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 abstract 

 

ABSTRACT 
 

Med rapporten ’Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår’ har DIF indsamlet og bearbejdet den hidtidige største 

mængde data om idrætsforeningers vilkår og trivsel samt om kommunernes idrætspolitiske ageren. Rapporten tegner på 

dette grundlag et omfattende og nuanceret billede af foreningslivets tilstand samt det kommunale idrætspolitiske 

område. 

 

Rapportens sigte er at identificere ligheder og forskelle mellem kommunernes idrætspolitiske prioriteringer samt 

analysere og sammenligne idrætsforeningers rammevilkårene på tværs af kommunegrænserne. Dette sker med 

udgangspunkt både i idrætsforeningernes subjektive oplevelser og vurderinger for at sammenligne de kommunale 

rammevilkår, som de lever under. Dertil sker de i en række objektive forhold, hvor kommunernes indsats på det 

idrætspolitiske område blandt andet sammenlignes på baggrund af økonomiske nøgletal. 

 

Samlet set er foreningslivets tilstand samt kommunernes idrætspolitiske ageren blevet undersøgt og sammenlignet på i 

alt 22 forskellige parametre, hvilket betyder, at der er tale om et ganske nuanceret billede. De 22 parametre benyttes til at 

rangere de i alt 93 deltagende kommuner – fra de bedst placerede til de dårligst placerede kommuner. De indsamlede data 

er grupperet i fire hovedområder af betydning for civilsamfundet, nemlig: økonomi, faciliteter, frivillighedsgrad og 

idrætspolitik. 

 

Data er indsamlet dels fra en række offentligt tilgængelige kilder som Danmarks Statistik, Lokale- og Anlægsfonden, DIF’s 

egne medlemstal samt DIF’s frivillighedsundersøgelse fra 2010. Dels fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, 

der er gennemført blandt DIF’s idrætsforeninger. I alt 3.700 foreninger deltog i undersøgelsen, svarende til en 

besvarelsesprocent på 41,9 %.    

 

Analysen viser samlet set, at det er Skive Kommune, efterfulgt af Herning, Holstebro, Nyborg og Herlev Kommuner, der 

placerer sig bedst på tværs alle 22 parametre. Disse kommuner er således i analysen kendetegnet ved at placere sig godt 

på stort set alle de undersøgte parametre. For samtlige kommuners rangeringer i det samlede indeks – se ’Bilag 1: Den 

samlede kommunale rangering’ på s. 64. 

 

Analysen viser også, at næsten samtlige kommuner vil kunne finde parametre, hvor de enten klarer sig godt eller dårligt på 

enkelte parametre. Analysen er dermed med til at tydeliggøre, at kommunerne prioriterer idrætspolitikken forskelligt 

inden for specifikke områder. Det er derfor vigtigt ikke at se de enkelte parametre isoleret, men se de enkelte målinger og 

sammenligninger som en del af det samlede billede. Hvert enkelt parameter er med til at afdække et lille relevant område, 

og samlet set bidrager de til at give et større billede. Analysen er derfor med til at give et nuanceret billede af 

kommunernes idrætspolitiske prioriteringer samt civilsamfundets og foreningslivets tilsande. 

 

Det er DIF’s forventning, at disse mange forskellige parametre og rangeringer medvirker til at styrke det genelle faktuelle 

vidensniveau i kommuner, idrætsråd og foreninger. Rapportens resultater er således oplagte at inddrage i fremtidige 

diskussioner og debatter om idrætsforeningernes rammevilkår i kommunerne. Når kommunerne fremover står foran 

politiske prioriteringsdiskussioner, kan disse rangeringer og sammenligninger være et godt udgangspunkt for de 

idrætspolitiske prioriteringer, der i længden former og skaber idrætten og foreningslivet i Danmark. 

 

Bolden er hermed givet op til en spændende og kvalificeret debat om, hvorledes man kan styrke idrætsforeningernes 

vilkår i kommunerne.  
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1. INDLEDNING – IDRÆTSFORENINGER I DANMARK 
 

Med strukturreformen fra 2007 blev mange kommuner samlet til større enheder. Samtidig fik de overført flere opgaver fra 

nu nedlagte amter. For den kommunale idrætspolitik har strukturreformen blandt andet betydet en professionalisering af 

det arbejde, som kommunernes kultur- og fritidsforvaltninger leverer. Der er således i dag flere ansatte akademikere med 

et højere uddannelsesniveau i landets forvaltninger end tidligere.  

 

For foreningslivet tyder de første forskningsresultater på, at der er tendenser til, at især små foreninger har oplevet en 

forringelse af deres vilkår efter reformen. De små foreninger tilkendegiver således, at de ofte glemmes i den daglige 

kommunale administration. I alt 17 pct. af foreningerne oplevet negative økonomiske konsekvenser som følge af 

kommunalreformen. Også foreninger fra tidligere små kommuner under 10.000 borgere har oplevet forandringer i 

kommuners administrative procedurer som har resulteret i en øget formalisering i driften af fritids- og foreningslivet.  

 

Generelt må også konstatere, at reformen har medført et nyt og forstærket fokus på, hvor grænserne mellem den 

offentlige sektor og civilsamfundets frivillige foreningsliv skal trækkes. Diskussionerne går på hvordan 

samarbejdsrelationerne mellem kommuner og foreninger bedre kan spille sammen. Det er tydeligt, at ønsket om at 

inddrage civilsamfundets frivillige foreningsliv sker i forsøget på at imødegå en række velfærdsstatslige udfordringer, som 

det offentlige system ikke selv synes at kunne løse, er stort. Dette har blandt andet resulteret i, at en række mere eller 

mindre forpligtende samarbejder og partnerskabsaftaler mellem kommuner og nøje udvalgte, frivillige foreninger, har set 

dagens lys.  

 

Dette har også medført, at kommunernes egen idrætspolitik og -strategi i dag har tættere relationer til de fleste 

kommunale forvaltninger (Skole-, Børn-, Teknik-, Social-, Sundhed-, Forebyggelse- osv.). Teoretisk set tales der om et skifte 

i kommunernes centralforvaltning, der kan karakteriseres som en overgang fra et tillidsbaseret, lokalorienteret, 

kollektivistisk, kommunitaristisk lokaldemokrati, til et new public management-demokrati, som i højere grad styres via 

kontaktpolitik, hvor der er fokus på nytteeffekt og kvantificerbare resultatmål.  

 

Denne mere aktive kommunale idrætspolitik har også ført til, at kommunernes ageren er blevet genstand for en række 

undersøgelser og forskningsprojekter. Nogle af disse analyser handler om forskelle mellem kommunerne,  mens andre har 

analyseret kommunernes interne forhold i dybden.  Endelig er der også udarbejdet analyser med henblik på at påvirke 

kommunernes idrætspolitiske dagsorden.  

Dog findes der ikke endnu en analyse, der undersøger kommunernes prioriteringer på forskellige idrætspolitiske områder 

med henblik på at sammenligne rammevilkårene på tværs af kommunegrænser. Som den største videns- og 

interesseorganisation på idrætsområdet ønsker DIF at bidrage med dette for at styrke foreningsidrættens rammevilkår i 

kommunerne. 

 

Alle DIF’s godt 9.000 foreninger er derfor blevet inviteret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse af deres lokale 

rammevilkår. Ligeledes er der indsamlet en række eksisterende data, herunder objektive data fra Danmarks Statistik (DS), 

på kommuneniveau. Samlet set har DIF derfor tilvejebragt et omfattende statistisk materiale omkring de kommunale 

prioriteringer på idrætsområdet. 

 

Undersøgelsen giver mulighed for at se, hvordan de enkelte kommuner prioriterer og rangerer sig i forhold til hinanden, 

samt hvorledes foreningerne oplever deres rammer og vilkår i kommunerne. På den baggrund får foreninger, kommuner 

og andre relevante aktører mulighed for at indgå i tættere samarbejde med henblik på at sikre foreningsidrættens lokale 

eksistens og vilkår. 
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DIF’s analyse af den kommunale idrætspolitik og de lokale vilkår omhandler fire områder af betydning for det lokale 

foreningsliv. De fire områder er: 

 

 Økonomi 

 Frivillighed 

 Idrætsfaciliteter 

 Idrætspolitik 

 

Indenfor hvert af de fire områder er der en række parametre, der samlet set giver en god indikation af, hvordan 

foreningslivet har det og hvordan de enkelte kommuner har prioriteret foreningsidrættens vilkår i de seneste fem år. 

 

 

  
 

I alt er der 22 parametre med i undersøgelsen, hvoraf der er en ligelig fordeling mellem 11 parametre fra eksisterende 

statistiske kilder, og 11 subjektive vurderinger fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor foreninger har vurderet deres vilkår 

og situation samt bedømt deres relation til og tilfredshed med kommunen. 

 

Dette notats opbygning følger de 22 parametre. Det første område, der beskrives og analyseres, er de syv økonomiske 

parametre. Dernæst følger de fire frivillighedsparametre. Siden kommer fire facilitetsparametre og endelig de syv 

idrætspolitiske parametre. Hvert parameter beskrives med en introducerende baggrund, herefter lanceret top ti af 

kommunernes indbyrdes rangering samt en række metodiske forbehold, som skal knyttes til det konkrete parameter. Det 

er i denne sammenhæng vigtigt at fastslå, at der i praksis er en række metodiske svagheder ved de enkelte 

parametermålinger, men at disse søges kompenseret for ved at undersøgelsen mange forskellige parametre dækker 

hinandens svagheder ind.  

 

Hvor de enkelte paramter således ofte kan have svært ved at stå alene og kun afdækker et lille område, vil de andre 

tilstødende parametre supplere og nuancere det samlede billede af en kommunes placering. På den baggrund kan man via 

de 22 forskellige parametre tale om, at der er foretaget grundige punktmålinger på hvorledes foreningslivet klarer sig og 

vurderer deres situation og deres relationer og tilfredshed med kommunen. 

 

 

7 Økonomiske 
parametre 

4 Frivilligheds- 
parametre 

4 Facilitets- 
parametre 

7 
Idrætspolitiske 

parametre 
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1.1 UNDERSØGELSENS FORMÅL 

DIF ønsker med undersøgelsen at skabe et vidensgrundlag for kommunernes prioriteringer og indsatser på 

idrætsområdet. Det er DIF’s hensigt, at undersøgelsen og dens resultater efterfølgende skal facilitere og afstedkomme en 

lokal dialog. Undersøgelsen kan således være med til at identificere områder og indsatser, hvor kommunerne med fordel 

kan prioritere og blive inspireret af kommuner, der har valgt en anden prioritering og strategi.  Det er derfor DIF’s 

forventning, at undersøgelsens resultater vil inspirere og udgøre et omdrejningspunkt i debatten, dialogen og 

prioriteringerne i den kommunale idrætspolitik, med henblik på at styrke foreningernes vilkår.  

 

Med nærværende analyse kan der kastes lys over både objektive faktiske rammevilkår i en kombination med 

foreningernes subjektive oplevelse af deres forhold. Undersøgelsen kan derfor bruges aktivt i forbindelse med den 

forestående kommunale valgkamp. DIF opfordrer på denne baggrund idrætsråd og lokale idrætsforeninger til at tage 

initiativ til at diskutere idrættens udfordringer. Et vigtigt sigte med undersøgelsen er således at styrke dialogen mellem 

idrætsråd/idrætsforeninger og kommuner omkring foreningsidrættens lokale rammevilkår. 

 

Endelig er det vigtigt for DIF at sætte og holde fokus på de kommunale rammevilkår og indgå i debatten om 

idrætsforeningernes vilkår. DIF har med for eksempel frikommuneforsøg og udviklingsprojekter taget initiativ til konkrete 

indsatser for at styrke foreningernes vilkår. Nærværende undersøgelse er med til at styrke den fortsatte debats faktuelle 

grundlag, ved at belyse det lokale foreningslivs generelle vilkår. 

 

1.2 SÅDAN HAR VI GJORT 

”Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår” har analyseret rammevilkårene i samtlige kommuner i Danmark, bortset 

fra fem ø-kommuner: Fanø, Langeland, Læsø, Samsø og Ærø. Disse ø-kommuner er ikke med, da det statistiske grundlag var 

for spinkelt i sammenligning med de andre kommuner. Der er dermed i alt 93 kommuner med i undersøgelsen. 

 

I rangeringen af kommunerne indgår både objektive data fra Danmarks Statistik  (DS), Lokale- og Anlægsfondens 

facilitetsdatabase  (LOA), DIF’s officielle medlemstal   samt eksisterende data fra den omfattende 

’Frivillighedsundersøgelse’ som Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Institut for Idræt og Biomekanik fra Syddansk 

Universitet (SDU) har udarbejdet for DIF.  Disse data kilder danner tilsammen grundlaget for analysens ’11 objektive 

parametre’.  

 

De subjektive data, som udgør rapportens 11 subjektive parametre, stammer alle fra en landsdækkende 

spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i perioden 15. august til 4. september 2013. I alt har præcis 3.700 

foreninger besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en relativt tilfredsstillende besvarelsesprocent på 41,9.  

Spørgeskemaundersøgelsen danner således grundlag for analysens subjektive parametre, som omhandler 

idrætsforeningernes syn på deres egne eksistensvilkår, foreningernes vurderinger af det kommunale serviceniveau samt 

generelle tilfredshedsmålinger på områder, der har betydning for og indflydelse på foreningslivet. På denne måde udgør 

de 11 subjektive målinger en ganske omfattende temperaturmåling på civilsamfundets og foreningslivet tilstand i landets 

kommuner. 

 

På alle de 22 parametre er hver kommunes unikke værdi udregnet. På baggrund af denne værdi er kommunerne 

efterfølgende rangeret fra nr. 1-93, svarende til antallet af kommuner i analysen. Kommunernes samlede placering i 

analysen er beregnet ud fra en summering af kommunernes placering på undersøgelsens 22 parametre. De 22 parametre 

er ikke vægtet og tæller således lige meget i den samlede rangering, hvilket medfører en metode, der er til fordel for de 

kommuner, der klarer sig godt i forhold til gennemsnittet på flertallet af undersøgelsens parametre. 
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I de følgende kapitler gennemgås de 22 parametre. Resultaterne af de enkelte parametre er gengivet i de øverste ti 

placeringer. Hertil oplyses gennemsnitsværdien for samtlige kommuner og værdien af den kommune, der har scores 

lavest, således at læseren kan danne sig et indtryk af de relative forskelle, der er mellem de bedste kommuner i top ti, den 

gennemsnitlige kommune samt den dårligst placerede kommune. 

 

I bilagene kan samtlige kommunernes faktiske værdi, samt den rangering, der følger af denne ses på samtlige 22 

parametre - se 8. Bilagsoversigt på s. 63. I bilagsmaterialet findes endvidere undersøgelsens samlede spørgeskema, der er 

grundlaget for de subjektive data – se Bilag 29: Spørgeskema til DIF-foreninger på s. 92. Bilag med de kommunale 

svarprocenter kan ses i Bilag 28: Svarprocent fordelt på kommuner på s. 91. 
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DE SAMLET SET 

BEDST PLACEREDE 

KOMMUNER PÅ DET 

ØKONOMISKE 

OMRÅDE KLARER 

SIG GODT PÅ 

SAMTLIGE SYV 

PARAMETRE 
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 2. Økonomiske parametre 

 

2. ØKONOMISKE PARAMETRE 
 

I mange kommuner har man stået og står stadig over for store udfordringer for at få økonomien til at hænge sammen. 

Flere kommuner har gennem en årrække været nødsaget til at finde store besparelser, og mange steder er det også gået 

ud over det forvaltningsområde, som idrætten hører under. 

 

Også på klubniveau har idrætsforeningerne mærket den generelle økonomiske afmatning i samfundet.
1 Cirka en tredjedel 

af foreningerne giver udtryk for, at man har været nødsaget til at iværksætte tiltag med henblik på at generere flere 

indtægter til foreningens aktiviteter og virke. Den økonomiske udfordring i samfundet smitter således også af på 

civilsamfundet og på foreningslivet, men der er alligevel betydelige forskelle på hvordan kommunerne og 

idrætsforeningerne klarer sig gennem de økonomiske udfordringer. 

 

På det økonomiske område, som dette kapitel omhandler, er der i alt syv forskellige parametre, der afdækker 

idrætsforeningers økonomiske rammebetingelser. Tre af de syv parametre udgøres af foreningernes subjektive vurdering 

af økonomiske forhold, mens de resterende fire parametre udgøres af statistiske data fra kommunernes regnskaber 

indhentet fra DS.
2
 

 

De indsamlede data fra Danmarks Statistik, der analyseres, omhandler alene kommunernes regnskabstal. Der er kun 

indsamlet data fra den kommunale kontoplans poster vedrørende de kommunale idræts- og fritidsfaciliteter, herunder 

som udgangspunkt også flertallet af de mange idrætsfaciliteter, der ligger på folkeskoler.  Det har desværre ikke været 

muligt at skille de økonomiske udgifter, der vedrører hvornår en skolefacilitet benyttes til foreningsidræt eller til 

idrætsaktiviteter i skoleregi, hvorfor samtlige udgifter er taget med. Der kan tillige være en usikkerhed i tallene, da den 

kommunale regnskabspraksis lokalt kan afvige fra indenrigsministeriets kontoplan. 

 

2.1. KOMMUNENS TILSKUDSORDNINGER 

Folkeoplysningsloven kræver, at kommunerne skal give støtte til aktiviteter for børn og unge, stille lokaler til rådighed 

gratis eller alternativt give tilskud til foreningens egne og lejede lokaler. Folkeoplysningsloven er imidlertid en decentral 

rammestyret lov, hvilket betyder, at der er betydelige forskelle på kommunernes støttekriterier og beløbsstørrelser. Derfor 

er der nogle kommuner, hvor foreningslivet har mere gunstige rammer end i andre kommuner, idet området kan være 

højere eller lavere prioriteret.  

 

For DIF er det afgørende, at det kommunale niveau for økonomisk støtte efter folkeoplysningslovens bestemmelser er et 

resultat af en åben proces, hvor der har været reel brugerinddragelse. Det er selvsagt en fordel, hvis foreningerne er enige 

i de kommunale prioriteringer på dette område, da de dermed bakker op omkring de kommunale tilskudsordninger, hvilket 

i denne måling med stor sandsynlighed vil afspejle sig i en høj placering. 

 

For at afdække disse forhold er idrætsforeningerne blevet bedt om at angive, hvor tilfredse de er med de kommunale 

tilskudsordninger. 

 

Kommunerne er herefter blevet rangeret efter foreningernes samlede tilfredshedsgrad og den kommune, hvor 

idrætsforeningerne i gennemsnit giver udtryk for den største samlede tilfredshedsgrad, er rangeret som nummer 1 i 

nedenstående tabel. 

                                                                                       
1 DIF’s foreningsundersøgelse fra januar 2012, hvor 61 % af foreningerne vurderer, at finanskrisen har påvirket deres forenings virke 

negativt. N= 1.472 foreninger i DIF’s Foreningspanel. 
2 http://www.statistikbanken.dk/REGK31 

http://www.statistikbanken.dk/REGK31
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Tabel 1: Kommunal top 10 – foreningers tilfredshed m. tilskudsordninger 

  Kommune Værdi 

1 Tårnby 1,94 

2 Ishøj 2,00 

3 Gentofte 2,11 

4 Albertslund 2,17 

5 Faxe 2,21 

6 Nyborg 2,28 

7 Kolding 2,34 

8 Herlev 2,39 

9 Aalborg 2,42 

10 Tønder 2,43 

  Landsgennemsnit 2,88 

Sp: Hvordan oplever foreningen de kommunale tilskudsmuligheder på idrætsområdet?  

 

Tabellen viser, at Tårnby Kommune har de i gennemsnit mest tilfredse idrætsforeninger på tværs af alle kommunerne med 

hensyn til de kommunale tilskudsordninger. Herefter kommer kommunerne i Ishøj og Gentofte. Dette parameter indikerer 

således, at det er i de ovennævnte kommuner, hvor idrætsforeningerne samlet set finder implementeringen og 

udmøntningen af Folkeoplysningslovens bestemmelser for mest tilfredsstillende. For samtlige kommuners rangering på 

dette parameter se ’Bilag 2: Foreningernes gennemsnitlige vurdering af kommunernes tilskudsordning’ på s. 65. 

 

Spørgeteknisk er idrætsforeningerne er blevet bedt om at angive deres tilfredshed på en skala fra 1-5, hvor værdien 1 

svarer til ’meget tilfredsstillende’, værdien 2 svarer til ’tilfredsstillende’, værdien 3 svarer til midterkategorien ’hverken 

eller’, 4 svarer til ’utilfredsstillende’, mens værdien 5 svarer til ’meget utilfredsstillende’. Gennemsnitsværdien af disse 

værdier fra 1 – 5 således 3 – og ikke 2,5, da nulværdierne er udeladt. Foreninger der ikke modtager tilskud fra kommunen 

indgår ikke i beregningerne. 

 

I Tårnby Kommune ligger idrætsforeningernes sammenlagte gennemsnitlige tilfredshed på værdien 1,94, hvilket ligger 

meget tæt på svarkategorien ’tilfreds’. Set i sammenligning hertil er den laveste kommunale tilfredshedsgrad helt nede på 

3,67, hvilket ligger tæt på svarkategorien ’utilfreds’. På landsplan er værdien af den gennemsnitlige tilfredshedsgrad på 

2,88 – altså en værdi, der ligger på den rigtige side af tilfredshedsskalaens svarkategori ’hverken eller’, svarende til en 

værdi på 3.  

 

Det er vigtigt at understrege, at foreningerne ikke forholder sig direkte til det faktiske beløb i kroner og ører, som de 

modtager i kommunal støtte. Foreningerne har alene svaret på, om de er tilfredse med de kommunale tilskudsordninger 

eller ej. Der kan således være kommuner, hvor den samlede økonomiske ramme og det konkrete beløb, som stilles til 

rådighed pr. forening, er væsentlig højere end i andre kommuner, men hvor foreningernes svarfordeling alligevel ikke 

afspejles en højere samlet tilfredshedsgrad. Derfor skal foreningernes vurderinger betragtes som en relativ 

tilfredshedsgrad set fra foreningernes perspektiv. 
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2.2 DEN ØKONOMISKE PRIORITERING AF IDRÆT I KOMMUNEN 

De fleste folkevalgte politikere er, på tværs af politiske tilhørsforhold, ofte enige om at hylde det frivillige foreningsliv ved 

festlige lejligheder. I forlængelse af ovenstående parameter er kommunens samlede økonomiske prioritering af 

idrætsområdet derfor et centralt område, som kan bruges til at vurdere, om de flotte ord og hensigtserklæringer også i 

praksis har udmøntet sig i en styrkelse af de økonomiske rammevilkår for foreningslivet. 

 

De senere år har flere kommuner tillige ’brandet’ sig på at være særlige idrætsvenlige kommuner, hvilket bl.a. ses ved at 

Team Danmark har samarbejde med 18 Elitekommuner mens Nordea Fonden og Kulturministeriet i 2009 udpegede 7 

breddeidrætskommuner, og i skrivende stund har 36 kommunale ansøgninger liggende til at blive breddeidrætskommune i 

2014-2017. Konkret ses tendensen også ved, at kommuner sponsorerer det lokale hold i divisionerne, hvad enten det er 

fodbold, håndbold, basketball, badminton el.lign. Til gengæld for den økonomiske støtte forventer kommunerne en 

profilering, der er med til at styrke kommunens befolkningsgrundlag, den lokale identiet og stolthed samt kommunens 

tiltrækningskræft over for erhvervsvirksomheder.
3
 

 

I denne sammenhæng er det afgørende, at kommunen understøtter foreningslivet og etablerer nogle generelle 

økonomiske rammer, der giver foreningerne mulighed for at virke og udvikle sig. På denne baggrund er idrætsforeningerne 

blevet bedt om at vurdere i hvilken grad de oplever, at idrætsområdet er økonomisk prioriteret i deres lokale kommune. 

Kommunerne er således rangeret efter i foreningernes oplevelse heraf. Resultatet af denne vurdering kan ses i 

nedenstående tabel 2. 

 

Tabel 2: Kommunal top 10 – Kommunernes økonomiske prioritering af idræt 

  Kommune Værdi 

1 Ishøj 1,58 

2 Gentofte 2,08 

3 Herlev 2,11 

4 Skive 2,19 

5 Tårnby 2,20 

6 Herning 2,29 

7 Aalborg 2,38 

8 Viborg 2,48 

9 Hvidovre 2,52 

10 Furesø 2,54 

  Landsgennemsnit 3,29 

Sp: Hvor enig eller uenig er foreningen i følgende udsagn: Idrætsområdet bliver 

prioriteret økonomisk højt i vores kommune? 

 

Tabel 2 viser, at det i direkte sammenligning med andre kommuner er foreningerne i Ishøj Kommune, der samlet set opnår 

den bedste vurdering af kommunens økonomiske prioritering af idrætsområdet. Ishøj er efterfulgt af Gentofte og Herlev 

kommuner. Det er altså i de ovenstående kommuner, at foreninger er mest tilfredse med kommunens prioriteringer af 

idrætsområdet. 

 

Spørgeteknisk er foreningerne på den samme skala fra 1-5 blevet bedt om at vurdere, hvor enige eller uenige de er i 

udsagnet om, at ’idrætsområdet bliver prioriteret økonomisk højt i vores kommune. I Ishøj er værdien af foreningernes 

                                                                                       
3 Se til illustration af tendensen fx Thisted Kommunes støtte til Thy/Mors Håndbold: http://tinyurl.com/ofnlkrm.  

Endvidere Hørsholm Kommunes indsats for at brande kommunen som attraktiv og spændende: http://tinyurl.com/pqrxtrz 

http://tinyurl.com/ofnlkrm
http://tinyurl.com/pqrxtrz
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gennemsnitlige vurdering på 1,58 – altså næsten midt imellem svarkategorierne ’meget enig’ og ’enig’ i udsagnet. 

Kommunen med den laveste vurdering har til sammenligning en samlet gennemsnitsværdi på kun 4,33. På landsplan er den 

gennemsnitlige vurdering på 3,29. For samtlige kommuners rangering på dette parameter se ’Bilag 3: Foreningernes 

gennemsnitlige vurdering af idrættens økonomiske prioritering’ på s. 66. 

 

Det er vigtigt at understrege, at ovenstående rangering er baseret på foreningernes subjektive vurderinger af 

kommunernes økonomiske prioritering af foreningsidrætten. De frivillige foreningsledere har givet deres umiddelbare 

vurdering af, om de er enige eller uenige i udsagnet om at ’Idrætsområdet bliver prioriteret økonomisk højt i vores 

kommune’. Som i andre politiske forhold kan der derfor være forskel på den objektive virkelighed og den oplevede 

virkelighed. Den oplevede virkelighed som foreningerne giver udtryk for i ovenstående er dog et faktum der er ikke lader 

sig ignorere, og for nogen kommuner er det også udtryk for en reel forskel.  

 

Kommuner der klarer sig mindre godt på dette parameter, kan forbedre sig, ved i tæt dialog med foreningslivet, at finde 

samarbejdsmuligheder mellem idrætten og andre forvaltningsområder. Det drejer sig fx. om at samarbejde på tværs af 

forvaltninger, så de områder hvor idrætten oplagt har nogle muligheder for at bidrage til et partnerskab eller 

opgaveløsningen kommer bedre i spil. Der ved kan der indirekte tilføres mere økonomi til idrætsområdet, og derved 

grundlaget for at foreningerne vurderer at idrætsområdet er økonomisk prioriteret i kommunen. 

 

2.3 FORENINGERNES ØKONOMISKE FORHOLD 

Det er vigtigt for foreningerne, at de økonomiske forhold og den daglige drift løber rundt, så de kan koncentrere sig om at 

tilbyde medlemmerne den idrætsaktivitet, de brænder for. I den forbindelse spiller det økonomiske tilskud fra kommunen, 

som foreningerne bl.a. er berettiget til gennem Folkeoplysningsloven, en vigtig rolle. Forsimplet betragtet har en 

idrætsforening tre økonomiske hovedkilder, der medvirker til at sikre foreningens økonomiske fundament og indtægter. 

For det første sker det fra brugerbetaling fra medlemmerne, primært via kontingenter, for det andet gennem sponsorater 

primært fra det private erhvervsliv og for det tredje gennem de kommunale tilskudsordninger.  

 

Der er stor forskel på, hvor meget det kommunale tilskud betyder for foreningens økonomiske forhold. Nogle foreninger 

fungerer stort set uafhængigt heraf, mens andre er dybt afhængige. Årsagen hertil skyldes forholdet mellem 

aldersgrupper, som skiller voksne fra børn/unge i Folkeoplysningsloven, hvor grænsen går ved det fyldte 25 år. Loven 

indeholder således bestemmelser, der pålægger kommunen at yde tilskud til børnene og de unges aktiviteter. For 

foreninger med store børne- og ungdomsafdelinger betyder det, at kommunens økonomiske tilskud typisk spiller en 

afgørende rolle for foreningernes økonomiske fundament. Samtidig er der også forskel mellem kommunerne på den 

nominelle kommunale støtte i kroner og ører i, da Folkeoplysningsloven er en rammelovgivning med minimumsstandarder.  

 

Det skal dog understreges, at foreningerne som udgangspunkt selv har ansvaret for, at deres økonomiske forhold er i 

orden. Det er ikke en kommunal kerneopgave at sikre rentabel drift af en idrætsforening. Men idrætsforeningernes 

økonomiske situation er dog også et generelt pejlemærke for i hvilken grad den kommunale tilskudsmodel medvirker til at 

understøtte foreningslivets samlede økonomiske forhold. Idrætsforeningerne er derfor blevet bedt om at vurdere i hvilken 

grad deres økonomiske situation og forhold er en udfordring eller ej.  

 

Kommunerne er herefter rangeret efter den score, som de har opnået. Resultatet af dette parameter kan ses af 

nedenstående tabel. 
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Tabel 3: Kommunal top 10 – foreningernes økonomiske forhold 

  Kommune Værdi 

1 Albertslund  3,00 

1 Ishøj 3,00 

3 Brøndby 3,03 

4 Faxe 3,06 

5 København 3,08 

6 Assens 3,08 

7 Dragør 3,08 

8 Gladsaxe 3,10 

9 Frederikssund 3,10 

10 Syddjurs 3,11 

  Landsgennemsnit 3,21 

Sp 1: Hvordan mener du, at udviklingen i arbejdsopgaver har været på følgende områder 

gennem de sidste fire år? - Få foreningens økonomi til at hænge sammen? 

Sp 2: Nedenfor er oplistet en række udsagn. Vurder hvor enig eller uenig du er i de enkelte 

udsagn: - Foreningens økonomi er dårlig 

 

Tabel 3 viser, at det er foreningerne i Albertslund og Ishøj kommuner, der oplever de, relativt set, mindste problemer med at 

få foreningens økonomiske forhold til at hænge sammen. I begge kommuner giver foreningerne den samme samlede 

vurdering på 3,0 – svarende til midterkategorien på fempunktsskalaen, hvor 1 er udtryk for, at foreningens økonomi er 

meget god, mens værdien 5 er udtryk for, at situationen er meget dårlig. 

 

Den laveste kommunale score er på 3,36. For samtlige foreninger i alle kommuner er gennemsnittet på 3,21. Det er dermed 

et parameter, hvor der ikke er ret stor spredning blandt foreningerne, hvilket hænger sammen med, at kommunernes 

samlede score er baseret på to spørgsmål, og dermed to gennemsnit. Rent metodisk vil der derfor alt andet lige være 

lavere spredning, når et parameter består af flere forskellige gennemsnit. For samtlige kommuners rangering på dette 

parameter se ’Bilag 4: Foreningernes gennemsnitlige vurdering af deres økonomiske forhold’ på s. 67. 

 

Hvis en kommune ønsker at fremme et levende og rigt foreningsliv i kommunen, kan kommunen selvsagt understøtte og 

opprioritere foreningernes økonomiske forhold i implementeringen af Folkeoplysningslovens bestemmelser. Det må, alt 

andet lige, forventes, at de kommuner, der har den mest gavmilde udmøntning af loven, også er de kommuner, hvor 

foreningerne har de bedste forudsætninger for at få deres aktiviteter til at hænge sammen. Selv om foreningerne har 

andre muligheder for at sikre deres indtægter, er det kommunale tilskud i især børnetunge foreninger så afgørende, at det 

afspejler sig direkte i foreningens økonomiske drift og deres aktivitetsniveau. 
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2.4 KOMMUNERNES UDGIFTER TIL DRIFT AF FRITIDSOMRÅDET PR. INDBYGGER 

Kommunernes faktiske objektive udgifter til idrætsområdet fremgår af de kommunale regnskaber hos Danmarks 

Statistik.
4
 En klassisk måde at opgøre kommunens udgiftsniveau på er ved at forholde den samlede udgift til antallet af 

indbyggere. Derved får man et mål for, hvor store udgifter kommunerne har på et givent område i forhold til, hvor mange 

indbyggere kommunen har. Dette mål siger derfor noget om det nominelle beløb, som kommunerne prioriterer til området. 

I første omgang fokuseres der på kommunens udgifter til drift af fritidsområdet pr. indbygger. Driften af anlæg er nogle 

gange en overset udgift, da omverden og medier hellere vil fokusere på hvilke nye anlæg, der etableres.  

 

Kommunernes udgifter til drift af fritidsområdet pr. indbygger udtrykt i kroner og ører er udtryk for hvilket relativt niveau 

kommunen har for driften af deres idrætsfaciliteter. For at undgå den situation, at nedenstående rangering blot er udtryk 

for et enkelt års store udsving, er der beregnet et økonomisk gennemsnit for den årlige driftsudgift over en periode fra 

2008 - 2012. Resultatet af disse beregninger kan ses i nedenstående kommunale rangering. 

 

Tabel 4: Kommunal top 10 - driftsudgifter til fritidsområdet pr. indbygger 

  Kommune Værdi 

1 Albertslund 1.225,13 kr. 

2 Herlev 1.185,69 kr. 

3 Ishøj 1.127,01 kr.  

4 Furesø 1.081,95 kr.  

5 Tårnby 1.070,36 kr.  

6 Rødovre 1.069,27 kr. 

7 Glostrup 1.036,93 kr.  

8 Allerød 1.017,08 kr.  

9 Lyngby-Taarbæk 968,15 kr. 

10 Hvidovre 917,46 kr. 

  Landsgennemsnit 632,56 kr. 

 

 

Tabel 4 viser, at det er de storkøbenhavnske kommuner, der har de højeste driftsudgifter til fritidsområdet pr. indbygger. I 

Albertslund, som ligger nr. 1 i rangeringen, er der i gennemsnit over de sidste fem regnskabsår brugt 1.225 kr. pr indbygger 

til drift af anlæg. I modsætning hertil finder man det laveste kommunale niveau på kun 297 kr. pr indbygger. 

Gennemsnitsbeløbet for samtlige kommuner er på 633 kr. pr indbygger. For samtlige kommuners rangering på dette 

parameter se ’Bilag 5: Kommunernes udgifter til drift af fritidsområdet pr. indbygger’ på s. 68. 

 

Denne rangering afslører, at det særligt er kommunerne i Region Hovedstaden, der ligger højt på dette parameter. Således 

er der i den samlede oversigt over kommunernes placering hele 20 kommuner fra Region Hovedstaden i den bedste 

tredjedel, mens der i den dårligste tredjedel kun er to kommuner fra Region Hovedstaden. 

 

Omvendt er der 24 kommuner, som ligger vest for Storebælt, der samlet set rangerer i den dårligste tredjedel. Blot syv 

kommuner i den bedste tredjedel ligger vest for Storebælt. Rangeringen er på denne måde også udtryk for, at det i Region 

                                                                                       
4 I dette parameter og de følgende tre, er data indsamlet fra www.statistikbanken.dk/REGK31 

http://www.statistikbanken.dk/REGK31
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Hovedstaden i højere grad betragtes som en kommunal opgave at drifte anlæg, mens det vest for Storebælt er mere 

normalt at have selvejende faciliteterne. 

 

Udgiftsniveauet til drift af fritidsområdet afhænger selvsagt af hvilke faciliteter kommunen har driftsansvaret for. De 

kommuner, der har høje driftsudgifter, har således typisk nogle faciliteter, der er relativt dyre i drift. Eksempelvis er 

driftsansvaret for en lystbådehavn, en ishal eller et stort superligastadion selvsagt væsentligt dyrere end en gymnastiksal 

og et billardlokale. Ovenstående rangering tager ikke højde for hvilke konkrete typer af idrætsfaciliteter, der er tale om i de 

enkelte kommuner. Rangeringen er alene et økonomisk parameter, der indikerer kommunens relative udgiftsniveau til drift 

af fritidsområdet pr. indbygger. 

 

Forskellen på, om kommunerne står for driften af idrætsfaciliteterne eller de er selvejende, bliver delvis kompenseret af, at 

kommuner med mange selvejende faciliteter har tilsvarende højere udgifter til lokaletilskud. Efter Folkeoplysningslovens 

bestemmelser skal en kommune således yde lokaletilskud til foreninger i egne lokaler for så vidt angår aktiviteter for børn 

og unge under 25 år. I en kommune med mange selvejende faciliteter vil lokaletilskudsudgifterne således være relativt 

højere end i en kommune med mange kommunalt driftede idrætsanlæg. 

 

Lokaletilskuddene efter Folkeoplysningslovens er dog kun minimum 65 % af udgiften der vedrører aktiviteter for børn og 

unge under 25 år, hvorimod det kommunalt driftede idrætsanlæg pr. definition er en 100 % udgift for kommunen. Der 

findes derfor ikke et helt entydigt svar på, om det er godt for foreningslivet, at kommunen har høje driftsudgifter til 

fritidsområdet pr. indbygger, eller kommunen har mange selvejende faciliteter. 

 

Som udgangspunkt er det dog vurderet, at idrætsforeningerne er sat i verden for at tilbyde en fritidsaktivitet, og der, hvor 

de opnår de bedste rammer til det formål, er ved et kommunalt drevet idrætsanlæg. Derved kan foreningen koncentrere 

sig om dens kerneaktivitet og ikke bekymre sig om vedligehold, rengøring o. lign. Den ovenstående rangering er derfor 

lavet med udgangspunkt i, at foreningslivet generelt set er bedst tjent med, at kommunen afholder udgifterne til drift af 

idrætsanlæg. 

 

Der er i tæt forbindelse hertil i et senere afsnit en opgørelse over kommunens faktiske facilitetsdækning. Det viser sig dog, 

at facilitetsdækningen ikke har den store sammenhæng med kommunernes ovenstående rangering, da det udelukkende 

er Allerød, der har en top 10 placering på facilitetsindekset som også genfindes i ovenstående rangering. En kommune med 

høje udgifter til drift af fritidsområdet pr. indbygger (se ovenstående tabel 4) har dermed ikke nødvendigvis de fleste 

faciliteter og idrætskvadratmeter pr. indbygger (se tabel 12). 

 

2.5 KOMMUNERNES UDGIFTER TIL IDRÆTSANLÆG PR. INDBYGGER 

Ud fra samme argumentation som i rangeringen ovenfor er det også relevant at analysere kommunens anlægsudgifter til 

idrætsanlæg pr. indbygger. Dette parameter bruges således til at vurdere det nominelle omfang af kommunens 

anlægsinvesteringer i kroner og ører. For at undgå, at enkelte store årlige udsving får for stor indflydelse på rangeringen, 

er der beregnet gennemsnit for den årlige anlægsudgift over perioden 2008 - 2012. Også her er beløbet opgjort pr. 

indbygger. 

 

Rangeringen på dette parameter kan ses af nedenstående tabel. 
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Tabel 5: Kommunal top 10 - anlægsudgifter til idrætsanlæg pr. indbygger  

  Kommune Værdi 

1 Brøndby 990,53 kr. 

2 Herlev 975,20 kr. 

3 Gentofte 783,36 kr. 

4 Allerød 662,08 kr. 

5 Stevns 624,97 kr. 

6 Hørsholm 624,71 kr. 

7 Tårnby 534,81 kr.  

8 Herning 524,37 kr. 

9 Greve 501,64 kr. 

10 Esbjerg 474,34 kr. 

  Landsgennemsnit 207,96 kr. 

 

Tabel 5 viser, at det er Brøndby Kommune, der i årene 2008-2012 har haft den højeste udgift i kroner og ører til 

idrætsanlæg pr. indbygger. Herefter kommer Herlev og Gentofte kommuner. I gennemsnit er årligt i Brøndby over disse 

regnskabsår brugt 991 kr. pr. indbygger. Det laveste kommunale niveau er på – 6,3 kr. pr. indbygger,
5

 mens 

landsgennemsnittet samlet set er på 208 kr. pr. indbygger. For samtlige kommuners rangering på dette parameter se ’Bilag 

6: Kommunernes udgifter til idrætsanlæg pr. indbygger’ på s. 69. 

 

Ovenstående rangering afslører, at der er store forskel på kommunernes anlægsudgifter pr. indbygger. Som tilfældet var 

ved forrige parameter er der også her en overvægt af kommuner i Region Hovedstaden i den bedre halvdel. Til trods for at 

der arbejdes med gennemsnitsudgifter over en femårig periode, er det højst sandsynligt enkeltstående anlægsudgifter i 

de ovenstående kommuner, der ligger til grund for kommunerne rangering. Nogle anlæg er simpelthen så dyre at etablere, 

at der til trods for en gennemsnitsanskuelse på udgiftsniveauet over en årrække er nogle ekstraordinære store udgifter, 

som spiller en afgørende rolle på dette parameter. 

 

Det er også vigtigt at fastholde, at rangeringen udelukkende er et økonomisk parameter, der afslører udgiftsniveauet pr. 

indbygger. Rangeringen fortæller ikke direkte hvilke faciliteter, der er tale om, herunder om der er tale om prestigefyldte 

opvisningsfaciliteter eller faciliteter, som alle motionisterne også har adgang til. En kommune, der har investeret i et stort 

superligastadion, vil således få en langt bedre rangering i denne opgørelse end de kommuner, der har investeret i 10 nye 

kunstgræsbaner og en opgradering af tre ældre idrætshaller til en samlet værdi af 30 millioner kroner.  Dette til trods for, 

at det sidstnævnte tænkte eksempel kommer væsentlig flere aktive idrætsudøvere til gavn. 

 

Samlet set viser rangeringen, at foreningslivet i en række kommuner på dette anlægsparameter har haft ringere vilkår i de 

seneste år en andre. Det betyder, at det i nogle kommuner muligvis er svært at skabe kvalitet og bredde i idrætstilbuddene 

og, såfremt denne udvikling fortsætter, i sidste ende også, at færre af kommunens borgere bliver idrætsaktive i 

                                                                                       
5 At en kommune i gennemsnit over en årrække kan have negative gennemsnitlige anlægsudgifter kan enten forklares med henvisning til 

salg af større tidligere kommunale ejede idrætsfaciliteter, økonomiske støtte til faciliteter eller udbetalte forsikringspenge. Den primære 

forklaring skal dog findes i, at en række kommuner efter kommunalreformen har solgt et eller flere større idrætsanlæg til private 

investorer, der herefter lejer faciliteten ud. Disse salg af kommunale faciliteter sker derfor oftest som rationaliseringseffekter af 

strukturreformen, hvor en kommune er endt op med for mange idrætsfaciliteter af samme slags og som ikke ville blive udnyttet godt nok. 

Andre forklaringer af mere regnskabsmæssig karakter er, at enkelte kommuner har ændret konteringspraksis eller opgjort udgifter til 

idrætsfaciliteter uensartet i den periode, der undersøges. 
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foreningsidrætten. Parameteret er derfor et relevant billede af, hvorvidt kommunen har prioriteret at opføre tidssvarende 

idrætsfaciliteter i de seneste og dermed sikret idrætsforeningerne gode fysiske rammer at udøve deres aktiviteter i.  

 

2.6 GENNEMSNITLIGE ANDEL AF DRIFTSUDGIFTER TIL FRITIDSOMRÅDET 

Et væsentligt forhold, som de foregående parametre ikke forholder sig til, er den gennemsnitlige årlige procentvise 

udvikling af idrættens andel af kommunens totale driftsudgifter. En kommune kan således godt have et højt nominelt 

niveau for drift og anlæg pr. indbygger, men samtidig have skåret kraftigt ned på området.  

 

Derfor skal der i det følgende analyseres på, om de økonomiske prioriteringer i de senere år har været til fordel for 

idrætsområdet. Dette parameter analyserer derfor kommunernes driftsudgifter til fritidsområdet i forhold til kommunens 

samlede driftsudgifter. Derved kan man identificere de konkrete prioriteringer, som mange kommuner har været nødsaget 

til grundet de økonomiske udfordringer. Det er således relevant at vurdere, om de kommunale driftsudgifter til 

fritidsområdet gennemsnitligt er blevet relativt større eller mindre i forhold til det samlede kommunale driftsbudget i 

regnskabsårene 2007-2012. Denne analyse klarlægger derfor, om kommunen i en svær økonomisk tid har valgt at ’frede’ 

driften af fritidsområdet eller, om de har skåret ned på udgifterne i forhold til de øvrige driftsudgifter.    

 

For idrætsforeningerne er det afgørende, at de kommunale driftsudgifter til fritidsområdet er fulgt med udviklingen i de 

samlede kommunale driftsudgifter. Det er således ikke hensigtsmæssigt for foreningslivet, hvis de kommunale 

driftsudgifter er faldende, da det alt andet lige giver dårligere facilitetsmæssige udfoldelses- og udviklingsmuligheder for 

foreningerne. Kommunerne er derfor rangeret efter, hvordan den gennemsnitlige procentvise andel af driftsudgifterne til 

fritidsområdet har udviklet sig gennem de seneste fem år. 

 

Tabel 6: Kommunal top 10 - driftsudgifter til fritidsområdet ift. samlede driftsudgifter 

  Kommune Værdi 

1 Morsø 8,78 % 

2 Skanderborg 6,01 % 

3 Herning 5,80 % 

4 Lolland 3,92 % 

5 Thisted 3,83 % 

6 København 3,80 % 

7 Slagelse 3,25 % 

8 Rødovre 3,19 % 

9 Esbjerg 1,87 % 

10 Rudersdal 1,63 % 

  Landsgennemsnit -2,80 % 

 

Tabel 6 viser, at Morsø Kommune har haft den største procentvise udvikling i andel af driftsudgifter til fritidsområdet i 

forhold til de samlede kommunale driftsudgifter i de seneste seks regnskabsår. På Mors er andelen af driftsudgifter til 

fritidsområdet gennemsnitlig steget med 8,8 % i forhold til kommunens samlede driftsudgifter. Den laveste andel blandt 

kommunerne er på -16.2 %, og gennemsnittet for hele landet er på -2.8 %. For samtlige kommuners rangering på dette 

parameter se ’Bilag 7: Kommunernes gennemsnitlige andel af driftsudgifter til fritidsområdet’ på s. 70. 

 

Som udgangspunkt er dette paramters præmis, at det opfattes som positivt, såfremt kommunen har haft stigende 

gennemsnitlige driftsudgifter til idrætsanlæg i 2007 - 2012. Dette betragtes som et udtryk for, at kommunen opprioriterer 
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midler til driften af fritidsområdet og dermed medvirket til at sikre foreningslivet gode stabile økonomiske rammevilkår. 

Der er dog også forbehold ved at antage, at en stigende andel til fritidsområdet per definition er godt for 

foreningsidrætten. For det første er andels beregningerne direkte afhængig af, at de samlede driftsudgifter i kommunen 

enten er steget eller faldet. 

 

Kommuner med den samme stabile udvikling, vil, uanset idrætsudgifternes relative niveau, således ikke blive tilgodeset i 

dette parameter, da der ikke er sket en ændring af udgangspunktet. For det andet kan stigende driftsudgifter også være 

udtryk for en dårlig økonomisk styring – og dermed ikke direkte for en opprioritering af idrætten. Endvidere siger denne 

rangering ikke noget om det numeriske udgift i kroner til drift af idrætsanlæg, men blot, at der har været en drastisk 

stigning i udgiften i ovenstående top ti i forhold til andre kommuner. Om disse top ti kommuner i praksis har et objektivt set 

højt eller lavt udgiftsniveau ift. andre kommuner, er ikke præmissen her. Ovenstående rangering kan således godt være 

udtryk for, at objektivt set relativt beskedne driftsudgifter blot er hævet i de senere år til et mindre beskedent niveau. 

 

På trods af disse forbehold indikerer det samlede billede fra dette parameter, at der generelt er blevet sparet på 

driftsudgifterne til fritidsområdet i de seneste seks regnskabsår i forhold til kommunens samlede driftsudgifter. De store 

procentvise forskelle mellem kommunerne illustrerer tillige, at kommunerne har prioriteret forskelligt, når kommunens 

økonomi skulle balanceres. De kommuner, der har prioriteret udgifterne til drift af fritidsområdet i forhold til de samlede 

driftsudgifter, bliver derfor belønnet med en god rangering på dette parameter.   

 

2.7 KOMMUNERNES GENNEMSNITLIGE ANDEL AF ANLÆGSUDGIFTER TIL IDRÆTSANLÆG 

På samme måde som ovenstående parameter analyserer den gennemsnitlige årlige procentvise udvikling af 

fritidsområdets andel af kommunens totale driftsudgifter, er der i dette paramter lavet en tilsvarende analyse på de 

kommunale anlægsudgifter. Det er således den gennemsnitlige ændring pr. år i idrættens andel af kommunens totale 

anlægsudgifter i de seneste seks regnskabsår, der danner baggrund for dette parameter. 

 

Dette parameter vil derfor klarlægge, om kommunerne har prioriteret nye anlægsmidler til kommunale idrætsanlæg 

højere eller lavere i forhold til de samlede anlægsudgifter i kommunen.  Kommunerne er derfor rangeret efter, hvordan den 

relative gennemsnitlige andel af anlægsudgifterne til idrætsanlæg har udviklet sig gennem de sidste seks år. Den 

kommune med den relativt set største stigning i disse år er rangeret øverst i nedenstående tabel. 

 

Tabel 7: Kommunal top 10 - anlægsudgifter til idrætsanlæg ift. samlede anlægsudgifter 

  Kommune Værdi 

1 Stevns 9,48 % 

2 Hørsholm 5,23 % 

3 Ballerup 5,18 % 

4 Assens 4,40 % 

5 Svendborg 4,00 % 

6 Silkeborg 3,98 % 

7 Furesø 3,78 % 

8 Herlev 3,68 % 

9 Helsingør 3,58 % 

10 Nyborg 2,90 % 

  Landsgennemsnit -0,33 % 
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Tabel 7 viser, at der er Stevns Kommune, der har haft den største gennemsnitlige stigning i anlægsudgifter til 

idrætsområdet i hen over de seneste fem regnskabsår fra 2007 - 2012. Herefter kommer Hørsholm og Ballerup kommuner. 

I Stevns Kommune er den numeriske gennemsnitlige udvikling i andel på + 9,4 procentpoint, mens den laveste værdi blandt 

kommunerne er på -12,9 procentpoint. Landsgennemsnittet er på -0,33 procentpoint, så det er et parameter, der tydeliggør 

den kommunale prioritering på området. For samtlige kommuners rangering på dette parameter se ’Bilag 8: Kommunernes 

gennemsnitlige andel af anlægsudgifter til idrætsanlæg’ på s. 71. 

 

Det er ikke automatisk en fordel for idrætsforeningerne, at der bruges relativt flere midler til anlægsinvesteringer på 

idrætsområdet. Rangeringen tager således ikke højde for, om midlerne bruges klogt eller mindre klogt. Rangeringen tager 

heller ikke højde for, om anlægsinvesteringerne er placeret rigtigt i forhold til de lokale behov. Rangeringen tager 

endvidere heller ikke højde for, om der i kommunerne har været store efterslæb på anlægsområdet, som kommunen nu 

har fået mulighed for at opprioritere igen. Rangeringen er derfor alene en opgørelse over, om der er sket en gennemsnitlig 

op- eller nedprioritering af udgifter til idrætsanlæg i forhold til kommunens samlede anlægsudgifter. 

 

Endelig skal det anføres, at der til trods for en gennemsnitsberegning over en seksårig periode er store udsving i de 

kommunale anlægsudgifter. Kommuner, der har afholdt store udgifter i perioden 2004-2006, men ingen i perioden 2007-

2012, vil således få en dårligere rangering til trods for, at anlæggene stadigvæk er forholdsvis nye. I forbindelse med 

Strukturreformen var der således et anlægsstop så alle kommunale anlæg til over 1 mio. skulle godkendes i 

Indenrigsministeriet. Det samlede billede fra dette parameter indikerer, at kommunernes andel af udgifter til idrætsanlæg i 

forhold til de samlede anlægsudgifter er faldende over de seneste seks regnskabsår. Det dækker dog over, at der er store 

kommunale forskelle bag gennemsnittet. I nogle kommuner er der således prioriteret anlægsmidler til nye 

idrætsfaciliteter i forhold til de samlede anlægsinvesteringer, til trods for samfundets økonomiske udfordringer. Disse 

kommuner bliver derfor belønnet med en god placering på dette parameter.  

2.8 DELKONKLUSION – DE ØKONOMISKE PARAMETRE 

I dette afsnit samles resultaterne af ovenstående gennemgang af de syv økonomiske parametre, der alle har betydning for 

og indflydelse på idrætsforeningernes rammevilkår. Rent metodisk sker dette ved, at summere kommunernes placering 

på de syv forskellige parametre. Derved kan den samlede rangering på området identificeres. De kommuner, der klarer sig 

bedst over en bred kam på de syv forskellige parametre, er således dem, der samlet set også ligger i toppen. Den samlede 

top ti på de økonomiske parametre kan ses af nedenstående tabel. 

 

Tabel 8: Samlet kommunal top 10 – foreningers økonomiske rammevilkår 

  Kommune Værdi 

1 Herlev 100 

2 Gentofte 128 

3 Tårnby 137 

4 Herning 145 

5 Gladsaxe 174 

6 Stevns 180 

7 Brøndby 185 

8 Furesø 197 

9 Roskilde 205 

10 Rudersdal 211 

  Landsgennemsnit 329 
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Denne samlede analyse resulterer i, at Herlev Kommune klarer sig bedst på disse økonomiske parametre. Herefter 

kommer Gentofte og Herning kommuner. En værdi på 100 til Herlev Kommune er udtryk for at kommunens placeringer på 

de syv parametre summeres til 100. For Gentofte Kommune summeres de syv placeringer til 128 osv.  Den dårligst 

rangerede kommune får samlet set en score på 570, mens landsgennemsnittet er på 329. For den samlede rangering af 

kommunerne på disse økonomiske parametre se ’Bilag 9: Total rangering på de økonomiske parametre’ på s. 72. 

 

Det, der er kendetegnende for de bedst rangerede kommuner er, at de samlet set har klaret sig relativt godt på samtlige af 

de syv forskellige økonomiparametre, hvor de typisk altid er at finde i den øverste tredjedel på langt de fleste parametre. 

Omvendt er der blandt de ti dårligst rangerede kommuner kun én placering blandt de tyve bedste på de syv parametre.  

 

Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at Ishøj Kommune, der klarer sig glimrende på en række af de subjektive parametre 

(i tabel 1, tabel 2 og tabel 3), sammenlangt kun opnår en samlet rangering som nr. 21. på det samlede økonomiske område. 

Dette understreger, at der ikke er den store sammenhæng mellem foreningernes vurderinger af deres vilkår og de mere 

objektive sammenligninger, hvor kommunerne er sammenlignet med udgangspunkt i data fra DS. 
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3. IDRÆTSFACILITETER 
 

Kommunernes støtte til idrætsforeningerne er i ovenstående afsnit analyseret gennem kommunens økonomiske 

prioriteringer og foreningernes vurdering heraf. Den største kommunale udgift til fordel for foreningslivet er dog klart 

udgifterne til at etablere og drifte idrætsfaciliteter.  

 

Der skal i det følgende afsnit derfor analyseres nærmere på kvaliteten, omfanget og adgangen til de kommunale 

idrætsfaciliteter. Dette afsnit går derfor mere i dybden med idrætsforeningernes oplevelse af tilfredsheden og kvaliteten 

af de kommunale faciliteter og ikke alene udgiftsniveauet. Dette er relevant for at kvalificere billedet af, hvordan 

kommunerne prioriterer foreningslivet på andet end økonomiske forhold i forbindelse med faciliteter.  

 

På facilitetsområdet er der derfor fire forskellige parametre, der afdækker de facilitetsmæssige rammebetingelser, som 

foreningerne virker under. Tre af de fire parametre udgøres af foreningernes subjektive vurdering af de kommunale 

faciliteter, mens det sidste parameter udgøres af statistisk data fra Lokale- og Anlægsfondens facilitetsdatabase.
6
  

 

3.1 FORENINGERNES VURDERING AF ADGANGEN TIL FACILITETERNE 

For mange foreninger er det afgørende, at man kan få adgang til de kommunale faciliteter, når indbyggerne i kommunen 

har tid og lyst til at dyrke idræt. For de fleste foreninger betyder det typisk i tidsrummet mellem kl. 16 og 21, og 

kommunerne har derfor i samspil med foreningerne udarbejdet omfattende fordelingsnøgler, der skal sikre en fair og 

rimelig adgang til de kommunale idrætsfaciliteter. 

 

I praksis resulterer dette i, at det i nogle kommuner er stort set umuligt for en række af især de mindre foreninger at få 

adgang til faciliteterne, mens det i andre kommuner opleves betydeligt nemmere på tværs af foreningsstørrelse og 

idrættens konkrete aktivitet. 

 

Fra flere sider er der gennem de senere år rettet en øget opmærksomhed mod udnyttelsen af de kommunale 

idrætsfaciliteter
7
. Kommunerne har således en legitim interesse i, at de kommunale anlæg udnyttes så godt som muligt, i 

så mange timer som muligt, for at komme så mange indbyggere som muligt til gode. I bestræbelserne på at opnå dette er 

det derfor relevant, at foreningerne har god adgang til de kommunale idrætsfaciliteter, da foreningsidrætten er den 

største aktivitetsudbyder på de fleste kommunale faciliteter.  

 

Kommunerne er derfor rangeret efter, hvordan foreningerne oplever muligheden for at få adgang til de kommunale 

faciliteter, som de ønsker at bruge. Kommuner, hvor foreningen oplever en let adgang, bliver således rangeret højest. 

Foreninger, der har tilkendegivet, at de ikke benytter kommunale faciliteter, indgår ikke i beregningerne.  

 

Resultatet af denne måling kan ses i nedenstående tabel. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
6 http://www.loa-fonden.dk/facilitetsdatabase/facilitetsanalyse-2013  
7 Se fx Aalborg kommunes projekt ”Bedre brug af hallen” (http://www.create.aau.dk/bbh/) og Rudersdal Kommunes facilitetsanalyse 

(http://tinyurl.com/nwr5h3d)   

http://www.loa-fonden.dk/facilitetsdatabase/facilitetsanalyse-2013
http://www.create.aau.dk/bbh/
http://tinyurl.com/nwr5h3d


25  IDRÆTSFORENINGER I DANMARK 

 3. Idrætsfaciliteter 

 

Tabel 9: Kommunal top 10 - foreningsadgang til de kommunale faciliteter 

  Kommune Værdi 

1 Faxe 2,35 

2 Lemvig 2,38 

3 Tårnby 2,38 

4 Skive 2,40 

5 Ishøj 2,42 

6 Kolding 2,42 

7 Nyborg 2,47 

8 Kerteminde 2,50 

9 Albertslund 2,54 

10 Struer 2,58 

  Landsgennemsnit 2,86 

 

Tabel 9 viser, at foreningerne i Faxe Kommune oplever den bedste adgang til de kommunale faciliteter, som foreningerne 

ønsker at benytte. Herefter kommer Lemvig og Tårnby Kommuner. For samtlige kommuners rangering på dette parameter 

se ’Bilag 10: Foreningernes gennemsnitlige vurdering af adgangen til faciliteterne’ på s. 73. 

 

Foreningerne har på en skala fra 1-5 angivet, hvor let der er af få adgang til de faciliteter, som de ønsker at benytte. 

Svarkategorien 1 er udtryk for at ’det er blevet meget nemmere’ at få adgang og kategorien 5 er udtryk for at ’det er blevet 

meget sværere’ at få adgang. Foreningerne i Faxe Kommune vurderer sammenlagt, at adgangen er på 2,34 – altså 

svarende til en placering, der er lidt dårligere end svarkategorien ’det er blevet nemmere’ at få adgang til de ønskede 

faciliteter. Den dårligst placerede kommuner ender med en samlet foreningsvurdering på 3,33. Landsgennemsnittet for 

samtlige foreninger er på 2,86. 

 

Det er således tale om et parameter, hvor der ikke er den største spredning i foreningernes gennemsnitlige vurderinger, 

hvilket indikerer, at flertallet af foreninger befinder sig i samme situation, hvor de typisk mindst én gang om året skal 

forhandle med kommunen og de andre foreninger om facilitetsadgang. 

 

Den gennemsnitlige vurdering af facilitetsadgangen dækker imidlertid over, at der i nogle kommunale faciliteter er så stor 

efterspørgsel, at den overstiger facilitetens kapacitet. Kommunernes mulighed for at finde ledig kapacitet på den 

pågældende facilitet er således begrænset, hvilket med stor sandsynlighed vil resultere i en lavere samlet rangering. 

Derved kan man argumentere for, at lokalområder eller kommuner, der har ekstraordinære stærke foreningsliv og 

civilsamfund indirekte straffes i rangeringen for ikke at kunne rumme dem alle, mens kommuner, hvor adgangen til en af 

kommunens idrætsfaciliteter ikke er en udfordring for foreningerne, belønnes – selvom denne lette adgang i princippet 

kan være udtryk for et generelt svagt foreningsliv, hvor der ikke er kamp om at komme til. Disse lokale tilfælde indfanges 

imidlertid ikke i gennemsnitsvurderingerne, som er foretaget her. 

3.2 FORENINGERNES VURDERING AF FACILITETERNES KVALITET 

Idrætsforeningernes monopol på at tilbyde idræt er for længst ophørt. Især kommercielle udbydere er i dag dygtige til at 

tilbyde produkter, der tiltaler mange motionister. Foreningsidrætten opererer således i dag som én blandt mange 

idrætsudbydere, og også foreninger må blandt voksne idrætsudøvere sande, at hvis tilbuddet ikke er tilfredsstillende eller 

godt nok, agerer medlemmerne som kunder og stemmer med fødderne i forsøget på at finde en anden idrætsudbyder. 
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I DIF og de 61 specialforbund har denne erkendelse ført til, at flere forbund har taget initiativer til at styrke kvaliteten af den 

foreningsbaserede idræt. Der er for eksempel introduceret en række nye motionsaktiviteter, der er tilpasset 

målgruppernes behov og ønsker. Dertil er der over en bred kam satset på at etablere bedre uddannelser og derved hæve 

kompetencerne blandt de mange tusinde frivillige ledere og instruktører i ladets idrætsforeninger. 

 

Idrætsforeningernes tilbud bliver imidlertid vurderet i en samlet pakke af kunderne. I den forbindelse spiller de kommunale 

faciliteter en vigtig rolle. Uanset hvor gode aktiviteter foreningerne udbyder, har det en negativ indflydelse på 

medlemmerne, hvis det foregår i utidssvarende og nedslidte kommunale faciliteter. Faciliteter er på denne måde blevet en 

af flere afgørende konkurrenceparametre. Det er derfor afgørende for foreningsidrættens muligheder for at fastholde og 

tiltrække medlemmer, at det sker i idrætsfaciliteter, der lever op til nutidige standarder. 

 

Foreningslivets mulighed for at være konkurrencedygtig på idrættens voksende marked er derfor afhængig af kvaliteten 

af de kommunale idrætsfaciliteter. Faciliteterne vil på denne måde have indflydelse på hvilken konkurrencesituation 

foreninger befinder sig i på idrættens marked. Foreningerne er derfor blevet bedt om at vurdere, i hvilken grad de er 

tilfredse med kvaliteten af de kommunale idrætsfaciliteter, som de benytter til dagligt. De kommuner, hvor foreningerne 

oplever den største grad af tilfredshed, er rangeret øverst i nedenstående tabel. Foreninger, der har svaret, at de ikke 

benytter kommunale idrætsfaciliteter, indgår ikke i beregningerne. 

 

Tabel 10: Kommunal top 10 - kvaliteten af kommunale idrætsfaciliteter 

  Kommune Værdi 

1 Tårnby 1,82 

2 Guldborgsund 1,99 

3 Solrød 2,06 

4 Mariagerfjord 2,07 

5 Favrskov 2,08 

6 Ishøj 2,08 

7 Brønderslev 2,08 

8 Hedensted 2,12 

9 Skive 2,12 

10 Lolland 2,16 

  Landsgennemsnit 2,46 

Sp 1: Nedenfor er oplistet en række udsagn. Vurder hvor enig eller uenig du er i de enkelte 

udsagn: De kommunale faciliteter som foreningen benytter, er i god stand. 

Sp 2: Hvordan oplever foreningen kvaliteten af de kommunale idrætsfaciliteter, som 

foreningen benytter? 

 

Tabel 10 viser, at foreningerne i Tårnby Kommune samlet set oplever den højeste kvalitet af de kommunale 

idrætsfaciliteter. Herefter kommer Guldborgsund og Solrød kommuner. For samtlige kommuners rangering på dette 

parameter se ’Bilag 11: Foreningernes gennemsnitlige vurdering af faciliteternes kvalitet’ på s. 74. 

 

Foreningerne har besvaret to spørgsmål om de kommunale faciliteter, og via en gennemsnitsberegning af foreningernes 

svar på disse er der udregnet en samlet værdi for hver kommune. Scoren er på en fempunktsskala, hvor 1 er udtryk for at 

foreningerne er ’meget tilfreds’ eller ’meget enig’ i, at kvaliteten af de kommunale faciliteter er høj.  Omvendt er 5 udtryk for 

at foreningerne er ’meget utilfredse’ eller ’meget uenige’ i udsagnene. I vurdering af faciliteternes kvalitet har foreningerne 
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i Tårnby Kommune tildelt kommunen en samlet vurdering svarende til 1,82. Den dårligste foreningsvurdering på dette 

parameter er på 3,32. Landsgennemsnittet er på 2,46 – altså over gennemsnitskategorien på 3. 

 

Der kan på baggrund af dette parameter identificeres betydelige forskelle på, hvordan foreningerne vurderer kvaliteten af 

de kommunale idrætsfaciliteter. Det hænger sammen med, at kun meget få kommuner har fuldstændigt opdaterede og 

moderne idrætsfaciliteter. 

 

I praksis er den kommunale virkelighed nok snarere, at der løbende sker mere eller mindre nødvendige renoveringer, 

moderniseringer og opførsler af nye anlæg for at sikre foreningsidrættens eksistensvilkår. Det betyder, at nogle 

foreninger i år har oplevet, at kvaliteten af de kommunale faciliteter har været stigende, mens andre foreninger har 

oplevet det modsatte. 

 

Parameteret er en god måling af, om kommunernes prioriteringer på facilitetsområdet enten retter sig mod at nå bredt ud 

til alle foreninger - eller om man fra kommunal side hellere ønsker at indsnævre sine facilitetssatsninger til et smallere 

udsnit af foreningerne. 

 

Med andre ord er det et spørgsmål om hvorvidt kommunerne ønsker at lave høj kvalitet for de få udvalgte – eller omvendt – 

finde et billigere og mere generelt kvalitetsniveau og derfra nå ud til flere bruger. I denne rangering er det en fordel for 

kommunerne af have en bred satsning, da foreningernes svarafgivelser tæller lige meget. Et par enkelte yderst tilfredse 

foreninger kan således ikke redde en kommune for en dårlig rangering, såfremt flertallet af de andre foreninger ikke 

vurderer kvaliteten på denne måde. 

 

3.3 FORENINGERNES VURDERING AF KOMMUNENS FACILITETSPOLITIK  

Ideelt set imødekommer kommunerne foreningernes adgang til de kommunale idrætsfaciliteter, ligesom kvaliteten af 

faciliteterne er tilfredsstillende. I den virkelige verden er det imidlertid kendt, at kommunalpolitikere har interesse i at 

tilgodese idrætsfaciliteter til forskellige områder eller bysamfund specifikke steder i kommunen. 

 

Det kan have den uheldige konsekvens, at investeringer i kommunale idrætsfaciliteter, hvad enten det er nyopførelser eller 

moderniseringer, sker ud fra stemmemaksimerende adfærd, fremfor faglige analyser af de reelle behov, der er blandt 

lokalbefolkningen. 

 

I forlængelse af ovenstående parametre er det derfor centralt for idrætsforeningerne, at kommunen har en offentlig kendt 

plan og strategi for, i hvilket omfang og i hvilken rækkefølge, man prioriterer at udbygge, kvalitetssikre og renovere 

kommunale idrætsfaciliteter. Denne strategi skal være grundlaget for kommunernes facilitetspolitik, så det sikres, at der 

tages saglige og faglige hensyn i kommunens prioriteringer. 

 

Samtidig giver det foreningerne mulighed for at forholde sig til det samlede facilitetsbillede i kommunen. Det kan være 

lettere at acceptere, at man ikke bliver tilgodeset med en modernisering de kommende år, hvis man kender baggrunden og 

prioriteringerne i kommunen. 

  

I arbejdet med en facilitetspolitik kan der være kortere eller længere tidsperspektiver at imødekomme. Nogle større nye 

anlæg har i sagens natur en længere tidshorisont end andre mindre moderniseringsarbejder af omklædningsfaciliteter.  

Det afgørende for idrætsforeningerne er imidlertid, at der ligger en åben og kendt kommunal strategi til grund for 

prioriteringerne. Kommunerne er derfor rangeret efter, i hvilket omfang foreningerne er tilfredse med kommunes samlede 

prioriteringer på facilitetspolitik-området. De kommuner, der ligger i top ti på dette parameter, kan ses af nedenstående 

tabel. 
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Tabel 11: Kommunal top 10 - tilfredshed med kommunens facilitetspolitik  

  Kommune Værdi 

1 Lemvig 2,25 

2 Favrskov 2,39 

3 Gentofte 2,42 

4 Nyborg 2,44 

5 Ishøj 2,50 

6 Tårnby 2,56 

7 Glostrup 2,60 

8 Vejen 2,63 

9 Furesø 2,72 

10 Skive 2,74 

  Landsgennemsnit 3,19 

Sp 1: Hvordan oplever foreningen kommunens prioritering af renovering og 

modernisering af de kommunale idrætsanlæg? 

Sp 2: Hvordan oplever foreningen kommunens prioritering af nye idrætsanlæg der skal 

bygges? 
 

 

Tabel 11 viser, at det er i Lemvig Kommune, der har den højeste samlede tilfredshedsgrad med kommunens facilitetspolitik. 

På skalaen fra 1-5, hvor foreningerne er blevet bedt om at angive deres tilfredshedsgrad, og 1 svarer til ’meget 

tilfredsstillende’, er der i Lemvig Kommune et gennemsnit på 2,25. Den laveste kommunale værdi ligger på 4,17 - altså på 

den forkerte side af ’utilfredsstillende’. Landsgennemsnittet er samlet set på 3,19. Herefter kommer Favrskov og Gentofte 

Kommuner. For samtlige kommuners rangering på dette parameter se ’Bilag 12: Foreningernes gennemsnitlige vurdering 

af kommunens facilitetspolitik’ på s. 75. 

 

44 pct. af foreningerne har på dette parameter imidlertid angivet, at de ikke kender til kommunens prioriteringer eller 

facilitetspolitik, og de indgår derfor ikke i ovenstående beregning af kommunernes score. De forholdsvis mange ’ved ikke’ 

svar er udtryk for, at foreningerne enten har ikke interesse eller indsigt i området, eller udtryk for at kommunerne ikke har 

en decideret og offentlig kendt strategi vedrørende facilitetspolitikken. 

 

Vurderingerne fra foreningerne afslører, at kommunerne arbejder meget forskelligt med området. Nogle steder findes der 

klare tilkendegivelser af, hvilke anlæg der prioriteres, mens det andre steder er den politiske forhandling fra sag til sag, der 

afgør hvilke anlæg, der skal tilgodeses. Under alle omstændigheder er det vigtigt for foreningerne, at de er bekendt med 

kommunens prioriteringer og føler, at der er en reel mulighed for at få indflydelse og indsigt i den. 

 

3.4 KOMMUNENS FACILITETSDÆKNING 

Til at afdække kommunernes facilitetsdækning gøres der brug af Lokale- og Anlægsfondens facilitetsdatabase
8
. I denne 

database findes en opgørelse over, hvor mange idrætsfaciliteter der findes i kommunen. På den baggrund har Lokale- og 

Anlægsfonden udregnet et facilitetsindeks, der tager højde for kommunens indbyggertal.  

 

                                                                                       
8 http://www.loa-fonden.dk/facilitetsdatabase/facilitetsanalyse-2013 

http://www.loa-fonden.dk/facilitetsdatabase/facilitetsanalyse-2013
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Facilitetsdatabasen består af tal fra 2012/2013, der er indrapporteret af kommunerne selv, dog med undtagelse af Egedal, 

Norddjurs og Samsø kommuner, der ikke ønskede/ havde mulighed for at medvirke i opgørelsen. I facilitetsindekset indgår 

opgørelser over ni forskellige typer idrætsfaciliteter. 

 

De konkrete faciliteter, der indgår i indekset, er som følger:  

 

 Idrætshaller på over 800 m
2
 

 11-mands fodboldbaner, herunder baner af kunstgræs  

 Svømmehaller på minimum 25 meter 

 Skøjtehaller 

 Skydecentre 

 Tennishaller/specialhaller 

 Udendørs tennisbaner 

 Oplyste motionsstier rettet mod løb  

 Multibaner på minimum 13x21 m. 

 

For hver idrætsfacilitet er de 98 kommuner tildelt en rang sat i forhold til, hvor mange eller hvor få indbyggere, der må 

deles om det antal faciliteter, der eksisterer inden for hver kommune. På den baggrund kan der laves en rangering af 

kommunerne ud fra deres facilitetsdækning i forhold til antal indbyggere. De ti bedst placerede kommuner med flest 

faciliteter af ovenstående, fremgår af nedenstående tabel. 

 

Tabel 12: Kommunal top 10 - kommunernes facilitetsdækning pr. indbygger 

  Kommune Værdi 

1 Varde 524 

2 Struer 514 

3 Ringkøbing-Skjern 508 

4 Faaborg-Midtfyn 478 

5 Skive 474 

6 Allerød 460 

7 Herning 444 

8 Odsherred 433 

9 Guldborgsund 431 

10 Lolland 430 

  Landsgennemsnit 305 

 

Tabel 12 viser, at det er Varde Kommune, der har flest af ovenstående faciliteter pr. indbygger i det samlede 

facilitetsindeks. Herefter kommer Struer og Rinkøbing-Skjern kommuner. Kommunernes værdi er udtryk for, hvor mange 

borgere der må deles om faciliteterne. Jo flere indbyggere, der må deles, jo lavere score får kommunen, hvilket betyder at 

det bedste facilitetsdækning findes i kommunen med den højeste score på de ni faciliteter i indekset. Den gennemsnitlige 

score er på 305, mens kommunen med den laveste score er på 19. For samtlige kommuners rangering på dette parameter 

se ’Bilag 13: Kommunens facilitetsdækning’ på s. 76. 

 

De kommuner der fremgår af tabel 12 er altså der, hvor indbyggerne har de potentielt set bedste muligheder for at få 

adgang til de ovenstående typer af idrætsfaciliteter. Lokale- og Anlægsfondens facilitetsindeks afslører at der store 
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forskelle blandt kommunerne, og det er derfor et yderst relevant objektivt mål for, hvordan kommunerne har prioriteret på 

anlægsområdet. 

 

Indekset tager imidlertid ikke højde for, hvilken kvalitet de enkelte anlæg har, eller om udnyttelsesgraden på faciliteten er 

høj eller lav. Der kan således være kommuner, der for eksempel har mange idrætshaller eller fodboldbaner til rådighed pr. 

indbygger, men at disse muligvis ikke placeret hensigtsmæssigt i forhold til befolkningen, ligesom de måske er opført på et 

tidspunkt, hvor kravene til kvaliteten af de kommunale idrætsanlæg var mere moderate. Ovenstående rangering giver 

således ikke mulighed for at vurdere hvilken kvalitet disse faciliteter repræsenterer eller om de benyttes af 

lokalbefolkningen i tilstrækkelig grad. Derfor skal også dette paramter ses som et ud af flere, der tilsammen tegner et 

billede af kommunernes idrætsfaciliteter.  

3.5 DELKONKLUSION OM IDRÆTSFACILITETER 

Ovenstående gennemgang af de fire forskellige facilitetsparametre har alle stor betydning for og indflydelse på det lokale 

idrætsliv i foreningsregi. Den samlede kommunale rangering og top ti, som fremkommer ved at lægge kommunernes 

respektive fire forskellige rangeringer sammen, fremgår af nedenstående tabel. 

 

Tabel 13: Kommunal top 10 samlede facilitetsparametre 

  Kommune Værdi 

1 Skive 28 

2 Lemvig 46 

3 Tårnby 50 

4 Guldborgsund 56 

5 Ishøj 62 

6 Herning 63 

7 Nyborg 67 

8 Morsø 80 

9 Kerteminde 82 

10 Holstebro 86 

  Landsgennemsnit 187 

 

Det samlede resultat af facilitetsparametrene afslører, at det er Skive Kommune, der samlet set klarer sig bedst på de fire 

parametre. Herefter kommer Lemvig og Tårnby kommuner. En værdi på 28 til Skive Kommune er udtryk for at kommunens 

placeringer på de fire facilitetsparametre summeres til 28. For Lemvig Kommune summeres de fire placeringer til 46 osv.  

Den dårligst rangerede kommune får samlet set en score på 360, mens landsgennemsnittet er på 187. For samtlige 

kommuners rangering på dette parameter se ’Bilag 14: Total score på facilitetsparametre’ på s. 77. 

 

De bedst rangerede kommuner er kendetegnet ved, at de samlet set har klaret sig relativt godt på alle de fire parametre, 

hvor de typisk altid er at finde i den øverste tredjedel. Omvendt er der blandt de dårligst rangerede kommuner ingen 

placeringer bare i den bedste halvdel på de fire parametre.  

 

Det er værd at bemærke, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem udgifterne til drift og anlæg af 

idrætsfaciliteter pr. indbygger (se tabel 4 og 5) og den faktiske facilitetsdækning (se tabel 12). Det er således primært 

kommuner i Region Hovedstaden, der har høje udgifter til drift og anlæg pr. indbygger, mens det primært er jyske 

kommuner, der ligger i toppen af Lokale- og Anlægsfondens facilitetsindeks.  
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Ligeledes er der heller ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem foreningernes subjektive vurderinger af kvaliteten af 

de kommunale idrætsfaciliteter (tabel 10) og udgifterne til drift og anlæg af idrætsfaciliteter pr. indbygger (se tabel 4 og 

5). Der er dog en undtagelsen repræsenteret ved Tårnby Kommune, hvor foreningerne både vurderer facilitetskvaliteten 

høj, og hvor udgiftsniveauet pr. indbygger er blandt de ti højeste. Endelig er der heller ikke den store sammenhæng mellem 

foreningernes subjektive kvalitetsvurderinger af idrætsfaciliteterne (se tabel 10) og den faktiske facilitetsdækning (se 

tabel 12). De få kommuner, der placerer sig i den bedre del på disse parametre er Guldborgsund og Lolland kommuner. 

 

Denne mangel på sammenhæng mellem de forskellige objektive og økonomiske parametre og de subjektive 

foreningsvurderinger af faciliteterne samt kommunernes faktiske facilitetsdækning, indikerer, at analysen opererer med 

uafhængige parametre, der supplerer hinanden. Der er således ikke tale om, at de forskellige parametre måler på det 

samme og dermed indirekte kommer til at rangere og belønne de samme kommuner to gange for den samme 

bagvedliggende faktor. Parametrene supplerer derimod hinanden og måler på forskellige forhold. Det er dermed også vidt 

forskellige kommuner, der blander sig blandt de bedste rangeringer. 

 

På baggrund af ovenstående parmatre, der alle beskæftige sig med faciliteter kan man få et ganske nuanceret billede af 

forholdenes tilstand i de enkelte kommuner. Derfor er samtlige parametre, der har beskæftiget sig med idrætsfaciliteter, 

blevet lagt sammen – altså både de økonomiske parametre (tabel 4 og 5), foreningernes subjektive vurderinger af 

facilitetsadgangen og kvalitetsvurderingerne (tabel 9 og 10), samt facilitetsindeks fra LOA (tabel 12). Dette giver et samlet 

nuanceret billede af kommunernes prioriteringer på facilitetsområdet, hvilket fremgår af nedenstående tabel. 

 

Tabel 14: Kommunal top 10 - samlet facilitetsbillede  

  Kommune Værdi 

1 Tårnby 56 

2 Herning 72 

3 Skive 83 

4 Guldborgsund 106 

5 Allerød 108 

6 Brøndby 124 

7 Holstebro 129 

8 Kerteminde 132 

9 Greve 133 

10 Nyborg 139 

  Landsgennemsnit 234 

 

Tabel 14 afslører, at Tårnby kommune samlet set scorer højest på de respektive facilitetsparametre. Herefter kommer 

Herning og Skive Kommuner. En værdi på 56 til Tårnby Kommune er udtryk for at kommunens placeringer på de fem 

parametre der mest direkte vedrører faciliteter summeres til 56. For Herning Kommune summeres de fem placeringer til 

72 osv.  Den dårligst rangerede kommune får samlet set en score på 431, mens landsgennemsnittet er på 234. Dermed viser 

tabel 14, at der er meget stor forskel på, hvordan kommunerne prioriterer idrætsfaciliteterne, og foreningernes adgang til 

dem. 

 

For Tårnby Kommunes vedkommende eksemplificeres placeringen i tabel 14 ved, at kommunen er blandt de ti bedst 

rangerede på de økonomiske parametre, blandt de tre bedste på foreningernes subjektive vurdering af faciliteterne, men 

dog rangeret som nummer 40 i LOA facilitetsindekset. Samlet set giver tabel 14 et meget nuanceret billede af 
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kommunernes prioriteringer på facilitetsområdet og et indtryk af, hvilke kommuner der prioriterer foreningsidrættens 

vilkår i den lokale facilitetsdiskussion. 

 

I forhold til tabel 13 der ikke medregner økonomiske forhold vedrørende faciliteter, er det bemærkelsesværdigt at Lemvig 

og Ishøj får dårlige rangeringer på de økonomiske parametre, og dermed ikke optræder på top 10 gengivet i tabel 14. Dette 

understreger, at det er kommuner, der det samlet set har formået at prioritere idrætsfaciliteter via en bred indsats på 

tværs af de vidt forskellige parametre, også belønnes med de bedste placeringer i nærværende analyse. 
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KOMMUNERNE BØR 

SÆTTE FOKUS PÅ 

DE TILTAG, DER KAN 

UNDERSTØTTE 

GRADEN AF 

FRIVILLIGHED 
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4. FRIVILLIGHED 
 

Kommunernes økonomi og faciliteter gør det dog ikke alene. Når idrætsforeningernes rammevilkår skal analyseres i 

kommunerne er de frivillige og oftest ulønnede trænere, ledere og hjælpere, en uundværlig ressource for foreningslivet. 

DIF har på baggrund af eksisterende data fra ’Frivillighedsundersøgelsen’ estimeret det samlede antal af frivillige i DIF 

idrætten til ca. 344.000.
9
  

 

Fra stort set alle sider er der et ønske om at gøre det nemmere at være frivillig i foreningslivet, ligesom der er et stort 

ønske om at inddrage de frivillige i forskellige opgaveløsninger. Senest er den store frivillige ressource blevet bragt i spil i 

forhold til at opretholde den kommunale service og medvirke til at sikre fremtidens borgernære service og velfærd.
10

 Der 

er derfor rift om de frivilliges arbejdskraft, der ønskes spændt for mange forskellige dagordener. Netop derfor er det 

vigtigt at holde sig for øje, at de mange frivillige først er drevet af deres egen lyst – eller af manglen på alternativer. Man 

kan således ikke regne med at ’tvinge’ eller ’bruge’ frivillige til at opnå bestemte politiske målsætninger; men man kan 

derimod godt sigte mod frugtbare samarbejder, hvor både de frivillige og kommunerne er enige om at arbejde hen mod 

fælles mål. 

 

Som kommune kan man styrke samarbejdet med de frivillige ved at gøre det nemt og let at være frivillig. Det drejer sig bl.a. 

om kommunens tilgang, myndighedsrollen og kommunikationen med de frivillige, der i varierende grad kan understøtte 

indbyggernes lyst til at være frivillig. I den forbindelse er en central pointe fra DIF’s frivillighedsundersøgelse, at der ikke er 

nogen direkte sammenhæng mellem kommunalt bureaukrati og foreningernes barrierer for rekruttering og fastholdelse 

af frivillige.
11

 Kommunalt bureaukrati spiller dog en helt anden rolle for foreningerne, hvilket der vendes tilbage til i et 

senere afsnit. 

 

Frivillighedsområdet består af fire parametre, der tilsammen afdækker rammevilkår af betydning for frivillighedsgraden. 

To af de fire parametre udgøres af foreningernes subjektive vurderinger af frivilligheden, mens de andre to parametre 

udgøres af eksisterende data fra Frivillighedsundersøgelsen.
12

 

 

4.1. KOMMUNERNES ANERKENDELSE AF FRIVILLIGHEDEN 

De frivillige i idrætsforeningerne udfører hver dag et kæmpemæssigt stykke arbejde for at få foreningslivets aktiviteter til 

at hænge sammen. Uden de frivillige ville der simpelthen ikke være et foreningsliv, som vi kender det i dag. Kommunerne 

bør derfor huske at anerkende og påskønne den frivillige indsats, da denne ’belønning’ motiverer og betyder meget for de 

frivillige. I mange kommuner har man derfor også en tradition for at afholde årlige foreningsdage, hvor man blandt andet 

hylder det frivillige foreningsarbejde og hvor der ofte kåres en ’årets frivillig’, der modtager en særlig anerkendelse for en 

langvarig indsats.
13

 I andre kommuner er der bevidst fokus på at takke de frivillige for deres indsats via lokale strategier og 

kampagner.
14

 

 

Uanset den kommunale model er det vigtigt, at kommunen søger at anerkende og styrke frivilligheden ved at påskønne det 

frivillige arbejde. Det handler konkret om, at kommunen som myndighed har forståelse for hvordan det frivillige arbejde 

praktiseres. De frivillige er for eksempel ikke altid til rådighed i dagtimerne, ligesom de ofte kan have en længere svartid på 

de kommunale henvendelser end man typisk forventer af en professionel og fuldtidsansat kollega. Kommunerne er derfor 

                                                                                       
9 http://www.dif.dk/da/nyt/dif_undersoeger#content-top 
10 http://www.kl.dk/Momentum/momentum2013-1-3-id117656/ 
11 http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012 (s.101) 
12 http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012  
13 Se fx Holstebro Kommunes årlige idrætsfest http://tinyurl.com/q9zdaeu 
14 Se fx http://viborgidraetsraad.dk/?id=blog&news=5692 

http://www.dif.dk/da/nyt/dif_undersoeger#content-top
http://www.kl.dk/Momentum/momentum2013-1-3-id117656/
http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012
http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012
http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012
http://tinyurl.com/q9zdaeu
http://viborgidraetsraad.dk/?id=blog&news=5692
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rangeret efter, i hvilket omfang foreningerne er tilfredse med kommunes anerkendelse og påskønnelse af den lokale 

frivilliges indsats. Resultatet af denne parametermåling kan ses i nedenstående tabel. 

 

Tabel 15: Kommunal top 10 - anerkendelse af den frivillige indsats 

  Kommune Værdi 

1 Ishøj 1,79 

2 Tårnby 1,88 

3 Vallensbæk 1,90 

4 Gentofte 1,93 

5 Faxe 1,93 

5 Solrød 1,93 

7 Skive 1,95 

8 Kolding 2,05 

9 Herlev 2,09 

10 Hedensted 2,18 

  Landsgennemsnit 2,63 

 

Tabel 15 viser, at det er foreningerne i Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner, der er mest tilfredse med kommunernes 

anerkendelse af frivilligheden. I Ishøj Kommune lander den gennemsnitlige samlede tilfredshed på skalaen fra 1-5, hvor 1 

svarer til ’meget tilfreds’ og 5 til ’meget utilfreds’, på 1,78. Den laveste kommunale vurdering blandt foreningerne lander til 

sammenligning på 3,19 – altså på den forkerte side af ’hverken tilfreds eller utilfreds’. Det samlede landsgennemsnittet for 

samtlige foreninger lander på værdien 2,63. For samtlige kommuners rangering på dette parameter se ’Bilag 15: 

Foreningernes gennemsnitlige vurdering af kommunernes anerkendelse af frivilligheden’ på s. 78. 

 

Anerkendelse og påskønnelse af de frivilliges indsats er et vigtigt område for at styrke frivilligheden. Dette underbygges 

bl.a. af en undersøgelse DIF har foretaget blandt de frivillige i foreningerne, hvor 81 procent svarede, at de hellere vil have 

symbolsk anerkendelse i form af ’tak’ og ’skulderklap’ end eksempelvis træningstøj og økonomiske goder.
15

 Ovenstående 

parameter er derfor et udtryk for, at foreningerne oplever nogle kommuner som særligt gode til at understøtte 

frivilligheden gennem anerkendelse. Det er relativt nemt og omkostningsfrit for de dårligst rangerede kommuner at 

præstere bedre på dette paramter. Et ganske simpelt ’tak’ til de frivillige har således stor betydning for de frivilliges 

engagement og fornemmelsen af den officielle anerkendelse. 

4.2 FORENINGERNES EVNE TIL AT REKRUTTERE FRIVILLIGE 

Det kan synes som et paradoks, at der samlet set på den ene side er mere end 344.000 frivillige i DIF-idrætten, mens der på 

den anden side synes at være tilbagevendende udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt med frivillige til at få 

foreningslivets aktiviteter til at hænge sammen. Dette kan hænge sammen med, at kravene til foreningerne og deres 

service- og aktivitetsniveau stiger i takt med medlemstallet. Med den generelle numeriske vækst i medlemstallet stiger 

således også behovet for antallet af frivillige. På denne måde synes den frivillige indsats altid at have været en knap 

ressource, der ofte laver det arbejde, der lige præcis er nok til at få foreningsaktiviteterne til at hænge sammen. 

 

Foreningerne angiver selv en række eksterne faktorer som årsag til, at det er svært at rekruttere frivillige. Ifølge 

foreningerne er blandt andet et vigende samfundssind og en generelt faldende interesse i at bidrage til fællesskabet 

                                                                                       
15 http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2013/maj/20130513_anerkendelse 

http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2013/maj/20130513_anerkendelse
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centrale forklaringer på den svære rekruttering af nye frivillige.
16

 Foreningerne opfatter således ikke selv deres egne 

forhold som årsagen til en den stående rekrutteringsudfordring. Hvis ikke foreningerne har held til at rekruttere frivillige, 

er det en direkte trussel mod foreningens eksistens og virke, som vi kender det i dag. Det er derfor altafgørende, at 

foreningerne hele tiden finder nye måder at rekruttere på. Foreningerne kan dog finde trøst i, at rekruttering formentlig 

aldrig har været en nem opgave og som sådan ikke nødvendigvis er blevet markant sværere med årene, selvom opgaven 

synes vanskelig også i dag. 

 

Kommunerne spiller en indirekte men vigtig rolle i foreningernes rekrutteringsarbejde. Som frivillighedsundersøgelsen 

dokumenterer, mener hver tredje forening, at forskellige krav fra kommunen vedrørende støtte og faciliteter gør det mere 

besværligt at fokusere på at rekruttere nye frivillige.
17

 Kommunerne er derfor i nedenstående tabel rangeret efter et 

rekrutteringsindeks, der giver udtryk for, hvor let eller svært foreningerne i de enkelte kommuner gennemsnit angiver de 

har ved at skaffe frivillige til det arbejde, der er nødvendigt for at få foreningslivet til at hænge sammen. 

 

Tabel 16: Kommunal top 10 – foreningernes evne til at rekruttere frivillige 

  Kommune Værdi 

1 Haderslev 3,00 

2 Holstebro 3,04 

3 Ishøj 3,05 

4 Nyborg 3,11 

5 Glostrup 3,14 

5 Middelfart 3,18 

7 Odsherred 3,18 

8 Jammerbugt 3,19 

9 Albertslund 3,21 

10 Ikast-Brande 3,21 

  Landsgennemsnit 3,49 

 

Tabel 16 viser, at det er foreningerne beliggende i Haderslev Kommune, der i gennemsnit har relativt lettest ved at 

rekruttere frivillige til idrætten. På en skala fra 1-5, hvor 1 er udtryk for, at det er ’meget let at rekruttere frivillige, har 

foreningerne i Haderslev samlet set et gennemsnit på 3,0 – altså svarende til midterkategorien ’hverken let eller svært’. 

Landsgennemsnittet for samtlige foreninger er på 3,49, mens den laveste kommunale værdi er på nede på 3,94 – altså 

meget tæt på svarkategorien ’svært’. For samtlige kommuners rangering på dette parameter se ’Bilag 16: Foreningernes 

evne til at rekruttere frivillige’ på s. 79. 

 

På spørgsmålet, der ligger til grund for rekrutteringsindekset, er der nævnt en række forskellige poster, som foreningen 

kan rekruttere frivillige til. I de tilfælde, hvor foreningen ikke har svaret på samtlige af de oplistede typer af frivillige, tæller 

de enkelte foreningsbesvarelser ikke med i indekset. Det er således kun foreninger, der har angivet, hvor let eller svært de 

har ved rekruttering af alle de forskellige typer af frivillige, der er blevet brugt i denne indeksberegning. Rent statistisk 

betyder dette forhold, at svarprocenten ved dette parameter i nogle kommuner bliver relativt lav, hvilket medfører en 

større usikkerhed ved kommunernes rangering på dette parameter. Hertil kommer, at det ikke alene er et direkte 

kommunalt ansvar, at foreningslivet har lettere eller sværere ved at rekruttere frivillige.  

 

                                                                                       
16 http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012 (s.38) 
17 http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012 (s.100) 

http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012
http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012
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Disse forbehold til trods er målingen dog stadig relevant, da den på tværs af kommunegrænserne kan betragtes som en 

stikprøve på civilsamfundets styrke og evne til at skabe den helt afgørende ressource, som de frivillige repræsenterer. 

Rangeringen af de forskellige kommuner afslører således, at er der store forskelle på kommuner og at foreningslivet i en 

række kommuner er langt bedre fungerende i relation til at rekruttere frivillige. 

 

4.3 ANTAL INDBYGGERE PR. FRIVILLIGE   

Foreningernes mulighed for at rekruttere frivillige hænger især sammen med en række interne forhold. Det kan for 

eksempel være, at idrætsforeningen har svært ved at få engageret forældrene i det frivillige arbejde eller at foreningens 

bestyrelse ikke formår at drive foreningen optimalt, fordi den ikke selv formår at anerkende en frivillig indsats. Men der er 

også en række eksterne faktorer, der påvirker graden af frivilligheden, som kommunerne er med til at påvirke. I 

Idrætsforeningernes tilfælde har de kommunale idrætsfaciliteter således også indflydelse på rekrutteringsindsatsen og 

den relative kommunale succes. En forening, der har sit virke på et nedslidt idrætsanlæg, der ikke er tidssvarende, og hvor 

kommunen ikke har formået at prioritere nogle moderne gode fysiske rammer for foreningsidrætten, vil ikke overraskende 

have sværere ved at rekruttere nye frivillige.
18

 

 

Frivillighedsgraden i kommunen kan derfor også betragtes ses som en konsekvens af de fysiske og facilitetsmæssige 

rammebetingelser, som idrætsforeningerne virker under. Samtidig er frivillighedsgraden et udtryk for civilsamfundets 

udbredelse og forankring blandt indbyggerne i kommunen. Kommunerne er derfor rangeret efter hvor mange frivillige, der 

er i kommunens idrætsforeninger. Data stammer igen fra frivillighedsundersøgelsen og antallet af frivillige er sat i forhold 

til antallet af indbyggere i den enkelte kommune.  

 

Tabel 17: Kommunal top 10 – indbyggertal pr. foreningsfrivillig 

  Kommune Værdi 

1 Jammerbugt 7,71 

2 Haderslev 7,93 

3 Bornholms 7,97 

4 Morsø  8,04 

5 Hjørring  8,42 

5 Herning  8,61 

7 Brønderslev 8,90 

8 Vesthimmerland  9,17 

9 Hørsholm  9,31 

10 Skive  9,57 

  Landsgennemsnit 16,4 

 

Tabel 17 viser, at det er foreningerne placeret i Jammerbugt Kommune, der har den laveste antal indbyggere pr. frivillig. En 

score på 7,7 betyder, at der går 7,7 indbygger for hver frivillig i en DIF-forening. Befolkningen i Jammerbugt Kommune er 

således mest tilbøjelig til at lave frivilligt arbejde i en DIF forening, i sammenligning med andre kommuner. Til 

sammenligning er det højeste kommunale antal indbyggere pr. frivillig på hele 38,5 – altså over fem gange flere indbyggere 

pr. frivillig end tilfældet er i Jammerbugt Kommune. Landsgennemsnittet for samtlige foreninger er på i alt 16,4 indbyggere 

pr. frivillig. For samtlige kommuners rangering på dette parameter se ’Bilag 17: Antal indbyggere pr. frivillig’ på s. 80. 

 

                                                                                       
18 http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012 (s.72) 

http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012
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Der er med andre ord ganske store forskelle på frivillighedsgraden kommunerne imellem. I den forbindelse er det ikke alle 

forhold, som kommunen selv aktivt kan gøre noget ved på den korte bane. De store forskelle mellem landsdele og 

kommuner er, selv i et lille land som Danmark, direkte influerende på det arbejde, som lægges i idrætsforeningerne. 

Forskellene er ikke umiddelbart til at løse fra den ene dag til den anden – og som sådan er forskellene også udtryk for 

civilsamfundets relative styrke eksemplificeret ved idrætsforeningerne. Blandt andet er befolkningssammensætningen i 

form af alder, uddannelse, økonomi vigtige bagvedliggende forklarende faktorer, når indbyggernes relative engagement til 

at yde frivilligt arbejde skal forklares.
19

 

 

Desuden har også urbaniseringsgraden
20

 en stor indflydelse på frivilligheden. Der er således direkte sammenhænge 

mellem frivillighedsgraden og størrelse på byernes indbyggertal. I takt med et stigende indbyggertal og en stigende 

urbaniseringsgrad falder graden af frivillighed tilsvarende. Den laveste frivillighedsgrader findes således i de største 

byer.
21

 Dette er igen forhold, som kommunen har svært ved at ændre og derfor må de indbyrdes store forskelle mellem 

kommunernes snarere betragtes som vidt forskellige måder at leve og indrette sit liv på. Som tabel 17 indikerer viser det 

sig særligt at være jyske kommuner der har en befolkningssammensætning og urbaniseringsgrad der matcher en høj 

frivillighedsgrad blandt indbyggerne.  

 

Frivillighedsgraden fordelt på kommuner er en sammenligning, der giver indikationer på, i hvilken grad kommunerne har 

haft held til at opstille nogle attraktive rammevilkår for foreningernes virke - og dermed give frivilligheden gode forhold. 

Ligeledes er frivillighedsgraden i kommunen med til at udtrykke, i hvilken grad civilsamfundet er vitalt og levende og 

dermed med til at sikre borgerne varieret fritidsliv baseret på frivillighed. På denne vis kan rangeringen forhåbentligt også 

tjene til inspiration kommuner imellem, således at der kan foretages sammenligninger mellem kommuner, der umiddelbart 

ligner hinanden på de bagvedliggende faktorer som befolkningssammensætning og urbaniseringsgrad. 

 

4.4 ANTAL MEDLEMMER PR. FRIVILLIGE I FORENINGERNE 

Hvor ovenstående parameter i høj grad var påvirket af faktorer som befolkningssammensætning og urbaniseringsgrad, 

kan frivilligheden med fordel også belyses i forhold til antallet af medlemmer i kommunes idrætsforeninger. Dette 

parameter undgår således at vurdere andelen af frivillige ud fra forhold, der er vanskelige at ændre for kommunen, men 

lykkedes dog stadig ikke helt med at være fri af forhold uden for kommunernes rækkevidde. Antallet af hvor mange 

medlemmer, der er pr. frivillige i foreningerne, er således også bestemt af forhold som foreningernes størrelse og selve 

den eller de idrætsaktiviteter, der udbydes og dyrkes i foreningen. Disse faktorer har kommunerne generelt svært ved at 

gøre noget ved på den kortsigtede bane. 

 

Antallet af medlemmer pr. frivillig er dog alligevel et centralt parameter at tage med i vurderingen af foreningslivets vilkår 

og tilstand, da det er et udtryk for hvilket niveau civilsamfundet og foreningslivet ligger på.  I de kommuner hvor 

foreningernes rammevilkår er gode og hvor civilsamfundet står stærkt, vil der alt andet lige også være en højere andel 

frivillige. Foreninger, der ikke skal bekymre sig om faciliteter og adgangen til dem, samt foreninger, der har en sund 

økonomisk drift, vil således have flere muligheder og ressourcer til at koncentrere sig om at udbyde og udvikle 

idrætsaktiviteten og bedre muligheder for at finde de nye frivillige, der er nødvendige for at få foreningslivet til at hænge 

sammen. Kommunerne er derfor i nedenstående tabel rangeret efter, hvor mange medlemmer, der er pr. frivillig i DIF-

idrættens foreninger. 

 

 

                                                                                       
19 http://tinyurl.com/K-Osterlund-2011 (s. 9) 
20 Urbaniseringsgraden et en betegnelse for en generel udvikling, hvor en stigende andel af befolkningen flytter til og bosætter sig i 

bynære miljøer. 
21 http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012 (s.97) 

http://tinyurl.com/K-Osterlund-2011
http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012
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Tabel 18: Kommunal top 10 – foreningsmedlemmer pr. frivillig 

  Kommune Værdi 

1 Hjørring  2,79 

2 Morsø  2,87 

3 Herning 3,13 

4 Jammerbugt 3,28 

5 Bornholms  3,32 

5 Brøndby  3,41 

7 Glostrup  3,42 

8 Vesthimmerland 3,57 

9 Faaborg-Midtfyn  3,63 

10 Kerteminde  3,67 

  Landsgennemsnit 5,7 

 

Tabel 18 viser, at det er Hjørring Kommune, der har den laveste andel medlemmer pr. frivillig. For hver frivillig er der i 

Hjørring Kommune 2,8 foreningsmedlemmer, hvilket er et tegn på en høj frivillighedsgrad. I modsætning hertil er der i den 

dårligst rangerede kommune hele 12,3 medlemmer pr. frivillig, mens landsgennemsnittet lander på 5,7 medlemmer pr. 

frivillig. For samtlige kommuners rangering på dette parameter se ’Bilag 18: Antal medlemmer pr. frivillig i foreningerne’ på 

s. 81. 

 

Det er vigtigt at understrege, at analysen ikke behandler omfanget af frivilligt arbejde hos den enkelte. Der kan således 

være frivillige der yder en daglig indsats gennem hele året, mens andre frivillige stiller som hjælper i et par timer 

forbindelse med den årlige opvisning. Disse forskelle i tidsforbrug og indsats er ikke indeholdt i ovenstående udregninger.   

 

Der er en høj sammenhængsgrad mellem dette parameter om medlemmer pr. frivillig og det foregående paramter, der 

omhandlede antal frivillige pr. indbygger. Hele seks af de kommuner, der ligger i top ti, er således at finde i begge 

parametre. Dette indikerer, at et stærkt civilsamfund både kommer til udtryk i relation til lokalbefolkningens 

sammensætning samt i de interne foreningsforhold. Dertil understreger det også, at faktorer som urbaniseringsgrad og 

den lokale befolkningssammensætning har afgørende indflydelse på frivillighedsgraden i kommunerne. 

 

Det afgørende for kommuner, der ønsker at styrke graden af frivillighed i deres lokale kommune, er derfor ikke at lade sig 

begrænse af de forhold, der kun vanskeligt lader sig ændre. Kommunen bør i stedet tage bestik at hvilke faktorer, der 

vanskeliggør og virker hæmmende for lokalbefolkningens frivillige indsats samt sætte fokus på hvilke tiltag, der kan 

understøtte lokalbefolkningens frivillighedsgrad. Dette kan blandt andet ske gennem uddannelsesforløb for frivillige, hvor 

refusion af udgifter til uddannelser synes oplagt, klubudviklingsforløb tilpasset foreningsbestyrelsers behov samt 

foreningsarrangementer og kampagner, der kan medvirke til at sætte foreningslivet alsidige tilbud på dagsordenen. Sidst, 

men ikke mindst, kan kommuner også understøtte foreningsdannelser via rådgivning, sparring og support, når der er nye 

frivillighedskulturer, der dukker op og har behov for at organisere deres interesser. 

 

4.5 DELKONKLUSION OM FRIVILLIGHED 

Det er vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, at graden af frivillighed også er udtryk for de samlede kommunale 

rammevilkår, der har stor betydning og indflydelse på kommunernes lokalsamfund og den lokale frivillighedskultur og -

identitet. Kommunerne kan derfor tage en række forskellige initiativer, der kan være med til at understøtte og udvikle 

frivillighedskulturen i kommunen. Et helt særligt parameter i denne strategi bør være anerkendelsen af de frivillige. Et 
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andet er selve udøvelsen af rollen som kommunal myndighed, hvor der kan iværksættes en række 

afbureaukratiseringstiltag, der kan understøtte foreningslivet. Antagelsen om, at de foreninger, der har et godt og åbent 

samarbejde med kommunen, også har lettere ved at skaffe frivillige, står således stærkt i ovenstående parametre.
22

 De fire 

forskelige parametre, der er blevet anvendt til at belyse kommunernes indbyrdes frivillighedskultur, viser således, at der er 

markante forskelle i kommunernes ageren og prioriteringer. De kommuner, der samlet klarer sig godt på de fire parametre, 

er således karakteriseret ved nogle stærke og levedygtige civilsamfund. Top ti over den samlede frivillighedsgrad og -

kultur er således oplistet i følgende tabel. 

 

Tabel 19: Kommunal top 10 - samlet frivillighedsgrad 

  Kommune Værdi 

1 Jammerbugt 49 

2 Nyborg 53 

3 Herning 58 

4 Vesthimmerland 80 

5 Skive 81 

5 Brøndby 87 

7 Holstebro 90 

8 Tønder 91 

9 Hørsholm 103 

10 Nordfyns 104 

  Landsgennemsnit 188 

 

Tabel 19 viser, at de kommunale rammevilkår for frivilligheden er bedst i Jammerbugt, Nyborg og Herning kommuner. Det 

er således også kommuner, der generelt er præget af en befolkningssammensætning og en urbaniseringsgrad, der flugter 

og harmonerer fint med en høj frivillighedsgrad. For samtlige kommuners rangering på disse frivillighedsparameter se 

’Bilag 19: Total score på frivillighedsparametre’ på s. 82. 

 

En værdi på 49 til Jammerbugt Kommune er udtryk for at kommunens placeringer på de fire frivillighedsparametre 

summeres til 49. For Nyborg Kommune summeres de fire placeringer til 53 osv.  Den dårligst rangerede kommune får 

samlet set en score på 303, mens landsgennemsnittet er på 188.  

 

De kommuner, der ønsker at gøre det bedre for deres lokale frivillige, skal ikke nødvendigvis følge i sporerne på de ti 

kommuner i toppen. De bør i stedet tilpasse indsatsen til den konkrete kommunale befolkningssammensætning og deres 

urbaniseringsgrad således at der kan trække nogle meningsgivende sammenlignende analyser med kommuner, der på 

disse forhold minder om ens egne.   

 

En generel anbefaling er dog, at uanset kommunens urbaniseringsgrad og befolkningssammensætning, så kan 

kommunerne beslutte sig for at arbejde bevidst med at understøtte og styrke frivillighedsgraden. Fra DIF’s side er et 

væsentligt politisk mål i de kommende år at implementere frivillighedsstrategier såvel i specialforbund som i 

medlemsforeninger. Dette har baggrund i den overordnede anbefaling fra Frivillighedsundersøgelsen, hvor det fremgår, at 

foreninger der har en bevidst strategi for rekruttering og håndtering af de frivillige, også er de foreninger, der har lettest 

ved at rekruttere nye frivillige.
23

 Alene det faktum, at foreningsbestyrelser og frivillige har gjort sig nogle fælles 

                                                                                       
22 http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012 (s.100) 
23 http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012 (s.77) 

http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012
http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012
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overvejelser og taget nogle centrale beslutninger om hvordan der skal rekrutteres, har tilsyneladende en effekt og 

betydning for succesraten i forhold til rekruttering af frivillige. DIF råder på denne baggrund foreninger til at udpege en 

frivillig-ansvarlig, der får dette som en primær opgave. 
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5. IDRÆTSPOLITIK 
 

I det daglige er kommunerne idrætsforeningernes nærmeste myndighed. De idrætspolitiske beslutninger, der bliver 

truffet af og implementeret i kommunerne, har således stor betydning for idrætsforeningernes virke. Det er derfor vigtigt, 

at kommunerne i deres idrætspolitiske ageren og forvaltning er opmærksomme på, at de har stor indflydelse på 

udviklingen og dynamikken i foreningslivet. 

 

Dette afsnit omhandler således en række idrætspolitiske forhold med betydning for idrætsforeninger og civilsamfundet. 

 

Det idrætspolitiske område dækker over i alt syv forskellige parametre, der hver især er relateret til kommunernes rolle 

som myndighed og forvaltning og den heraf afledte betydning for foreningslivet. Tre af de syv parametre er baseret på 

foreningernes subjektive vurderinger, mens de øvrige fire parametre udgøres af statistisk data fra DIF’s officielle 

medlemstal.
24

 Det første paramter, der kigges nærmere på, omhandler foreningernes oplevelse af deres egen trivsel. 

5.1 FORENINGSLIVETS TRIVSEL 

Langt de fleste kommuner har et ønske om at styrke og udvikle det frivillige foreningsliv. Det lokale foreningers tilbud er 

blandt andet ofte med i markedsføringskampagner, når kommunen ønsker at tegne et positivt billede af sig selv og udstille 

sig som en attraktiv bosætningskommune. Et foreningsliv, der er i udvikling og som trives, er derfor udtryk for, at der er 

muligheder for at dyrke sine interesser. 

 

Et væsentligt redskab til udvikling af foreningsliv er, at kommunen har afsat tilstrækkeligt med midler til den 

udviklingspulje, som Folkeoplysningslovet pålægger kommuner af have – dog uden at beskrive hvilket niveau denne skal 

være på. 

 

Langt de fleste kommuner har således nogle økonomiske midler, der understøtter foreningernes udviklingsinitiativer og 

via disse tiltag er kommunernes også medvirkende til at understøtte et dynamisk foreningsliv i forandring.
25

 Da 

Folkeoplysningsloven er en rammelov, der ikke indeholder bestemmelser om hvilken økonomiske størrelse denne pulje 

skal have, har kommunerne mulighed for at prioritere denne udviklingspulje efter behov og interesser. 

 

På dette første af de syv idrætspolitiske parametre undersøges det derfor, om foreningernes selv vurderer om deres 

daglige trivsel og drift er en udfordring eller ej. Dette kan således være et udtryk for, om implementering af 

Folkeoplysningslovens bestemmelser om udviklingspulje og kommunens øvrige initiativer og incitamenter for at fremme 

et dynamisk foreningsliv, virker eller ej. Kommunerne er derfor rangeret efter, i hvilken grad foreningerne oplever, at deres 

daglige virke, trivsel og drift er en udfordring eller ej. 

 

Rangeringen fremgår af nedenstående tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
24 http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal#content-top  
25 Se fx http://tinyurl.com/Udviklingspuljen-Lolland  

http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal#content-top
http://tinyurl.com/Udviklingspuljen-Lolland
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Tabel 20: Kommunal top 10 - foreningernes trivsel 

  Kommune Værdi 

1 Allerød 2,43 

2 Gentofte 2,46 

3 Hørsholm 2,51 

4 Rudersdal 2,56 

4 Herlev 2,56 

6 Tårnby 2,56 

7 Rødovre 2,61 

8 Brønderslev 2,61 

9 Frederiksberg 2,61 

9 Lyngby-Taarbæk 2,61 

  Landsgennemsnit 2,75 

Sp 1: Mener du generelt, at idrætsforeningen er blevet styrket eller svækket over de sidste fire år? 

Sp 2: Hvordan mener du, at udviklingen i arbejdsopgaver har været på følgende områder gennem 

de sidste fire år? 2.1: Sikre foreningens daglige drift 

Sp 3: Nedenfor er oplistet en række udsagn. Vurder hvor enig eller uenig du er i de enkelte 

udsagn: 3.1 Foreningens daglige drift er tidskrævende 

 

Tabel 20 viser, at det er det er foreningerne i Allerød Kommune, der vurderer, at de på tværs af alle kommuner har den 

højeste grad af trivsel. Herefter kommer Gentofte og Hørsholm kommuner. For samtlige kommuners rangering på dette 

parameter se ’Bilag 20: Foreningernes gennemsnitlige vurdering af deres trivsel’ på s. 83. 

 

Foreningerne har på tre forskellige spørgsmål omhandlende foreningens trivsel angivet deres egen vurdering af deres 

egen trivsel. Derfra er der lavet en gennemsnitsberegning for samtlige foreningerne i den respektive kommune. Teoretisk 

set tildeles værdien 1, hvis alle foreninger har svaret 1 på alle tre spørgsmål, hvor den samlede trivsel således vil være 

”meget god”. Omvendt, hvis det modsatte er tilfældet, vil værdien 5 repræsentere, at trivslen i foreningerne samlet er 

”meget dårlig”. 

 

I Allerød Kommune lander foreningernes samlede gennemsnit på værdien 2,42 – altså tættere på en samlet set ’god trivsel’ 

end på midterkategorien med værdien 3, der svarer til ’hverken god eller dårlig trivsel’. Den laveste samlede kommunale 

værdi er på 3,1 – altså på den forkerte side af midterkategorien. Det samlede landsgennemsnit er på 2,75. 

 

Rent metodisk medfører sammenlæsningen af de tre forskellige trivselsspørgsmål, at der ikke er tale om den store 

spredning inden for dette paramter. Og selvom de kommunale udviklingspuljer for foreningerne kun spiller en sekundær 

rolle i denne sammenhæng, er det dog vigtigt at fastholde, at der er væsentlige kommunale forskelle i foreningernes 

vurderinger af deres egen trivsel, og at dette i et vist omfang kan henføres til de rammer og muligheder, som kommunerne 

opstiller for foreningernes trivsel og virke. 

 

5.2 FORENINGERNES VURDERING AF KOMMUNENS IDRÆTSPOLITIK 

Siden strukturreformen hvor kommunerne fik flere opgaver, og for nogens vedkommende blev samlet i større enheder, er 

den kommunale idrætspolitik blevet mere udbredt. Idrætspolitikken indeholder typisk overordnede mål for idrætten og 
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beskrivelser af kommunens opgaver og prioriteringer inden for området. Den kommunale idrætspolitik er derfor et 

centralt stykke papir, idet den udstikker rammerne for kommunens prioriteringer og dermed foreningernes vilkår.  

 

Processen omkring udarbejdelse, vedtagelse og ikke mindst implementering af en idrætspolitik kan i varierende omfang 

inddrage det lokale foreningsliv. Afhængig af kommunens prioriteringer spiller idrætsforeningerne således en varierende 

rolle i den kommunale idrætspolitik. Det er dog kendetegnende, at der siden strukturreformen har været et stigende ønske 

fra kommunernes side, om et tættere samarbejde med idrætsforeningerne, blandt andet med henblik på partnerskaber og 

opgaveløsning.
26

 

 

Det er derfor relevant at undersøge nærmere, i hvilket omfang foreningerne oplever, at kommunens idrætspolitik er med 

til at understøtte deres virke som idrætsforening. Kommunerne er derfor rangeret efter, i hvilken grad foreningerne selv 

vurderer, at idrætspolitikken er med til at understøtte foreningerne.   

 

Tabel 21: Kommunal top 10 – foreningsvurdering af kommunernes idrætspolitik 

  Kommune Værdi 

1 Ishøj 1,69 

2 Faxe 2,14 

3 Kolding 2,24 

4 Stevns 2,25 

5 Gentofte 2,28 

6 Glostrup 2,29 

7 Tårnby 2,36 

8 Lemvig 2,40 

9 Hedensted 2,46 

10 Skive 2,50 

  Landsgennemsnit 3,02 

Sp: I hvilken grad oplever foreningen at kommunens idrætspolitik understøtter 

foreningens arbejde? 

 

Tabel 21 viser, at det er foreningerne i Ishøj Kommune, der samlet set vurderer, at den kommunale idrætspolitik spiller 

bedst sammen med deres egen idrætsforening. Herefter kommer Faxe og Kolding Kommuner. For samtlige kommuners 

rangering på dette parameter se ’Bilag 21: Foreningernes gennemsnitlige vurdering af kommunens idrætspolitik’ på s. 84. 

 

På en skala fra 1-5, hvor 1 er udtryk for ’i høj grad’ og 5 det modsatte ’slet ikke’, lander foreningernes vurderinger i Ishøj 

Kommune samlet set på 1,69 – hvilket betyder, at de ligger relativt tæt på en samlet vurdering der indikerer at kommunens 

idrætspolitik ’i høj grad’ understøtter foreningers virke. Den laveste kommunale score er i sammenligning hermed helt 

nede på 4,14. Landsgennemsnittet er på 3,02– altså meget tæt på midterkategorien.  

 

Med tanke på den politiske opmærksomhed, omhu og faglighed, som mange kommuner ligger i arbejdet med deres 

idrætspolitik, er det tankevækkende, at der er så stor forskel på foreningernes vurdering af idrætspolitikkens betydning 

for deres virke. De fleste kommuner har således et officielt ønske om at inddrage og samarbejde med foreningerne i vidt 

omfang. Dette parameter understreger, at foreningernes oplevelse af den kommunale idrætspolitik ligger langt fra deres 

hverdag.  De kommuner, der placerer sig i den nederste halvdel på dette parameter, har således en udfordring i forhold til 

                                                                                       
26http://tinyurl.com/ibsen-2010 

http://tinyurl.com/ibsen-2010
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at få foreningerne til at være aktive medspillere på deres idrætspolitik. Ikke alle idrætsforeninger anser den kommunale 

idrætspolitik som værende relevant eller understøttende for deres virke som forening, hvilket er tankevækkende for både 

de pågældende kommuner og de foreninger, der har svaret sådan. 

 

5.3 FORENINGERNES TILFREDSHED MED DEN KOMMUNALE SERVICE OG SAMARBEJDE  

Mange kommuner gør en bemærkelsesværdig indsats for at være foreningernes samarbejdspartner ved for eksempel at 

benytte en uformel, ubureaukratisk og tillidsbåren tilgange til det frivillige foreningsliv. De fleste kommuner er derfor 

opmærksomme på deres ansvar som professionel servicemyndighed over for de frivillige i civilsamfundet. Det er dog de 

færreste kommuner, der foretager egentlige benchmark målinger på, hvordan foreningerne oplever den kommunale 

service og tilfredsheden med sagsbehandlingen i kommunen. 

 

For foreningerne er det vigtigt, at de bliver mødt af en servicerende myndighed, og ikke en kontrollerende, mistænksom og 

ufleksibel myndighed. Det betyder meget for serviceoplevelsen, at foreningernes henvendelser, samspil og samarbejdet 

med kommunen bliver taget alvorligt og behandlet både hurtigt og kompetent. Derfor er det relevant at inddrage et 

parameter, der undersøger foreningernes tilfredshed med den kommunale service, hvilket også er udtryk for 

foreningslivets samarbejde med den lokale kommune. Kommunerne er derfor rangeret efter, i hvilken grad foreningen 

oplever kommunen som en servicerende samarbejdspartner. Rangeringen af denne måling kan ses i nedenstående tabel. 

 

Tabel 22: Kommunal top 10 – tilfredshedsgrad med kommunalt samarbejde 

  Kommune Værdi 

1 Tårnby 1,97 

2 Kolding 1,99 

3 Ishøj 2,00 

4 Solrød 2,11 

5 Faxe 2,12 

6 Morsø 2,24 

7 Kerteminde 2,26 

8 Nyborg 2,26 

9 Gentofte 2,27 

10 Dragør 2,28 

  Landsgennemsnit 2,62 

Sp 1: Hvor tilfreds er foreningen generelt med samarbejdet med kommunen? 

Sp 2: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn vedrørende din forenings kontakt med 

kommunen? 

 

Tabel 22 viser, at det er foreningerne i Tårnby Kommune, der oplever det bedste samarbejde og den bedste dialog med 

kommunen. Herefter kommer Kolding og Ishøj kommuner. Det samlede resultat for Tårnby Kommune lander på et 

gennemsnit på 1,97 – hvilket betyder, at det er på den flotte side af svarkategorien ’godt samarbejde’.  Den samlet set 

laveste kommunale score er i sammenligning hermed på 3,31, hvilket er en relativt høj score for den laveste kommunale 

værdi. Landsgennemsnittet for samtlige foreninger er også tilsvarende højt og lander på hele 2,62 i alt. For samtlige 

kommuners rangering på dette parameter se ’Bilag 22: Foreningernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale 

service og samarbejde’ på s. 85. 
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Det er værd at hæfte sig ved, at langt de fleste foreninger således giver kommunerne en rigtig god vurderinger med på 

vejen. Selvom langt fra alle foreninger er i dialog eller har erfaringer med den lokale kommune, så er de foreninger, der har 

denne form for erfaring og samspil oplevet, at kommunens indsats både er på et tilfredsstillende serviceniveau og at 

kommunerne har forståelse for, at det frivillige foreningsliv ofte kræver en særlig hånd i håndteringen af sager. Det er 

derfor glædeligt at konstatere, at foreningerne generelt set har oplevet gode relationer til kommunerne. 

 

Ved beregningen af det kommunale gennemsnit på dette parameter, indgår der et spørgsmål, som ikke alle foreningerne 

har svaret på. Det har rent metodisk betydet, at disse foreningers svar ikke tæller med. Det er således kun de foreninger, 

der har svaret på samtlige spørgsmål omhandlende den kommunale kontakt, der er blevet brugt i indeksberegningerne. 

Dette betyder også, at en del foreninger er blevet frasorteret i gennemsnitsberegningerne og derfor ikke indgår i dette 

parameter. Frasorteringen er forholdsvis stor med op til 40 pct. færre respondenter, hvorfor den statistiske usikkerhed ved 

dette parameter er markant forøget. 

 

Den kommunale service over for det frivillige foreningsliv er et af de elementer, der indgår i DIF’s frikommuneforsøg med 

fem udvalgte kommuner. Erfaringerne herfra viser, at en kommune relativt nemt kan gøre det nemmere for de frivillige at 

finde rundt i kommunen og få svar på spørgsmål ved relativt simple tiltag. Det drejer sig fx om en sms fra teknisk 

forvaltning til baneforvalteren omkring klipning af kommunale fodboldbaner, udsendelse af nyhedsbreve til foreningerne 

med information fra alle relevante kommunale forvaltningsenheder, forenings FAQ, kontaktpersonsordning i kommunen 

og lignende. 

 

De kommuner, der befinder sig i den tunge ende på dette parameter, kan med relativ simple midler forbedre den oplevede 

service hos foreningerne. Det kræver ikke de store midler at implementere ovenstående tiltag. De foreløbige erfaringer fra 

frikommuneforsøgene viser dog, at kommunernes ledelse skal have fokus på frivillighedsområdet, for at det betyder en 

reel forskel også for foreningerne. 

 

5.4 IDRÆTSDELTAGELSEN SOM ANDEL AF INDBYGGERE  

Der findes mange forskellige måder at leve op til en politisk målsætning på. Nogle af de helt grundlæggende objektive mål 

for hvorvidt det er tilfældet eller ej, skal analyseres i dette og de følgende parametre. 

 

For eksempel findes flere eksempler på, at kommuner ønsker at være kendt som idrætsvenlige eller kommuner, hvor man 

politisk ønsker at tilgodese idrætten og give den en særlig status i kommunen. Dette er måske bedst illustreret ved, at man 

som kommune kan blive Eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark eller en af Breddeidrætskommunerne, 

som udvælges i Kulturministeriets og Nordea-fondens regi. Derved sender man et signal til kommunens interessenter om, 

at dette er en kommune, der ønsker at have en særlig idrætsprofil og -identitet. 

 

Det første parameter omhandler, hvor stor en andel af kommunens indbyggere, der er foreningsaktive. DIF’s medlemstal er 

således kilde til en helt præcis opgørelse over, hvor mange borgere, der er medlem af en idrætsforening.
27

 Dette tal sættes 

i forhold til kommunes indbyggertal, hvilket giver et udtryk for, hvor stærkt forankret foreningsidrætten er i kommunen.  

 

Det er samtidig også et udtryk for, om den kultur og tradition der kendetegner kommunen, er præget af, at man dyrker 

idræt i foreningerne eller ej.   

 

Rangeringen af kommunerne er derfor baseret på, hvor stor en procentdel af indbyggerne, der er medlem af en DIF-

registreret idrætsforening. 

                                                                                       
27 http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal#content-top 

http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal#content-top
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Tabel 23: Kommunal top 10 – andel foreningsaktive indbyggere 

  Kommune Værdi 

1 Hørsholm  54,9 % 

2 Furesø  54,7 % 

3 Allerød  53,0 % 

4 Skive  51,0 % 

5 Varde  50,0 % 

6 Billund  47,9 % 

7 Brønderslev  45,9 % 

8 Egedal  45,6 % 

9 Roskilde  44,5 % 

10 Rudersdal  44,4 % 

  Landsgennemsnit 36,3 % 

 

Tabel 23 viser, at det er i de nordsjællandske kommuner Hørsholm, Furesø og Allerød, der er den relativt set største andel 

indbyggere, der er medlem af en lokal DIF-forening. I Hørsholm Kommune er medlemsandelen oppe på hele 54,9 % af 

befolkningen, mens den laveste kommunale deltagelse er helt nede på 19,2 %. For samtlige kommuners rangering på dette 

parameter se ’Bilag 23: Idrætsdeltagelsen som andel af indbyggere’ på s. 86. 

 

For hele landet er gennemsnittet af medlemmer på i alt 36,3 % af befolkningen. Selvom der naturligvis også findes 

indbyggere, der er idrætsaktive i andre regi end i DIF, er dette samlede tal for den danske befolkning for DIF’s 

vedkommende ganske imponerende.  

 

Det skal noteres, at opgørelsen er baseret på antallet af medlemskaber, som ikke nødvendigvis svarer til antallet af 

individer. Den samme person kan således godt være medlem af flere forskellige foreninger på samme tid - og da dette 

faktisk er en relativt typisk situation, må man tage højde for, at andelen ikke direkte kan overføres og forstås som 

procentandele af individer i kommunernes lokalbefolkning. Endelig er der også mulighed for, at et foreningsmedlem ikke 

nødvendigvis behøver at bo i den pågældende kommune, som vedkommende dyrker foreningsidræt i. Derfor kan 

medlemmet tælle med i den ’forkerte’ kommune. Dette er særligt en problemstilling i hovedstadsområdet, hvor man typisk 

ikke skelner tydeligt mellem hvilke kommunegrænser man krydser i sit fritidsliv for at dyrke sin foretrukne 

foreningsaktivitet. 

 

5.5 FORENINGSTALLETS UDVIKLING I PERIODEN 2008-2012 

Der er, som bekendt, foreningsfrihed i Danmark, hvilket har resulteret i en tradition for, at danskerne er medlem af mange 

forskellige former for foreninger. Herunder fremtræder idrætsforeningerne samlet set som en af de største folkelige 

foreningsbevægelser overhovedet. 

 

Der sker dog hele tiden en betydelig udskiftning af foreninger, hvor der både er foreninger, der forgår, mens nye kommer 

til. Overordnet set er der dog over den seneste årrække kommet flere nye idrætsforeninger ind i DIF end der er forsvundet, 
28

 hvilket er en glædelig udvikling. Den generelle tendens dækker dog over, at der i nogle kommuner også er negative 

udviklingstendenser, hvor der er flere foreninger, der forsvinder end nye, der opstår. 

 

                                                                                       
28 http://tinyurl.com/ibsen-2006 (s. 7) 

http://tinyurl.com/ibsen-2006


49  IDRÆTSFORENINGER I DANMARK 

 5. Idrætspolitik 

 

Selvom kommunerne ikke direkte har indflydelse på, om foreninger opstår eller forgår, så er der flere kommuner, der 

understøtter foreningsdannelse med aktive rådgivningsforløb, som gør det nemmere for en gruppe borgere at organisere 

og systematisere deres interesse i en foreningsramme. Dette er således udtryk for, at civilsamfundet og de demokratiske 

interesserealiserende processer fungerer og såfremt de menneskelige ressourcer er til stede og interessen for at 

foretage sig noget sammen er stærk nok, vil der ofte være grundlag for at en ny foreningsdannelse ser dagens lys. 

 

Kommunen har derimod hovedansvaret for at skabe de fysiske rammer og faciliteter for foreningslivets virke, sådan at 

indbyggerne i fællesskab kan udfolde og realisere deres personlige interesser. Samtidig kan en kommune sikre et godt 

samspil med civilsamfundet ved at minimere kravene til den styring, der skal være med foreningslivet, således at der ikke 

eksisterer formelle regler og krav, der kan bremse et lokalt civilsamfund i udvikling. 

 

Civilsamfundets vitalitet er derfor forsøgt operationaliseret gennem den samlede udviklingen i antallet af 

idrætsforeninger i en periode på de seneste fem år. De ti kommuner, der har oplevet den største procentvise vækst i 

foreningsantallet i DIF-regi fremkommer af nedenstående tabel.
29

 

 

Tabel 24: Kommunal top 10 - procentvis vækst i foreningsantal 

  Kommune Værdi 

1 Horsens 10,7 % 

2 Odsherred 10,5 % 

3 Nordfyns 10,3 % 

4 Faaborg-Midtfyn 10,0 % 

5 Kerteminde 9,7 % 

6 Struer 9,7 % 

7 Ikast-brande 9,6 % 

8 Vesthimmerland 9,5 % 

9 Thisted 9,4 % 

10 Syddjurs 9,1 % 

  Landsgennemsnit 3,3 % 

 

Tabel 24 viser, at Horsens Kommune har oplevet den største udvikling i antallet af DIF-registrerede foreninger i de seneste 

fem år. Herefter kommer Odsherred og Nordfyns kommuner. I Horsens Kommune er der perioden 2008 - 2012 sket en 

vækst i foreningstallet på i alt 10,7 %. På landsplan lander den samlede tilvækst af DIF-registrerede idrætsforeninger på 3,3 

%. Den laveste kommunale vækst resulterer i en negativ udvikling over årrækken -5,1 %. Denne ene kommune er dog ikke 

alene med at have negative udviklingstendenser, da der i alt i 16 kommuner er registreret en tilsvarende samlet set negativ 

udvikling i DIF-regi. For samtlige kommuners rangering på dette parameter se ’Bilag 24: Foreningstallets udvikling i 

perioden 2008-2012’ på s. 87. 

 

Rangeringen skal dog nuanceres derved, at der alene er tale om udviklingen i antallet af DIF-foreninger. Der findes selvsagt 

andre foreningstyper i civilsamfundet, og selvom DIF-foreningerne udgør en stor andel heraf, er dette ikke lig med det 

samlede billede, da der også findes andre større idrætsorganisationer som DGI og Firmaidrætten. Man kan således 

teoretiske godt forestille sig en kommune med samlet positiv udvikling i foreningsantallet, mens der for DIF-foreningerne 

isoleret set kan være tale om en negativ udvikling. Ligeledes afslører udviklingen i antallet af DIF-foreninger ikke årsagerne 

til frem-/tilbagegangen. Det kan således ikke udelukkes, at en mindre andel af væksten kan være udtryk for, at 

                                                                                       
29 http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal#content-top 

http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal#content-top
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foreningstvister har resulteret i opsplitninger af allerede eksisterende foreninger, og derfor er udtryk for mindre kriser i 

lokale foreningskulturer, og således udtryk for civilsamfundets generelle vitalitet. 

5.6 MEDLEMSTAL UDVIKLINGEN I PERIODEN 2008-2012 

De sidste to objektive parametre knytter sig til udviklingen i medlemsdeltagelsen i foreningsidrætten. Det er først og 

fremmest foreningernes eget valg om de er interesserede i at få flere nye medlemmer eller ej. Der findes i dag mange 

foreninger for hvem, det ikke er et mål i sig selv at rekruttere flere medlemmer. Her er fokus på aktiviteten nok i sig selv, og 

man har ikke nødvendigvis interesser eller ressourcer til at lave større rekrutteringsinitiativer. Omvendt er der også 

foreninger, der i høj grad lever af og brænder for at organisere flere nye medlemmer. Forskellen på de to typer af 

foreninger repræsenterer også typisk en meget sportsligt og konkurrencepræget foreningstype, hvor medlemmer bliver 

vurderet på deres idrætsfaglige egenskaber, og en motionsforening, der primært vurderer medlemmerne på om de er 

aktive eller ej. 

 

De foreninger, der arbejder for at rekruttere flere medlemmer, er på flere områder afhængige af samspillet med 

kommunen. For nogle foreninger vil der være logistiske og pladsmæssige problemer forbundet med at optage flere 

medlemmer, hvorfor der på anden vis skal findes plads og rammer, der tillader foreningen at få flere medlemmer. Andre 

foreninger vil ikke have sådanne udfordringer, enten fordi der allerede er tilstrækkelig kapacitet, eller fordi der er ledige 

pladser til nye medlemmer. Det er derfor afgørende for foreningerne, at de kommunale rammer tillader foreningerne at 

vokse, da det er en afgørende forudsætning for, at foreningerne overhovedet kan beskæftige sig med udfordringen. 

 

Parameteret er delt op i to, hhv. børn under 18 og voksne over 18 år. Det skyldes, at der er forskellige strategier for 

medlemsvækst afhængig af målgruppen. De fleste børn har på et tidspunkt været medlem af en idrætsforening, mens 

fastholdelsen af teenagere er et langt større udfordring, da foreningslivet ligger i skarp konkurrence med andre 

tidskrævende aktiviteter som skole, uddannelse, fritidsjob, venner osv. For voksne over 18 år gælder det, at det særligt er 

de 20-45-årige, der har den laveste deltagelsesgrad i foreningsidræt pga. især et tidskrævende familie- og arbejdsliv. Her 

vil en strategi for at få flere voksne medlemmer derfor i høj grad omhandle tilpasning af idrættens aktiviteter til det behov 

for fleksibilitet, som de travle voksne efterspørger. Det er således relevant at se nærmere på, om foreningslivet i 

kommunen formår at fastholde og tiltrække flere indbyggere over en femårig periode. Dette parameter vil således være et 

objektivt mål for, om foreningerne er i medlemsmæssig udvikling, stagnation eller afvikling. Kommunerne er således 

rangeret efter foreningernes frem-/tilbagegang i antallet af udøvere. I første tabel er den kommunale udvikling for 

medlemmer under 18 år oplistet. 

 

Tabel 25: Kommunal top 10 - vækst i medlemstal t.o.m.18 år 

  Kommune Værdi 

1 Tønder 13,0 % 

2 Vejle 12,7 % 

3 Skanderborg 11,2 % 

4 Odder 11,0 % 

5 Horsens 10,8 % 

6 Ringkøbing-Skjern 10,6 % 

7 Aabenraa 10,0 % 

8 Vallensbæk 10,0 % 

9 Syddjurs 9,9 % 

10 Rebild 9,8 % 

  Landsgennemsnit 5,1 % 
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Tabel 25 viser, at det er Tønder Kommune, der har været oplevet den største procentvise vækst i antallet af medlemmer 

under 18 år i løbet af 2008-2012. Herefter kommer Vejle og Skanderborg kommuner. I Tønder Kommune er den samlede 

stigning på i alt 12,9 %. Gennemsnittet for hele landet er på 5,1 %, mens den kommune, der har oplevet den største 

tilbagegang, ligger på -4 % i perioden. For samtlige kommuners rangering på dette parameter se Bilag 25: Medlemstal 

udviklingen i perioden 2008-2012  på s. 88. 

 

Herefter ses der, ud fra samme metode og præmis, nærmere på voksne medlemmer over 18 år. Resultaterne af denne 

rangering kan ses i nedenstående tabel. 

 

Tabel 26: Kommunal top 10 - vækst i medlemstal over 18 år 

  Kommune Værdi 

1 Syddjurs 14,8 % 

2 Stevns 13,8 % 

3 Lemvig 13,2 % 

4 Ringkøbing-Skjern 13,1 % 

5 Skive 12,0 % 

6 Vejle 10,8 % 

7 Faaborg-Midtfyn 9,5 % 

8 Hedensted 9,0 % 

9 Skanderborg 8,9 % 

10 Sorø 8,9 % 

  Landsgennemsnit 4,0 % 

 

Tabel 26 viser, at der er foreningerne beliggende i Syddjurs Kommune, der har oplevet den største procentvise vækstrate 

for voksne medlemmer over 18 år i perioden. Efter Syddjurs kommer hhv. Stevns og Lemvig kommuner.  Hvor den samlede 

tilvækst i Syddjurs Kommune er på hele 14,8 %, ligger den største kommunale tilbagegang på -7,4 %. Gennemsnittet på 

landsplan for voksne medlemmer over 18 år er på i alt 4 %. For samtlige kommuners rangering på dette parameter se ’Bilag 

26: Medlemstal udviklingen i perioden 2008-2012 19 år eller derover’ på s. 89. 

 

Uanset om der er tale om børn eller voksne, er der en markant forskel på i hvilke kommuner foreningerne er i stand til at 

tiltrække og fastholde nye foreningsmedlemmer. Det er en interessant at bemærke, at der ikke er nogen sammenhæng 

mellem medlemsvækst og stigende urbaniseringsgrad. Tendensen i befolkningsvandringen går, også på globalt plan, fra 

land til by, men de flere indbyggere der hele tiden kommer til vækstcentrene afspejles ikke ved en stigning i 

foreningsdeltagelsen.  

 

5.8 DELKONKLUSION PÅ DE IDRÆTSPOLITISKE PARAMETRE 

Det er vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, at de som idrætspolitisk aktør har stor betydning for foreningslivets 

og civilsamfundets generelle udvikling og trivsel. Kommunerne kan i den forbindelse tage en række forskellige initiativer 

op, der kan være med til at understøtte og udvikle foreningslivet og dermed styrke deltagelsen i foreningsidrætten. Et 

parameter er den kommunale service, et andet er foreningslivets vurdering af den kommunale idrætspolitiks betydning 

for foreningerne. 

 

De syv parametre, der er blevet anvendt til at belyse kommunernes tilgang til det idrætspolitiske område viser således, at 

der er markante forskelle i kommunernes ageren og prioriteringer.  
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De kommuner, der samlet klarer sig godt på det idrætspolitiske parameter, fremgår af nedenstående tabel. 

 

Tabel 27: Kommunal top 10 på idrætspolitiske parametre  

  Kommune Værdi 

1 Lemvig 102 

2 Hedensted 120 

3 Vejle 156 

4 Kolding 164 

5 Stevns 168 

6 Holstebro 170 

7 Rebild 184 

8 Furesø 194 

9 Ringkøbing-Skjern 200 

10 Tønder 205 

  Landsgennemsnit 329 

 

Tabel 27 viser, at det er Lemvig Kommune, der klarer sig bedst på det idrætspolitiske område. På områdets syv parametre 

opnår Lemvig samlet set placeringer der summeres til 102, mens Hedensted følger efter med placeringer der er summeret 

til 120. Den dårligst rangerede kommune får samlet set en score på 547, mens landsgennemsnittet er på 329. For samtlige 

kommuners rangeringer på disse idrætspolitiske parameter se ’Bilag 27: Total score på idrætspolitik parametre’ på s. 90. 

 

Det er kendetegnende for de kommuner, der klarer sig godt på de syv idrætspolitiske parametre, at de placerer sig i den 

bedre tredjedel på næsten alle af de syv idrætspolitiske parametre. 

 

Samtidig afslører de idrætspolitiske parametre, at der er store forskel på kommunerne, og derfor er der også en række 

forskellige tiltag og initiativer, som især de dårligst rangerede kommuner bør overveje at tage op, såfremt de ønsker at 

forbedre deres rangering fremover. Initiativerne kan have en relativ kort tidshorisont, for eksempel synliggørelse af 

relevante kontaktpersoner på kommunens hjemmeside. Men der kan over være tale om en længere tidshorisont, såfremt 

det omhandler flere medlemmer til kommunens idrætsforeninger, hvilket kræver en bredere og mere koordineret indsats. 
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SAMLET SET ER DET 

SKIVE, HERNING OG 

HOLSTEBRO 

KOMMUNER, DER 

OPNÅR DE BEDSTE 

PLACERINGER 
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6. KONKLUSION  
 

”Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår” er den hidtil mest omfattende undersøgelse af kommunernes 

prioriteringer på en lang række forskellige idrætspolitiske områder. Undersøgelsen analyserer og sammenligner 

idrætsforeningers rammevilkår og tilfredshedsgrad på tværs af 93 kommuner. Samlet set betyder det, at kommunernes 

idrætspolitiske ageren bliver rangeret på 22 forskellige parametre, herunder 11 parametre med objektive eller i forvejen 

eksisterende data og 11 parametre, der tager udgangspunkt i foreningernes subjektive oplevelser og vurderinger. 

 

De 22 forskellige parametre og kommunale rangeringer betyder, at undersøgelsen giver et relativt nuanceret billede af 

kommunernes idrætspolitiske prioriteringer. Samtidig er flere af målingerne udtryk for stikprøver på civilsamfundets 

tilstand eksemplificeret gennem idrætsforeningernes perspektiver. De mange forskellige mål betyder også, at der ikke én 

kommune, der klarer sig igennem alene på top 10 placeringer. Det er dog kommuner, der over en bred kam klarer sig godt 

på rangeringerne, der også klarer sig godt samlet set, selvom der også her er plads til en enkelt dårlig rangering eller to. 

Den samlede rangering af undersøgelsens 22 forskellige parametre fremgår af nedenstående tabel, der således er 

analysens samlede resultat. 

 

Tabel 28: Kommunal top 10 – samlet rangering 

  Kommune Værdi 

1 Skive 537 

2 Herning 544 

3 Holstebro 586 

4 Nyborg 626 

5 Herlev 656 

6 Lemvig 671 

7 Kolding 691 

8 Tårnby 700 

9 Kerteminde 710 

10 Furesø 740 

  Landsgennemsnit 1.033 

 

Tabel 28 viser, at det samlet set er Skive Kommune, der på tværs af undersøgelsens 22 parametre opnår den bedste 

rangering af alle kommuner. Efter Skive Kommune kommer Herning og Holstebro kommuner. For samtlige kommuners 

rangering på denne samlede rangering se ’Bilag 1: Den samlede kommunale rangering’ på s. 64. 

 

I alt opnår Skive Kommune en samlet score på 537, der dækker over summen af kommunens placeringer på alle de 22 

parametre. Teoretisk set er den lavest mulige score 22 førstepladser - og dermed en score på 22. En lav samlet score er 

således lig med en god placering. Den teoretisk set dårligste samlede score er på i alt 2.046 - (22 parametre x 93 

kommuner). Den dårligste samlede kommunale score er dog på i alt 1.526 – dvs. et godt stykke fra den teoretisk dårligst 

mulige score. Landsgennemsnittet for samtlige kommuner på tværs af de 22 parametre lander på en score på i alt 1.033 – 

hvilket er en samlet placering på ca. halvdelen af den samlet set dårligst tænkelige score. Fra et samlet nationalt 

synspunkt er dette faktisk et ret tilfredsstillende samlet landsresultat. 

 

For at klare sig godt samlet set skal kommunen selvsagt have mange gode placeringer, men for Skive Kommunes 

vedkommende er det ganske bemærkelsesværdigt, at den ikke opnår nogen førstepladser - ud over den samlede 
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førsteplads. De bedste placeringer til Skive Kommune er tre 4. pladser og to 5. pladser. Når Skive Kommune samlet set 

klarer sig som den bedste kommune i en rangering ud fra foreningernes rammevilkår, er det fordi, at kommunen på de 22 

parametre, som DIF har valgt at lægge vægt på, klarer sig godt over en bred kam. Det er således ikke et enkeltstående 

område eller et enkelt godt resultat, der ligger bag. Tværtimod er det en prioritering til fordel for foreningernes 

rammevilkår på 22 forskellige parametre, der resulterer i, at kommunen samlet set klarer sig bedst. 

 

De konkrete initiativer og indsatser, der ligger til grund for den samlede rangering, lader sig imidlertid ikke afgøre ud fra 

undersøgelsen. Det kræver en mere specifik lokalviden om forholdene i de kommuner der fremgår af tabel 28 for at pege 

på de konkrete tiltag og initiativer, der ligger til grund for rangeringen. Der er derfor brug for at inddrage mere lokale og 

kvalitative undersøgelser, hvis man ønsker at forklare de specifikke bagvedliggende årsager til, at den enkelte kommune 

klarer sig som den gør. 

 

Det samlede billede, der står tilbage af kommunernes prioriteringer viser sig at være meget nuanceret. Det hænger 

sammen med, at kommunerne vægter og prioriterer området meget forskelligt. Den kommunale idrætspolitik er derfor 

meget lokal og et resultat af de politiske kampe og prioriteringer, der foregår i kommunerne. De fleste kommuner vil kunne 

finde sig selv i den bedre halvdel på en eller flere af undersøgelsens parametre, hvilket forhåbentlig hænger sammen med 

de konkrete politiske prioriteringer og valg, der er truffet lokalt på området. 

 

Det er imidlertid også interessant at se på udvalgte rangeringer for at identificere sammenhænge og forskelle mellem 

kommunerne på forskellige områder. Inden for idrætsfacilitetsområdet burde der for eksempel være en logisk 

sammenhæng mellem de objektive økonomiske parametre fra kommunernes regnskaber og foreningernes subjektive 

vurderinger af eksempelvis kvaliteten og adgangen til idrætsfaciliteterne, samt antallet af faciliteter pr. indbygger. Denne 

sammenhæng er dog ikke entydig ud fra kommunernes placering på de respektive parametre og man kan således finde 

kommuner, hvor foreningerne i de subjektive facilitets målinger ligger helt i top, mens det på de økonomiske facilitets 

parametre ligger helt i bund. 

 

På de økonomiske parametre er det kommunerne i Hovedstadsområdet, der topper listerne. Som diskuteret i tidligere 

afsnit omhandler det især en prioritering af, at det er en kommunal opgave at opføre og drifte idrætsanlæg. Dette 

medfører dog ikke, at der er flere faciliteter i Region Hovedstaden pr. indbygger. LOA’s facilitetsindeks placerer således 

Varde, Struer og Ringkøbing-Skjern kommuner helt i toppen og når man tilføjer foreningernes subjektive tilfredshed med 

kvaliteten og adgangen til de kommunale faciliteter nuanceres billedet yderligere. Her er det samlet set foreningerne i 

Tårnby, Guldborgsund og Solrød kommuner, der er mest tilfredse. 

 

Den samme nuancerede konklusion fremkommer, når man kigger på parametre, der skal være med til at styrke 

frivilligheden i kommunerne. Hvis målet er, at kommunen skal have så attraktive rammevilkår som muligt for at styrke 

andelen af indbyggere, der er frivillige i idrætsforeningerne, vil det kræve, at kommunen opprioriterer indsatsen inden på 

flere forskellige parametre på én gang. 

 

For det første vil en høj frivillighed kræve, at der er god adgang til relevante og attraktive faciliteter. Den ovenstående 

gennemgang af kommunernes prioritering på facilitetsområdet viser, at der ikke er nogen synlig sammenhæng på de 

forskellige facilitetsparametre. For det andet skal der være en god kontakt og et godt samarbejde med kommunen, hvor et 

parameter har afdækket, at det især er foreningerne i Tårnby, Kolding og Ishøj kommuner, hvor foreningerne oplever dette. 

For det tredje skal idrætsområdet i kommunen være prioriteret i sådan en grad, at det skaber et økonomisk fundament for 

at frivilligheden kan blomstre. Her er billedet igen, at det er foreningerne i Hovedstadsområdet, der vurderer, at idrætten er 

økonomisk prioriteret. 
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Sammenholder man dette med den faktiske rangering af frivillighedsgraden i kommunen, finder man imidlertid, at det er 

Jammerbugt, Haderslev og Bornholm kommune, der har det laveste antal indbyggere pr. frivillig. Det hænger sammen med 

de nævnte kommuners urbaniseringsgrad og befolkningssammensætning, hvorfor det på den korte bane er svært for 

kommunerne at ændre deres rangering. Kommunen kan derimod ændre i sin prioritering af området, så de i forhold til 

sammenlignelige kommuner, med samme urbaniseringsgrad og befolkningssammensætning, opnår en højere andel 

frivillige indbyggere.  

 

Kigger man nærmere på de parametre, der er med til at skabe et dynamisk foreningsliv i udvikling, hvor flere indbyggere 

vælger at være aktivt medlem, vil der også være en række forskellige parametre, der burde kunne forklare sammenhænge.  

For det første vil frivillighedsgraden i kommunen spille en rolle, da det er en fordel for foreningernes produkt, hvis der er 

mange frivillige til rådighed i forhold til antallet af medlemmer. Det giver en bedre mulighed for at lave de aktiviteter, og 

med sådan en kvalitet, at foreningerne fremstår attraktive. Her viste de relevante parametre, at det er i Hjørring, Morsø og 

Herning kommune, hvor dette er tilfældet.  

 

For det andet vil det være relevant at kommunens udgifter til facilitetsområdet er voksende, da det kan være et udtryk for, 

at kommunen økonomisk set prioriterer, at borgerne får adgang til mere tidssvarende faciliteter. Her er det Morsø, 

Skanderborg og Herning kommuner, der placerer sig godt. 

 

Endelig er det for det tredje relevant, at foreningerne selv er tilfredse og selv oplever, at de trives med deres daglige drift, 

da det er en forudsætning for, at foreningen har overskud til at udvikle sig yderligere. På disse områder er det foreningerne 

i Allerød, Gentofte og Hørsholm kommuner, der ligger højt. Men når man sammenholder dette med de kommuner, hvor 

foreningslivet er i udvikling og vækst, målt på antallet af medlemmer i foreningerne, er det Vejle, Ringkøbing-Skjern og 

Syddjurs kommune, der klarer sig flot. Samlet set fremkommer således igen et nuanceret billede af, hvordan foreningslivet 

på forskellige fronter klarer sig. 

 

Et sidste område hvor det er relevant at kigge lidt på tværs af parametrene, er forholdet mellem de subjektive og objektive 

data, der indgår i undersøgelsen. Der indgår som bekendt 11 parametre i hver type data, og billedet af kommunernes 

rangering på disse understreger den nuancering, som hele undersøgelsen er med til at afdække om kommunernes 

idrætspolitiske prioriteringer. 

 

Hvis man summerer undersøgelsens 11 subjektive parametre, finder man at Ishøj, Tårnby, Skive, Kolding og Aalborg 

Kommune er der, hvor foreningerne giver den mest positive vurdering af de kommunale rammevilkår. Det er således et 

resultat af et, relativt set, stærke lokale civilsamfund med stærk forenings- og frivillighedskulturer. Hvis man derimod 

summerer undersøgelsens 11 objektive parametre, er det Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Herning, Silkeborg og Stevns 

kommuner, der placerer sig bedst. Disse kommuner har således inden for den seneste årrække opprioriteret 

idrætsområdet på en række objektive parametre og på denne måde sikret og understøtte den foreningsbaserede idræt 

via gode strukturelle rammevilkår. 

 

Det er DIF’s forventning, at disse mange forskellige parametre og rangeringer medvirker til at høje det genelle faktuelle 

vidensniveau ude i idrætsforeningerne, idrætsråd og kommuner.  Rapportens resultater er således oplagte at inddrage i 

fremtidige diskussioner og debatter om idrætsforeningernes rammevilkår i kommunerne. Når kommunerne fremover står 

foran politiske prioriteringsdiskussioner, kan disse rangeringerne og sammenligninger på tværs af kommunegrænserne 

være udgangspunkt for de afgørende idrætspolitiske prioriteringer, der i længden former og skaber foreningslivet i 

Danmark. 
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7. METODE 
 

I dette afsnit beskrives rapportens metode nærmere. 

 

Nærværende rapport analyserer idrætsforeningers tilstande på 22 forskellige forhold. Foreningerne er herefter inddelt i 

geografiske grupper, der svarer til de kommunale grænser. På denne måde er de mange forskellige målinger på 

foreningernes tilstande og tilfredshed også udtryk for hvorledes de konkrete kommunale prioriteringer på idrætsområdet 

kommer til udtryk i de 93 kommuner, som er med i undersøgelsen. 

 

Kommunernes samlede rangering er udregnet på baggrund af de 22 respektive rangeringer således at alle kommunens 

rangeringer er blevet lagt sammen til en værdi, der svarer til summen af de enkelte rangeringer. Hvis en kommune således 

teoretisk set udelukkende havde opnået førstepladser i de 22 enkeltstående rangeringer, ville denne kommunes samlede 

værdi, som benyttes til den samlede rangering også være 22, da de 22 1. pladser giver et point hver. 

 

Datagrundlaget for de 22 parametre er dels offentligt tilgængelige statistiske datakilder, dels en større 

spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført blandt DIF’s ca. 9.000 idrætsforeninger. I de følgende metodeafsnit 

beskrives data og metoden bag anvendelsen af disse kilder nærmere. 

 

7.1 DE STATISTISKE PARAMETRE 

Nedenfor gennemgås de specifikke datakilder for de respektive parametre nærmere. 

 

7.1.1 Udgifter til drift af fritidsområdet og til idrætsanlæg pr. indbygger 

Fra Danmarks Statistik er indhentet en længere række data omhandlende kommunernes udgifter. Der har konkret være 

tale om følgende konti fra den kommunale kontoplan:  

 

 Driftskonti 0.32.31: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 

 Driftskonti 0.32.35: Andre fritidsfaciliteter 

 Driftskonti 3.22.18:Idrætsfaciliteter for børn og unge 

 Driftskonti 3.38.70: Fælles formål (folkeoplysende fritidsaktiviteter mv.)
 
 

 Driftskonti 3.38.73: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

 Driftskonti 3.38.74: Lokaletilskud 

 Driftskonti 3.38.75: Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven. 
30

 

 

Ovenstående konti 0.32.31, 0.32.35 og 3.22.18 omhandler anlægsudgifter til idrætsanlæg, som er sat i forhold til antal 

indbyggere i kommunerne. For at undgå, at årlige større udsving fylder for meget i den enkelte kommuner og således får 

for stor og tilfældig indflydelse på kommunernes indbyrdes rangering, er der beregnet gennemsnit for den årlige drifts- og 

anlægsudgift pr. indbygger over en femårig periode fra 2008 til 2012.  

 

Ved at benytte denne metode fås et udtryk for, hvor mange kroner pr. indbygger, der bruges til drift af fritidsområdet og 

etablering af idrætsanlæg. Kommunerne er således rangeret efter, hvor stort et beløb de har brugt pr. indbygger over en 

længere årrække, således at kommunen med det største beløb rangeres bedst af alle osv. Disse parametre måler derfor, 

                                                                                       
30 For de fire sidstnævnte konti tælles kun 75 procent af det angivne beløb med i beregningen. De resterende 25 procent vurderes at være 

til andet end idrætsaktiviteter 
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hvor mange kroner, der prioriteres til drift af fritidsområdet og etablering af idrætsfaciliteter pr. indbygger. Populært sagt 

er dette et mål for, hvor mange penge der bruges på idrætsområdet pr. indbygger. 

 

7.1.2 Gennemsnitlig andel af driftsudgifter og anlægsudgifter til idrætsanlæg  

I forlængelse heraf er parametrene, der ser på den relative udvikling og de generelle tendenser i kommunernes 

økonomiske prioritering. Disse er således udtryk for, om der bruges relativt flere eller færre penge på området set over 

perioden 2007-2012. Disse målinger benyttes derfor til at vurdere om idrætsområdet har fået en relativt større eller 

mindre rolle at spille i den enkelte kommunes budgetter. Som følge af dette fokus vil kommuner, der har den samme 

prioritering i periode ikke blive belønnet, selvom det objektive beløb i kroner og ører er højt i sammenligning med andre 

kommuner. Disse to parametre ser således udelukkende på ændringer i kommunernes prioriteringer uden hensyntagen til 

det relative niveau i kroner og ører.  

 

Til beregning af kommunernes gennemsnitlige andel, der udgøres af driftsudgifter til fritidsområdet er følgende driftskonti 

hentet i DS’ statiskbank:  

 

 Driftskonti 0.32,31: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 

 Driftskonti 0.32.35: Andre fritidsfaciliteter 

 Driftskonti 3.22.18:Idrætsfaciliteter for børn og unge 

 Driftskonti 3.38.70: Fælles formål (folkeoplysende fritidsaktiviteter mv.)
 
 

 Driftskonti 3.38.73: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

 Driftskonti 3.38.74: Lokaletilskud 

 Driftskonti 3.38.75: Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven. 
31

 

 

Alle disse konti benyttes til at beregne kommunernes driftsudgifter til fritidsområdet, som herefter er sat i forhold til 

kommunens samlede driftsudgifter. Ved at benytte denne metode fås et udtryk for, om kommunens relative driftsudgifter 

til fritidsområdet er stigende eller faldende i perioden fra 2007 til 2012. Dermed kan det objektive regnskabsmæssigt 

niveau for drift af fritidsområdet bestemmes med henblik på at identificere, om der er tale om en kommunale op- eller 

nedprioriteringer. 

 

For at undgå, at store årlige anlægsudgifter i enkelte år kommer til at medføre for store udsving, er de årlige 

gennemsnitlige driftsudgifter over en periode fra 2007 til 2012 beregnet. De beregnede årlige gennemsnitsværdier er 

derfor et udtryk for, om kommunens driftsudgifter til fritidsområdet er steget, faldet eller har været uændret hen over de 

seneste seks regnskabsår. 

  

Regnskabsteknisk er en værdi på for eksempel 1,5 % ensbetydende med, at udgifterne til drift af idrætsanlæg er vokset 

med 1,5 % i forhold til de samlede kommunale driftsudgifter i alt i perioden 2007-2012. Kommunerne er rangeret efter 

denne procentsats, hvor kommunen med den højeste procentvise stigning er blevet tildelt førstepladsen. Den samme 

metode er brugt til beregning af anlægsudgifterne, hvor data stammer fra følgende kommunale konti i DS’ statistikbank: 

 

 Driftskonti 0.32,31: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 

 Driftskonti 0.32.35: Andre fritidsfaciliteter 

 Driftskonti 3.22.18:Idrætsfaciliteter for børn og unge 

 

                                                                                       
31 For de fire sidstnævnte konti tælles kun 75 procent af det angivne beløb med i beregningen. De resterende 25 procent vurderes at være 

til andet end idrætsaktiviteter 
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Anlægsudgifterne til idræt er sat i forhold til kommunens samlede anlægsudgifter for at finde et mål for, om kommunens 

relative udgifter til idrætsfaciliteter har været stigende eller faldende i perioden fra 2007 - 2012. Også i dette tilfælde er der 

beregnet et gennemsnit for den årlige anlægsudgift over de seks regnskabsår for at undgå, at enkeltstående årlige 

udgifter kommer til at fylde for meget. 

 

De beregnede værdier er således et udtryk for, om kommunens relative andel af anlægsudgifter til idrætsanlæg er steget, 

faldet eller har været uændret over de seneste seks regnskabsår i forhold til de totale anlægsudgifter. En kommunal værdi 

på 2,0 betyder for eksempel, at kommunens numeriske gennemsnitlige udvikling er steget med 2,0 procentpoint over hele 

perioden. Der regnes således med numeriske gennemsnitlige ændringer i det en procentvis gennemsnitlig ændring havde 

været uhensigtsmæssige til formålet med parameteret. For eksempel vil en kommune, hvis andel af udgifter til 

idrætsanlæg i perioden stiger fra 1 % til 3 % have en stigning på 2 procentpoint, og ikke en stigning på 300 %. Kommunen 

med den højeste numeriske gennemsnitlige udvikling er derfor blevet tildelt den bedste rangering.   

  

7.1.3 Idrætsfaciliteter 

For at bestemme kommunernes indbyrdes rangeringer vedrørende de kommunale idrætsfaciliteter er der anvendt data 

Lokale- og Anlægsfondens facilitetsdatabase (det såkaldte facilitetsindeks). DIF har ikke ændret eller redigeret i Lokale- 

og Anlægsfondens bagvedliggende metode og beregninger af disse data. I datasættet indgår opgørelser over følgende ni 

forskellige typer idrætsfaciliteter: 

 

 Idrætshaller over 800 m
2

 

 11 mands fodboldbaner - herunder baner med kunstgræs 

 Svømmehaller på minimum 25 m 

 Skøjtehaller 

 Skydecentre 

 Tennishaller/specialhaller 

 Udendørs tennisbaner 

 Oplyste motionsstier rettet mod løb  

 Multibaner minimum 13x21 m 

 

I indekset indgår kun disse ni forskellige typer af idrætsfaciliteter, der er blevet efterprøvet af Lokale- og Anlægsfonden 

via en stikprøve. Alle faciliteter har samme vægt og de respektive typer af forskellige idrætsfaciliteter er således ikke 

vurderet mere vigtige end andre. 

 

For hver af disse facilitetstyper er kommunerne blevet tildelt en rangering i forhold til, hvor mange indbyggere, der må 

deles om de forskellige faciliteter.  Derefter er der på basis af de ni forskellige ranglister beregnet en samlet kommunal 

score, der er bestemmende for kommunens samlede rangering. Kommunernes indbyrdes rangering bestemmes ud fra 

princippet om, at jo færre indbyggere, der må deles om en idrætsfacilitet, jo højere score får kommunen. Og jo højere 

score, des bedre samlet rangering. I facilitetsindekset opereres der i praksis med et indekstal, der fortæller, at kommunen 

med det højeste indekstal er den, der har den bedste facilitetsdækning og derfor bliver tildelt den rangering af alle 

kommuner
32

. 

 

                                                                                       
32 Egedal, Norddjurs og Samsø har ikke ønsket/haft mulighed for at medvirke i Lokale- og Anlægsfondens opgørelse. Egedal og Norddjurs 

er derfor blevet tildelt en gennemsnitsscore på basis af samtlige kommuner på dette parameter, mens Samsø og de fire øvrige ø-

kommuner ikke medvirker i nærværende undersøgelse. 
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7.1.4 Frivillighedsgrad 

Til brug for parametrene vedrørende kommunernes frivilligheds er der benyttet eksisterende data fra en tidligere 

gennemført undersøgelse. DIF’s frivillighedsundersøgelse, som blev gennemført i 2010, afdækker således antallet af 

frivillige i DIF’s foreninger fordelt på kommuner.
33

 Dette kommunale tal sættes herefter i forhold til kommunens 

indbyggertal, som er hentet fra DS’ statistikbank.
34

  Derved udregnes et mål for andelen af frivillige i hver kommune. 

 

Antallet af frivillige sættes endvidere også i forhold til antallet af registrerede DIF-medlemmer i den enkelte kommune.
35

 

Derved fås et udtryk for, hvor mange frivillige, der er pr. medlemmer af en DIF-registreret idrætsforening i kommunen. 

Dette er således et andet mål for graden af frivillighed i kommunens idrætsforeninger. 

 

Frivillighedsundersøgelse blev gennemført i efteråret 2010, hvor i alt 5.203 foreninger – svarende til en svarprocent på 50,4 

– deltog i et spørgeskema, der var udarbejdet og indsamlet af SDU og Idan. DIF har efterfølgende foretaget en vægtning af 

datamaterialet for at få det til at nærme sig en repræsentativ fordeling i forhold til alle DIF’s foreninger. Datamaterialet er 

vægtet på følgende to parametre: 

 

 Gennemsnitsstørrelsen på en gennemsnitsforening under et givent specialforbund i DIF. 

 Andelen af de respektive specialforbunds samlede andel af DIF’s totale foreningsantal. 

 

Antallet af frivillige er baseret på respondentens bedste bud. Der er en vis usikkerhed forbundet med dette ’kvalificerede 

bud’, og erfaringerne siger, at man som respondent snarere runder på end ned til i spørgsmål som disse. 

Frivillighedsundersøgelsen angiver endvidere, hvor mange frivillige ’stillinger’, der er i en kommune, men ikke hvor mange 

individer, der er frivillige i en kommune. En person kan således i praksis både være træner og leder i en forening på samme 

tid, og disse sammenfald vil i praksis tælle i datasættet som to frivillige. Desuden har foreningerne angivet, hvor mange 

frivillige, der findes til ’andre opgaver’, hvor der med stor sandsynlighed er tale om forskellige indrapporteringsmetoder fra 

foreningernes side. Hvor nogle foreninger muligvis har medtalt faste foreningsopgaver (eks. rengøring af faciliteten, 

forældretransport til og fra holdkampe osv.), har andre respondenter muligvis undladt dette ud fra en vurdering af, at disse 

opgaver snarere ligger i privat regi end i foreningsregi. 

 

Endelig er det frivillighedsundersøgelsens generelle problem, at det sandsynligvis er de mest velfungerende 

idrætsforeninger, der har deltaget i undersøgelsen. Der er derfor sandsynlighed for, at det er de mest velfungerende 

foreninger, der har flere frivillige end gennemsnitsforeningen, der har deltaget. Det kan betyde, at der er tale om en generel 

overvurdering af antallet af frivillige i DIF som helhed og heraf også i de enkelte kommuner. Da denne problematik dog er 

generel for samtlige kommuner, har den med stor sandsynlighed ikke den store indflydelse på den enkelte kommunes 

rangering. 

 

7.1.5 Idrætspolitiske beregninger 

Fra DIF’s medlemsregistrering er der hentet tal for, hvor mange DIF-medlemmer, der findes i hver enkelt kommune.
36

 Det er 

foreningerne selv, der har indberettet antallet af medlemmer, hvilket sker én gang årligt på internetportalen 

www.medlemstal.dk.
37

 

 

                                                                                       
33 http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012  
34 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 FOLK1 1. kvartal 2012 
35 http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal#content-top 
36 http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal#content-top 
37 Siden 2013 har foreningerne skulle bruge denne portal uanset, om de er medlem hos DGI, Firmaidrætten eller DIF. 

http://www.medlemstal.dk/
http://tinyurl.com/Trygve-Buch-Laub-2012
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal#content-top
http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal#content-top
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Der vil altid være en vis usikkerhed forbundet med disse selvindberetninger. Det er langt fra alle foreninger, der har digitale 

administrationssystemer, som sikrer en fuldstændig korrekt og automatiseret indberetning af medlemsdata, hvorfor der 

derfor ofte er tale om det mest kvalificerede bud på antallet af medlemmer fra et bestyrelsesmedlems side. Der er 

endvidere typisk også nogle foreninger, der glemmer at indberette deres medlemstal, til trods for at de har talrige 

aktiviteter og at de modtager gentagne rykkere for at indlevere medlemstallene. Disse foreninger får således ikke anført 

et medlemstal, og deres officielle medlemstal i statistikken er således opført til nul. Gentager dette sig i mere end to år i  

træk, bliver foreningen dog automatisk udmeldt af DIF og de andre idrætsorganisationer. 

 

Også antallet af DIF-registrerede idrætsforeninger fordelt på kommunerne stammer fra medlemsindberetningen. Det er 

således specialforbund under DIF, der meddeler DIF, hvilke foreninger de har registreret i et givent år. Dette foreningsantal 

bliver ført ind i registrene på medlemstal.dk. På denne baggrund opgøres det, hvor mange foreninger, der er medlem under 

DIF i hver kommune. Usikkerheden herved begrænser sig til, at specialforbundene oplyser et forkert antal foreninger til 

DIF. Dette er imidlertid ikke særligt sandsynligt, da specialforbundenes økonomiske bloktilskud bl.a. afhænger af antallet af 

foreninger og medlemmer som to af flere helt centrale parametre. 

 

7.2 UDDYBENDE OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 

I denne undersøgelse indgår samtlige 9.432 foreninger, der i 2013 er registreret som medlem af DIF i det centrale 

foreningsregister.  

 

Af disse har 609 ikke været mulige at kontakte via e-mail, hvorfor den reelle population, der har haft reel mulighed for at 

deltage i spørgeskemaundersøgelse har været på 8.823 idrætsforeninger. 

 

Der er udsendt rykkere til foreningerne to gange i løbet af indsamlingsperioden. Rykkernes er udsendt hhv. d. 22. og d. 29. 

august, 2013. 

 

Der er kommet fuldstændige og gennemførte besvarelser fra i alt 3.321 foreninger. Hertil kommer de foreninger, der ikke 

afsluttede og gennemførte hele undersøgelsen, men kun deltog i en del af den.  Dette drejer sig konkrete om i alt 379 

foreninger. Disse ufuldstændige besvarelser er efter nærmere diskussion også medtaget i den samlede undersøgelse, da 

årsagerne til de ufuldstændige besvarelser er vurderet til primært at omhandle forstyrrelse undervejs i besvarelsen af 

spørgeskemaet. Dertil kan det ses, at langt de fleste respondenter blot mangler at klikke på en ’afslut’-knappen, der var 

anført på den sidste af det internetbaserede spørgeskema. De ufuldstændige besvarelser vurderes således at have reel 

værdi for spørgeskemaundersøgelsen, og de er således ikke udtryk for bevidst manipulation eller fejlagtige svar. Samlet 

set betyder dette, at antallet af respondenter er let afvigende fra spørgsmål til spørgsmål. 

 

For undersøgelsen som helhed er der således 3.700 foreninger ud af 8.823 udsendte invitationer, der har påbegyndt 

spørgeskemaet. Dette giver en tilfredsstillende besvarelsesprocent på 41,9 %. Svarprocenten fordelt på de enkelte 

kommuner er svingende og varierer således mellem 27 % og 58 %. De enkelte kommunale svarprocenter kan ses i bilag 2. 

 

Datasættets repræsentativitet vurderes ud at være ganske god. Dette sker ud fra en forholdsmæssig sammenligning af 1) 

antallet af deltagende idrætsforeninger fordelt på DIF’s specialforbund, og 2) antallet af foreninger, der har deltaget i de 

respektive deltagende kommuner. Ved en gennemgang af data kan det fastslås, at fordelingerne på disse to parametre 

svarer godt overens med den faktiske fordeling i den samlede population. 

 

Udover en vurdering af hvorvidt aktivitetsfordelingen er korrekt, vurderes det ligeledes, hvilken betydning svarprocenten i 

givet fald har haft for den konkrete rangering af kommunerne. Ved at foretage en χ
2
-test, som måler på afhængighed 

imellem to forhold, kan det dog fastslås, at svarprocenten i de enkelte kommuner ikke har nogen statistisk signifikante 
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sammenhæng med kommunernes rangering. Det betyder at forskellen i svarprocenten kommunerne imellem ikke har haft 

en afgørende betydning for samlede kommunernes rangering. Dette betyder med andre ord, at det både er tilfredse og 

mindre tilfredse foreninger, der har deltaget i hver enkelt kommune. 

 

Samlet set er vurderingen, at spørgeskemaundersøgelsens datasættet er dækkende for både de enkelte specialforbund 

og for de enkelte kommuner. 

 

7.3 IDENTISKE VÆRDIER 

Scorer flere kommuner præcis samme værdi på et parameter, opnår begge kommuner samme placering svarende til den 

bedst mulige af de to. Hvis f.eks. kommunerne 11 – 15 ligger helt lige på et enkelt parameter, bliver de alle placeret som 

nummer 11. 
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8. BILAGSOVERSIGT  
 

I dette kapitel findes samtlige kommunernes placeringer på alle de 22 parametre. Både rangering og den faktiske værdi, 

som kommunen har opnået på det enkelte parameter, gengives i bilagene. 

 

Bilagsnummer Indhold Sidetal 

Bilag 1: Den samlede kommunale rangering 64 

Bilag 2-9: Rangering på økonomi parametre 65 - 72 

Bilag 10-14: Rangering på facilitets parametre 73 - 77 

Bilag 20-27: Rangering på idrætspolitik parametre 78 – 90 

Bilag 29: 
Spørgeskema til DIF-foreninger  

(subjektive variable) 
92-99 
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BILAG 1: DEN SAMLEDE KOMMUNALE RANGERING  

 

Rang Kommune Total 
 

Rang Kommune Total 
 

Rang Kommune Total 

1 Skive 537 

 

32 Haderslev 935 

 

63 Vallensbæk 1.124 

2 Herning 544 

 

33 Favrskov 947 

 

64 Vejen 1.124 

3 Holstebro 586 

 

34 Albertslund 949 

 

65 Høje-Taastrup 1.126 

4 Nyborg 626 

 

35 Varde 957 

 

66 Ringsted 1.127 

5 Herlev 656 

 

36 Faxe 957 

 

67 Slagelse 1.134 

6 Lemvig 671 

 

37 Billund 968 

 

68 Frederikshavn 1.136 

7 Kolding 691 

 

38 Thisted 969 

 

69 Lyngby-Taarbæk 1.169 

8 Tårnby 700 

 

39 Roskilde 977 

 

70 Bornholm 1.182 

9 Kerteminde 710 

 

40 Vejle 990 

 

71 Holbæk 1.191 

10 Furesø 740 

 

42 Vordingborg 990 

 

72 Randers 1.202 

11 Stevns 745 

 

41 Glostrup 990 

 

73 Lolland 1.205 

12 Hedensted 746 

 

43 Rudersdal 993 

 

74 Nordfyns 1.220 

13 Tønder 761 

 

44 Solrød 1.008 

 

75 Egedal 1.238 

14 Ikast-Brande 775 

 

45 Struer 1.018 

 

76 Halsnæs 1.257 

15 Ringkøbing-Skjern 788 

 

46 Aabenraa 1.029 

 

77 Helsingør 1.258 

16 Gentofte 809 

 

47 Horsens 1.038 

 

78 København 1.264 

17 Brøndby 824 

 

48 Middelfart 1.039 

 

79 Norddjurs 1.277 

18 Ishøj 828 

 

49 Gladsaxe 1.041 

 

80 Frederikssund 1.279 

19 Aalborg 838 

 

50 Mariagerfjord 1.048 

 

81 Gribskov 1.289 

20 Viborg 847 

 

51 Syddjurs 1.054 

 

82 Køge 1.294 

21 Esbjerg 852 

 

52 Skanderborg 1.065 

 

83 Fredensborg 1.334 

22 Guldborgsund 860 

 

53 Rebild 1.068 

 

84 Hjørring 1.354 

23 Assens 869 

 

54 Frederiksberg 1.088 

 

85 Odense 1.392 

24 Allerød 871 

 

55 Rødovre 1.089 

 

86 Dragør 1.401 

25 Morsø 874 

 

56 Hvidovre 1.094 

 

87 Hillerød 1.403 

26 Brønderslev 879 

 

57 Svendborg 1.096 

 

88 Odder 1.411 

27 Jammerbugt 909 

 

58 Sønderborg 1.100 

 

89 Sorø 1.454 

28 Hørsholm 912 

 

59 Kalundborg 1.103 

 

90 Fredericia 1.476 

29 Faaborg-Midtfyn 913 

 

60 Ballerup 1.111 

 

91 Aarhus 1.500 

30 Greve 917 

 

61 Silkeborg 1.122 

 

92 Næstved 1.524 

31 Vesthimmerland 920 

 

62 Odsherred 1.123 

 

93 Lejre 1.526 
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BILAG 2: FORENINGERNES GENNEMSNITLIGE VURDERING AF KOMMUNERNES 

TILSKUDSORDNING 

 

Sp: Hvordan oplever foreningen de kommunale tilskudsmuligheder på idrætsområdet?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune
Kommunens 

tilskudsordninger
Rang Kommune

Kommunens 

tilskudsordninger
Rang Kommune

Kommunens 

tilskudsordninger

1 Tårnby 1,9375 32 Vejen 2,7308 63 Rebild 3,0667

2 Ishøj 2,0000 33 Ballerup 2,7308 64 Rødovre 3,0769

3 Gentofte 2,1111 34 Guldborgsund 2,7447 65 Dragør 3,0909

4 Albertslund 2,1667 35 Morsø 2,7500 66 Fredericia 3,0952

5 Faxe 2,2143 36 Vejle 2,7500 67 Norddjurs 3,1053

6 Nyborg 2,2759 37 Slagelse 2,7609 68 Næstved 3,1087

7 Kolding 2,3415 38 Horsens 2,7714 69 Lolland 3,1143

8 Herlev 2,3889 39 Helsingør 2,7742 70 Køge 3,1250

9 Aalborg 2,4158 40 Frederiksberg 2,7826 71 Brønderslev 3,1429

10 Tønder 2,4348 41 Lyngby-Taarbæk 2,8000 72 Favrskov 3,1429

11 Stevns 2,4615 42 Frederikshavn 2,8049 73 Greve 3,1429

12 Skive 2,5385 43 Hvidovre 2,8095 74 Frederikssund 3,1579

13 Glostrup 2,5455 44 Ikast-Brande 2,8182 75 Holbæk 3,1765

14 Brøndby 2,6000 45 Esbjerg 2,8621 76 Aarhus 3,1863

15 Viborg 2,6027 46 Randers 2,8627 77 Struer 3,1875

16 Sønderborg 2,6200 47 Kerteminde 2,8636 78 Jammerbugt 3,1923

17 Skanderborg 2,6250 48 København 2,8743 79 Billund 3,2000

18 Aabenraa 2,6279 49 Ringsted 2,8824 80 Hjørring 3,2059

19 Fredensborg 2,6400 50 Egedal 2,8889 81 Holstebro 3,2353

20 Halsnæs 2,6429 51 Assens 2,9032 82 Thisted 3,2703

21 Rudersdal 2,6579 52 Hørsholm 2,9231 83 Sorø 3,2857

22 Lemvig 2,6667 53 Roskilde 2,9400 84 Nordfyns 3,3000

23 Herning 2,6667 54 Høje-Taastrup 2,9565 85 Svendborg 3,3514

24 Vordingborg 2,6842 55 Vesthimmerland 2,9615 86 Lejre 3,3529

25 Allerød 2,6923 56 Kalundborg 2,9667 87 Hillerød 3,3846

26 Furesø 2,6923 57 Ringkøbing-Skjern 2,9667 88 Odense 3,4086

27 Solrød 2,6923 58 Gribskov 3,0000 89 Varde 3,4839

28 Syddjurs 2,7059 59 Mariagerfjord 3,0000 90 Faaborg-Midtfyn 3,5000

29 Hedensted 2,7059 60 Vallensbæk 3,0000 91 Odder 3,5000

30 Odsherred 2,7143 61 Haderslev 3,0606 92 Silkeborg 3,6061

31 Gladsaxe 2,7200 62 Bornholm 3,0625 93 Middelfart 3,6667
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BILAG 3: FORENINGERNES GENNEMSNITLIGE VURDERING AF IDRÆTTENS ØKONOMISKE 

PRIORITERING  

 

Sp: Hvor enig eller uenig er foreningen i følgende udsagn: Idrætsområdet bliver prioriteret økonomisk højt i vores 

kommune? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune

Den 

økonomiske 

prioritering 

af idræt i 

kommunen

Rang Kommune

Den 

økonomiske 

prioritering 

af idræt i 

kommunen

Rang Kommune

Den 

økonomiske 

prioritering 

af idræt i 

kommunen

1 Ishøj 1,5833 32 Lemvig 3,1667 63 Odense 3,5432

2 Gentofte 2,0833 33 Horsens 3,1667 64 Assens 3,5455

3 Herlev 2,1053 34 Gladsaxe 3,2000 65 Svendborg 3,5588

4 Skive 2,1944 35 Billund 3,2000 66 Faaborg-Midtfyn 3,5667

5 Tårnby 2,2000 36 Rødovre 3,2000 67 Syddjurs 3,5833

6 Herning 2,2857 37 Stevns 3,2000 68 Vallensbæk 3,6250

7 Aalborg 2,3810 38 Hedensted 3,2143 69 Egedal 3,6316

8 Viborg 2,4754 39 Morsø 3,2143 70 Kalundborg 3,6522

9 Hvidovre 2,5217 40 Randers 3,2333 71 Helsingør 3,6552

10 Furesø 2,5417 41 Thisted 3,2400 72 Ringkøbing-Skjern 3,6667

11 Glostrup 2,6667 42 Brøndby 3,2500 73 Odsherred 3,6842

12 Haderslev 2,7000 43 Skanderborg 3,2500 74 Nordfyns 3,7059

13 Nyborg 2,7000 44 Favrskov 3,2778 75 Gribskov 3,7143

14 Esbjerg 2,7059 45 Holbæk 3,2963 76 Fredericia 3,7500

15 Frederiksberg 2,7143 46 Jammerbugt 3,3000 77 Rebild 3,7692

16 Kolding 2,7273 47 Tønder 3,3000 78 Lolland 3,7742

17 Faxe 2,7500 48 Albertslund 3,3333 79 Halsnæs 3,8000

18 Allerød 2,9091 49 Struer 3,3636 80 Vordingborg 3,8333

19 Ikast-Brande 2,9474 50 Vejle 3,4194 81 Køge 3,8571

20 Ballerup 2,9565 51 Frederikshavn 3,4211 82 Middelfart 3,8667

21 Slagelse 2,9722 52 Frederikssund 3,4286 83 Silkeborg 3,8710

22 Greve 3,0000 53 Vejen 3,4286 84 Næstved 3,8889

23 Høje-Taastrup 3,0625 54 Norddjurs 3,4375 85 Varde 3,9200

24 Ringsted 3,0667 55 København 3,4529 86 Aarhus 3,9412

25 Holstebro 3,0800 56 Mariagerfjord 3,4545 87 Hillerød 4,0000

26 Roskilde 3,0952 57 Sønderborg 3,4571 88 Dragør 4,0000

27 Lyngby-Taarbæk 3,0952 58 Fredensborg 3,4706 89 Odder 4,0000

28 Kerteminde 3,1176 59 Aabenraa 3,4839 90 Hjørring 4,0455

29 Guldborgsund 3,1250 60 Brønderslev 3,5000 91 Lejre 4,1538

30 Rudersdal 3,1333 61 Vesthimmerland 3,5000 92 Bornholm 4,3214

31 Solrød 3,1429 62 Hørsholm 3,5000 93 Sorø 4,3333
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BILAG 4: FORENINGERNES GENNEMSNITLIGE VURDERING AF DERES ØKONOMISKE 

FORHOLD 

 

Sp 1: Hvordan mener du, at udviklingen i arbejdsopgaver har været på følgende områder gennem de sidste fire år? - Få 

foreningens økonomi til at hænge sammen? 

 

Sp 2: Nedenfor er oplistet en række udsagn. Vurder hvor enig eller uenig du er i de enkelte udsagn: - Foreningens økonomi 

er dårlig 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune

Foreningerne

s økonomiske 

forhold

Rang Kommune

Foreningerne

s økonomiske 

forhold

Rang Kommune

Foreningerne

s økonomiske 

forhold

1 Albertslund 3,0000 32 Rudersdal 3,1795 63 Helsingør 3,2500

1 Ishøj 3,0000 33 Herlev 3,1818 63 Hjørring 3,2500

3 Brøndby 3,0278 33 Odsherred 3,1818 63 Jammerbugt 3,2500

4 Faxe 3,0588 35 Furesø 3,1852 63 Odder 3,2500

5 København 3,0785 36 Greve 3,1875 67 Viborg 3,2561

6 Assens 3,0806 36 Thisted 3,1875 68 Esbjerg 3,2576

7 Dragør 3,0833 36 Vallensbæk 3,1875 69 Nyborg 3,2581

8 Gladsaxe 3,1034 39 Bornholm 3,1912 70 Ballerup 3,2593

9 Frederikssund 3,1042 40 Herning 3,1986 71 Egedal 3,2600

10 Syddjurs 3,1111 41 Køge 3,2000 71 Favrskov 3,2600

11 Holbæk 3,1136 41 Lejre 3,2000 73 Slagelse 3,2604

12 Frederiksberg 3,1154 43 Skive 3,2024 74 Stevns 3,2692

13 Vesthimmerland 3,1167 44 Aarhus 3,2033 75 Haderslev 3,2703

14 Rødovre 3,1176 45 Hvidovre 3,2037 76 Silkeborg 3,2738

14 Struer 3,1176 46 Morsø 3,2059 77 Hedensted 3,2750

16 Ikast-Brande 3,1190 47 Odense 3,2062 78 Sønderborg 3,2778

17 Høje-Taastrup 3,1296 48 Billund 3,2105 79 Aabenraa 3,2788

18 Tårnby 3,1316 49 Ringkøbing-Skjern 3,2143 80 Gribskov 3,2826

19 Aalborg 3,1372 50 Halsnæs 3,2188 81 Mariagerfjord 3,2857

20 Allerød 3,1429 51 Skanderborg 3,2222 82 Lyngby-Taarbæk 3,2885

21 Kalundborg 3,1452 52 Frederikshavn 3,2262 83 Glostrup 3,2941

22 Holstebro 3,1579 52 Kolding 3,2262 84 Hørsholm 3,3000

23 Horsens 3,1585 54 Norddjurs 3,2273 84 Sorø 3,3000

24 Brønderslev 3,1667 55 Gentofte 3,2344 86 Lolland 3,3125

25 Roskilde 3,1724 56 Rebild 3,2353 87 Tønder 3,3214

26 Fredensborg 3,1731 57 Middelfart 3,2368 88 Svendborg 3,3250

27 Kerteminde 3,1739 58 Vejle 3,2391 89 Faaborg-Midtfyn 3,3409

28 Nordfyns 3,1750 59 Næstved 3,2400 90 Vejen 3,3448

28 Vordingborg 3,1750 60 Varde 3,2429 91 Fredericia 3,3462

30 Ringsted 3,1765 61 Guldborgsund 3,2449 92 Solrød 3,3529

31 Hillerød 3,1786 62 Randers 3,2455 93 Lemvig 3,3571
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BILAG 5: KOMMUNERNES UDGIFTER TIL DRIFT AF FRITIDSOMRÅDET PR. INDBYGGER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune

Drift af 

fritidsområdet 

pr. indbygger

Rang Kommune

Drift af 

fritidsområdet 

pr. indbygger

Rang Kommune

Drift af 

fritidsområdet 

pr. indbygger

1 Albertslund 1.225,1283 32 Slagelse 648,1337 63 Lemvig 523,2442

2 Herlev 1.185,6899 33 Thisted 646,8070 64 Haderslev 522,7982

3 Ishøj 1.127,0113 34 Viborg 646,4226 65 Varde 520,4658

4 Furesø 1.081,9520 35 Kerteminde 641,6198 66 Vallensbæk 506,5245

5 Tårnby 1.070,3565 36 Brønderslev 640,1814 67 Assens 500,1286

6 Rødovre 1.069,2673 37 Hillerød 639,4382 68 Struer 494,5715

7 Glostrup 1.036,9260 38 Guldborgsund 619,4919 69 Vordingborg 487,3996

8 Allerød 1.017,0837 39 Hjørring 615,7395 70 Frederiksberg 481,2814

9 Lyngby-Taarbæk 968,1480 40 Ringkøbing-Skjern 615,5911 71 Lolland 480,4994

10 Hvidovre 917,4627 41 Solrød 614,1465 72 Fredericia 479,4587

11 Brøndby 901,0126 42 Vesthimmerlands 608,8421 73 Aabenraa 473,4605

12 Rudersdal 894,0746 43 Odsherred 607,1676 74 Morsø 470,3915

13 Gentofte 880,9473 44 Egedal 600,8710 75 Faaborg-Midtfyn 468,0383

14 Hørsholm 880,3781 45 Hedensted 586,8128 76 Randers 465,4210

15 Frederikshavn 837,3643 46 Holbæk 586,1675 77 Tønder 463,4723

16 Greve 827,8649 47 Svendborg 580,5398 78 Sønderborg 463,1206

17 Herning 823,1661 48 Ikast-Brande 580,5164 79 Halsnæs 460,3771

18 Høje-Taastrup 780,7517 49 Ringsted 580,2425 80 Favrskov 455,0980

19 Billund 777,0327 50 Holstebro 579,1243 81 Middelfart 454,2608

20 Køge 728,4613 51 Nyborg 579,0019 82 Faxe 442,2140

21 Gladsaxe 723,1201 52 Aalborg 575,8644 83 Næstved 439,8148

22 Silkeborg 719,8268 53 Esbjerg 574,5910 84 Vejen 438,8250

23 Kalundborg 694,9949 54 Ballerup 573,0732 85 Odder 435,0814

24 Roskilde 689,6805 55 Helsingør 570,7350 86 Nordfyns 434,4055

25 Dragør 677,3178 56 Bornholm 570,0432 87 Norddjurs 419,4294

26 Skive 672,6216 57 Rebild 566,4351 88 Skanderborg 416,1233

27 Odense 671,3797 58 Horsens 549,1045 89 Lejre 400,0380

28 København 668,1857 59 Gribskov 534,7071 90 Syddjurs 383,3399

29 Stevns 661,8069 60 Fredensborg 532,3171 91 Mariagerfjord 373,1706

30 Frederikssund 659,6322 61 Jammerbugt 530,6201 92 Aarhus 339,0079

31 Kolding 648,4086 62 Vejle 528,5239 93 Sorø 297,0411
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BILAG 6: KOMMUNERNES UDGIFTER TIL IDRÆTSANLÆG PR. INDBYGGER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune

Kommunernes 

udgifter til 

idrætsanlæg pr. 

indbygger

Rang Kommune

Kommunernes 

udgifter til 

idrætsanlæg pr. 

indbygger

Rang Kommune

Kommunernes 

udgifter til 

idrætsanlæg pr. 

indbygger

1 Brøndby 990,5286 32 Egedal 200,5652 63 Viborg 91,5689

2 Herlev 975,1976 33 Frederikssund 195,8663 64 Hjørring 85,4912

3 Gentofte 783,3604 34 Aarhus 194,3666 65 Odense 82,4262

4 Allerød 662,0782 35 Aalborg 192,6026 66 Brønderslev 82,4099

5 Stevns 624,9686 36 Faaborg-Midtfyn 189,7009 67 Vejle 80,4607

6 Hørsholm 624,7072 37 Silkeborg 185,2468 68 Fredericia 79,7996

7 Tårnby 534,8019 38 Vallensbæk 184,7988 69 Gribskov 79,5917

8 Herning 524,3687 39 Skive 183,9171 70 Fredensborg 78,8157

9 Greve 501,6392 40 Lyngby-Taarbæk 180,9372 71 Høje-Taastrup 75,4070

10 Esbjerg 474,3435 41 Helsingør 180,6676 72 Morsø 72,7590

11 Solrød 458,8360 42 Norddjurs 170,4382 73 Odder 69,6236

12 Glostrup 423,0977 43 Hvidovre 169,7033 74 Kolding 63,7184

13 Gladsaxe 406,2670 44 Kerteminde 162,7233 75 Tønder 63,3257

14 Rødovre 406,0183 45 Hedensted 161,6220 76 Albertslund 61,6828

15 Haderslev 405,3225 46 Rudersdal 159,8541 77 Varde 61,2232

16 København 385,6188 47 Ringkøbing-Skjern 159,1256 78 Odsherred 60,4419

17 Holstebro 346,5647 48 Svendborg 150,5219 79 Frederikshavn 55,6284

18 Billund 334,5668 49 Vesthimmerlands 146,1957 80 Faxe 54,4960

19 Sønderborg 295,6030 50 Aabenraa 133,3005 81 Furesø 54,2142

20 Assens 288,5353 51 Ringsted 128,0557 82 Jammerbugt 52,8505

21 Køge 275,2766 52 Lolland 120,2426 83 Hillerød 50,5873

22 Slagelse 262,2902 53 Middelfart 119,4157 84 Skanderborg 44,9418

23 Roskilde 260,0626 54 Frederiksberg 118,5334 85 Halsnæs 37,4004

24 Ikast-Brande 258,9434 55 Ballerup 116,5123 86 Lejre 30,5036

25 Nyborg 247,5840 56 Horsens 114,1721 87 Nordfyns 27,4136

26 Favrskov 239,8478 57 Bornholm 109,7545 88 Struer 13,6017

27 Holbæk 222,5486 58 Rebild 107,3603 89 Næstved 12,8398

28 Vejen 221,5746 59 Kalundborg 97,0273 90 Lemvig 10,3614

29 Guldborgsund 221,0983 60 Vordingborg 96,5126 91 Dragør 5,7999

30 Sorø 216,1262 61 Randers 95,9778 92 Ishøj 2,2735

31 Mariagerfjord 215,9225 62 Thisted 92,0543 93 Syddjurs -6,3065
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BILAG 7: KOMMUNERNES GENNEMSNITLIGE ANDEL AF DRIFTSUDGIFTER TIL 

FRITIDSOMRÅDET 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune

Andel af 

driftsudgifter 

til 

fritidsområdet

Rang Kommune

Andel af 

driftsudgifter 

til 

fritidsområdet

Rang Kommune

Andel af 

driftsudgifter 

til 

fritidsområdet

1 Morsø 8,7795% 32 Jammerbugt -0,6540% 63 Kolding -3,0672%

2 Skanderborg 6,0125% 33 Gentofte -0,8650% 64 Aarhus -3,0790%

3 Herning 5,7967% 34 Furesø -0,8710% 65 Frederikssund -3,9028%

4 Lolland 3,9234% 35 Gribskov -1,1266% 66 Tårnby -3,9790%

5 Thisted 3,8313% 36 Ringkøbing-Skjern -1,1855% 67 Helsingør -4,2746%

6 København 3,8047% 37 Hvidovre -1,5481% 68 Billund -4,4098%

7 Slagelse 3,2469% 38 Randers -1,5739% 69 Fredericia -4,4645%

8 Rødovre 3,1944% 39 Egedal -1,6128% 70 Guldborgsund -4,7222%

9 Esbjerg 1,8690% 40 Ballerup -1,7122% 71 Haderslev -5,0421%

10 Rudersdal 1,6302% 41 Albertslund -1,7824% 72 Mariagerfjord -5,3046%

11 Silkeborg 1,5394% 42 Roskilde -1,7850% 73 Ringsted -5,3824%

12 Hjørring 1,3504% 43 Rebild -1,9151% 74 Lejre -5,4051%

13 Favrskov 1,3278% 44 Herlev -1,9449% 75 Lyngby-Taarbæk -5,4227%

14 Greve 0,8865% 45 Nordfyns -1,9836% 76 Odsherred -5,6965%

15 Fredensborg 0,8299% 46 Næstved -2,0284% 77 Kalundborg -5,8510%

16 Vallensbæk 0,7035% 47 Ikast-Brande -2,0927% 78 Solrød -5,9921%

17 Holstebro 0,5861% 48 Tønder -2,2112% 79 Glostrup -6,6109%

18 Lemvig 0,4515% 49 Vejen -2,2813% 80 Hørsholm -6,9172%

19 Varde 0,3468% 50 Norddjurs -2,4176% 81 Odder -7,0619%

20 Holbæk 0,2950% 51 Hedensted -2,4867% 82 Brønderslev -7,8848%

21 Brøndby 0,2586% 52 Køge -2,4915% 83 Struer -7,9271%

22 Middelfart 0,0302% 53 Frederikshavn -2,5002% 84 Viborg -8,0942%

23 Stevns -0,0586% 54 Allerød -2,6882% 85 Vesthimmerlands -9,8094%

24 Assens -0,0629% 55 Faxe -2,6940% 86 Nyborg -11,3492%

25 Aalborg -0,1854% 56 Faaborg-Midtfyn -2,7238% 87 Syddjurs -13,1677%

26 Vejle -0,3060% 57 Odense -2,7909% 88 Aabenraa -14,5899%

27 Gladsaxe -0,3083% 58 Høje-Taastrup -2,8129% 89 Ishøj -14,6015%

28 Hillerød -0,3413% 59 Frederiksberg -2,8583% 90 Bornholm -14,7732%

29 Halsnæs -0,4406% 60 Skive -2,9378% 91 Dragør -15,8594%

30 Svendborg -0,4813% 61 Kerteminde -3,0332% 92 Vordingborg -15,8897%

31 Horsens -0,5151% 62 Sønderborg -3,0617% 93 Sorø -16,1749%
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BILAG 8: KOMMUNERNES GENNEMSNITLIGE ANDEL AF ANLÆGSUDGIFTER TIL 

IDRÆTSANLÆG 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune

Andel af 

anlægsudgifter 

til idrætsanlæg

Rang Kommune

Andel af 

anlægsudgifter 

til idrætsanlæg

Rang Kommune

Andel af 

anlægsudgifter 

til idrætsanlæg

1 Stevns 9,4844% 32 Hillerød 0,5171% 63 Greve -1,0338%

2 Hørsholm 5,2310% 33 Guldborgsund 0,5143% 64 Thisted -1,0499%

3 Ballerup 5,1813% 34 Kolding 0,4812% 65 Viborg -1,3164%

4 Assens 4,3962% 35 Tårnby 0,4537% 66 Odense -1,4024%

5 Svendborg 3,9987% 36 Vordingborg 0,3972% 67 Jammerbugt -1,4047%

6 Silkeborg 3,9788% 37 Skive 0,3006% 68 Odsherred -1,4113%

7 Furesø 3,7799% 38 Lemvig 0,1761% 69 Esbjerg -1,4895%

8 Herlev 3,6801% 39 Slagelse 0,1328% 70 Holbæk -1,6759%

9 Helsingør 3,5751% 40 Gladsaxe 0,0986% 71 Vejle -1,8862%

10 Nyborg 2,9012% 41 Middelfart 0,0357% 72 Kerteminde -1,9100%

11 Ringkøbing-Skjern 2,8834% 42 Faxe 0,0099% 73 Aalborg -1,9835%

12 Roskilde 2,0723% 43 Struer 0,0064% 74 Hedensted -2,0778%

13 Billund 1,8302% 44 Frederikssund 0,0047% 75 Randers -2,1015%

14 Sønderborg 1,3952% 45 Aabenraa -0,0211% 76 Skanderborg -2,1745%

15 Solrød 1,3747% 46 Syddjurs -0,0562% 77 Morsø -2,4605%

16 Lyngby-Taarbæk 1,3123% 47 Lolland -0,0602% 78 Vallensbæk -2,4812%

17 Tønder 1,1754% 48 Herning -0,0770% 79 Vejen -2,5786%

18 Faaborg-Midtfyn 1,1622% 49 Gribskov -0,1153% 80 Horsens -2,5991%

19 Gentofte 0,9080% 50 Nordfyns -0,1739% 81 Hvidovre -2,6307%

20 Lejre 0,8947% 51 Næstved -0,1791% 82 Ringsted -2,7427%

21 Favrskov 0,8499% 52 Halsnæs -0,2755% 83 Albertslund -3,0096%

22 Ikast-Brande 0,8135% 53 Fredericia -0,4476% 84 Rebild -3,1803%

23 Frederiksberg 0,8050% 54 Mariagerfjord -0,4768% 85 København -3,1931%

24 Bornholm 0,7884% 55 Brønderslev -0,5146% 86 Sorø -3,8786%

25 Aarhus 0,7652% 56 Høje-Taastrup -0,5402% 87 Rødovre -3,9102%

26 Vesthimmerlands 0,7363% 57 Glostrup -0,5771% 88 Odder -4,6528%

27 Haderslev 0,7219% 58 Frederikshavn -0,7742% 89 Allerød -5,3515%

28 Holstebro 0,7085% 59 Fredensborg -0,8257% 90 Norddjurs -5,4060%

29 Kalundborg 0,6506% 60 Rudersdal -0,8481% 91 Egedal -5,5836%

30 Dragør 0,6251% 61 Varde -0,8486% 92 Hjørring -6,1134%

31 Køge 0,5231% 62 Ishøj -0,9390% 93 Brøndby -12,8893%
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BILAG 9: TOTAL RANGERING PÅ DE ØKONOMISKE PARAMETRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune
Økonomi 

Total
Rang Kommune

Økonomi 

Total
Rang Kommune

Økonomi 

Total

1 Herlev 100 32 Lyngby-Taarbæk 290 63 Hillerød 385

2 Gentofte 128 33 Guldborgsund 294 64 Vordingborg 389

3 Tårnby 137 34 Holbæk 294 65 Brønderslev 394

4 Herning 145 35 Solrød 295 66 Halsnæs 394

5 Gladsaxe 174 36 Høje-Taastrup 297 67 Egedal 396

6 Stevns 180 37 Hørsholm 300 68 Dragør 397

7 Brøndby 185 38 Frederikssund 307 69 Randers 398

8 Furesø 197 39 Fredensborg 307 70 Odsherred 401

9 Roskilde 205 40 Ringkøbing-Skjern 312 71 Lolland 407

10 Rudersdal 211 41 Kerteminde 314 72 Aabenraa 412

11 Allerød 218 42 Køge 316 73 Odense 413

12 Ikast-Brande 220 43 Horsens 319 74 Vejen 415

13 Aalborg 220 44 Thisted 323 75 Bornholm 420

14 Skive 221 45 Sønderborg 324 76 Syddjurs 421

15 Rødovre 229 46 Haderslev 325 77 Århus 421

16 Slagelse 231 47 Favrskov 327 78 Struer 422

17 Greve 233 48 Silkeborg 327 79 Gribskov 425

18 Assens 236 49 Vesthimmerland 331 80 Jammerbugt 429

19 Holstebro 240 50 Kalundborg 335 81 Middelfart 429

20 København 243 51 Viborg 336 82 Faaborg-Midtfyn 430

21 Ishøj 250 52 Morsø 344 83 Rebild 438

22 Albertslund 254 53 Helsingør 345 84 Hjørring 440

23 Nyborg 260 54 Frederikshavn 350 85 Mariagerfjord 444

24 Glostrup 262 55 Lemvig 356 86 Norddjurs 444

25 Esbjerg 268 56 Ringsted 358 87 Nordfyns 454

26 Hvidovre 268 57 Hedensted 359 88 Varde 456

27 Frederiksberg 273 58 Tønder 361 89 Næstved 480

28 Ballerup 275 59 Skanderborg 361 90 Lejre 487

29 Kolding 277 60 Vallensbæk 362 91 Fredericia 495

30 Billund 280 61 Svendborg 368 92 Sorø 562

31 Faxe 285 62 Vejle 370 93 Odder 570
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BILAG 10: FORENINGERNES GENNEMSNITLIGE VURDERING AF ADGANGEN TIL 

FACILITETERNE 

 

Sp: Hvordan mener du, at udviklingen i arbejdsopgaver har været på følgende områder gennem de sidste fire år? Sikre 

foreningen adgang til kommunale faciliteter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rang Kommune

Adgangen til de 

kommunale 

idrætsfaciliteter

Rang Kommune

Adgangen til de 

kommunale 

idrætsfaciliteter

Rang Kommune

Adgangen til de 

kommunale 

idrætsfaciliteter

1 Faxe 2,3462 32 Assens 2,7885 63 Rødovre 2,9667

2 Lemvig 2,3750 33 Halsnæs 2,8000 64 Silkeborg 2,9677

3 Tårnby 2,3846 33 Høje-Taastrup 2,8000 65 Odense 2,9737

4 Skive 2,4000 33 Jammerbugt 2,8000 66 Frederiksberg 2,9773

5 Ishøj 2,4167 36 Brøndby 2,8125 67 Billund 3,0000

6 Kolding 2,4189 37 Vejle 2,8143 67 Holbæk 3,0000

7 Nyborg 2,4655 38 Furesø 2,8200 67 Ringsted 3,0000

8 Kerteminde 2,5000 39 Hedensted 2,8235 67 Sorø 3,0000

9 Albertslund 2,5417 40 Randers 2,8250 67 Vallensbæk 3,0000

10 Struer 2,5833 41 Greve 2,8333 67 Aabenraa 3,0000

11 Middelfart 2,5938 41 Thisted 2,8333 73 Slagelse 3,0122

12 Ringkøbing-Skjern 2,6053 43 Hjørring 2,8448 74 Hørsholm 3,0417

13 Gentofte 2,6458 44 Kalundborg 2,8571 75 Gribskov 3,0455

14 Ikast-Brande 2,6471 45 Stevns 2,8636 76 Solrød 3,0625

15 Holstebro 2,6481 46 Viborg 2,8700 77 Nordfyns 3,0667

16 Herning 2,6604 47 Gladsaxe 2,8846 77 Roskilde 3,0667

17 Glostrup 2,6667 48 Helsingør 2,8857 79 Aarhus 3,0737

17 Tønder 2,6667 49 Herlev 2,8947 80 Odder 3,0833

17 Aalborg 2,6667 50 Hvidovre 2,8958 81 Ballerup 3,0909

20 Varde 2,6800 51 Frederikshavn 2,8966 82 København 3,0966

21 Faaborg-Midtfyn 2,7424 52 Lolland 2,9038 83 Hillerød 3,1042

22 Syddjurs 2,7500 53 Skanderborg 2,9048 84 Lyngby-Taarbæk 3,1200

23 Vesthimmerland 2,7609 54 Odsherred 2,9118 85 Lejre 3,1250

24 Esbjerg 2,7627 55 Horsens 2,9167 85 Næstved 3,1250

25 Vordingborg 2,7647 56 Fredericia 2,9200 85 Rebild 3,1250

26 Sønderborg 2,7674 57 Vejen 2,9250 88 Dragør 3,1364

27 Allerød 2,7692 58 Bornholm 2,9286 88 Fredensborg 3,1364

28 Guldborgsund 2,7738 59 Frederikssund 2,9474 90 Favrskov 3,1429

29 Mariagerfjord 2,7778 60 Haderslev 2,9500 91 Rudersdal 3,1667

30 Brønderslev 2,7813 61 Egedal 2,9524 92 Norddjurs 3,2895

31 Morsø 2,7857 62 Svendborg 2,9571 93 Køge 3,3333
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BILAG 11: FORENINGERNES GENNEMSNITLIGE VURDERING AF FACILITETERNES KVALITET 

 

Sp 1: Nedenfor er oplistet en række udsagn. Vurder hvor enig eller uenig du er i de enkelte udsagn: De kommunale 

faciliteter som foreningen benytter, er i god stand 

 

Sp 2: Hvordan oplever foreningen kvaliteten af de kommunale idrætsfaciliteter, som foreningen benytter? 

 

 
 

 

 

 

 

  

Rang Kommune

Vurdering af 

faciliteterne

s kvalitet

Rang Kommune

Vurdering af 

faciliteterne

s kvalitet

Rang Kommune

Vurdering af 

faciliteterne

s kvalitet

1 Tårnby 1,8214 32 Viborg 2,3113 63 Allerød 2,5833

2 Guldborgsund 1,9868 33 Struer 2,3182 63 Gladsaxe 2,5833

3 Solrød 2,0625 34 Haderslev 2,3548 63 Ringkøbing-Skjern 2,5833

4 Mariagerfjord 2,0667 35 Holstebro 2,3571 66 Vejen 2,6000

5 Favrskov 2,0750 36 Sønderborg 2,3659 67 Ballerup 2,6042

6 Brønderslev 2,0833 37 Helsingør 2,3667 68 Kalundborg 2,6111

6 Ishøj 2,0833 38 Tønder 2,3684 69 Hjørring 2,6154

8 Hedensted 2,1154 39 Furesø 2,3696 70 Hillerød 2,6200

9 Skive 2,1207 40 Albertslund 2,3750 71 Næstved 2,6282

10 Lolland 2,1552 40 Jammerbugt 2,3750 72 Gribskov 2,6316

11 Ringsted 2,1667 40 Odder 2,3750 73 Odense 2,6467

11 Stevns 2,1667 40 Vordingborg 2,3750 74 Randers 2,6579

13 Nyborg 2,1724 44 Billund 2,4000 75 Holbæk 2,6912

14 Kolding 2,1857 44 Gentofte 2,4000 76 Horsens 2,7241

15 Rebild 2,2000 46 Ikast-Brande 2,4286 77 Roskilde 2,7308

16 Bornholm 2,2045 47 Faaborg-Midtfyn 2,4310 78 Silkeborg 2,7414

17 Hvidovre 2,2115 48 Skanderborg 2,4412 79 København 2,7489

18 Fredericia 2,2143 49 Slagelse 2,4595 80 Lejre 2,8125

19 Esbjerg 2,2212 50 Rødovre 2,4615 81 Lyngby-Taarbæk 2,8182

20 Assens 2,2321 51 Vesthimmerland 2,4762 82 Hørsholm 2,8333

21 Lemvig 2,2500 52 Brøndby 2,5000 83 Vejle 2,8382

21 Morsø 2,2500 52 Faxe 2,5000 84 Odsherred 2,8571

23 Aalborg 2,2611 52 Frederiksberg 2,5000 85 Egedal 2,8684

24 Herning 2,2647 52 Glostrup 2,5000 86 Dragør 2,8750

25 Middelfart 2,2692 52 Herlev 2,5000 86 Nordfyns 2,8750

26 Greve 2,2708 52 Syddjurs 2,5000 88 Aarhus 2,9066

27 Kerteminde 2,2857 58 Frederikshavn 2,5333 89 Høje-Taastrup 2,9318

28 Thisted 2,2917 59 Svendborg 2,5357 90 Køge 2,9464

28 Varde 2,2917 60 Rudersdal 2,5405 91 Frederikssund 2,9500

30 Norddjurs 2,2941 61 Halsnæs 2,5455 92 Sorø 2,9583

31 Aabenraa 2,3030 62 Vallensbæk 2,5500 93 Fredensborg 3,3158
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BILAG 12: FORENINGERNES GENNEMSNITLIGE VURDERING AF KOMMUNENS 

FACILITETSPOLITIK 

Sp 1: Hvordan oplever foreningen kommunens prioritering af renovering og modernisering af de kommunale idrætsanlæg? 

Sp 2: Hvordan oplever foreningen kommunens prioritering af nye idrætsanlæg der skal bygges? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rang Kommune

Vurdering af 

kommunens 

facilitetspolitik 

Rang Kommune

Vurdering af 

kommunens 

facilitetspolitik 

Rang Kommune

Vurdering af 

kommunens 

facilitetspolitik 

1 Lemvig 2,2500 32 Jammerbugt 3,0294 63 Frederikshavn 3,3571

2 Favrskov 2,3889 33 Tønder 3,0333 64 Sønderborg 3,3710

3 Gentofte 2,4167 34 Herlev 3,0556 65 Roskilde 3,3750

4 Nyborg 2,4423 35 Nordfyns 3,1000 66 Hillerød 3,3824

5 Ishøj 2,5000 36 Frederiksberg 3,1053 67 København 3,3829

6 Tårnby 2,5556 37 Norddjurs 3,1071 68 Rudersdal 3,3833

7 Glostrup 2,6000 37 Vesthimmerland 3,1071 69 Kalundborg 3,4000

8 Vejen 2,6250 39 Syddjurs 3,1111 70 Vejle 3,4138

9 Furesø 2,7188 40 Greve 3,1316 71 Svendborg 3,4375

10 Skive 2,7419 41 Lolland 3,1346 72 Varde 3,4524

11 Ringsted 2,7667 42 Ringkøbing-Skjern 3,1429 73 Frederikssund 3,4667

12 Solrød 2,7692 43 Esbjerg 3,1477 74 Lyngby-Taarbæk 3,4783

13 Morsø 2,7917 44 Brønderslev 3,1667 75 Randers 3,4857

14 Stevns 2,8000 44 Odder 3,1667 76 Odsherred 3,5000

15 Assens 2,8125 46 Faaborg-Midtfyn 3,1852 76 Sorø 3,5000

16 Herning 2,8243 47 Thisted 3,1875 76 Struer 3,5000

17 Guldborgsund 2,8571 48 Mariagerfjord 3,1923 79 Bornholm 3,5263

18 Hvidovre 2,8947 49 Gladsaxe 3,2000 80 Helsingør 3,5385

18 Viborg 2,8947 49 Holbæk 3,2000 81 Gribskov 3,5769

20 Brøndby 2,9091 49 Rebild 3,2000 82 Silkeborg 3,6042

21 Aalborg 2,9191 52 Allerød 3,2083 83 Ballerup 3,6250

22 Halsnæs 2,9444 53 Aabenraa 3,2167 83 Egedal 3,6250

22 Hedensted 2,9444 54 Faxe 3,2222 85 Hørsholm 3,6667

24 Holstebro 2,9545 55 Odense 3,2769 86 Hjørring 3,6842

24 Middelfart 2,9545 56 Rødovre 3,2917 87 Høje-Taastrup 3,7813

26 Haderslev 2,9630 57 Albertslund 3,2917 88 Vallensbæk 3,7857

27 Billund 2,9643 57 Næstved 3,2917 89 Aarhus 3,8750

28 Skanderborg 2,9737 59 Slagelse 3,3000 90 Køge 3,8864

29 Ikast-Brande 3,0000 60 Fredericia 3,3056 91 Fredensborg 4,0313

29 Kerteminde 3,0000 61 Horsens 3,3125 92 Lejre 4,0500

31 Kolding 3,0179 62 Vordingborg 3,3214 93 Dragør 4,1667
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BILAG 13: KOMMUNENS FACILITETSDÆKNING 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune
Kommunens 

facilitetsdækning
Rang Kommune

Kommunens 

facilitetsdækning
Rang Kommune

Kommunens 

facilitetsdækning

1 Varde 524 32 Helsingør 346 63 Frederikshavn 270

2 Struer 514 33 Vejle 344 64 Næstved 267

3 Ringkøbing-Skjern 508 34 Favrskov 333 65 Silkeborg 266

4 Faaborg-Midtfyn 478 35 Viborg 330 66 Køge 257

5 Skive 474 36 Lyngby-Taarbæk 329 67 Rødovre 256

6 Allerød 460 37 Sønderborg 323 68 Syddjurs 251

7 Herning 444 38 Hørsholm 319 69 Slagelse 251

8 Odsherred 433 39 Brønderslev 316 70 Skanderborg 245

9 Guldborgsund 431 40 Tårnby 315 71 Herlev 243

10 Lolland 430 41 Greve 308 72 Fredericia 241

11 Billund 426 42 Frederikssund 307 73 Middelfart 233

12 Holstebro 423 43 Nyborg 307 74 Esbjerg 232

13 Nordfyns 417 44 Egedal GNS 75 Gentofte 229

14 Furesø 413 45 Norddjurs GNS 76 Fredensborg 229

15 Morsø 413 46 Ishøj 302 77 Hillerød 207

16 Tønder 406 47 Bornholm 298 78 Glostrup 204

17 Ikast-Brande 403 48 Aalborg 295 79 Roskilde 196

18 Kerteminde 403 49 Albertslund 292 80 Gladsaxe 190

19 Hedensted 393 50 Kalundborg 289 81 Ringsted 185

20 Rebild 385 51 Ballerup 281 82 Aarhus 184

21 Vejen 384 52 Horsens 281 83 Odense 184

22 Lemvig 380 53 Aabenraa 278 84 Sorø 183

23 Svendborg 377 54 Faxe 278 85 Stevns 175

24 Brøndby 376 55 Høje-Taastrup 278 86 Odder 175

25 Assens 376 56 Holbæk 278 87 Frederiksberg 162

26 Vallensbæk 376 57 Vordingborg 273 88 Hvidovre 150

27 Haderslev 370 58 Solrød 273 89 Vesthimmerland 145

28 Jammerbugt 366 59 Randers 273 90 Halsnæs 142

29 Thisted 364 60 Gribskov 272 91 Lejre 129

30 Rudersdal 354 61 Hjørring 271 92 København 100

31 Mariagerfjord 351 62 Kolding 271 93 Dragør 19
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BILAG 14: TOTAL SCORE PÅ FACILITETSPARAMETRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune
Faciliteter 

total
Rang Kommune

Faciliteter 

total
Rang Kommune

Faciliteter 

total

1 Skive 28 32 Haderslev 147 63 Frederikshavn 235

2 Lemvig 46 33 Allerød 148 64 Rødovre 236

3 Tårnby 50 34 Greve 148 65 Gladsaxe 239

4 Guldborgsund 56 35 Billund 149 66 Frederiksberg 241

5 Ishøj 62 36 Solrød 149 67 Vallensbæk 243

6 Herning 63 37 Vejen 152 68 Horsens 244

7 Nyborg 67 38 Glostrup 154 69 Holbæk 247

8 Morsø 80 39 Stevns 155 70 Randers 248

9 Kerteminde 82 40 Albertslund 155 71 Rudersdal 249

10 Holstebro 86 41 Esbjerg 160 72 Slagelse 250

11 Hedensted 88 42 Faxe 161 73 Odder 250

12 Assens 92 43 Sønderborg 163 74 Hjørring 259

13 Furesø 100 44 Rebild 169 75 Høje-Taastrup 264

14 Tønder 104 45 Ringsted 170 76 Frederikssund 265

15 Ikast-Brande 106 46 Hvidovre 173 77 Egedal 273

16 Aalborg 109 47 Syddjurs 181 78 Lyngby-Taarbæk 275

17 Mariagerfjord 112 48 Vordingborg 184 79 Odense 276

18 Kolding 113 49 Helsingør 197 80 Næstved 277

19 Lolland 113 50 Skanderborg 199 81 Hørsholm 279

20 Faaborg-Midtfyn 118 51 Vesthimmerland 200 82 Ballerup 282

21 Brønderslev 119 52 Bornholm 200 83 Gribskov 288

22 Ringkøbing-Skjern 120 53 Aabenraa 204 84 Silkeborg 289

23 Struer 121 54 Norddjurs 204 85 Hillerød 296

24 Varde 121 55 Herlev 206 86 Roskilde 298

25 Favrskov 131 56 Halsnæs 206 87 Sorø 319

26 Viborg 131 57 Fredericia 206 88 København 320

27 Brøndby 132 58 Nordfyns 211 89 Århus 338

28 Jammerbugt 133 59 Svendborg 215 90 Køge 339

29 Middelfart 133 60 Odsherred 222 91 Fredensborg 348

30 Gentofte 135 61 Vejle 223 92 Lejre 348

31 Thisted 145 62 Kalundborg 231 93 Dragør 360
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BILAG 15: FORENINGERNES GENNEMSNITLIGE VURDERING AF KOMMUNERNES 

ANERKENDELSE AF FRIVILLIGHEDEN 
 

Sp: Hvor tilfreds er idrætsforeningen med kommunens anerkendelse og påskønnelse af de frivilliges indsats? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rang Kommune

Anerkendelse 

af 

frivilligheden

Rang Kommune

Anerkendelse 

af 

frivilligheden

Rang Kommune

Anerkendelse 

af 

frivilligheden

1 Ishøj 1,7857 32 Glostrup 2,5625 63 Gladsaxe 2,7857

2 Tårnby 1,8824 33 Frederiksberg 2,5652 63 Mariagerfjord 2,7857

3 Vallensbæk 1,9000 34 Horsens 2,5750 65 Frederikssund 2,7917

4 Gentofte 1,9310 35 Albertslund 2,5833 66 Esbjerg 2,8000

5 Faxe 1,9333 36 Jammerbugt 2,5926 66 Haderslev 2,8000

5 Solrød 1,9333 37 Thisted 2,6000 66 Syddjurs 2,8000

7 Skive 1,9535 38 Lyngby-Taarbæk 2,6154 69 Odense 2,8100

8 Kolding 2,0465 39 Vejen 2,6296 70 Slagelse 2,8261

9 Herlev 2,0909 40 Assens 2,6364 71 Frederikshavn 2,8293

10 Hedensted 2,1818 41 Hørsholm 2,6429 72 Køge 2,8438

11 Kerteminde 2,1905 42 Nordfyns 2,6500 73 Varde 2,8529

12 Halsnæs 2,2857 43 Randers 2,6545 74 Dragør 2,8571

13 Viborg 2,3636 44 Holstebro 2,6579 75 Gribskov 2,8750

14 Aalborg 2,3761 45 Faaborg-Midtfyn 2,6744 76 Bornholm 2,8824

15 Nyborg 2,3929 46 Roskilde 2,6786 77 Fredericia 2,8889

16 Lemvig 2,4286 47 Ballerup 2,6923 78 Svendborg 2,9024

17 Guldborgsund 2,4400 48 Egedal 2,6957 79 Kalundborg 2,9310

18 Aabenraa 2,4706 49 Helsingør 2,7059 80 Sorø 2,9333

19 Brøndby 2,4737 49 Morsø 2,7059 81 Lejre 2,9474

20 Greve 2,4828 49 Sønderborg 2,7059 82 Favrskov 2,9583

21 Rudersdal 2,4865 52 Ringkøbing-Skjern 2,7097 83 Næstved 2,9592

22 Herning 2,4925 53 Allerød 2,7143 84 Hillerød 2,9655

23 Struer 2,5000 53 Vejle 2,7143 85 Holbæk 2,9762

23 Vesthimmerland 2,5000 55 Fredensborg 2,7200 86 Stevns 3,0000

25 Vordingborg 2,5116 56 Middelfart 2,7368 87 København 3,0175

26 Skanderborg 2,5200 57 Høje-Taastrup 2,7692 88 Aarhus 3,0261

27 Ringsted 2,5263 57 Lolland 2,7692 89 Odder 3,0625

28 Rødovre 2,5294 59 Ikast-Brande 2,7727 90 Hjørring 3,0857

29 Tønder 2,5357 60 Billund 2,7778 91 Rebild 3,1250

30 Furesø 2,5385 61 Brønderslev 2,7826 92 Norddjurs 3,1905

30 Hvidovre 2,5385 61 Odsherred 2,7826 93 Silkeborg 3,1951
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BILAG 16: FORENINGERNES EVNE TIL AT REKRUTTERE FRIVILLIGE 

 

Sp: Hvor let/svært er det for foreningen at skaffe frivillige til følgende poster/opgaver 

-Træner/instruktør til børn og unge  

-Træner/instruktør til voksne motionister  

-Træner/instruktør til foreningens bedste turneringshold/konkurrenceudøvere 

-Formand  

-Kasserer  

-Sekretær 

-Menigt bestyrelsesmedlem 

-Fast udvalgsmedlem  

-Ad hoc udvalgsmedlem (til udvalg som varetager løsningen af en specifik og tidsbegrænset foreningsopgave) 

-Til forefaldende forældreopgaver i tilknytning deres barns/børns aktivitet(er) 

-Til andre forefaldende opgaver i foreningen 

 

 
 

  

Rang Kommune
Rekruttering

sindeks
Rang Kommune

Rekruttering

sindeks
Rang Kommune

Rekruttering

sindeks

1 Haderslev 3,0000 32 Struer 3,4286 63 Sorø 3,5714

2 Holstebro 3,0364 33 Allerød 3,4432 64 Holbæk 3,5882

3 Ishøj 3,0455 34 Assens 3,4596 65 Næstved 3,5929

4 Nyborg 3,1091 35 Slagelse 3,4610 66 Hillerød 3,6033

5 Glostrup 3,1429 36 Tønder 3,4697 66 Rebild 3,6033

6 Middelfart 3,1818 37 Brøndby 3,4773 68 Billund 3,6091

6 Odsherred 3,1818 37 Svendborg 3,4773 69 Faxe 3,6104

8 Jammerbugt 3,1948 39 Lolland 3,4800 70 Fredensborg 3,6182

9 Albertslund 3,2091 40 Silkeborg 3,4848 70 Greve 3,6182

10 Ikast-Brande 3,2149 41 Stevns 3,5000 72 Skanderborg 3,6364

11 Rødovre 3,2273 41 Syddjurs 3,5000 72 Tårnby 3,6364

12 Ballerup 3,2500 41 Vesthimmerland 3,5000 74 Viborg 3,6446

13 Nordfyns 3,2727 44 Horsens 3,5045 75 Ringsted 3,6455

14 Hørsholm 3,2810 45 Aalborg 3,5102 76 Dragør 3,6515

15 Thisted 3,2955 46 Aarhus 3,5157 77 Roskilde 3,6678

16 Favrskov 3,3007 47 Vejle 3,5175 78 Ringkøbing-Skjern 3,6788

16 Herlev 3,3007 48 Kalundborg 3,5245 79 Gentofte 3,6909

18 Lyngby-Taarbæk 3,3182 49 Solrød 3,5253 80 Hjørring 3,6919

19 Faaborg-Midtfyn 3,3247 50 Frederikshavn 3,5273 81 Aabenraa 3,6957

20 Vallensbæk 3,3273 50 Kolding 3,5273 82 Hedensted 3,7133

21 Norddjurs 3,3427 52 Brønderslev 3,5315 83 Rudersdal 3,7229

22 København 3,3513 53 Gladsaxe 3,5325 84 Lemvig 3,7273

23 Varde 3,3580 54 Helsingør 3,5341 85 Halsnæs 3,7955

24 Esbjerg 3,3607 55 Furesø 3,5354 86 Fredericia 3,8081

25 Køge 3,3776 56 Randers 3,5361 87 Guldborgsund 3,8220

26 Lejre 3,3838 57 Gribskov 3,5372 88 Vejen 3,8333

27 Herning 3,3857 58 Bornholm 3,5404 89 Odder 3,8384

28 Frederiksberg 3,3939 59 Odense 3,5433 90 Frederikssund 3,8561

29 Vordingborg 3,4053 60 Mariagerfjord 3,5508 91 Hvidovre 3,8571

30 Egedal 3,4091 61 Sønderborg 3,5600 92 Høje-Taastrup 3,8939

31 Skive 3,4182 62 Kerteminde 3,5657 93 Morsø 3,9394
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BILAG 17: ANTAL INDBYGGERE PR. FRIVILLIG   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune

 Antal 

indbyggere 

pr. frivillige   

Rang Kommune

 Antal 

indbyggere 

pr. frivillige   

Rang Kommune

 Antal 

indbyggere 

pr. frivillige   

1 Jammerbugt 7,7103 32 Vordingborg 13,8424 63 Vejle 18,3754

2 Haderslev 7,9323 33 Thisted 14,0201 64 Holbæk 18,4252

3 Bornholm 7,9735 34 Fredericia 14,3230 65 Rudersdal 18,5901

4 Morsø 8,0421 35 Vejen 14,3529 66 Guldborgsund 18,7776

5 Hjørring 8,4209 36 Hedensted 14,3599 67 Horsens 18,8382

6 Herning 8,6130 37 Odsherred 14,4103 68 Hillerød 19,3769

7 Brønderslev 8,8976 38 Struer 14,6134 69 Solrød 19,8531

8 Vesthimmerland 9,1744 39 Ikast-Brande 14,6526 70 Næstved 19,8607

9 Hørsholm 9,3125 40 Middelfart 14,7341 71 Skanderborg 19,9402

10 Skive 9,5711 41 Kolding 14,7558 72 Slagelse 19,9826

11 Ringkøbing-Skjern 9,7574 42 Lolland 14,9193 73 Allerød 20,0150

12 Gladsaxe 9,8776 43 Norddjurs 14,9744 74 Fredensborg 20,5208

13 Billund 9,9161 44 Faaborg-Midtfyn 15,0299 75 Frederikssund 20,8877

14 Odder 10,0356 45 Dragør 15,2599 76 Rødovre 20,9132

15 Tønder 10,2322 46 Favrskov 15,2691 77 Furesø 21,0302

16 Holstebro 10,2775 47 Randers 15,5596 78 Egedal 21,2082

17 Roskilde 10,3914 48 Syddjurs 15,5892 79 Faxe 21,7779

18 Mariagerfjord 10,6394 49 Rebild 15,9129 80 Vallensbæk 21,8270

19 Varde 10,6415 50 Ballerup 16,1457 81 Halsnæs 22,9187

20 Silkeborg 11,1837 51 Stevns 16,1768 82 Albertslund 23,1867

21 Frederikshavn 11,2643 52 Sorø 16,2626 83 Tårnby 23,2204

22 Nyborg 11,6061 53 Ringsted 16,5012 84 Lyngby-Taarbæk 23,2845

23 Kerteminde 11,6804 54 Herlev 16,7233 85 Helsingør 24,3734

24 Esbjerg 11,9135 55 Lejre 16,8430 86 Glostrup 25,6835

25 Brøndby 12,1788 56 Køge 16,8950 87 Aarhus 25,8271

26 Lemvig 12,2563 57 Høje-Taastrup 17,0099 88 Gentofte 26,0564

27 Svendborg 12,5779 58 Odense 17,0325 89 Gribskov 26,7034

28 Aabenraa 12,5866 59 Greve 17,0887 90 Hvidovre 26,7493

29 Kalundborg 12,6039 60 Sønderborg 17,6804 91 København 29,6785

30 Nordfyns 12,8195 61 Aalborg 17,8010 92 Frederiksberg 36,5695

31 Viborg 13,1310 62 Assens 17,9830 93 Ishøj 38,5450
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BILAG 18: ANTAL MEDLEMMER PR. FRIVILLIG I FORENINGERNE 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune

Antal 

medlemmer 

pr. frivillige i 

foreningern

e

Rang Kommune

Antal 

medlemmer 

pr. frivillige i 

foreningern

e

Rang Kommune

Antal 

medlemmer 

pr. frivillige i 

foreningern

e

1 Hjørring 2,7863 32 Billund 4,8506 63 Køge 6,3917

2 Morsø 2,8667 33 Skive 4,8780 64 Stevns 6,5129

3 Herning 3,1275 34 Vejen 4,9297 65 Herlev 6,5546

4 Jammerbugt 3,2780 35 Aabenraa 4,9606 66 Assens 6,6075

5 Bornholm 3,3241 36 Høje-Taastrup 5,0608 67 Holbæk 6,6209

6 Brøndby 3,4098 37 Ballerup 5,0790 68 København 6,6412

7 Glostrup 3,4216 38 Kolding 5,1112 69 Sønderborg 6,6648

8 Vesthimmerland 3,5745 39 Hørsholm 5,1159 70 Hvidovre 6,8320

9 Faaborg-Midtfyn 3,6280 40 Dragør 5,1404 71 Rebild 6,9576

10 Kerteminde 3,6720 41 Lemvig 5,1813 72 Frederiksberg 7,0108

11 Tønder 3,8312 42 Sorø 5,2434 73 Frederikssund 7,0528

12 Nyborg 3,9146 43 Odense 5,2563 74 Lejre 7,1546

13 Mariagerfjord 4,0265 44 Varde 5,3309 75 Aarhus 7,2285

14 Rødovre 4,0392 45 Halsnæs 5,4024 76 Gladsaxe 7,2480

15 Ringkøbing-Skjern 4,0484 46 Viborg 5,4335 77 Faxe 7,2750

16 Frederikshavn 4,0737 47 Albertslund 5,4583 78 Vejle 7,2956

17 Brønderslev 4,0864 48 Favrskov 5,5703 79 Gribskov 7,4155

18 Kalundborg 4,0920 49 Randers 5,6079 80 Skanderborg 7,4161

19 Nordfyns 4,1006 50 Struer 5,6083 81 Fredensborg 7,4404

20 Odder 4,1818 51 Hedensted 5,6234 82 Tårnby 7,6193

21 Vordingborg 4,2107 52 Aalborg 5,6638 83 Guldborgsund 7,7085

22 Lolland 4,2509 53 Horsens 5,7111 84 Helsingør 8,0194

23 Esbjerg 4,2728 54 Næstved 5,7759 85 Rudersdal 8,2604

24 Thisted 4,4133 55 Ringsted 5,8117 86 Lyngby-Taarbæk 8,3762

25 Norddjurs 4,4917 56 Haderslev 5,8124 87 Furesø 8,5591

26 Middelfart 4,5306 57 Syddjurs 5,8343 88 Greve 8,8291

27 Silkeborg 4,5502 58 Odsherred 5,9214 89 Vallensbæk 9,0600

28 Holstebro 4,5694 59 Ikast-Brande 6,0322 90 Gentofte 9,3319

29 Svendborg 4,5981 60 Solrød 6,1893 91 Egedal 9,7122

30 Roskilde 4,6265 61 Slagelse 6,3089 92 Allerød 10,6115

31 Fredericia 4,7157 62 Hillerød 6,3375 93 Ishøj 12,2889
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BILAG 19: TOTAL SCORE PÅ FRIVILLIGHEDSPARAMETRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rang Kommune
Frivillighed 

total
Rang Kommune

Frivillighed 

total
Rang Kommune

Frivillighed 

total

1 Jammerbugt 49 32 Aabenraa 162 63 Fredericia 228

2 Nyborg 53 33 Odsherred 162 64 Odense 229

3 Herning 58 34 Viborg 164 65 Faxe 230

4 Vesthimmerland 80 35 Lemvig 167 66 Dragør 235

5 Skive 81 36 Ikast-Brande 167 67 Lejre 236

6 Brøndby 87 37 Roskilde 170 68 Greve 237

7 Holstebro 90 38 Svendborg 171 69 Sorø 237

8 Tønder 91 39 Aalborg 172 70 Slagelse 238

9 Hørsholm 103 40 Billund 173 71 Tårnby 239

10 Nordfyns 104 41 Albertslund 173 72 Sønderborg 239

11 Kerteminde 106 42 Kalundborg 174 73 Vejle 241

12 Vordingborg 107 43 Hjørring 176 74 Stevns 242

13 Thisted 109 44 Hedensted 179 75 Høje-Taastrup 242

14 Faaborg-Midtfyn 117 45 Silkeborg 180 76 Egedal 247

15 Haderslev 125 46 Norddjurs 181 77 Furesø 249

16 Middelfart 128 47 Solrød 183 78 Skanderborg 249

17 Rødovre 129 48 Ishøj 190 79 Allerød 251

18 Glostrup 130 49 Favrskov 192 80 Guldborgsund 253

19 Kolding 137 50 Vallensbæk 192 81 Rudersdal 254

20 Brønderslev 137 51 Randers 195 82 Gentofte 261

21 Esbjerg 137 52 Vejen 196 83 København 268

22 Bornholm 142 53 Horsens 198 84 Helsingør 272

23 Struer 143 54 Assens 202 85 Næstved 272

24 Herlev 144 55 Gladsaxe 204 86 Rebild 277

25 Ballerup 146 56 Ringsted 210 87 Holbæk 280

26 Morsø 148 57 Syddjurs 212 88 Hillerød 280

27 Mariagerfjord 154 58 Odder 212 89 Fredensborg 280

28 Ringkøbing-Skjern 156 59 Køge 216 90 Hvidovre 281

29 Frederikshavn 158 60 Halsnæs 223 91 Århus 296

30 Varde 159 61 Frederiksberg 225 92 Gribskov 300

31 Lolland 160 62 Lyngby-Taarbæk 226 93 Frederikssund 303
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BILAG 20: FORENINGERNES GENNEMSNITLIGE VURDERING AF DERES TRIVSEL 

 

Sp 1: Mener du generelt, at idrætsforeningen er blevet styrket eller svækket over de sidste fire år? 

Sp 2: Hvordan mener du, at udviklingen i arbejdsopgaver har været på følgende områder gennem de sidste fire år? Sikre 

foreningens daglige drift 

Sp 3: Nedenfor er oplistet en række udsagn. Vurder hvor enig eller uenig du er i de enkelte udsagn: Foreningens daglige 

drift er tidskrævende 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune
Foreningslivets 

trivsel
Rang Kommune

Foreningslivets 

trivsel
Rang Kommune

Foreningslivets 

trivsel

1 Allerød 2,4286 31 Roskilde 2,7135 63 Solrød 2,7843

2 Gentofte 2,4624 33 Helsingør 2,7167 64 Glostrup 2,7963

3 Hørsholm 2,5111 34 Aabenraa 2,7190 64 Odder 2,7963

4 Herlev 2,5556 35 Esbjerg 2,7214 66 Brøndby 2,7963

4 Rudersdal 2,5556 36 Herning 2,7238 67 Fredensborg 2,8000

6 Tårnby 2,5614 37 Slagelse 2,7246 68 København 2,8062

7 Rødovre 2,6078 38 Greve 2,7292 69 Billund 2,8070

8 Brønderslev 2,6111 39 Holstebro 2,7297 70 Stevns 2,8205

9 Lyngby-Taarbæk 2,6133 40 Vesthimmerland 2,7333 71 Assens 2,8229

9 Frederiksberg 2,6133 41 Køge 2,7407 72 Horsens 2,8293

11 Furesø 2,6173 41 Ringsted 2,7407 72 Ringkøbing-Skjern 2,8283

11 Hvidovre 2,6173 43 Guldborgsund 2,7415 74 Odense 2,8494

13 Kolding 2,6190 44 Viborg 2,7490 75 Egedal 2,8551

14 Gribskov 2,6232 45 Vallensbæk 2,7500 76 Vejen 2,8690

14 Kerteminde 2,6232 46 Haderslev 2,7544 77 Faxe 2,8750

16 Aalborg 2,6342 46 Thisted 2,7544 78 Hjørring 2,8772

17 Albertslund 2,6410 48 Næstved 2,7600 79 Lejre 2,8833

18 Vejle 2,6444 49 Ishøj 2,7619 80 Tønder 2,8889

19 Ikast-Brande 2,6500 50 Holbæk 2,7630 81 Svendborg 2,8943

20 Gladsaxe 2,6559 51 Rebild 2,7647 82 Middelfart 2,8947

21 Mariagerfjord 2,6667 52 Høje-Taastrup 2,7654 83 Bornholm 2,9271

21 Sorø 2,6667 53 Frederikssund 2,7681 84 Sønderborg 2,9295

21 Dragør 2,6667 54 Skanderborg 2,7692 85 Faaborg-Midtfyn 2,9407

21 Lemvig 2,6667 55 Skive 2,7704 86 Frederikshavn 2,9431

25 Ballerup 2,6914 56 Halsnæs 2,7708 87 Morsø 2,9608

26 Varde 2,6944 57 Randers 2,7738 88 Syddjurs 2,9649

27 Silkeborg 2,6984 58 Nyborg 2,7778 89 Lolland 2,9744

27 Hedensted 2,6984 58 Jammerbugt 2,7778 90 Norddjurs 3,0159

29 Vordingborg 2,7073 58 Kalundborg 2,7778 91 Struer 3,0417

30 Favrskov 2,7083 61 Hillerød 2,7816 92 Fredericia 3,0513

31 Aarhus 2,7135 62 Nordfyns 2,7833 93 Odsherred 3,0635
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BILAG 21: FORENINGERNES GENNEMSNITLIGE VURDERING AF KOMMUNENS 

IDRÆTSPOLITIK 
 

Sp: I hvilken grad oplever foreningen at kommunens idrætspolitik understøtter foreningens arbejde? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune

Vurdering af 

kommunens 

idrætspolitik

Rang Kommune

Vurdering af 

kommunens 

idrætspolitik

Rang Kommune

Vurdering af 

kommunens 

idrætspolitik

1 Ishøj 1,6923 32 Fredensborg 2,8571 63 Struer 3,2308

2 Faxe 2,1429 33 Hvidovre 2,8696 64 Syddjurs 3,2308

3 Kolding 2,2424 34 Vordingborg 2,8857 65 Dragør 3,2500

4 Stevns 2,2500 35 Aabenraa 2,9167 66 Allerød 3,2727

5 Gentofte 2,2800 36 Ringsted 2,9375 67 Lyngby-Taarbæk 3,3000

6 Glostrup 2,2857 37 Esbjerg 2,9444 68 Roskilde 3,3043

7 Tårnby 2,3571 38 Høje-Taastrup 2,9524 69 Odense 3,3108

8 Lemvig 2,4000 39 Greve 2,9600 70 Odsherred 3,3158

9 Hedensted 2,4615 40 Ikast-Brande 3,0000 71 Assens 3,3182

10 Skive 2,5000 41 Gladsaxe 3,0000 72 Gribskov 3,3333

11 Kerteminde 2,5000 42 Halsnæs 3,0000 73 Hjørring 3,3333

12 Herning 2,5283 43 Norddjurs 3,0000 74 Helsingør 3,3871

13 Brøndby 2,5455 44 Rebild 3,0000 75 København 3,3899

14 Guldborgsund 2,5556 45 Rudersdal 3,0294 76 Køge 3,3939

15 Aalborg 2,5568 46 Hillerød 3,0455 77 Næstved 3,3947

16 Nyborg 2,5833 47 Ringkøbing-Skjern 3,0526 78 Vesthimmerland 3,4000

17 Morsø 2,6000 48 Skanderborg 3,0526 79 Varde 3,4400

18 Albertslund 2,6154 49 Thisted 3,0606 80 Holbæk 3,4412

19 Jammerbugt 2,6500 50 Vejen 3,1000 81 Svendborg 3,4412

20 Frederiksberg 2,6667 51 Ballerup 3,1053 82 Rødovre 3,4615

21 Hørsholm 2,7143 52 Randers 3,1111 83 Bornholm 3,4828

22 Holstebro 2,7333 53 Egedal 3,1176 84 Lolland 3,4865

23 Tønder 2,7500 54 Brønderslev 3,1333 85 Favrskov 3,5000

24 Faaborg-Midtfyn 2,7576 55 Vallensbæk 3,1429 86 Nordfyns 3,5625

25 Viborg 2,7869 56 Haderslev 3,1818 87 Frederikssund 3,5714

26 Furesø 2,7917 57 Fredericia 3,2000 88 Middelfart 3,6471

27 Kalundborg 2,8095 58 Frederikshavn 3,2000 89 Silkeborg 3,7419

28 Vejle 2,8158 59 Billund 3,2000 90 Odder 3,7500

29 Herlev 2,8333 60 Mariagerfjord 3,2083 91 Aarhus 3,7848

30 Slagelse 2,8378 61 Sønderborg 3,2143 92 Sorø 3,8571

31 Horsens 2,8400 62 Solrød 3,2143 93 Lejre 4,1429
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BILAG 22: FORENINGERNES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED MED DEN KOMMUNALE 

SERVICE OG SAMARBEJDE 
 

Sp 1: Hvor tilfreds er foreningen generelt med samarbejdet med kommunen? 

 

Sp 2: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn vedrørende din forenings kontakt med kommunen? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune

Tilfredshed 

med service 

og 

samarbejde 

Rang Kommune

Tilfredshed 

med service 

og 

samarbejde 

Rang Kommune

Tilfredshed 

med service 

og 

samarbejde 

1 Tårnby 1,9722 32 Struer 2,5185 63 Haderslev 2,7667

2 Kolding 1,9889 33 Ringsted 2,5417 64 Fredensborg 2,7685

3 Ishøj 2,0000 34 Roskilde 2,5513 65 Thisted 2,7698

4 Solrød 2,1111 35 Sorø 2,5667 66 Silkeborg 2,7727

5 Faxe 2,1212 36 Brøndby 2,5714 67 Slagelse 2,7750

6 Morsø 2,2381 37 Vordingborg 2,5741 68 Frederikshavn 2,7759

7 Kerteminde 2,2556 37 Glostrup 2,5741 69 Aarhus 2,7770

8 Nyborg 2,2619 39 Billund 2,5769 70 Holbæk 2,7813

9 Gentofte 2,2698 40 Herlev 2,5833 71 Albertslund 2,7879

10 Dragør 2,2778 41 Rebild 2,5897 72 Gribskov 2,8000

11 Brønderslev 2,3333 42 Rudersdal 2,6042 73 Assens 2,8030

11 Lemvig 2,3333 43 Sønderborg 2,6111 74 Frederikssund 2,8039

13 Furesø 2,3421 44 Vejen 2,6176 75 Gladsaxe 2,8070

14 Skive 2,3495 45 Favrskov 2,6250 76 Skanderborg 2,8077

15 Middelfart 2,3571 46 Bornholm 2,6282 76 Odder 2,8077

16 Holstebro 2,3636 47 Ikast-Brande 2,6574 78 Nordfyns 2,8333

17 Hedensted 2,3725 48 Egedal 2,6667 78 Halsnæs 2,8333

18 Stevns 2,3750 49 Frederiksberg 2,6778 80 Ballerup 2,8478

19 Aalborg 2,3829 50 Høje-Taastrup 2,6818 81 Hjørring 2,8542

20 Hvidovre 2,3939 51 Svendborg 2,7051 82 Næstved 2,8778

21 Tønder 2,4000 52 Vesthimmerland 2,7059 83 Kalundborg 2,8974

22 Guldborgsund 2,4348 53 Randers 2,7083 84 Mariagerfjord 2,9035

23 Jammerbugt 2,4500 54 Aabenraa 2,7111 85 Fredericia 2,9091

24 Faaborg-Midtfyn 2,4516 55 Helsingør 2,7174 86 Norddjurs 2,9271

25 Ringkøbing-Skjern 2,4630 56 Vejle 2,7238 87 Allerød 2,9333

26 Odense 2,4714 57 Lyngby-Taarbæk 2,7424 88 Odsherred 2,9630

27 Viborg 2,4737 58 Hørsholm 2,7500 89 København 2,9946

28 Varde 2,4773 58 Vallensbæk 2,7500 90 Køge 3,0054

29 Herning 2,4872 60 Lolland 2,7531 91 Rødovre 3,1212

29 Syddjurs 2,4872 60 Horsens 2,7531 92 Hillerød 3,2544

31 Esbjerg 2,5067 62 Greve 2,7639 93 Lejre 3,3095
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BILAG 23: IDRÆTSDELTAGELSEN SOM ANDEL AF INDBYGGERE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune

Idrætsdeltag

elsen som 

andel af 

indbyggere 

Rang Kommune

Idrætsdeltag

elsen som 

andel af 

indbyggere 

Rang Kommune

Idrætsdeltag

elsen som 

andel af 

indbyggere 

1 Hørsholm 54,9362% 32 Stevns 39,1145% 63 Tårnby 32,8130%

2 Furesø 54,7207% 33 Vesthimmerland 38,9613% 64 Hillerød 32,7062%

3 Allerød 53,0179% 34 Struer 38,3777% 65 Kalundborg 32,4657%

4 Skive 50,9653% 35 Mariagerfjord 37,8452% 66 Sorø 32,2419%

5 Varde 49,9510% 36 Køge 37,8321% 67 Gentofte 32,2356%

6 Billund 47,8620% 37 Sønderborg 37,6169% 68 Nordfyns 31,9874%

7 Brønderslev 45,9270% 38 Tønder 37,4425% 69 Ishøj 31,8821%

8 Egedal 45,6400% 39 Syddjurs 37,4254% 70 Aalborg 31,8091%

9 Roskilde 44,5221% 40 Skanderborg 37,1914% 71 Slagelse 31,5718%

10 Rudersdal 44,4343% 41 Assens 36,7429% 72 Thisted 31,4784%

11 Greve 43,7787% 42 Svendborg 36,5565% 73 Ballerup 31,4576%

12 Rebild 43,7227% 43 Guldborgsund 36,3882% 74 Kerteminde 31,4373%

13 Holstebro 43,6319% 44 Herning 36,3116% 75 Solrød 31,1752%

14 Jammerbugt 42,5137% 45 Fredensborg 36,2577% 76 Odense 30,8605%

15 Lejre 42,4780% 46 Frederikshavn 36,1645% 77 Middelfart 30,7491%

16 Lemvig 42,2749% 47 Randers 36,0411% 78 Vordingborg 30,4190%

17 Gribskov 41,8866% 48 Lyngby-Taarbæk 35,9733% 79 Horsens 30,3284%

18 Bornholm 41,6898% 49 Holbæk 35,9340% 80 Norddjurs 29,9961%

19 Odder 41,6697% 50 Esbjerg 35,8650% 81 Høje-Taastrup 29,7518%

20 Vallensbæk 41,5084% 51 Morsø 35,6459% 82 Halsnæs 29,2601%

21 Ringkøbing-Skjern 41,4904% 52 Ringsted 35,2199% 83 Glostrup 29,2286%

22 Viborg 41,3789% 53 Kolding 34,6387% 84 Næstved 29,0822%

23 Ikast-Brande 41,1683% 54 Faaborg-Midtfyn 34,4453% 85 Lolland 28,4927%

24 Odsherred 41,0915% 55 Vejen 34,3466% 86 Brøndby 27,9977%

25 Silkeborg 40,6856% 56 Frederikssund 33,7654% 87 Aarhus 27,4095%

26 Favrskov 40,3745% 57 Dragør 33,6854% 88 Hvidovre 25,5410%

27 Haderslev 40,2687% 58 Nyborg 33,5885% 89 Gladsaxe 24,3026%

28 Vejle 39,7028% 59 Faxe 33,4055% 90 Albertslund 23,5408%

29 Aabenraa 39,4119% 60 Hjørring 33,0880% 91 København 22,3591%

30 Herlev 39,1943% 61 Fredericia 32,9237% 92 Rødovre 19,3141%

31 Hedensted 39,1602% 62 Helsingør 32,9021% 93 Frederiksberg 19,1710%
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BILAG 24: FORENINGSTALLETS UDVIKLING I PERIODEN 2008-2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune

Foreningstallets 

udvikling 2008-

2012

Rang Kommune

Foreningstallets 

udvikling 2008-

2012

Rang Kommune

Foreningstallets 

udvikling 2008-

2012

1 Horsens 10,7058% 32 Faxe 4,6950% 63 Ishøj 1,4207%

2 Odsherred 10,5039% 33 Næstved 4,6690% 64 Brøndby 1,3889%

3 Nordfyns 10,2748% 34 Køge 4,4202% 65 Silkeborg 1,2646%

4 Faaborg-Midtfyn 9,9582% 35 Holstebro 4,3654% 66 Rudersdal 1,1356%

5 Kerteminde 9,7488% 36 Esbjerg 4,2967% 67 Hjørring 1,0667%

6 Struer 9,7301% 37 Varde 4,0693% 68 Hillerød 0,8649%

7 Ikast-brande 9,6224% 38 Morsø 3,9673% 69 Egedal 0,7290%

8 Vesthimmerlands 9,4572% 39 Norddjurs 3,8956% 70 Tårnby 0,5930%

9 Thisted 9,3807% 40 Frederikssund 3,8873% 71 Skive 0,4324%

10 Syddjurs 9,0629% 41 Assens 3,7303% 72 Ballerup 0,4261%

11 Nyborg 8,6663% 42 Odder 3,5638% 73 Slagelse 0,3849%

12 Høje-Taastrup 8,3241% 43 Sønderborg 3,3513% 74 Albertslund 0,0978%

13 Rebild 7,7080% 44 Furesø 3,2951% 75 Odense 0,0685%

14 Hedensted 7,3400% 45 Solrød 3,2527% 76 Gladsaxe 0,0620%

15 Holbæk 7,2236% 46 Brønderslev 3,2411% 77 Lyngby-Taarbæk 0,0213%

16 Svendborg 6,9136% 47 Guldborgsund 3,2128% 78 Jammerbugt -0,2249%

17 Mariagerfjord 6,8652% 48 Hørsholm 2,9340% 79 Sorø -0,3259%

18 Vejle 6,7558% 49 Kolding 2,8740% 80 Haderslev -0,3370%

19 Lemvig 6,0417% 50 Viborg 2,7587% 81 Greve -0,4979%

20 Vordingborg 6,0315% 51 Randers 2,6423% 82 Billund -0,6353%

21 Herlev 5,6337% 52 Lolland 2,5096% 83 Roskilde -0,6458%

22 Allerød 5,6149% 53 Gribskov 2,3859% 84 Dragør -0,6874%

23 Stevns 5,4825% 54 Aabenraa 2,0086% 85 Aalborg -0,7648%

24 Tønder 5,3815% 55 København 1,9757% 86 Glostrup -1,0103%

25 Ringkøbing-Skjern 5,0973% 56 Vallensbæk 1,9644% 87 Favrskov -1,0275%

26 Skanderborg 5,0722% 57 Aarhus 1,9429% 88 Fredericia -1,0845%

27 Herning 5,0608% 58 Kalundborg 1,8864% 89 Ringsted -1,4374%

28 Vejen 4,8734% 59 Helsingør 1,7774% 90 Frederiksberg -1,5507%

29 Frederikshavn 4,8412% 60 Gentofte 1,6853% 91 Rødovre -2,7353%

30 Middelfart 4,7739% 61 Hvidovre 1,6757% 92 Lejre -2,7731%

31 Halsnæs 4,7167% 62 Fredensborg 1,6374% 93 Bornholm -5,1101%
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BILAG 25: MEDLEMSTAL UDVIKLINGEN I PERIODEN 2008-2012 T.O.M. 18 ÅR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune
Medlemsudvikling 

2008-2012 U18
Rang Kommune

Medlemsudvikling 

2008-2012 U18
Rang Kommune

Medlemsudvikling 

2008-2012 U18

1 Tønder 12,9816% 32 Kalundborg 6,9117% 63 Vejen 3,7181%

2 Vejle 12,6794% 33 Sorø 6,7574% 64 Brøndby 3,6985%

3 Skanderborg 11,2367% 34 Vordingborg 6,4024% 65 Roskilde 3,6976%

4 Odder 11,0281% 35 Greve 6,3256% 66 Randers 3,4885%

5 Horsens 10,7753% 36 Hørsholm 6,1649% 67 Hvidovre 3,4708%

6 Ringkøbing-Skjern 10,6006% 37 Svendborg 6,1426% 68 Guldborgsund 3,3828%

7 Aabenraa 10,0395% 38 Rudersdal 5,9420% 69 Jammerbugt 3,3802%

8 Vallensbæk 9,9810% 39 Tårnby 5,6655% 70 Hjørring 3,2329%

9 Syddjurs 9,8510% 40 Kerteminde 5,5843% 71 Køge 3,2285%

10 Rebild 9,7793% 41 Albertslund 5,5292% 72 Esbjerg 3,0828%

11 Assens 9,6020% 42 Egedal 5,5251% 73 Nordfyns 2,9210%

12 Frederiksberg 9,4628% 43 Furesø 5,2830% 74 Odense 2,7181%

13 Favrskov 9,0498% 44 Aarhus 5,2817% 75 Slagelse 2,1513%

14 Hedensted 8,8981% 45 Brønderslev 5,0097% 76 Halsnæs 1,8913%

15 Frederikssund 8,7419% 46 Hillerød 4,7741% 77 Gladsaxe 1,8004%

16 København 8,6856% 47 Fredensborg 4,6697% 78 Struer 1,6158%

17 Faxe 8,4897% 48 Skive 4,6120% 79 Ringsted 1,3801%

18 Haderslev 8,1406% 49 Odsherred 4,6090% 80 Ishøj 1,2520%

19 Stevns 7,8890% 50 Faaborg-Midtfyn 4,5940% 81 Glostrup 1,1925%

20 Holstebro 7,6597% 51 Nyborg 4,4856% 82 Frederikshavn 1,1790%

21 Middelfart 7,6417% 52 Gentofte 4,4736% 83 Vesthimmerlands 0,9514%

22 Silkeborg 7,6373% 53 Ballerup 4,4117% 84 Thisted 0,3754%

23 Kolding 7,6298% 54 Holbæk 4,3168% 85 Næstved 0,3342%

24 Lemvig 7,5512% 55 Rødovre 4,3149% 86 Ikast-brande 0,0177%

25 Viborg 7,5434% 56 Bornholm 4,2860% 87 Lolland -0,1188%

26 Høje-Taastrup 7,3455% 57 Sønderborg 4,0776% 88 Herning -0,8399%

27 Lyngby-Taarbæk 7,2846% 58 Billund 3,9963% 89 Dragør -1,2629%

28 Allerød 7,2514% 59 Solrød 3,9865% 90 Helsingør -1,5202%

29 Gribskov 7,2407% 60 Morsø 3,9582% 91 Mariagerfjord -2,3620%

30 Varde 7,0128% 61 Lejre 3,8925% 92 Fredericia -2,7712%

31 Herlev 6,9168% 62 Aalborg 3,8539% 93 Norddjurs -4,0112%



89  IDRÆTSFORENINGER I DANMARK 

 8. Bilagsoversigt 

 

BILAG 26: MEDLEMSTAL UDVIKLINGEN I PERIODEN 2008-2012 19 ÅR ELLER DEROVER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune
Medlemsudvikling 

2008-2012 18+
Rang Kommune

Medlemsudvikling 

2008-2012 18+
Rang Kommune

Medlemsudvikling 

2008-2012 18+

1 Syddjurs 14,7731% 32 Silkeborg 5,5416% 63 Hørsholm 1,6781%

2 Stevns 13,8094% 33 Greve 5,3249% 64 Høje-Taastrup 1,6289%

3 Lemvig 13,1626% 34 Svendborg 5,2110% 65 Hillerød 1,5392%

4 Ringkøbing-Skjern 13,1372% 35 Randers 5,1858% 66 Aarhus 1,4559%

5 Skive 12,0237% 36 Middelfart 5,0767% 67 Thisted 1,4389%

6 Vejle 10,8308% 37 Jammerbugt 4,9705% 68 Lolland 1,3633%

7 Faaborg-Midtfyn 9,4924% 38 Aabenraa 4,9583% 69 Halsnæs 1,3439%

8 Hedensted 9,0324% 39 København 4,8065% 70 Aalborg 1,2623%

9 Skanderborg 8,9059% 40 Kalundborg 4,5050% 71 Helsingør 1,0922%

10 Sorø 8,8850% 41 Bornholm 4,4837% 72 Fredericia 1,0476%

11 Favrskov 8,7618% 42 Herning 4,4303% 73 Solrød 0,9983%

12 Odsherred 8,5856% 43 Morsø 4,3273% 74 Rudersdal 0,9079%

13 Rebild 8,5754% 44 Nyborg 4,2676% 75 Køge 0,6528%

14 Roskilde 7,9654% 45 Vejen 4,1919% 76 Frederiksberg 0,6270%

15 Vesthimmerlands 7,7108% 46 Gladsaxe 3,8907% 77 Rødovre 0,5207%

16 Varde 7,4988% 47 Allerød 3,8798% 78 Vordingborg 0,5176%

17 Norddjurs 7,3188% 48 Haderslev 3,8413% 79 Frederikssund 0,2989%

18 Tønder 6,9790% 49 Sønderborg 3,7635% 80 Odense 0,0743%

19 Gribskov 6,9247% 50 Hjørring 3,7513% 81 Nordfyns -0,0594%

20 Guldborgsund 6,9245% 51 Herlev 3,7427% 82 Fredensborg -0,4356%

21 Kolding 6,8414% 52 Holbæk 3,5052% 83 Dragør -0,8916%

22 Lejre 6,7163% 53 Billund 3,0977% 84 Odder -0,9232%

23 Viborg 6,4903% 54 Ballerup 3,0907% 85 Vallensbæk -1,2677%

24 Frederikshavn 6,4716% 55 Furesø 3,0120% 86 Næstved -1,3666%

25 Holstebro 5,9660% 56 Albertslund 2,9401% 87 Glostrup -1,4140%

26 Esbjerg 5,8886% 57 Kerteminde 2,9115% 88 Tårnby -1,4209%

27 Egedal 5,8576% 58 Brønderslev 2,8190% 89 Faxe -1,5708%

28 Struer 5,6264% 59 Ringsted 2,5427% 90 Gentofte -1,6160%

29 Horsens 5,6252% 60 Ikast-brande 2,4553% 91 Brøndby -1,8021%

30 Mariagerfjord 5,5737% 61 Ishøj 2,3599% 92 Hvidovre -3,7488%

31 Assens 5,5501% 62 Slagelse 1,7216% 93 Lyngby-Taarbæk -7,4168%
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BILAG 27: TOTAL SCORE PÅ IDRÆTSPOLITIK PARAMETRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang Kommune
Idrætspolitik 

total
Rang Kommune

Idrætspolitik 

total
Rang Kommune

Idrætspolitik 

total

1 Lemvig 102 32 Gentofte 285 63 Sønderborg 374

2 Hedensted 120 33 Esbjerg 287 64 Lyngby-Taarbæk 378

3 Vejle 156 34 Favrskov 297 65 Odder 379

4 Kolding 164 35 Jammerbugt 298 66 Solrød 381

5 Stevns 168 36 Greve 299 67 Ringsted 389

6 Holstebro 170 37 Morsø 302 68 Thisted 392

7 Rebild 184 38 Roskilde 304 69 Frederikshavn 393

8 Furesø 194 39 Vesthimmerland 309 70 Fredensborg 399

9 Ringkøbing-Skjern 200 40 Vordingborg 310 71 Frederikssund 404

10 Tønder 205 41 Egedal 322 72 Ballerup 408

11 Herlev 206 42 Høje-Taastrup 323 73 Dragør 409

12 Skive 207 43 Ishøj 326 74 Slagelse 415

13 Kerteminde 208 44 Silkeborg 326 75 Bornholm 420

14 Viborg 216 45 Vallensbæk 327 76 Brøndby 420

15 Varde 221 46 Struer 332 77 Køge 423

16 Brønderslev 229 47 Sorø 336 78 Gladsaxe 424

17 Hørsholm 230 48 Aalborg 337 79 København 433

18 Syddjurs 240 49 Haderslev 338 80 Halsnæs 434

19 Nyborg 246 50 Mariagerfjord 338 81 Hillerød 442

20 Faaborg-Midtfyn 248 51 Odsherred 338 82 Glostrup 444

21 Aabenraa 251 52 Assens 339 83 Helsingør 444

22 Allerød 254 53 Svendborg 342 84 Aarhus 445

23 Skanderborg 256 54 Frederiksberg 349 85 Norddjurs 448

24 Guldborgsund 257 55 Middelfart 349 86 Nordfyns 451

25 Tårnby 274 56 Randers 361 87 Lejre 455

26 Gribskov 276 57 Vejen 361 88 Odense 474

27 Horsens 277 58 Kalundborg 363 89 Hjørring 479

28 Herning 278 59 Billund 366 90 Næstved 495

29 Rudersdal 279 60 Albertslund 367 91 Rødovre 495

30 Faxe 281 61 Holbæk 370 92 Lolland 525

31 Ikast-Brande 282 62 Hvidovre 372 93 Fredericia 547
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BILAG 28: SVARPROCENT FORDELT PÅ KOMMUNER 

 

Ved at foretage en χ
2
-test, som måler på afhængighed imellem to forhold, kan det fastslås, at svarprocenten i de enkelte 

kommuner ikke har nogen statistisk signifikante sammenhæng med kommunernes rangering. Det betyder at forskellen i 

svarprocenten kommunerne imellem ikke har haft en afgørende betydning for kommunernes rangering. Dette betyder 

med andre ord, at det både er tilfredse og mindre tilfredse foreninger, der har deltaget i hver enkelt kommune. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommune Svarprocent N Kommune Svarprocent N Kommune Svarprocent N

Solrød 58,06 18 Furesø 43,66 31 Stevns 37,84 14

Dragør 56,00 14 Odsherred 43,64 24 Silkeborg 37,78 51

Nyborg 55,93 33 Frederiksberg 43,55 27 Holbæk 37,68 52

Vordingborg 54,88 45 Holstebro 43,43 43 Ringkøbing-Skjern 37,62 38

Roskilde 54,17 65 Gentofte 43,42 33 Rødovre 37,50 21

Favrskov 54,00 27 Hvidovre 43,06 31 Vejle 37,50 51

Skive 52,13 49 Faaborg-Midtfyn 42,45 45 Lolland 37,39 43

Rudersdal 51,22 42 Slagelse 42,28 52 Vejen 37,35 31

Herlev 51,11 23 Høje-Taastrup 42,25 30 Århus 37,34 146

Morsø 48,72 19 Brøndby 42,00 21 Kolding 37,30 47

Odder 48,72 19 Aabenraa 41,98 55 Billund 37,25 19

Viborg 48,30 85 Varde 41,49 39 Køge 37,25 38

Ringsted 47,92 23 Norddjurs 41,38 24 Vesthimmerland 36,78 32

Hillerød 47,83 33 Horsens 41,23 47 Struer 36,73 18

Randers 47,66 61 Guldborgsund 41,01 57 Allerød 36,36 16

Kerteminde 46,94 23 Tårnby 40,82 20 Frederikssund 36,00 27

Greve 45,95 34 Vallensbæk 40,74 11 Hørsholm 35,71 15

Herning 45,93 79 Haderslev 40,52 47 Nordfyns 35,59 21

Fredensborg 45,76 27 Sorø 40,43 19 Syddjurs 35,59 21

Lejre 45,65 21 Sønderborg 40,41 59 Halsnæs 35,42 17

Glostrup 45,00 18 Frederikshavn 40,34 48 Fredericia 35,37 29

Albertslund 44,83 13 Hedensted 40,30 27 Skanderborg 35,23 31

Næstved 44,72 55 Esbjerg 40,22 72 Mariagerfjord 34,88 30

Rebild 44,68 21 Ishøj 40,00 14 Brønderslev 34,62 27

Hjørring 44,44 44 Bornholm 39,78 37 Lyngby-Taarbæk 33,33 29

Assens 44,32 39 Kalundborg 39,53 34 Middelfart 33,33 22

Egedal 44,26 27 Gribskov 38,89 28 Tønder 32,22 29

Helsingør 44,23 46 Odense 38,87 117 Faxe 31,75 20

Gladsaxe 44,16 34 Jammerbugt 38,36 28 Ikast--Brande 31,08 23

Ballerup 43,94 29 Aalborg 38,27 124 København 30,93 309

Thisted 43,75 42 Svendborg 38,26 44 Lemvig 27,03 10

Total 41,90 3700
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BILAG 29: SPØRGESKEMA TIL DIF-FORENINGER 

 

 

 

I denne undersøgelse vil vi gerne have foreningernes holdning til de spørgsmål vi stiller. Det er derfor med foreningens øjne du skal svare 

på de følgende spørgsmål, og ikke som privatperson. 

 

Er idrætsforeningen enstrenget (én idrætsgren) eller del af en flerstrenget forening (flere idrætsgrene)? 

(Angiv kun ét svar) 

 Enstrenget (så svarer du på hele foreningens vegne) 

 Flerstrenget (så svarer du udelukkende på afdelingens vegne) 

 Ved ikke 

 

Hvad er din primære funktion i foreningen? 

(Angiv kun ét svar) 

 Formand 

 Næstformand 

 Kasserer 

 Sekretær 

 Bestyrelsesmedlem 

 Udvalgsmedlem 

 Træner/ instruktør 

 Holdleder 

                         Andet 

 

 

Hvilket specialforbund er dïn forening (primært) medlem af?  

(Angiv kun ét svar) 
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Mener du generelt, at idrætsforeningen er blevet styrket eller svækket over de sidste fire år?  

(Angiv kun ét svar) 

 Foreningen er blevet meget styrket 

 Foreningen er blevet styrket 

 Hverken eller 

 Foreningen er blevet svækket 

 Foreningen er blevet meget svækket 

 Ved ikke 

 

Hvordan mener du, at udviklingen i arbejdsopgaver har været på følgende områder gennem de sidste fire år? 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 
Det er blevet 

meget nemmere 

Det er blevet 

nemmere 

Det er stort set 

det samme 

Det er blevet 

sværere 

Det er blevet 

meget sværere 

Ved ikke/ ikke 

relevant 

Få foreningens 

økonomi til at 

hænge sammen 

      

Sikre foreningen 

adgang til 

kommunale 

faciliteter 

      

Sikre foreningens 

daglige drift 
      

 

Nedenfor er oplistet en række udsagn. Vurder hvor enig eller uenig du er i de enkelte udsagn: 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 Meget enig Enig Uenig Meget uenig 
Ved ikke/ Ikke 

relevant 

De kommunale faciliteter som 

foreningen benytter, er i god stand 
     

Det er nemt at få adgang til de 

kommunale idrætsfaciliteter som 

foreningen ønsker at benytte 

     

Foreningens økonomi er dårlig      

Foreningens daglige drift er 

tidskrævende 
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Hvor let/svært er det for foreningen at skaffe frivillige til følgende poster/opgaver? 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 Meget let  Let  
Hverken let 

eller svært  
Svært  Meget svært  

Ved ikke/ Ikke 

relevant 

Træner/instruktør til børn/ 

unge  
      

Træner/instruktør til 

voksne motionister  
      

Træner/instruktør til 

foreningens bedste 

turneringshold/konkurrenc

eudøvere 

      

Formand        

Kasserer        

Sekretær       

Menigt bestyrelsesmedlem       

Fast udvalgsmedlem        

Ad hoc udvalgsmedlem (til 

udvalg som varetager 

løsningen af en specifik og 

tidsbegrænset 

foreningsopgave) 

      

Til forefaldende 

forældreopgaver i 

tilknytning deres 

barns/børns aktivitet(er) 

      

Til andre forefaldende 

opgaver i foreningen 
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Prioriter foreningens største udfordringer inden for de næste fire år, ved at markere de tre udsagn der bedst beskriver 

foreningens udfordringer?  

 

Det udsagn du klikker på først er foreningens største udfordring osv. 

(Prioritér 1-3 valgmuligheder med tallene fra 1-1, hvor 1 er bedst) 

  

At få flere medlemmer  ________ 

Nedbringe omfanget af administrative opgaver ________ 

Fastholde de frivillige ledere og trænere ________ 

Rekruttere frivillige ledere og trænere ________ 

Uddanne vores frivillige ledere og trænere ________ 

Imødegå konkurrencen fra kommercielle idrætstilbud ________ 

Arbejdet med at få foreningens økonomi til at hænge sammen ________ 

Arbejdet med at få foreningens daglige drift til at hænge sammen ________ 

At få adgang til bedre faciliteter ________ 

 

De næste spørgsmål handler om din idrætsforenings samarbejde og forhold til kommunen.  

 

Hvor tilfreds er idrætsforeningen med kommunens anerkendelse og påskønnelse af de frivilliges indsats? 

(Angiv kun ét svar) 

 Meget tilfreds 

 Tilfreds 

 Hverken eller 

 Utilfreds 

 Meget utilfreds 

 Ved ikke 
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Hvordan oplever foreningen de kommunale tilskudsmuligheder på idrætsområdet? 

(Angiv kun ét svar) 

 Meget tilfredsstillende 

 Tilfredsstillende 

 Hverken eller 

 Utilfredsstillende 

 Meget utilfredsstillende 

 Vi modtager ikke tilskud fra kommunen 

 Ved ikke 

 

Hvordan oplever foreningen kvaliteten af de kommunale idrætsfaciliteter, som foreningen benytter? 

(Angiv kun ét svar) 

 Meget tilfredsstillende 

 Tilfredsstillende 

 Hverken eller 

 Utilfredsstillende 

 Meget utilfredsstillende 

 Foreningen benytter ikke kommunale idrætsfaciliteter 

 Ved ikke 

 

Hvordan oplever foreningen kommunens prioritering af renovering og modernisering af de kommunale idrætsanlæg? 

(Angiv kun ét svar) 

 Meget tilfredsstillende 

 Tilfredsstillende 

 Hverken eller 

 Utilfredsstillende 

 Meget utilfredsstillende 

 Ved ikke/ kender ikke kommunens planer for dette 
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Hvordan oplever foreningen kommunens prioritering af nye idrætsanlæg der skal bygges? 

(Angiv kun ét svar) 

 Meget tilfredsstillende 

 Tilfredsstillende 

 Hverken eller 

 Utilfredsstillende 

 Meget utilfredsstillende 

 Ved ikke/ kender ikke kommunens planer for dette 

 

I hvilken grad oplever foreningen at kommunens idrætspolitik understøtter foreningens arbejde?  

(Angiv kun ét svar) 

 I høj grad 

 I nogen grad 

 Ved ikke  

 I mindre grad 

 Slet ikke 

 Kender ikke kommunens idrætspolitik 

 

Hvordan oplever foreningen de idrætspolitiske initiativer og projekter, som kommunen har igangsat de sidste fire år? 

(Angiv kun ét svar) 

 Til stor gavn for foreningen 

 Til gavn for foreningen 

 Til ulempe for foreningen 

 Til stor ulempe for foreningen 

 Foreningen har ikke oplevet, at kommunen har taget initiativer eller igangsat projekter, der vedrører os 

 Ved ikke 
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Hvor enig eller uenig er foreningen i følgende udsagn: 

Idrætsområdet bliver prioriteret økonomisk højt i vores kommune.   

(Angiv kun ét svar) 

 Meget enig 

 Enig 

 Ved ikke 

 Uenig 

 Meget uenig 

 

Hvor tilfreds er foreningen generelt med samarbejdet med kommunen? 

(Angiv kun ét svar) 

 Meget tilfreds 

 Tilfreds 

 Hverken eller 

 Utilfreds 

 Meget utilfreds 

 

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn vedrørende din forenings kontakt med kommunen? 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke 

Det er let at komme i kontakt med 

den rette medarbejder 
      

Personalet er venligt, 

imødekommende og hjælpsomme 
      

Personalet er gode til at følge en sag 

til dørs og sender dig ikke bare videre 

i systemet 

      

Personalet er hurtigt og effektive i 

forhold til at svare på henvendelser 

og løse problemer 

      

Kommunens forskellige afdelinger er 

gode til at kommunikere og 

koordinere med hinanden 
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Hvilket område mener du, at kommunen skal prioritere højest på idrætsområdet de næste fire år? 

(Angiv kun ét svar) 

 De eksisterende idrætsfaciliteter skal renoveres  

 De eksisterende idrætsfaciliteter skal udnyttes bedre 

 Der skal bygges nye idrætsfaciliteter 

 Større anerkendelse af det frivillige arbejde i idrætsforeningerne 

 Mindre bureaukrati for de frivillige i idrætsforeningerne 

 De frivillige i idrætsforeningerne skal tilbydes uddannelse  

 Lokaletilskudene til idrætsforeningerne skal øges 

 Aktivitetstilskudene til idrætsforeningerne skal øges 

 Tilskudene til breddeidræt skal øges 

 Tilskudene til eliteidræt skal øges 

 

Tak for din besvarelse.  

 

Du afslutter ved at klikke på knappen nedenfor til højre. 

 


