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Udvikling af ny idrætspolitik i Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen foreslår at igangsætte en proces, der skal føre til vedtagelse af en ny idrætspolitik i Rødovre Kommune.
Den gældende elite- og breddeidrætspolitik i Rødovre Kommune er delt op i en elitepolitik og en breddeidrætspolitik. Eliteidrætspolitikken blev vedtaget i 2005 og breddeidrætspolitikken blev godkendt i 2007.
Elite- og breddeidrætspolitikken har hidtil udgjort grundlaget for løbende målsætninger og strategiske pejlemærker på idrætsområdet
Processen vil have en høj grad af inddragelse af alle relevante aktører. En proces der både inddrager det politiske niveau, Folkeoplysningsudvalget, Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Rødovre, idrætsforeninger, relevante råd og organisationer i kommunen, relevante forvaltninger, borgere samt medarbejdere og ledere i Børne- og Kulturforvaltningen.
Idrætspolitikken skal angive værdier og visioner for en målrettet indsats, og samtidig udgøre et overordnet
grundlag for prioriteringer og strategier på idrætsområdet.
Idrætspolitikken skal sætte retning for fremtidens udvikling for idrætten i Rødovre.
Idrætspolitikken skal favne bredt og matcher de høje ambitioner om et aktivt, trygt, sundt og grønt lokalsamfund. Politikken skal indeholde bredde- og eliteidræt, de selvorganiserede aktiviteter, borgere med særlige
behov m.m.
Idrætspolitikken skal desuden knytte an til Rødovrestrategien 2020, der er en overordnet strategi for bæredygtig udvikling i Rødovre. Rødovrestrategien indeholder udvalgte mål og indsatser inden for fem områder:
Demokrati, miljø, økonomi, kultur og det sociale område. Samtidig beskriver strategien, hvordan Kommunalbestyrelsens indsatser hænger sammen med realiseringen af FN´s verdensmål for en mere økonomisk, social
og miljømæssig bæredygtig verden. Målene sætter en fælles global retning for, at vi i 2030 står med en verden
i bedre bæredygtig balance. I Rødovre Kommune bakker vi op om verdensmålene, og vi bidrager til realiseringen af dem.
Idrætspolitikken har sammenhæng til Rødovre Kommunens øvrige politikker som f.eks. Kultur- og Fritidspolitikken, Folkeoplysningspolitikken, Børne- og Ungepolitikken, Sundhedspolitikken, Handicappolitikken, Udsattepolitikken.
Indhold og fokus
Rammen for idrætspolitikken er, at den skal gøre rede for Rødovre Kommunes værdier, visioner og
mål for området. Processen har derfor fokus på at udvikle en visionær politik, der sætter en klar retning for
fremtidens udvikling af idrætten i Rødovre.
Idrætten har stor betydning for mange borgere i Rødovre. Mere end 9.000 personer er medlem af idrætsforeningerne i Rødovre. Idrætsforeningerne er bl.a. med til at skabe stærke fællesskaber, venskaber for livet og
en fælles identitet i Rødovre. Foreningerne spiller dermed en stor rolle for den lokale sammenhængskraft og
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sundhed. Idrætten er med til at styrke det danske velfærdssamfund - fordi idræt bringer mennesker sammen
og styrker vores fællesskab.
Idræt er for ALLE. Det gælder både børn og voksne, dygtige og mindre dygtige idrætsudøvere. Idræt kan
skabe sociale relationer og stærke fællesskaber - det er både nemt og sjovt. Det kræver ikke så meget forhåndskendskab til hinanden, når man er sammen om en aktivitet.
Børn udvikler sig og styrker deres læring gennem fysisk aktivitet og bevægelse. Børn danner relationer og
udvikler deres selvværd via idrætten. Børn får venner for livet i idrætsforeningerne. Så de vokser op og bliver
stærke unge og voksne, der kan tage ansvar for sig selv og for andre.
Mange ældre fastholder deres fysiske aktivitet fx badminton, gymnastik eller løb - på grund af de sociale fællesskaber, hvor man kan danne relationer - og hvor man kerer sig om hinanden.
Eliteidrætten i Rødovre kan også noget helt særligt. Ved at sætte fokus på eliteidrætten vil vi samtidig styrke
bredden, da eliteudøvere ofte er rollemodeller og dermed skaber interesse blandt unge drenge og piger for
udøvelse af idræt. Eliteidrætten er også med til samle og give vores borgere underholdning af høj kvalitet og
tiltrække borgere fra andre kommuner til store stævner mv.
Forslag til proces
I oktober måned blev der afholdt en idrætskonference i kulturhuset Viften med en række spændende oplæg
om fremtidens udvikling for idrætten i Rødovre.
Som følge af Covid-19-restriktioner vil borgmesteren invitere til en række dialogmøder med idrætsforeningerne, hvor de respektive idrætsforeningers input til en kommende idrætspolitik skal drøftes.
Børne- og Kulturforvaltningen vil sørge for at opsamle de kommende input og præsentere dem på en fælles
idrætskonference i foråret 2021.
På baggrund af disse input og afviklingen af idrætskonferencen vil forvaltningen herefter udarbejde et forslag
til en ny idrætspolitik i Rødovre Kommune, som forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med forslag om gennemførelse af et samlet høringsmøde med de involverende parter.
Organisering og ansvar
Børne- og Kulturforvaltningens direktør er projektejer. Der nedsættes en styregruppe og en projektgruppe.
Børne- og Kulturforvaltningen understøtter den samlede proces og kultur- og fritidsområdet bistår med udviklingen af politikken, herunder at gennemføre processen.
Tidsplan









November 2020: Forslag om at udvikle en ny idrætspolitik og forslag til procesplan forelægges
KFU/KB
December 2020: Folkeoplysningsudvalget orienteres om udvikling af ny idrætspolitik og procesplan.
December 2020 – april 2021: Afvikling af dialogmøder med idrætsforeningerne
April 2021: Afvikling af idrætskonference.
Maj 2021: Statusmøde i Folkeoplysningsudvalget
Maj – august 2021: Formulering af idrætspolitik
September 2021: Udkast til idrætspolitik forelægges Folkeoplysningsudvalget
Oktober 2021: Udkast til idrætspolitik forelægges Kultur- og Fritidsudvalget om indbydelse til høringsmøde.
Side 2 af 3




November 2021: Udkast til idrætspolitik drøftes på et høringsmøde.
Januar – februar 2022: Endelig politisk godkendes af Rødovre Kommunes Idrætspolitik
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