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Indledning
Med Assens Kommunes Vision 2030 ’Med vilje og Hjerte’ ønsker Assens Kommune, at borgerne
får et godt og sundt liv gennem gode fællesskaber. Assens Kommune sigter mod at forbedre
borgernes mentale og fysiske sundhed, således at borgerne i 2030 oplever den højeste livskvalitet i Region Syddanmark. I den netop vedtagne sundhedspolitik med mottoet ’Fra modvilje til
mod og vilje’ er en række indsatsområder blevet konkretiseret, der skal understøtte Vision 2030.
Indsatserne er målrettet alle aldersgrupper, og skal ses som en forlængelse af de initiativer,
som allerede er igangsat i kommunen.
I forhold til fysisk aktivitet, står Assens Kommune over for nogle sundhedsmæssige udfordringer blandt kommunens borgere. Det ses, at 31,4 % ikke opfylder WHO’s minimumsanbefalinger
for fysisk aktivitet, og der er sket et fald i antallet af borgere, der dyrker moderat eller hård fysisk aktivitet i deres fritid. I perioden 2012-1218 er medlemstallet i kommunens idrætsforeninger faldet fra 18.092 til 16.898 medlemmer. Tallene viser, at kommunens idrætsforeninger overordnet set har godt fat i målgruppen de 0-12 årige, hvor medlemstallet ligger over det nationale
gennemsnit. Derimod ligger medlemstallet i de resterende aldersgrupper noget under det nationale niveau.
For at vende den adfærdsmæssige udvikling inden for fysisk aktivitet hos kommunens borgere
og nå ambitionerne der indgår i Vision 2030, har Assens Kommune fokus på, at forskellige aktører skal løfte opgaven, og nye indsatser skal sættes i gang. Derfor igangsætter Assens Kommune et samarbejde med DGI-Fyn om en ’Bevæg dig for livet’ kommuneaftale, hvor Assens
kommune forpligter sig på at arbejde hen imod ’Bevæg dig for livet’- visionerne om, at 50 % af
befolkningen skal være fysisk aktive i en idrætsforening, og 75% skal være fysisk aktive frem
mod 2025. I Assens Kommune svarer det til, at 20.500 borgere i 2025 skal være medlem af en
idrætsforening og 30.800 skal være fysisk aktive.
I Assens Kommune er ca. 68 % af befolkningen fysisk aktive og ca. 41% er aktive i en idrætsforening1. I denne kommuneaftale arbejdes der med to overordnede målsætningen inden for
den 3 årige projektperiode. Den første målsætning er, at 10% flere borgere skal være fysisk
aktive, hvilket svarer til 2800 borgere. Den anden målsætning er, at 10 % flere borgere skal
være medlem af en idrætsforening, hvilket svarer til 1700 nye medlemmer.
Kommuneaftalen har det overordnede mål at styrke samarbejdet mellem Assens Kommune og
DGI Fyn, for derved at øge effekterne af aftalens indsatser, således at de fælles interesser opnås i henhold til:
 Øget fysisk og mental sundhed for kommunens borgere
 Øget deltagelse i fællesskaber med motions- og idrætsaktiviteter
 En højere livskvalitet hos kommunens borgere
Aftalen er en rammeaftale, med et helhedsorienteret perspektiv, der tilgodeser flere aldersgrupper og en række forskelligartede indsatser, med et særligt fokus på fællesskaber.

1

De 68% er fra rapporten ’Den regionale sundhedsprofil ”Hvordan har du det” (2017), og tallet dækker over borgere fra 16 år og opefter. De 41 %
er beregnet ud fra medlemstal fra CFR, og dækker over alle aldersgrupper.
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Målgrupper
Som et led i udmøntningen af kommunens Vision 2030, Sundhedspolitik og en række andre politikker, har Assens kommune allerede igangsat initiativer, der på forskellig vis skal øge den fysiske og mentale sundhed blandt kommunens borgere. Indsatserne spænder både over mange
forskellige kommunale områder og aldersgrupper. Eksempelvis er der fokus på en bedre udnyttelse af de kommunale naturområder til fysisk aktivitet og fællesskaber. På skoleområdet er der
fokus på at implementere mere motion i løbet af skoledagen, og på dagstilbudsområdet arbejdes der på at få mere grundmotorisk bevægelse ind i de enkelte institutioner. I projektet ”Motion på recept – motion i anerkende fællesskaber’ er målsætningen at øge det fysiske aktivitetsniveau blandt voksne med livsstilssygdomme.
Assens Kommune ønsker med kommuneaftalen ’Bevæg dig for livet’ at igangsætte nogle indsatser, der er målrettet nogle af de målgrupper, som har mentalt og fysisk gavn af et øget aktivitetsniveau, og som bygger ovenpå eller skaber nye muligheder for at ramme flere fra målgruppen. I indsatserne er det vigtigt at fokusere på at fjerne de barrierer, som målgrupperne oplever i forbindelse med at være fysisk aktive. Målgrupperne er i denne aftale inddelt i 3 hovedkategorier, som hver især tænkes yderligere specificeret i delmålgrupper. De her nævnte delmålgrupper skal ses som foreløbige, og kan ændre karakter i projektets opstartsfase, hvor der skal
kortlægges, hvilke målgrupper der skal prioriteres.

Hovedmålgruppe 1: Flere børn i bevægelse
En god og sund start på livet skaber de bedste betingelser for en vedvarende sund adfærd gennem hele livet. Assens kommune har allerede godt fat i de 0-12 årige i forhold til fysisk aktivitet, og især i foreningerne, men kommunen ønsker, at endnu flere i denne aldersgruppe skal
være fysisk aktive, og at dem der allerede er det, fastholdes i deres gode vaner. Derfor vil denne
aftale have fokus på børn i alderen 0-12 år, som er vant til at være fysisk aktive, men af forskellige årsager er blevet inaktive. Derudover ønsker Assens Kommune, at projektet også skal
prioritere målgruppen af sårbare og udsatte børn, der er udpræget inaktive og foreningsuvante.

Hovedmålgruppe 2: Flere unge i fællesskaber
Idrætsforeningerne, både nationalt men også i Assens Kommune, oplever, at de unge, når de
når ca. 13 års alderen, fravælger idrætsforeningslivet. Og på landsplan ses det, at antallet af
idrætsaktive børn og unge fra ca. 13 års alderen er faldende. De unge fravælger idræts- og motionsfællesskaberne til fordel for andre fællesskaber. Assens kommune ønsker at sætte fokus på
denne udvikling, og vil i projektet have fokus på at aktivere den målgruppe af unge, som er vant
til at være fysisk aktive, men er blevet inaktive. Derudover skal projektet også løfte de sårbare
og udsatte unge, der er udpræget inaktive og foreningsuvante.

Hovedmålgruppe 3: Flere aktive voksne og sunde seniorer
På landsplan ses en stigende andel af inaktive voksne. I Assens kommune ligger medlemstallet
af voksne i alle aldersgrupper i idrætsforeningerne under landsgennemsnittet og intet tyder på,
at andre organisationsformer i kommunen har særligt fat i den voksne målgruppe, end hvad er
gældende andre steder i landet. I projektet ønskes det at løfte aktivitetsniveauet for alle voksne aldersgrupper, men med særligt fokus på børnefamilier og aldersgruppen 60+.

Indsatsområder
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Fællesnævneren for størstedelen af de indsatser, som ønskes igangsat i forbindelse med denne
kommuneaftale, er fællesskaber. Vi ved, at fællesskaber styrker både den fysiske og mentale
sundhed, og er udslagsgivende for, at vi holder ved, når udfordringer opstår. Fællesskaberne
kan både være koblet op på foreninger eller andre institutioner, eller have en organisationsform
af en mere selvorganiseret grad.
I det følgende er listet mulige indsatser tilkoblet de 3 hovedmålgrupper. Indsatserne skal ses
som foreløbige, og kan ændres, når grundigere data forelægger. Dog ligger det fast, at indsatserne ’Fritidskort-ordningen’ og konceptet ’Go-Fun’ skal indgå i projektet.

Hovedmålgruppe 1: Flere børn i bevægelse




Fritidskort-ordningen
Foreningsudviklende aktiviteter, der tilpasses de relevante målgrupper
Samarbejde mellem skole- og dagsinstitutionerne og foreningerne

Hovedmålgruppe 2: Flere unge i fællesskaber






Fritidskort-ordningen
Foreningsudviklende aktiviteter, der tilpasses de relevante målgrupper, herunder Go Fun
konceptet.
Etablering af foreningsbaseret aktivitetsmiljøer, der fokuserer på trivsel, øger den unges
robusthed og mindsker oplevelsen af ensomhed.
Samarbejde med ungdomsuddannelserne
Synliggøre allerede eksisterende tilbud på relevante sociale digitale platforme.

Hovedmålgruppe 3: Flere aktive voksne og sunde seniorer





Fritidskort-ordningen
Foreningsudviklende aktiviteter, der tilpasses de relevante målgrupper.
Synliggørelse af allerede eksisterende tilbud.
Videreudvikling af den digitale platform Boblberg, hvor man nemt og hurtigt kan iværksætte mindre og evt. tidsbegrænsede fællesskaber.

Målsætninger
Assens Kommune arbejder ud fra to overordnende målsætningen i kommuneaftalen ’Bevæg dig
for livet’:
1. At 10% flere borgere skal være fysisk aktive, hvilket svarer til en stigning på 2800 borgere.
2. At 10% flere borgere skal være medlem af en idrætsforening, hvilket svarer til 1700 nye
medlemmer.
I projektets opstartsfase fastlægges målene for de enkelte indsatser og målgrupper i specifikke
handleplaner.

Grundlæggende metode
En konkretisering af målgrupper og dertilhørende indsatser ønskes klarlagt i projektets opstartsfase. Assens Kommune ønsker at basere projektet på et større erfarings- og datagrund, end
hvad er tilgængeligt på nuværende tidspunkt, for herigennem at afdække, hvilke indsatsområder der vil give størst værdi og effekt i forhold til projektets målsætninger og visioner - bl.a. vil
tilkøb af bechmarkundersøgelse fra BDFL-kommuneenheden kunne tydeliggøre nogle nulpunktsmålinger i projektets startfase.
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Igennem hele projektperioden vil forskellige aktører i udvalgte lokalområder blive involveret i at
vidensdele og identificere behov og muligheder samt gennemføre de valgte indsatser. Mulige
aktører er listet i det følgende:
 Idrætsforeninger
 Idrætshaller/centre
 Foreninger i fritids- og kulturlivet
 Dagsinstitutioner og skoler
 Kulturinstitutioner
 Ungdomsuddannelserne
 Ungerådet
 Lokale netværk og råd.
 Sociale og frivillige organisationer

Økonomi
Alle indsatserne finansieres inden for den kommunale økonomi. Der vil dog være mulighed for
at søge om midler fra forskellige fonde.
Aftalen er baseret på, at der laves årlige handleplaner i forhold til de prioriterede indsatsområder. Handleplanerne fastlægger rammevilkår, ressourcer og økonomi for de enkelte indsatser. I
handleplanerne er det således beskrevet, hvordan den nødvendige økonomi til den pågældende
indsats finansieres, herunder hvordan de forskellige parter bidrager. Dette gælder såvel DGI
Fyn, de forskellige forvaltningsområder samt eksterne parter.
Den kommunale økonomi sikres gennem bidrag fra såvel budgetterede puljer samt gennem økonomiske prioriteringer. Økonomi til projektledelse af de i aftalen beskrevne indsatser aftales
mellem de lokale parter. Det er aftalt, at finansieringen af et fuldt årsværk i 3 år deles ligeværdigt mellem DGI Fyn og Assens Kommune.
DGI/DIF vil desuden kunne bidrage ved, at der gøres brug af DGI/DIF´s produkter og koncepter, som helt eller delvist er finansieret af de to organisationers tilskud, og som kan bringes i
spil, der hvor de kan være med til at bidrage til målopfyldelsen.

Kommunikation og organisering
Assens kommune og DGI Fyn sikrer hver især, og eventuel sammen, relevant kommunikation
og synlighed omkring samarbejdet. Gældende retningslinjer for organisationernes, herunder
”Bevæg dig for Livet” anvendelse af logo, visuelle udtryk, særlige taglines m.v., skal respekteres.
Der etableres en politisk styregruppe og en administrativ projektgruppe, der sætter retning og
ramme for de i aftalen definerede indsatser, såvel som for nye indsatser der løbende tilføjes og
justeres igennem projektets 3 årige periode, for herigennem at opnå størst effekt af aftalens
målsætninger og visioner.
Politisk styregruppe: Afholder 1 møde årligt
 Formanden for Uddannelse, Børn og Familie
 Næstformand Uddannelse, Børn og Familie
 Formand for folkeoplysningsudvalget
 Næstformand for folkeoplysningsudvalget
 Formand for DGI Fyn
 Næstformand for DGI Fyn
 Plan og Kulturchef, Assens Kommune
 Direktør for DGI Fyn.
 Projektleder, som sekretær
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Administrativ projektgruppe: Afholder 2-4 møder årligt
 Plan og Kulturchef, Assens Kommune
 Direktør for DGI Fyn. (Begge med mulighed for at inddrage relevante sideordnede kollegaer eller medarbejdere i øvrigt)
 Projektleder, som sekretær
 Foreningskonsulent fra DGI Fyn
 Repræsentant for Folkeoplysningsudvalget
 Projektlederen for projektet ”Motion på Recept – motion i anerkendende fællesskaber”

Samarbejde med den Kommunale enhed for DGI og DIF
Den kommunale enhed kan efter nærmere aftale understøtte rammeaftalen. Hvis DGI Fyn og
Assens Kommune er interesseret, kan der tilkøbes en årlig benchmark-undersøgelse, der har til
formål at undersøge udviklingen i borgernes fysiske aktivitetsniveau. Benchmark-undersøgelsen
omfatter årligt udarbejdelse af spørgeskema, udsendelse til 4000 borgere i kommunen samt databehandling og udarbejdelse af rapport. Kommunen skal betale for det, det koster DGI og DIF
at få KMD til at udsende spørgeskemaet, hvilket vil udgøre maximalt 30.000 kr. pr undersøgelse. Udgiften fordeles med 50% til hhv. Assens Kommune og DGI Fyn. DGI og DIF afholder alle
udgifter til behandling og afrapportering. Undersøgelsen udføres hvert år i alle visionskommuner, og det vil således være muligt for kommunen at benchmarke i forhold til disse kommuner.
DGI Fyn vil fungere som formidler til mulige fora for erfarings-/vidensdeling i forhold til nedenstående:
 Vidensdeling mellem ’Bevæg dig for livet’ kommuner. Vidensdelingen omfatter bred formidling af erfaringer fra det arbejde, der tager afsæt i alle de kommuner, der indgår i visionen.
 Viden og data fra årlig netværkskonference for alle ’Bevæg dig for livet’ kommuner.
 Viden og data fra fagspecifikke netværk, herunder inden for arbejdet med faciliteter,
sundhed, skole/institutioner samt integration og socialt udsatte.
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