
Foreningsidrætten taler tydeligt – lytter politikerne? 

Politikerne har ikke taget fritidslivets muligheder for udvikling i Aarhus Kommune alvorligt nok i de seneste 

25 år. Der er mangel på gode idrætsanlæg, og idrætsforeninger har svaret på politikernes egne opfordringer 

med mere end 800 forslag til nye anlæg. Men lytter politikerne? 

Af Jens Bundgaard, formand for Idrætssamvirket Aarhus  

Lad os håbe, at byrådet tager deres egne borgerinddragelsesaktiviteter alvorligt. Aarhusianske 

idrætsforeninger har reageret meget tydeligt på politikernes efterspørgsel efter input, og der er et stort behov 

for flere idrætsfaciliteter. 

Mere foreningsidræt kan føre mange gode ting med sig ud over glæden hos den enkelte deltager. 

Foreningsliv og frivillighed blev i 2016 fremhævet i Danmarkskanon som én af de 10 vigtigste danske 

samfundsværdier. Frivillige folkeoplysende aktiviteter fremmer demokratiforståelse og et aktivt 

medborgerskab hos borgerne, og foreningslivet giver læring om fællesskab, deltagelse, samarbejde, 

selvstændighed, lighed og oplysning. Foreningerne spiller derfor en stor og væsentlig rolle for udviklingen af 

et aktivt civilsamfund og for at fremme mødet mellem mennesker fra forskellige dele af samfundet. 

Det er bare gået lidt galt i Aarhus i de seneste årtier. Eller egentlig er meget jo gået godt, for Aarhus er 

fortsat en lækker og attraktiv by for indbyggere, tilflyttere og gæster, men det er gået galt omkring 

idrætsfaciliteterne. Urbaniseringen (befolkningsvækst og byfortætning) presser helt enkelt forenings- og 

fritidslivet på faciliteter og lokale mødesteder, og det udfordrer den fortsatte udvikling af foreningslivet og 

dermed også civilsamfundet. ”Udsolgte” foreningstilbud med lange ventelister og manglende holdudbud som 

følge af en eklatant facilitetsmangel er udbredte.  

Tallene taler for sig selv 

Sport & Fritidsforvaltningen i Aarhus Kommune udarbejdede i slutningen af 2019 en rapport, hvoraf det med 

henvisning til befolkningsudviklingen fremgår, at det vil kræve opførelse af 22 nye idrætshaller og 32 nye 

boldbaner, hvis facilitetsdækningen til hver borger i 2030 skal holde niveauet fra 2015.  

Idrætssamvirket har i årtier påstået, at det går den forkerte vej, fordi facilitetsdækningen ikke har svaret til 

behovene og interessen, og derfor er 2015-niveauet faktisk slet ikke attraktivt. Det er på ingen måde 

ambitiøst i den forstand, som borgerne og foreningerne udviser appetit på. 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) udgav i 2017 sin seneste kommuneundersøgelse, og heri understreges 

efterslæbet og det akutte i den aktuelle situation i Aarhus. Undersøgelsen beskriver rammer og vilkår for 

idrætsforeningerne i landets kommuner, og Aarhus er overordnet rangeret som nummer 82 af de 93 opgjorte 

kommuner. Isoleret til facilitetsområdet er Aarhus rangeret som nummer 87. På spørgsmålet om ”behovet 

dækkes?”, rangerer Aarhus som nummer 88, og Aarhus har desuden som nummer 93 det allerlaveste årlige 

forbrug på drift/indbygger. I forhold til de seks største bykommuner, som kommunen normalt sammenligner 

sig med, er Aarhus dårligst rangeret på alle de nævnte områder. 

Borgerne taler også tydeligt  

I foråret 2020 tog kommunens politikere og forvaltninger initiativ til en række borgerinddragelsesinitiativer, 

der havde til formål at nuancere og supplere fortællingerne om manglerne og ambitionerne i Aarhus. Det 

skete i forbindelse med budgetlægningen og anlægsplanen.  

Ved et borgermøde for idrætten arrangeret af kulturrådmanden og Idrætssamvirket i starten af marts 2020 

blev det i en helt fyldt rådhushal tydeligt, at facilitetsdækningens mangler og de stærke behov ikke blot findes 

i midtbyen. I forbindelse med borgermødet lanceredes hjemmesiden aarhus-mangler.dk, hvor der er 

indmeldt imponerende 791 forskellige forslag til nye idrætsfaciliteter i hele Aarhus. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Faarhus-mangler.dk%2F&data=04%7C01%7Crasbl%40aarhus.dk%7Ca871c1ffe7a44f2010fd08d9267c96d0%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637583138822455487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1THGUXydglimJjliTz6PrNQ1%2F%2FRQAccFmKWMW8KNdrU%3D&reserved=0


Senere gennemførte Borgmesterens Afdeling en mere generel borgerinddragelse op til anlægskonferencen 

med blandt andet Facebook-events og onlinemøder med udvalgte interessenter. Ligeledes blev der lanceret 

en hjemmeside, sammenomaarhus.dk, hvor der blandt andet blev efterspurgt idéer til fremtidens bygninger, 

byrum og mobilitet. 

Alt sammen gode tiltag, som tydeligt viser, at foreningerne har høje ambitioner, og at vi mangler 

idrætsanlæg. Men har politikerne så lyttet til den borgerinddragelse, de selv har sat i værk? 

Det håber jeg, at de har, for hvorfor skulle man ellers lave borgerinddragelse? Omvendt så sidder jeg med 

en følelse af, at resultaterne udebliver. Vi mangler mod, vilje og økonomi fra politikerne til at give området et 

løft. Kommer der ikke det, kan man frygte, at det er borgerinddragelse for borgerinddragelsens skyld. Det 

kan vi ikke bruge til noget. Kære politikere: Husk at lytte til, hvad borgerne siger, når I spørger dem! 

Idrætten har talt meget tydeligt – nu håber vi bare, at svarene fra politikerne og byrådet snart bliver lige så 

tydelige. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsammenomaarhus.dk%2F&data=04%7C01%7Crasbl%40aarhus.dk%7Ca871c1ffe7a44f2010fd08d9267c96d0%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637583138822455487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JAwaZG60fqxX3ttyiNjjyy08hwlm5r%2BBNJ0C2X8iZIY%3D&reserved=0

