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INDLEDNING
Der sker noget, når vi bevæger os. Humøret stiger. Stressen falder. Vi får mere overskud. Både til os selv og
dem omkring os1. I Køge Kommune skal det være endnu nemmere at dyrke idræt og motion. Der skal være
tilbud til alle – uanset hvem man er, hvor man er i livet eller hvor man bor i kommunen. Køge Kommune er
allerede en aktiv kommune med et stort engagement i foreningslivet. Vi vil gerne gøre det endnu nemmere
for borgerne at tilvælge en sund og aktiv livsstil.
Derfor har Køge Kommune ønsket at blive en del af ”Bevæg dig for livet”.
Bevæg dig for livet er Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI’s fælles vision, hvor målet er at Danmark skal
være verdens mest idrætsaktive nation. Ambitionen med visionen er, at 75 procent af danskerne skal være
fysisk aktive i 2025, og 50 procent skal være aktive i en forening. Visionen er understøttet af Nordea-fonden
og TrygFonden.
Som visionskommune vil Køge Kommune arbejde målrettet for at løfte visionen sammen med de to
idrætsorganisationer. Køge Kommune ønsker at højne sundhed og trivsel, samt motivere flere engagerede
borgere til at blive en del af de aktive fællesskaber, som kan være med til at øge livskvaliteten. Med afsæt i
eksisterende ressourcer, projekter, politikker og kompetencer, skal der tænkes nyt, ambitiøst og samtidig
skal der være stærkt fokus på det, som allerede fungerer godt. Aftalen omfatter ambitiøse målsætninger,
som forudsætter involvering af og samarbejde mellem samtlige af kommunens politiske udvalg og respektive
forvaltningsområder, ligesom den inviterer borgere og foreninger med til at skabe en stærk og inspirerende
bevægelse igennem hele Køge Kommune.
I disse år befinder Køge Kommune sig i en særlig situation. Køgeområdet er i fuld gang med at udvikle sig til
et regionalt kraftcenter, som tiltrækker flere virksomheder og nye borgere. Med etableringen af Køge Nord
Station og Sjællands Universitetshospital, er grundstenen lagt for udviklingen af et helt nyt boligområde i
Køge Nord. En ambitiøs kommuneplan arbejder desuden for udvikling af flere af kommunens områder til
glæde for såvel nye som nuværende borgere og erhvervslivet. Udviklingen er vigtig, fordi den er med til at
skabe flere arbejdspladser og investeringer. Den er med til at bygge fundamentet for en levende kommune.
Samtidig er udviklingen en forudsætning for, at vi sammen med borgerne kan fortsætte den fremsynede
byudvikling, der i disse år sætter Køge på Danmarkskortet. Sideløbende med kommunens udvikling, er
fokus på det sunde og aktive liv for borgerne en væsentlig del af det fokus, der skal bygges ind i hele
planlægningen af livet i kommunen. Vi vil gøre det nemt for borgerne at tage valget om en aktiv livsstil,
hvad end det drejer sig om at skifte bilen ud med cyklen, når man skal på arbejde, eller om det gælder det
aktive fritidsliv. Det betyder også, at muligheden for bevægelse tænkes ind, når udvikling i kommunen
planlægges.
Med flere allerede igangsatte udviklingsprojekter som den Maritime Halvø2og Køge Idrætspark 3, har Køge
Kommune allerede igangsat ambitiøse initiativer. Køge Kommune ønsker at skabe endnu flere tilbud til
etablerede og nye foreninger og klubber, selvorganiseret leg og idræt samt kultur- og naturoplevelser og
1
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diverse muligheder for ophold og anden brug for alle borgere i Køge Kommune og dens gæster. Køge
Kommune, DIF og DGI ser frem til at udvikle endnu flere fantastiske aktive fællesskaber, hvor
samarbejdspartnerne står sammen om en fælles vision.
Aftalen løber i fem år i perioden fra underskrift august 2021 – december 2025.

POLITISK GRUNDLAG
Med visionsaftalen og idrættens organisationer i ryggen, styrkes det strategiske og politiske fokus for at
skabe optimale betingelser for at udnytte naturområder og idrætsfaciliteter til fysisk aktivitet. Der er
allerede et stærkt ønske og høje ambitioner om at bidrage aktivt ind i visionsarbejdet fra alle
forvaltningsområder og politiske fagudvalg. Der er inspiration og potentialer, der kan udfoldes og udvikles
fra eksisterende politikker. Nedenfor er nævnt nogle af de potentialer, som Køge Kommune allerede
fokuserer på, og som understøtter visionens ambitioner indenfor de valgte målgrupper.
For at børn kan bevæge sig så let og ubesværet som muligt, er det vigtigt, at de bliver præsenteret for en
bred vifte af bevægelsesmuligheder. ”Der skal være mulighed for mange forskellige kropslige erfaringer,
hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er vigtige elementer. Det lokale foreningsliv bidrager til, at der er
en bred vifte af bevægelsesmuligheder og fællesskaber4”. Derfor skal der blandt andet fortsat arbejdes med
udvikling af børns motoriske kompetencer og samarbejde mellem institutioner og foreningsliv.
Køge er en kommune med mange naturområder som skov, vand, strand, veje og stier, som inspirerer til et
aktivt udeliv til glæde for borgere i alle aldre fordi ”det er sundt for mennesker at opholde sig i naturen. Det
giver både fysisk og psykisk velvære at bevæge sig i naturen og følge med i de altid skiftende oplevelser, det
giver. For mange mennesker er det af stor betydning at have stier og grønne områder tæt ved deres bolig.
For de personer, der i én eller anden grad er bevægelseshæmmede, er det ekstra vigtigt, at
naturoplevelserne bliver let tilgængelige”5.
Cykelturen kan være en del af oplevelsen af uderummet, men kan også bruges som aktivt transportmiddel
til indkøb, på arbejde eller i skole/ ungdomsuddannelse. ”Ud over de sundhedsmæssige aspekter ved at vi
bevæger os mere, medvirker cyklingen også til at reducere trængslen og udslippet af CO2. Børn, der
bevæger sig, er sundere og har lettere til indlæring. Ældre, der bevæger sig, har almindeligvis større
livsglæde og mindre risiko for livsstilssygdomme og faldulykker”6.
Som det står i Idrætsstrategien for Køge Kommune, skal der være tilbud til alle – uanset hvem man er, hvor
man er i sit liv, eller hvor man bor i kommunen, herunder borgere med funktionsnedsættelse og psykisk
sårbare borgere. For at imødekomme denne målgruppe endnu bedre, vil der i den kommende
Handicappolitik rettes fokus på netop dette område.
Kommuneplanen revideres i 2021, og i forbindelse med revisionen forventes det, at ”Bevæg dig for livet”
visionen indskrives som et planmål for Kultur- og Idrætsområdet.
Ovenstående illustrerer, at bevægelse ud over i Køge Kommunes idrætsstrategi indtænkes i
forvaltningsområder og politikker. I aftaleperioden kan DIF og DGI desuden inddrages i relevant omfang ved
udarbejdelse af nye strategier, der vedrører samarbejdet.
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OVERORDNET DATAGRUNDLAG
For at udpege relevante målgrupper og indsatsområder, der efterfølgende kan arbejdes målrettet og
strategisk med, er det væsentligt at belyse det datagrundlag, som er tilgængeligt for Køge Kommune. Der
tages afsæt i følgende datamateriale:
-

Generel demografiudvikling i Køge Kommune
Foreningsaktivitet i Køge Kommune fra CFR (det centrale foreningsregister)7
Den nationale sundhedsprofil 8

Demografi
Køge Kommune har en befolkning på knap 61.000 personer pr. 1. januar 2020. Tabel 1, bilag s. 15 viser at:
-

børn (0 – 15 år) udgør 18 % af befolkningen
unge (16 – 25 år) udgør 11 % af befolkningen
voksne (26 – 59 år) udgør 45 % af befolkningen
seniorer (60 - +) udgør 26 % af befolkningen

Befolkningen forventes at stige med 6% frem til 2026 (i alt knap 65.000) og 11% fra 2020 til 2031 (i alt
næsten 68.000). Stigningen i befolkningstallet er ikke jævnt fordelt over de forskellige aldersklasser. Der er
især tale om stigning i ’enderne’ af skalaen. For den ældste del af befolkningen ses den vurderede største
vækst på 96 % frem mod 20319
Foreningsaktivitet i Køge Kommune
Idrætsforeningerne er fundamentet for idrætslivet, og foreningerne skal styrkes, så de får mulighed for at
øge antallet af medlemmer og frivillige i foreningerne. Analyseinstituttet Epinion har i efteråret 2017
undersøgt idrætsvanerne i Køge Kommune. Rapporten peger på at borgerne i Køge Kommune er mere
fysisk aktive end borgerne i det øvrige Danmark. Idrætsforeningerne i Køge Kommune har til gengæld færre
medlemmer end idrætsforeningerne i det øvrige Danmark10.
Af nedenstående tabeller fremgår foreningsdeltagelse i Køge Kommune. Tabel 2 viser foreningsdeltagelse i
2019 i % for borgere i alle aldre i Køge Kommune (blå) sammenlignet med foreningsdeltagelsen nationalt
(orange). Som det kan ses af tabellen, ligger Køge Kommune markant under landsgennemsnittet for
foreningsdeltagelse for børn og unge. Derfor skal der med visionsaftalen blandt andet arbejdes for, at flere
børn og unge bliver en del af foreningslivet, ligesom der skal fokuseres på at flere inaktive voksne og
seniorer motiveres til at blive en del af de aktive foreningsfællesskaber enten som udøvere eller som
frivillige.

7
8

Kommuneoversigt_ny - DGITEST | Tableau Public

Hvert fjerde år udarbejder Region Sjælland en sundhedsprofil af borgerne fra 16 år i regionen. Den
bygger på data fra spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”. Den beskriver borgernes trivsel,
sundhed, sundhedsvaner og sygdom, som de selv oplever det.
9
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Tabel 111:

Foreningsdeltagelse i % - Køge vs. landsplan
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

79%
69%

77%
64%
42%

0-12 år

13-18 år

48%

43%

19-24 år

48%
37%

25-59 år

41%

46%

33%

60+ år

Total

Køge 2019
Voksnes aktivitetsniveau: Nedenfor vises resultatet fra den benchmarkundersøgelse, der blev udført i
efteråret 2020 fra DGI. DIF/DGI gennemfører årligt en tilsvarende undersøgelse i maj måned, hvor alle
visionskommuner vil være repræsenterede i de fremtidige undersøgelser. Ud fra nedenstående diagram
kan det udledes, at 21,5 % ikke dyrker sport eller motion og 14,2 % ikke dyrker det for tiden, hvilket
harmonerer med tallene fra den nationale sundhedsprofil fra 2017 jf. næste afsnit.
Tabel 212: Dyrker du normalt sport eller motion?
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%

Benchmarkundersøgelse gennemført af DIF/DGI ultimo 2020

11
12

Kilde: Centralt Foreningsregister (CFR), 3. kvartal 2020
DGI Benchmarkundersøgelse fortaget ultimo 2020
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Befolkningens sundhedsprofil 2017
For voksne anbefaler FN’s sundhedsorganisation WHO 150 minutters fysisk aktivitet om ugen ved moderat
intensitet eller 75 minutter ved høj intensitet. I 2017 viste Den Nationale Sundhedsprofil, at 29 pct. af de
voksne danskere ikke opfylder denne anbefaling.
I 2010, 2013 og senest 2017 har Region Sjælland (RS) gennemført en spørgeskemaundersøgelse om
borgernes sundhed i samarbejde med de øvrige regioner. Sundhedsprofilen er baseret på borgernes egen
oplevelse af sundhed og helbred. Undersøgelsen gennemføres hvert 4. år.
De væsentligste pointer fra sundhedsprofilen vil nedenfor blive præsenteret i forhold til generelle
tendenser og ulighed i sundhed. Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 viser følgende data for borgere i
alderen 16-årig og derover i Køge Kommune.
Motionsvaner:

Køge 2017
Region Sjælland
(RS) 2017

Utilstrækkelig
fysisk aktivitet

Inaktivitet

Vil gerne være
mere fysisk
aktive

20, 4 %
21,1 %

14, 1 %
12,0 %

64 %
57 %

Ønsker hjælp
til at blive
mere fysisk
aktive
32 %
30 %

Meget totalt
stillesiddende
tid på en typisk
hverdag
59 %
53 %

Fysisk inaktivitet er lige så vigtig en risikofaktor som rygning, overvægt og forhøjet blodtryk. Fysisk
inaktivitet kan på sigt have store personlige konsekvenser for den enkelte med en lang række
livsstilssygdomme og tidlig død til følge. Samtidig medfører fysisk inaktivitet store udgifter til behandling og
pleje for samfundet, herunder udgifter til genoptræning og rehabilitering, pleje og omsorg samt udgifter til
overførselsindkomster (Sundhed.dk om fysisk inaktivitet).
I forhold til borgernes mentale sundhed kan det fremhæves, at 26% af borgerne oplever at leve med et højt
stress niveau - i 2013 var det 24%. Overordnet set giver 13% udtryk for, at de har et dårligt mentalt helbred,
målt ud fra en række spørgsmål om f.eks. overskud i hverdagen, nedtrykthed, uro, angst. Dette svarer
overens med den regionale andel.

MÅL
De overordnede mål for Køge Kommune som visionskommune 2021 – 2025
Det primære mål er, at antallet af foreningsaktive og idrætsaktive skal øges med min. 10 % i aftaleperioden.
For foreningsdeltagelsen er udgangspunktet for aftalen baseret på 2019 tal.
Der er i 2020 oplevet et fald på 1.100 foreningsmedlemmer i forhold til 2019, hvilket kan være som følge af
covid-19. I forhold til brug af 2019 tal som baseline for visionsaftalen betyder det, at ambitionsniveauet
ligger over 10 %. Der vil derfor sættes særligt ind på at tilbageerobre de frafaldne medlemmer, som måske
har fundet alternative måder at være aktive på.
Der opstilles følgende mål for Køge Kommune som visionskommune 2021-2025:
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Øge antallet af fysisk aktive voksne og seniorer (18+ år) fra nuværende 64% til 70% af målgruppen
Det svarer til en stigning på 2897 personer
Øge antallet af foreningsaktive voksne (19+ år) fra nuværende 43% til 47% af målgruppen.
Det svarer til en stigning på 1899 personer
Øge antallet af foreningsaktive børn og unge (0-18 år) fra nuværende 67% til 74% af målgruppen.
Det svarer til en stigning på 945 personer

Tal vedrørende antallet af foreningsaktive er hentet i det centrale foreningsregister 2019 og er
sammenlignet med befolkningstallet i Køge Kommune 4. kvartal 2019.
Evaluering
For at evaluere på de kvantitative målsætninger vedrørende voksnes aktivitetsniveau, foretages der i regi af
Bevæg dig for livet en benchmarkundersøgelse af idræts- og motionsvanerne for borgere i alderen 18-75 år
i Køge Kommune hvert år i maj, når Køge Kommune har underskrevet databehandleraftalen. Evaluering af
antal af foreningsaktive borgere foretages ved at indhente medlemstal fra det Centrale Foreningsregister.
Tallene for dette offentliggøres hvert år i april.

MÅLGRUPPER
Datagrundlaget og det indledende arbejde forud for visionsaftalen har synliggjort en række potentialer,
som kan samles i følgende målgrupper:

Børn

Unge

Inaktive

Inaktive

voksne

seniorer

Psykisk
sårbare &
borgere med
funktionsnedsættelse

Børn: Nøglen til bevægelsesglæde findes ved, at alle børn kan bevæge sig let og ubesværet. Det
forudsætter udvikling af børnenes grundmotoriske kompetencer. Færre børn end landsgennemsnittet er en
del af foreningslivet i Køge Kommune. I 2019 var 69% af børn i alderen 0-12 år i Køge Kommune aktive i
foreningslivet mod 79% på landsplan. Samtidig vil Køge Kommune frem mod 2032 opleve en
befolkningsfremgang blandt børn.
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Der skal sættes fokus på at:
-

-

Understøtte udviklingen af alle børns motoriske kompetencer i samarbejde med dagtilbud, SFO og
skoler
Opkvalificere arbejdet med 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen (bevægelse i alle fag)
Indgå partnerskaber mellem aftalens samarbejdspartnere og de foreninger, der i særlig grad ønsker
at gøre en indsats for at målrette aktiviteter til de børn, der ikke i forvejen er en del af
foreningslivet
Samarbejde med medarbejdere fra helhedsplanen i de boligsociale områder og de almennyttige
boligområder med henblik på at rekruttere flere børn til foreningsfællesskaber
Bygge stærkere bro mellem deltagelse i kommunens idrætsevents og foreningsmedlemsskab.

Unge: Det skal være let og tilgængeligt at blive en del af et aktivt fællesskab som ung. Der skal være tilbud,
som matcher de unges ønsker og behov. Færre unge end landsgennemsnittet er en del af foreningslivet i
Køge Kommune. I 2019 var 64% af unge i alderen 13-18 år i Køge Kommune aktive i foreningslivet mod 77%
på landsplan. Flere unge skal ind i fællesskaberne, og flere skal motiveres til at blive aktive. Samtidig skal
der formidles og udvikles attraktive og motiverende bevægelsesmiljøer så mange steder som muligt i
kommunen.
Der skal sættes fokus på at:
-

Undersøge hvad der motiverer de unge, hvilke idrætsaktiviteter de efterspørger og hvorfor
Bygge stærkere bro mellem foreningsidrætten og ungdomsuddannelser
Inspirere foreninger til hvordan unge motiveres til at blive i et fællesskab og/eller et
bevægelsesmiljø i samarbejde med aftalens samarbejdspartnere
Samarbejde med ungdomsuddannelser i Køge om et øget aktivitetsniveau, herunder 45 minutters
bevægelse
Udvikle flere tilpassede forenings- og bevægelsestilbud som matcher målgruppens efterspørgsel
Gøre det lettere for de unge selv at starte aktiviteter op, evt. i en forening.

Ikke aktive voksne: Voksne udgør den største andel af borgerne i Køge Kommune. Andelen af kommunens
borgere over 16 år, der sidder stille i mere end 8 timer dagligt, er 59%, hvilket er 6 % over
regionsgennemsnittet. Samtidig vurderer 34,5% af borgerne over 16 år, at de er utilstrækkeligt fysisk aktive
eller inaktive. En stor andel af Køge Kommunes borgere opnår derfor ikke tilstrækkelig fysisk aktivitet,
hvilket kan medføre en lang række livsstilssygdomme. Dernæst viser undersøgelser, at børnefamilier har
svært ved at finde tid til at dyrke motion eller idræt i denne livsfase.
Der skal sættes fokus på at:

-

-

Indgå partnerskaber med de foreninger, der i særlig grad ønsker at gøre en indsats for at målrette
aktiviteter til den del af befolkningen, der ikke i forvejen er en del af foreningslivet
Udvikle flere aktivitetstilbud for børnefamilier
Opsøge muligheden for samarbejde med virksomheder blandt andet igennem lokale
erhvervsnetværk
Styrke samarbejde mellem foreninger og beskæftigelsesområdet
Samarbejde om helhedsplanen i de boligsociale områder og de almennyttige boligområder i forhold
til at rekruttere flere inaktive voksne i aktive fællesskaber
Formidling af hvor det er muligt at dyrke idræt eller motion i forening eller selvorganisereret.
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Ikke aktive seniorer: Køge Kommune vil frem mod 2032 opleve en markant stigning i antallet af borgere
over 60 år. Det har stor betydning, at borgerne er aktive så længe som muligt i deres liv for selv at kunne
mestre alle aspekter af livet og opretholde en høj livskvalitet. Der er allerede mange tilbud og aktiviteter på
dette område, men fokus skal fastholdes for at motivere endnu flere. For denne målgruppe er det
væsentligt at fokusere på at udvide antallet, omfanget og niveauet af aktiverende og fællesskabende
arenaer i nærmiljøet. Denne målgruppe oplever potentielt mange skift, som kan medføre en følelse af
ensomhed, idet de stopper arbejdslivet og har større risiko for at miste deres livsledsager.
Der skal sættes fokus på:
-

Muligheder for i samarbejde med foreningslivet og sundhedscenteret at skabe en aktiv hverdag på
aktivitetscentre og plejehjem
Oprettelse af flere attraktive muligheder for aktiviteter i foreningslivet og i nærmiljøet
At motivere endnu flere til at varetage roller som frivillige i foreningslivet igennem
klubudviklingsforløb i samarbejde med aftalens samarbejdspartnere.

Psykisk sårbare og borgere med funktionsnedsættelse: Disse borgere oplever et meget lille udbud af
aktiviteter. Derfor skal der rettes opmærksomhed mod at informere endnu bedre og få tilrettelagt
attraktive tilbud til denne målgruppe, da de ofte har svært ved at deltage i foreningslivets ordinære
aktivitetstilbud. Målgruppen har typisk et lavere fysisk aktivitetsniveau, en gennemsnitlig levealder der er
15 – 20 år kortere, sammenlignet med den øvrige del af befolkning og generelt en mindre sund livsstil. Et
øget fysisk aktivitetsniveau kan eventuelt for denne gruppe betyde øget livslængde, livsglæde og
livsindhold.
Der skal sættes fokus på:
-

Bevægelsesaktiviteter for målgruppen af borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller
sindslidelse i samarbejde med Parasport Danmark (Dansk Handicapidræt), foreningslivet, sociale
organisationer, de kommunale forvaltninger og andre relevante aktører
Samarbejde mellem Bevæg dig for livet, Parasport Danmark og Dansk Arbejder Idrætsforbund
Hvordan bosteder og specialskoler kan arbejde for at flere bliver en del af aktive fællesskaber.
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TVÆRGÅENDE RAMMEVILKÅR
De tværgående rammevilkår er midler og vilkår, som har indflydelse i forhold til at opnå en stigning i
målgruppernes fysiske aktivitetsniveau og foreningsdeltagelse. Rammevilkårene indtænkes i forhold til alle
målgrupper og indsatser i visionsaftalen. Hvordan, der arbejdes med rammevilkårene, vil blive udarbejdet i
det handleplansgrundlag, som laves for hver målgruppe.
I Bevæg dig for livet projektet arbejdes med følgende tværgående rammevilkår:

FÆLLESSKAB ER EN FÆLLES SAG
KOMMUNIKATION
BROBYGNING
RUM OG RAMMER
KOMMUNALE INSTITUTIONER

Fællesskab er en fælles sag: Flere borgere skal være en del af et fællesskab. Foreningsfællesskaber og
aktive selvorganiserede fællesskaber. Fællesskaber for alle aldersgrupper. For fællesskab er en fælles sag.
Hvad enten vi er få eller mange, har vi et ansvar for at få dem med, som endnu ikke har fundet ud af, hvor
de hører til. Vi er fælles om at få alle med. Sammen kan vi styrke fællesskabet på tværs af Køge Kommune.
Med et mål om at endnu flere skal blive en del af et aktivt fællesskab, skal foreningerne og andre aktive
fællesskaber støttes, hvor de er udfordrede.
Der skal sættes fokus på at:
-

Arbejde struktureret med foreningsudvikling på flere niveauer i foreningerne (leder og træner)
Arbejde systematisk med vidensdeling og erfaringsudveksling mellem foreningerne i samarbejde
med aftalens samarbejdspartnere
Arbejde målrettet med, at foreningernes frivillige, trænere, instruktører og ledere har
kompetencerne til at arbejde med nye og eksisterende målgrupper, herunder hvordan der skabes
endnu mere åbne og attraktive foreningsmiljøer for nye medlemmer
Understøtte foreningerne med initiativer, der arbejder for at øge motivationen, trivslen og
foreningstilknytningen blandt medlemmer og forældre
Understøtte udvikling af de kompetencer, foreninger efterspørger
Synliggøre overskuelige tilskuds- og puljemuligheder til foreningerne
Understøtte foreninger i at mobilisere flere frivillige
Arbejde systematisk for at opsøge, understøtte og formidle de selvorganiserede fællesskaber, der
kan bidrage til flere aktive fællesskaber.
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Kommunikation: Aftalens samarbejdspartnere ønsker at fremhæve og promovere Køge Kommunes
allerede stærke foreningsliv og andre fællesskaber samt de fantastiske uderum som skove, stier, strande til
alle borgere, både nye borgere og borgere, der har boet i kommunen i mange år. Derfor skal de sjove
historier, skæve vinkler og værdien af at dyrke idræt og motion formidles og fortælles på relevante
platforme. Det skal være let for alle at finde ud af, hvilke muligheder der er, hvor de er, og hvordan man
kommer i gang.
Der skal fokuseres på:
-

Udarbejdelse af kommunikationsstrategi, herunder systematisk fokus på kommunikation til
borgerne og tilflyttere
At udpege unge ambassadører/influensers, som kan fortælle de gode historier
Systematisere vidensdeling om, hvor der er aktive fællesskaber tilgængelig for flere
fagprofessionelle.
Systematisere vidensdeling om værdien af aktive fællesskaber i samarbejde med kommunale
institutioner
Undersøge, om der kan oprettes en eller flere relevante digitale platforme, som synliggør
bevægelsesmuligheder og fællesskaber.

Konkret aftale om samarbejdspartnernes rolle og ansvar i forbindelse med ekstern kommunikation findes
som bilag 3 på side 16.
Brobygning: I aftaleperioden arbejdes der for en fortsat udvikling af samarbejdet mellem såvel de
forebyggende som de rehabiliterende indsatser og de dele af foreningslivet, der kan bidrage til at styrke
sundheden og livskvaliteten i kommunen. Brobygningen bygger på en konkret aftale, hvor begge parter i
aftalen kan se en gevinst af samarbejdet og et incitament til at indgå i samarbejdet.
Der skal sættes fokus på at:
-

-

Fastholde og udvikle brobygningsindsatser mellem DIF, DGI, foreningslivet og andre relevante
samarbejdspartnere
Fastholde og udvikle borgerrettet forebyggelse og behandling i Køge Kommune. Flere af disse
indsatser har fysisk aktivitet som omdrejningspunkt, og de suppleres ved fx at bygge bro til
foreningstilbud
Undersøge muligheder for samarbejde mellem foreninger og beskæftigelsesområdet.

Rum og rammer: Rum og rammer ude og inde, haller, stier, skov og strand er arenaer, hvor borgerne kan
være aktive sammen i foreningsfællesskaber og andre former for aktive fællesskaber. Det er væsentligt at
nå hele vejen rundt i kommunen og skabe de bedst mulige rammer for bevægelse ved hjælp af stier og
cykelstier, indretning af eksisterende og kommende byrum samt af blå og grønne områder. Fra
undersøgelser ved vi, at voksne generelt bruger naturen mest til deres motion og bevægelse, hvor børns
idrætsdeltagelse i højere grad sker i idrætsfaciliteter som haller, på fodboldbaner og andre etablerede
faciliteter.
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Der skal fokuseres på:
-

At understøtte realiseringen af idræts-, fritids- og kulturplanen i Køge Nord og Den Maritime Halvø
At udarbejde forslag til de bedste muligheder og fysiske rammer for bevægelser, herunder stier,
cykelstier, byrum, landsbyer, grønne områder mv.
Udvikling af indsatser i uderummet, som følger Naturstrategiens intentioner
At arbejde for mere fleksibel udnyttelse af rum og rammer i samarbejde med foreningslivet
At aftaleparterne går i gensidig dialog om potentiale og muligheden for udarbejdelse af en
facilitetsstrategi.

Kommunale institutioner: I Køge Kommune ønsker vi, at alle børn udvikler deres motoriske kompetencer i
fællesskab i kommunale institutioner som daginstitutioner, folkeskoler, SFO’er og ungdomsskole, ligesom vi
ønsker at leve op til lovkravet om 45 minutters bevægelse og Åben Skole.
Der skal fokuseres på:
-

-

At understøtte og udvikle arbejdet med motorik i dagtilbud og SFO’er i samarbejde
At have fortsat fokus på bevægelse i dagtilbud igennem Leg og Bevægelsesprojektet i samarbejde
med foreningslivet
At afdække status for Åben Skole og herefter udvikle en systematisk organisering af samarbejde
mellem skoler og foreninger
At udvikle et sparrings- og udviklingsforum for bevægelsesvejledere på skolerne i samarbejde med
Skolernes Idrætsråd og idrættens organisationer for at kvalificere 45 minutters bevægelse i løbet af
skoledagen
At udbrede kendskabet til Køge Kommunes foreninger i samarbejde med kommunale institutioner.
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ØKONOMI OG RESSOURCER
Det er en forudsætning for at understøtte de indsatser og mål, der sættes i gang, at de nødvendige
økonomiske og personalemæssige ressourcer prioriteres. I handleplanerne bliver beskrevet, hvordan de
forskellige parter bidrager med ressourcer. Dette gælder såvel DIF og DGI, de forskellige kommunale
forvaltninger samt evt. eksterne parter.
Som visionskommune vil Køge Kommune have fokus på at udvikle og arbejde med bevægelse og
fællesskaber inden for eksisterende økonomi og ressourcer. På flere forvaltningsområder er der relevante
puljer, der kan søges, og som kan sættes i spil. Hertil er der for 2021 afsat en Bevæg dig for livet pulje på
400.000 kr., ligesom der – afhængig af de kommende års budgetforhandlinger – kan blive afsat midler til at
understøtte udvalgte fokusområder og indsatser.
DIF og DGI understøtter aftalen med DIF´s og DGI´s koncepter og produkter samt Bevæg dig for livet
fokusområder. Det betyder, at kommunen bliver tilbudt at deltage i eksisterende og kommende koncepter
og produkter, hvoraf nogle er fuldt finansierede, mens andre kræver medfinansiering. DGI tilfører 250.000
kr. årligt til visionsarbejdet, hvoraf 200.000 kr. allokeres til projektledelse, mens 50.000 kr. går til øvrige
konsulentydelser fra DGI. Køge Kommune tilfører yderligere midler til ansættelse af en projektleder, der
skal arbejde med visionsaftalen i de fem år, den løber. Køge Kommune er ansættelsesmyndighed og
aflønner projektlederen.

ORGANISERING
Projektorganisationen for visionsaftalen ser ud som følger:


Den politisk følgegruppe består af:
Køge Kommune: Borgmester og udvalgsformand for Kultur- og Idrætsudvalget
BDFL: Formand for DGI, næstformand for DIF, formand fra DGI Midt – og Vestsjælland
Gruppen orienteres om status for indsatser i projektet og vurderer behovet for eventuelle
justeringer, så som ændring af strategiske retning eller yderligere økonomiske forhold. Gruppen
godkender de årlige handleplaner. Den politiske følgegruppe er øverste beslutningsorgan i
projektorganiseringen. Den politiske følgegruppe mødes 1 – 2 gange om året og ledes af
borgmesteren. Den politiske følgegruppe understøttes af den administrative styregruppe.



Den administrative styregruppe består af repræsentanter fra Kultur og økonomiforvaltningen ved
Stab og kulturschef og teamchef for kultur og idræt, Velfærdsforvaltningen med chef for
arbejdsmarked og borgerservice og driftsleder af sundhed, træning og rehabilitering, Børne og
uddannelsesforvaltningen med chef for skoleafdelingen og afdelingschef for dagtilbud, Teknik og
miljøforvaltningen med afdelingschef for byg og plan. DGI Midt- og Vestsjælland repræsenteres ved
direktør og BDFL ved kommunekonsulent.



Den politiske arbejdsgruppe består af:
Politikere fra Køge Kommunes politiske fagudvalg
Den politiske arbejdsgruppes opgave er at bidrage til den tværgående politiske forankring af
aftalens projekter i de respektive fagudvalg. Gruppen orienteres om resultater og fremdrift i
projektet og kan bidrage med forslag til indsatser i handleplanen.
Den politiske arbejdsgruppe mødes 2 gange årligt og ledes af formand for Kultur- og
Idrætsudvalget.
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UNDERSKRIFTER:
_______________________________________
Borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke

_______________________________________
Formand for Kultur – og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork

_______________________________________
Formand for DGI, Charlotte Bach Thomassen

_______________________________________
Formand for DIF

_______________________________________
Formand DGI Midt- og Vestsjælland, Bruno Lundgaard Hansen
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Bilag
Bilag 1
Tabel 113 : Demografisk udvikling i Køge Kommune
Ændring
fra 20202026

Borgere pr.
1. januar
Alder

2020

2026

2032

Antal

Ændring
fra 20202032
%

Antal

%

0-2 år

1.936

2.224

2.352

288

15%

416

21%

3-4 år

1.306

1.489

1.662

183

14%

356

27%

602

734

835

132

22%

233

39%

6-15 år

7.245

7.009

7.834

-236

-3%

589

8%

16-17 år

1.607

1.550

1.412

-57

-4%

-195

-12%

18-24 år

4.858

4.840

4.447

-18

0%

-411

-8%

25-39 år

9.764

11.086

11.386

1.322

14%

1.622

17%

40-59 år

17.977

17.358

16.861

-619

-3%

-1.116

-6%

60-79 år

13.028

14.241

15.559

1.213

9%

2.531

19%

2.657

4.155

5.219

1.498

56%

2.562

96%

60.980

64.688

67.566

3.708

6%

6.586

11%

5 år

80+ år
Hovedtotal
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Bilag 2
Tabel 314: Tabel 3 viser foreningsdeltagelsens udvikling i Køge Kommune fra 2015 - 2019

Foreningsdeltagelse, absolutte tal
40.000
35.000
30.247

30.000

29.486

30.463

29.684

29.224

25.000
20.000
15.000
10.000
Køge 2015

Køge 2016

Køge 2017

Køge 2018

Køge 2019

Der er registreret 29.224 medlemmer af foreningerne i 2019. Medlemstallet er faldet med ca. 1.000
medlemmer fra 2015 – 2019.

Bilag 3
EKSTERN KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING
Som visionskommune er Køge Kommune med til at markedsføre ”Bevæg dig for livet”. Kommunen
understøtter bevægelsesvisionen ved at sætte ”Bevæg dig for livet” – logoet på eget
kommunikationsmateriale og øvrige relaterede materialer. Kommunen har oprettet en ”underside”, der
beskriver samarbejdet og visionens hovedsponsorer, Trygfonden og Nordea-fonden. I forbindelse med
møder, konferencer, events, arrangementer med mere, der vedrører de aftalte indsatser, gælder følgende:
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Når Køge Kommune er afsender, sætter kommunen ”Bevæg dig for livet” logoet på materialer
under hensyn til kommunens designguide for ”Bevæg dig for livet” såvel online som offline.
Når Køge Kommune er medafsender, benyttes designskabelon fra Bevæg dig for livet eventuelt
og DIF DGI, TrygFonden og Nordea-fondens logo bruges jf. kommunens og Bevæg dig for livets
designguides.
De lokale idrætsforeninger kan bruge Bevæg dig for livet-mærket ved arrangementer og
aktiviteter relateret til Bevæg dig for livet-samarbejdet. DIF, DGI og Køge Kommune er enige
om at omtale relevante historier og aktiviteter på egne kanaler, primært sociale medier, med
henblik på at løfte deltagerantallet i de forskellige aktiviteter.
Større udmeldinger og strategiske historier: Aftales mellem DIF, DGI og Køge Kommune, og
der vil være minimum to arbejdsdage til input og godkendelse fra alle parter. Den lokale
projektleder har ansvaret for kommunikationen og koordinering mellem parterne.
Mindre lokale historier: Håndteres primært i lokalforeningsregi og kræver ikke
forhåndsorientering af Køge Kommune, DIF eller DGI.

Kilde: Centralt Foreningsregister (CFR) 3. kvartal 2020
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