
ANBEFALINGER 
IDRÆTSFACILITETS ANALYSEN 2016

VISION

Sunde og aktive 
borgere i moderne 

og fleksible 
idrætsfaciliteter

  1  Nye rammebetingelser for 
 idrætsfacilite terne
  2  Nye tilskudsregler for Idrætsfaciltets-
 området

  3  Organisering af idrætsfacilitetsområdet

  4  Analyse af tværorganisatorisk samarbejde   
 og synergier mellem Sundhed og 
 Forebyggelse og Kultur og Fritid

  5  Udviklingsprocesser for kraftcentrene i   
 Aabenraa Kommune
  6  Etablering af en samlet kommunikations-   
 og marketingsstrategi der styrker
 markedsføringen af aktiviteter på idræts-  
 området
  7  Udviklingsprocesser for landsbyklynger og   
 lokalsamfund

  8  Udvikling af de individuelle idrætsfaciliteter

  9 Etablering af støttefunktioner

 10  Kompetenceudvikling af frivillige og 
 ansatte på idrætsfacilitetsområdet

Fra maj 2015 til april 2016 har Frejo&Steen gennemført en analyse og udviklingsproces for 
Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommune ønsker at sundhed og læring sættes i centrum i hele kommunen. Det 
kræver tidssvarende, fleksible og innovative idrætsfaciliteter, der kan udgøre rammen om 
borgernes sunde og aktive liv.

Analysen og udviklingsprocessen har  udpeget ti anbefalinger til det videre arbejde med 
idrætsfaciliteterne i Aabenraa Kommune.

  ANBEFALINGER:
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Alle anbefalingerne tager afsæt i udviklings-
processens vision og de to konkrete mål for 
den igangværende analyse og udviklingspro-
ces:

AT SKABE BEDRE ADGANG TIL 
KUTUR- OG FRITIDSUDBUDET FOR  
BORGERNE I HELE AABENRAA 
KOMMUNE

AT RUSTE FORENINGERNE TIL AT 
TILBYDE NYE OG FLEKSIBLE AKTIVITE-
TER TIL MEDLEMMERNE



Det anbefales, at Aabenraa Kommune vedtager overordnede nye rammebetingel-
ser for idrætsfaciliteterne, der kan sikre at disse arbejder i henhold til den over-
ordnede vision:

ORGANISERING AF IDRÆTSFACILITETSOMRÅDET

Det anbefales, at Aabenraa Kommune igangsætter arbejdet med en ny 
organisering af idrætsfacilitetsområdet nærmere bestemt:

Harmoniserede økonomiske tilskudsrammer med en højere grad af brugerbetaling 
baseret på aktivitet frem for drift af bygning.

Krav om transparent lokaleanvendelse med online booking og elektronisk adgang 
til sikring af en optimal lokaleudnyttelse

Krav om fælles anvendelse af bookingsystemer

Krav om regnskabsaflæggelse i henhold til fælles standarder

Krav om deltagelse i fælles markedsføringsplatform / hjemmeside der sikrer bor-
gerrettet kommunikation.

1 NYE RAMMEBTINGELSER FOR IDRÆTSFACILITETERNE

NYE TILSKUDSREGLER FOR IDRÆTSFACILITETSOMRÅDET

Det anbefales, at Aabenraa Kommune vedtager en ny 
tilskudsmodel for idrætsfaciliteterne herunder pasning af 
de grønne områder. Modellen skal have en højere grad 
af betaling baseret på aktivitet frem for drift af bygning. 
Modellen skal understøtte at idrætsfaciliteterne får mere 
aktivitet og bliver mere fleksible.
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At der tages initiativ til etablering af den kommunale organisation ”Aabenraa 
Idræts- og Aktivitetshuse”.

At de kommunale idrætshaller og medarbejdere, undtagen Aabenraa Multiarena 
og Aabenraa Stadion, samles under den nye organisation

At arbejdet med formulering af strategi og organisationsplan påbegyndes snarest

At der indledes dialog med følgende
selvejende idrætsfaciliteter om at blive 
indlemmet i organisationen:

GENNERHALLEN

BOLDERSLEV FRITIDSCENTER
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ANALYSE AF TVÆRORGANISATORISK SAMARBEJDE OG 
SYNERGIER MELLEM SUNDHED & FOREBYGGELSE OG KULTUR 
& FRITID

Det anbefales, at Aabenraa Kommune igangsætter et analysearbejde, der kan 
klarlægge mulige gevinster ved et tættere samarbejde og koordinering af sund-
hedsrelaterede indsatser, indsatser for ældre samt indsatser for borgere med sær-
lige behov i regi af Servicelovens §79. Nærmere bestemt:

UDVIKLINGSPROCESSER FOR KRAFTCENTRENE I AABENRAA 
KOMMUNE

Det anbefales, at Aabenraa Kommune igangsætter udviklingsprocesser med hen-
blik på at udvikle det organisatoriske grundlag for et kraftcenter for begge idræts-
faciliteter i kategorien.
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I hvilket omfang der er sammenfald mellem borgere og brugere for de to
indsatsområder

I hvilket omfang medarbejdere fra Sundhed & Forebyggelse, centerlederne og de 
frivillige foreningsledere kan etablere samarbejde om udvikling af idrætstilbud til 
borgerne

I hvilket omfang det er muligt at koordinere og samle brugen af faciliteter til sik-
ring af effektfulde helheder på området, styrkelse af idrætsfaciliteternes kapaci-
tetsudnyttelse samt den generelle økonomi på området.

ETABLERING AF EN SAMLET KOMMUNIKATIONS- OG MARKE-
TINGSSTRATEGI DER STYRKER MARKEDSFØRINGEN AF 
AKTIVITETER PÅ IDRÆTSOMRÅDET

Det anbefales, at Aabenraa Kommune igangsætter arbejdet med formulering af en 
samlet kommunikations og marketingsstrategi på idrætsområdet. 
Nærmere bestemt:
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UDVIKLINGSPROCESSER FOR LANDSBYKLYNGER OG 
LOKALSAMFUND

Det anbefales, at Aabenraa Kommune igangsætter konkrete udviklingsprocesser 
for udvalgte lokalsamfund til afklaring af potentialer for en koordineret udvikling 
mellem områdets interessenter og faciliteter. Nærmere bestemt:

UDVIKLING AF DE INDIVIDUELLE IDRÆTSFACILITETER

Det anbefales, at Aabenraa Kommune igangsætter udviklingsprocesser for den en-
kelte idrætsfaciliteter. Processen bør bygges op omkring en afklaring af den kon-
krete idrætsfacilitets fremtidige kategorisering og placering i lokalsamfundet.
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Vi ser et potentiale i at gennemføre en samlet udviklingsproces involverende 
arkitekter med viden om moderne idrætsfaciliteter, som kan skitsere potentielle 
ombygnings- og moderniseringstiltag for de enkelte idrætsfaciliteter for at gøre 
dem mere attraktive. Udviklingsprocessen bør have særligt fokus på at inddrage 
cafeterier og mødelokaler til aktivitetslokaler

Formulering af en samlet og tværorganisatorisk kommunikations og marketings-
strategi til styrkelse af borgernes kendskab til aktiviteter på idrætsområdet

En strategi for implementering og udbredelse af appén Aabenraa i bevægelse som 
informations- og bookingværktøj på idrætsområdet.

En implementering af administrationssystemer som Conventus til sikring af fuld 
transparens omkring ledige kapaciteter samt mulighed for onlinebooking af aktivi-
teter og ledige timer.

En implementering af kommunikations og marketingstrategien i alle led fra det 
kommunale til den enkelte idrætsfacilitet herunder uddannelse af medarbejdere 
og frivillige i idrætsforeninger og idrætsfaciliteter.

TINGLEV

BOLDERSLEVFELSTED

KLIPLEVSTUBBÆK

RØDEKRO
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Det anbefales, at Aabenraa Kommune igangsætter en analyseproces som skal 
afklare mulighederne for at etablere støttefunktioner. De kan hjælpe og støtte 
idrætsfaciliteterne og foreningerne med at igangsætte af nye innovative aktivite-
ter.

ETABLERING AF STØTTEFUNKTIONER

Dette kunne være fælles administrative funktioner som booking og bogføring,
energioptimering eller udvikling af tværgående aktiviteter som fælles instruktø-
rer, Åben hal i Weekenderne koncepter eller lignende.

KOMPETENCEUDVIKLING AF FRIVILLIGE OG ANSATTE PÅ 
IDRÆTSFACILITETSOMRÅDET

Det anbefales, at Aabenraa Kommune igangsætter kompetenceudviklingsforløb for 
de centrale interessenter på idrætsfacilitetsområdet for at sikre kompetencer og 
parathed i forhold til den påkrævede udvikling:

Medarbejdere

Bestyrelsesmedlemmer

Frivillige foreningsledere
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