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Høringssvar
Sport- og Fritidspolitikken for perioden 2018 – 2021

Idrætspolitik er værdipolitik

Aarhus Kommune har sendt udkast til kommende Sport- og Fritidspolitik i
høring, og Idrætssamvirket vil gerne kommenterer udkastet.
Vi synes, at det er svært at være uenig i den overordnede vision og målene
for sports- og fritidsområdet. Derudover er vi meget glade for den
borgerinddragelsesproces, som har været med til at danne grundlag for
udkastet.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning
Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk
kultur- og idrætsliv.
Frivillighed
I 2018 er Aarhus Frivillighovedstad. Idrætssamvirket vil meget gerne, at
frivillighovedstadsåret bliver et år, hvor man sætter fokus på frivillighed. Ikke
så meget hvad frivillige kan gøre for kommunen, men i højere grad hvad
kommunen kan gøre for frivillige.
Vi ønsker, at vi i et samarbejde mellem frivillige i idrætsforeningerne,
interesseorganisationerne og Aarhus Kommune - Sport- og Fritid igangsætter
en proces, som kan udvikle frivilligheden.
Foreningsliv
Idrætssamvirket ser meget positivt på at indgå samarbejde med Sport og
Fritid om at udvikle foreningsområdet yderligere.

Gode rammer for alle
Idrætsfaciliteter - Byudvikling
Det er et faktum, at Aarhus vokser og indbyggertallet stiger. Ambitionen om
løbende udbygning af idrætsfaciliteterne er for os en selvfølge og i
virkeligheden ikke særlig visionært.
Budgetforliget i 2016 og forliget her i 2017 har givet flere penge til
udbygningen af idrætsfaciliteter. Det er vi i idrætten taknemmelige og glade
for. Vi mener dog, at det ikke tilstrækkeligt, da behovet er stort og vil være
stigende i de kommende år. Aarhus Kommune har selv udtalt at et beløb på
kr. 30. mio. alene er nødvendigt for fastholdelse af nuværende standard.
I Idrætssamvirket ønsker vi ikke bare, at kommunen skal halse efter i
bestræbelserne på moderne idrætsfaciliteter. Vi ønsker, at der skabes
udvikling for idrætten og at kommunen har visioner på
idrætsfacilitetsområdet.
Lad os i samarbejde udarbejde et finansieringsbudget samt en plan for
udbygningen af idrætsfaciliteterne i de kommende år. Hvor er der behov?
Hvor er det mest hensigtsmæssigt at placere kommende idrætsfaciliteter?
Lad os i fællesskab gøre strategiske overvejelser om hvad, hvor og hvordan.
Samskabelse er efter vores opfattelse den rigtige demokratiske vej til flere og
bedre idrætsfaciliteter. Lad det ikke alene være et anliggende om hvem der
har flest penge og mest indflydelse.
Vi ønsker, at der etableres svømmefaciliteter, skøjtehal, idrætsfaciliteter i
byudviklingsområderne, udbygning af faciliteter i eksisterende boligområder,
og at der prioriteres idrætsfaciliteter ifbm skolebyggeri og andet offentligt
byggeri i kommunen. Desuden ønsker vi, at der skabes muligheder for de
små/mindre foreninger i kommunen.
Vi ønsker, at Aarhus Kommune i højere grad end det har været tilfældet i
dag, stiller krav til byudviklere og entreprenører om, at ind tænke
idrætsfaciliteter i byggeprojekterne. Det gælder både i eksisterende
byområder samt i nye byudviklingsområdet. Det skal ikke være op til
byudviklerne at træffe beslutninger om hvordan byen skal udvikle sig.
Idrætssamvirket bakker fuldt op om tanken om at lave idræts- og
kulturcentre i byen.
Synlige faciliteter i det offentlige rum
For idrætssamvirket er det vigtigt at både den organiserede idræt og den
selvorganiserede idræt tilgodeses i det fremtidige idrætsbillede. Muligheden
for at dyrke idræt i det offentlige rum skal være en mulighed for alle.
Dog vil vi gerne gøre opmærksom på, at Aarhus Kommune bør undersøge
udnyttelsesgraden af faciliteter, som allerede er etableret i det offentlige
rum.
Vedligeholdelse og modernisering af idrætsfaciliteter
En række idrætsfaciliteter trænger til vedligeholdelse og en lang række

idrætsfaciliteter trænger ligeledes til en omfattende modernisering.
Ceres Park og Arena
Det er Idrætssamvirkets opfattelse af der bør ske ændringer i den fremtidige
forpagtning af Ceres Park og Arena. Vi ønsker, at der skabes muligheder for
såvel bredde som elite i fremtiden. Ofte står, både ude og inde arealerne
tomme i løbet af dagen. Anvendelsen af Danmarks smukkeste idrætsanlæg er
ikke optimal. Sport- og Fritidspolitikken bør omhandle mål for optimering.
Etablering af Nationale Elitesportcenter (NEC) bør have stor prioritet i Ceres
Park og Arena.
Bedre udnyttelse af idrætsfaciliteter
En optimal udnyttelse af idrætsfaciliteterne er både idrætsforeningerne og
Aarhus Kommune interesseret i, og vi mener, at det er et fælles ansvar.
Vi ønsker, at der igangsættes pilotprojekter som har til formål at
decentralisere ansvaret for booking af idrætsfaciliteter i lokalområderne.
Flere store idrætsforeninger kunne over en årrække få ansvaret for booking
af idrætsfaciliteter.
Kunstgræsbaner:
I den kommende 4 årige periode, er der afsat penge til i alt 6
kunstgræsbaner. Det er 3 baner fra budgetforliget samt 3 baner fra
idrætspuljen. Idrætspuljen har årligt 10 mio. til idrætsfaciliteter og der
afsættes årligt penge til én kunstgræsbane.
I Idrætssamvirket ønsker vi, at mindst én af disse kunstgræsbaner anlægges
således, at såvel underlag samt opkridtning skal foretages således, at der kan
spilles bla. hockey, amerikansk fodbold, fodbold og andet. De eksisterende
kunstgræsbaner har fodboldspillet som 1. prioritet. Vi ønsker, at andre
idrætsgrene prioriteres til ovennævnte kunstgræsbane.
Idrætsforeninger
Idrætsforeningerne er en central del af sundhedsarbejdet og det sociale
arbejde i Aarhus Kommune. Folkeskolerne og idrætsforeningerne indgår i
disse år partnerskaber ifbm skolereformen, og bidrager dermed til sundhed
og øger læring.
Gennem frivilligt arbejde bidrager idrætsforeningerne til fællesskaber,
kammeratskab og sammenhængskraft i lokalområderne. Foreningerne
bidrager til dannelsen af børn og unge.
Vi ønsker at der fokuseres på dette, og vi mener, at idrætspolitik er
værdipolitik. Værdierne skal kunne aflæses i Sport- og Fritidspolitikken.
De små/mindre foreninger
Disse foreninger kan være foreninger som har begrænsede menneskelige og
økonomiske ressourcer. Det kan være hockey, cricket, mange
vandsportsaktiviteter, kampsport og andre. Mange af disse foreninger har en
enormt udviklingspotentiale og tiltaler mange unge mennesker.
De bydes de samme vilkår som store ressourcestærke idrætsforeninger. Det
betyder, at foreningerne ikke kan udvikle sig på facilitetssiden og udvikle
idrætsgrenen som helhed.

Vi ønsker, at der skabes rammer for udvikling af disse foreninger. Der kunne
ske en samskabelse mellem ovenstående om kunstgræsbane og
foreningsfaciliteter.
Samskabelse/partnerskaber
I udviklingen af idrætsfaciliteter, idrættens rammer og idrætsaktiviteter har
samskabelse og partnerskaber høj prioritet for idrætten.
I forbindelse med udviklingen af idrætsfaciliteter eller igangsætning af en
aktivitet, så har Idrætssamvirket erfaret, at når flere magistratsafdelinger er
involveret i behandlingen eller udviklingen af sagen, så har det været
forbundet med meget bureaukrati og ventetid på beslutninger.
Vi ønsker, at der etableres en formaliseret gruppe som har til opgave at
bidrage til 360 graders undersøgelse ifbm opgaveløsningen.
Det vil være hensigtsmæssigt hvis Aarhus Kommune i højere grad indgår
partnerskaber med private interessenter i udviklingen af idrætsfaciliteterne.
Ligeledes bør Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice, Sport- og Fritid
hurtigst muligt undersøge mulighederne for udarbejdelse af strategisk
fundraising. Selvfølgelig koordineret med kommunens øvrige
magistratsafdelinger.
Sport- og Fritidspolitikken bør i høj grad tage den læring der er sket i
forbindelse med projektet Den Blå Rambla med ind i den fremtidige udvikling
af faciliteter samt foreningsudvikling. Der skal desuden tages hånd om
idéudvikling og iværksætteri inden for idrættens verden.
Aktivt børne- og ungdomsliv
Den Åbne Skole
Idrætssamvirket er meget tilfreds med at samarbejdet mellem Børn og Unge,
Sport og Fritid samt Idrætssamvirket fortsætter i en 3 årig periode. Det
skaber grundlag for en udvikling af de aktiviteter som skabes mellem
forening og skole. På sigt vil det kunne skabe kontinuitet, og det mener vi er
vigtigt i forankringsprocessen.
Desuden hilser vi velkommen, at der er en ambition om at skabe et
samarbejde mellem idrætsforeningerne og ungdomsuddannelserne.
Sport og talentudvikling
Idrætssamvirket ser gerne at arbejdet med at gøre Aarhus til en del af det
Nationale Elitesportcenter (NEC) fortsætter, samt at ESAA fortsat sikres
rammer for at skabe de bedste muligheder for talentudvikling og
uddannelse.
Store sportsevents
Sportsevents er blevet en del af Aarhus. Idrætssamvirket synes, at der stadig
skal arbejdes målrettet med at tiltrække sportsevents til vores by.
Vi har dog i Idrætssamvirket ønsker om varige aktiviteter og faciliteter. Vi skal
passe på at event ikke får karakter af underholdning alene. Der bør laves
strategiske overvejelser i forbindelse med afholdelse af større events.

Vi ønsker, at foreningsidrætten og værdipolitikken prioriteres højest.
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