
Resume af visionsaftalen med Aarhus 
Kommune: 
 

Baggrund:  
Aarhus Kommune er Danmarks næststørste kommune med et indbyggertal på 345.603 indbyggere. 

Prognosen for befolkningsudviklingen frem mod 2025 viser, at indbyggertallet i perioden vil stige 10,3%. 

Aarhus har ca. 60.000 studerende og er dermed den danske by med den højeste koncentration af unge 

studerende i forhold til indbyggere.  

Aarhus er på idrætsområdet karakteriseret af en stærk og velforankret foreningsidrætsbevægelse med 

såvel store flerstrengede foreninger, der udvikler aktiviteter og skaber lokale netværk, som nyere 

idrætsforeninger, der organiserer udvalgte idrætsdiscipliner og nye bevægelsesformer. Samtidig er Aarhus 

kendetegnet ved den selvorganiserede gadeidræt og en strøm af løbere, cyklister og andre motionister i 

naturen og på de grønne områder. 

Men der er også plads til forbedringer:  

Idrætten og motionsdeltagelsen er afhængig af et tilstrækkeligt udbud af idrætsfaciliteter for at kunne 

inkludere flere aktive fra den stadigt voksende befolkning 

Antallet af fysisk aktive og deltagelsen i foreningslivet i de udsatte boligområder er markant lavere end 

både gennemsnittet på landsplan og i kommunen.   

Mange børn og unge stopper med at dyrke idræt i teenageårene. En stor del af dem pga. manglende trivsel 

og relevante aktiviteter.  

Seniorerne er generelt meget fysisk aktive, men der er stadig et potentiale især hos de ældste ældre og de 

ældre, som er isoleret og ensomme.  

Vi vil arbejde med ovenstående udfordringer ud fra fire overordnede fokusområder  

Målsætning:  
Målsætninger for aftaleperioden består i at:  

➢ øge andelen af fysisk aktive aarhusianere fra 76% til 80% 

➢ øge andelen af foreningsaktive aarhusianere fra 40,6% til 45% 

Fire fokusområder  
Vi vil arbejde for Fællesskaber, som er åbne og hvor der er plads til alle.  

➢ Understøtte foreningslivet og idrætsfællesskaber i forhold til at modtage og fastholde de nye 

aktive.  

➢ Skabe nye aktiviteter og fællesskaber sammen med lokale aktører. 

 



Vi vil sikre Brobygning, der skaber forbindelser mellem byens aktører, så vi fortsat har en by i bevægelse.  

➢ Bygge bro mellem daginstitutioner, folkeskoler og andre kommunale institutioner, og relevante 

lokale idrætsaktører.  

➢ Bedre overgange mellem de offentlige sundhedsaktører og de relevante lokale idrætsaktører, 

eksempelvis gennem ”motion og fællesskab på recept”.   

 

Vi vil arbejde for Gode rammer for alle.  

➢ Tidssvarende faciliteter til de almindelige folkeoplysende aktiviteter og til det selvorganiserede 

forenings- og fritidsliv.  

➢ Byrum og natur, der opfordrer til bevægelse, samt infrastruktur, der inviterer til aktiv transport.  

➢ Fritids- og idrætsfaciliteter skal være en fast del af byudviklingen.  

 

Vi vil skabe større Lighed i sundhed ved at øge mulighederne for organiseret og selvorganiseret idræt og 

bevægelse, så alle har adgang til og mulighed for at deltage i sunde fællesskaber.   

Gennem dialog med borgerne at understøtte tiltag rettet mod udsatte målgrupper. 

Arbejde med kapacitetsopbygning og aktivitetsudvikling i foreninger og idrætsfællesskaber i og omkring 

udsatte boligområder.  

 

Kontaktperson:  

Projektleder Katrine Lindgaard 

Mail: kali@aarhus.dk  

 

mailto:kali@aarhus.dk

