere børnefamilier til at være aktive på nye måder. Forældre- og børnegruppen repræsenterer en stor og 
mangfoldig målgruppe med meget forskellige ønsker og behov. I IDAN analysen fremhæves forældrenes egen 
idrætsaktivitet som den mest afgørende faktor for, om børnene dyrker idræt eller motion, og det er derfor centralt at 
se på hele familien i forhold til idrætsdeltagelse, og hvordan den kommer i spil på tværs af socioøkonomisk status.  
 
Målet er at styrke familiens lyst til at tilegne sig sunde idrætsvaner og målsætningen er at få ca. 12.000 flere 
idrætsaktive børn og voksne over de næste fem år.  
 
Det skal gøres ved bl.a. at  

- styrke samarbejdet mellem foreninger og dagtilbud 
- understøtte mere fleksible idrætsformer for at hæve de voksnes idrætsaktivitet 
- fremme familieidræt 
- understøtte udsatte familier og yde kontingentstøtte 

 
6. Socialt sårbare og udsatte målgrupper  

 
Socialt sårbare og udsatte borgeres deltagelse i foreningsbaseret idræt og aktiviteter er ganske lav, og tæller meget få 
personer i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune vil kendes for mangfoldighed i idræts- og foreningslivet med 
plads til alle, og vi ser et potentiale i at arbejde fokuseret på nye måder og ad veje, hvorved deltagelsen fra disse 
målgrupper kan øges – både ud fra et sundhedsmæssigt og et deltagelses-/inklusionsperspektiv.  
  
Målsætningen er at får 100 socialt udsatte aktive i en foreningslivet i 2022, og arbejde for strukturer der fremadrettet 
kan understøtte denne målgruppes aktive deltagelse i lokalsamfundet.  
 
7. Seniorer (60+ årige)  

 
Borgere over 60 år udgør lidt over hver 4. borger i Svendborg Kommune, og tallet vil stige i løbet af aftaleperioden. 
Det er vigtigt, at seniorer er fysisk aktive og indgår i meningsfulde fællesskaber. Svendborg Kommune ønsker derfor at 
skabe rammerne for et aktivt ældreliv og at tænke de ældres idrætsvaner og ønsker ind i forhold til fremtidig 
planlægning på idræts- og bevægelsesområdet. Målsætningen er, at der er ca. 800 flere foreningsaktive seniorer i 
2022, og der vil i alt være 1.600 flere aktive seniorer (60+ årige).  
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8. Idræt og bevægelse løfter sundheden  

 
Sundhed løftes ikke alene i Sundhedsafdelingen, men ude i de forskellige områder og arenaer hvor borgerne har deres 
daglige gang, og Sundhedsområdet er derfor kendetegnet ved at arbejde på tværs af forvaltningsområder og 
politikker. Målsætningen er, at Svendborg Kommune i tråd med sundhedspolitikken vil forsætte arbejdet med at 
fremme sundheden gennem bevægelse for alle borgere i Svendborg Kommune med fokus på både fysisk, social og 
mental sundhed.  
 
Det skal bl.a. ske ved at  

- udforske og afdække potentialet i samarbejdet mellem patientforeninger, idrætsforeninger, socialt frivillige 
foreninger og de kommunale indsatser. 

- understøtte og hjælpe borgere til at fastholde de gode vaner efter et kommunalt forebyggelse- og/eller 
rehabiliteringsforløb. I overgangen fra en kommunal indsats skal det undersøges, hvordan vi kan understøtte 
netværk, fællesskab og tilhørsforhold til fordel for at fastholde et aktivt liv  

- arbejde for et øget samarbejde mellem foreningerne og de kommunale forebyggelses- og 
rehabiliteringsindsatser 

Organisering 
 
Arbejdet med Bevæg Dig For Livet skal foregå på tværs af afdelinger, og er organiseret i tre grupper: En politiske 
styregruppe, en administrativ styregruppe og en projektgruppe. Den politiske og administrative styregruppe sætter 
retning og ramme for nye aktiviteter med størst potentiale og effekt for opfyldelsen af målsætningen.  
 
 

Kontaktperson  
Projektleder 
Jens Myrup Thomsen 
Email: jens.myrup.thomsen@svendborg.dk 
Telefon: 29 66 91 69 
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