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BEVÆG DIG FOR LIVET – NORDDJURS KOMMUNE

BEVÆG DIG FOR LIVET NORDDJURS
Visionen for Norddjurs Kommune er:





Et liv med muligheder
Alle med
Vækst i job
Gode forbindelser

Norddjurs Kommunes vision og kommunens vedtagne Idræts- og fritidspolitik danner et godt fundament for arbejdet med at understøtte Bevæg dig for livet visionen.
Med oplistet udpluk fra visionen og idræt- og fritidspolitikken vil vi:







Skabe muligheden for at være aktiv i fritiden.
Skabe nærhed til- og adgang til- naturen og en bred vifte af kulturtilbud og fritidsoplevelser.
Give plads til at skabe egne fællesskaber, tage initiativ og få ting til at ske. Det sker fx gennem en stærk
forenings- og frivillighedskultur.
Fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser inden for fx natur, fritid og kultur.
Skabe rammer, der er med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv. Det kan fx være gode job, fritidsaktiviteter, daginstitutioner, skoler og ældrepleje.
Give plads til forskellighed og fremme mangfoldighed, hvor alle får plads til at skabe deres eget liv og
muligheder inden for de fælles rammer.

Norddjurs Kommunes vision understøttes af en række politiske målsætninger, som på forskellig vis skal bidrage
til at gøre Norddjurs Kommune til en attraktiv kommune.
”Bevæg dig for livet” er Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI’s fælles vision, hvor målsætningen er, at 75% af
befolkningen skal være idrætsaktive i 2025, heraf 50% i en forening. En vision, der skal gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Idræt og bevægelse er en kilde til glæde, fællesskab, udvikling og sundhed, hvilket er prioriterede områder, der er gennemgående i en lang række af de politikker og målsætninger, der danner
rammen for Norddjurs Kommune. Det er derfor naturligt, at Norddjurs bliver en del af ”Bevæg dig for livet” gennem en kommuneaftale.
Et stærkt fritids- og foreningsliv har stor værdi for mange borgere og er medvirkende til at gøre Norddjurs Kommune til et attraktivt sted at bo. Norddjurs Kommune har det brede fokus på sundhed og vil med afsæt i det aktuelle idrætsbillede bygge videre på de mange gode idræts- og bevægelsesaktiviteter, indsatser og projekter,
der allerede foregår på forskellige niveauer og i mange sammenhænge. Et aktivt sundt liv har stort fokus på
tværs af forvaltninger i Norddjurs Kommune. Dette samarbejde vil med Bevæg dig for livet aftalen skabe et fælles afsæt for at få flere aktive borgere.
At få flere aktive borgere er et fælles ansvar, hvilket betyder, at samarbejdet mellem DIF, DGI og Norddjurs
Kommune løbende skal evalueres og tilpasses de rammer og vilkår, som er mulige. Aftalen skal derfor ses som
et dynamisk dokument, som løbende vil blive justeret. Samspillet mellem projektlederen, de kommunale afdelinger, DGI, DIF, foreninger, organisationer, aftenskoler osv. er derfor væsentlige for at opnå de ønskede resultater. Ejerskabet for initiativer skal ligge hos den udførende part og skal dermed ikke være centrale initiativer.
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POLITISK GRUNDLAG
Norddjurs Kommune har på nuværende tidspunkt en række politikker, strategier og indsatser, som understøtter
denne kommuneaftale. Desuden har Norddjurs Kommune en række politikker, som har snitflader til Bevæg dig
for livet visionen. Med kommuneaftalen vil Norddjurs Kommune styrke det politiske og strategiske fokus på at
skabe de optimale rammer for at flere borgere får en sund og aktiv livsstil.
De væsentligste politikker i Norddjurs Kommune i forhold til Bevæg dig for livet er:









Idræts- og fritidspolitik
Sundhedspolitik
Kunst- og kulturpolitik
Natur- og friluftsstrategi
Børnepolitik
Ældrepolitik
Frivilligpolitik
Handicappolitik

De centrale politikker skaber et solidt fundament for arbejdet med kommuneaftalen.
DIF, DGI og intentionerne med Bevæg dig for livet vil blive inddraget som inspiration i udarbejdelse og revidering af relevante politikker i aftaleperioden.

DATAGRUNDLAG
Kommuneaftalens overordnede målsætninger vil tage afsæt i data fra blandt andet Norddjurs Kommune til at
udarbejde handleplaner og til løbende at evaluere mål og indsatser. I det omfang det er muligt, vil der tages udgangspunkt i evidensbaseret indsatser.
De overordnede grundlag vil være:



Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2017”. Profilen vil fungere som baseline for målsætning vedrørende
fysisk aktivitet.
Norddjurs Kommunes medlemstal fra Centralt ForeningsRegister (CFR) som baseline for målsætninger på
fritidsområdet.

Derudover vil følgende data og undersøgelser kunne blive inddraget i aftaleperioden:





Danskernes motions- og sportsvaner fra Idrættens Analyseinstitut. Landsdækkende undersøgelse, der gennemføres hvert fjerde år.
DIF/DGI benchmarkundersøgelse for ”Bevæg dig for livet” -kommunerne, hvor 4000 borgere i Norddjurs
Kommune spørges til blandt andet aktivitetsniveau.
DGI og DIFs forskellige undersøgelser.
Aftenskolerne i Norddjurs Kommunes rapport over bevægelsesdeltagelse.
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Status Norddjurs Kommune 2019
Norddjurs Kommune har et indbyggertal på 37.540 og et areal på 721 km2.
I befolkningsprognosen for perioden 2019-2023 forventes et fald på 284 borgere, svarende til -0,8%. Der forventes et fald af børn og unge, mens antallet af borgere 60+ år forventes at stige.
Tal fra den regionale sundhedsprofil viser, at 20% svarende til ca. 5.700 borgere over 16 år i Norddjurs Kommune er fysisk inaktive. Denne andel har været stigende (2%) i perioden fra 2010-2017. 62% af denne gruppe i
kommunen ønsker at være mere aktive.
Den regionale sundhedsprofil viser, at 49% af den voksne befolkning (over 16 år) i Norddjurs Kommune er aktive i fritiden. Gennemsnittet i Region Midtjylland er på 53%. 54% af denne gruppe ønsker at være mere aktive,
svarende til ca. 7.540 borgere over 16 år.
21% af borgerne over 16 år er svært overvægtige, hvilket udgør en større procentdel i Norddjurs Kommune
sammenlignet med Region Midtjylland som helhed (16%).
Fritidsaktiviteterne sker blandt andet i Norddjurs Kommunes omtrent 94 folkeoplysende idrætsforeninger. De
har et samlet medlemstal på ca. 13.975 (CFR 2018), svarende til ca. 37% af alle borgerne. CFR-registreret er
medlemstal fra DIF, DGI og DFIF. Heri ligger dog en usikkerhed, idet personer der deltager i flere aktiviteter
tæller dobbelt. Reelt er tallet derfor lavere.
Fordelingen af de foreningsaktive i idrætsforeningerne er generelt en smule lavere i Norddjurs Kommune sammenholdt med de andre østjyske kommuner. I Norddjurs Kommune er ca. 68% af børnene, svarende til 3.112
børn mellem 0 og 12 år foreningsaktive, imens ca. 60% (1643) af de unge mellem 13 og 18 år og 38% (959) af
de 19-24-årige er foreningsaktive. Den laveste deltagelse oplever vi hos 60+ årige, hvor kun omkring 29%, svarende til 3.415 borgere er aktive i en idrætsforening.
Aftenskolerne involverer mange borgere over 60+ år og havde i 2018 et samlet deltagerantal på 1.629 borgere
til deres bevægelsestilbud.

MÅLGRUPPER OG INDSATSOMRÅDER
Kommuneaftalens målsætninger skal opfyldes gennem en politisk forankring og konkrete indsatser, der kan understøtte, at aftalens målsætninger opfyldes. Alle parter i denne aftale arbejder i fællesskab herom.
Bevæg dig for livet henvender sig til alle borgere i Norddjurs Kommune, men der vil i denne aftale være fokus
på målgrupperne børn og unge samt 60+ årige.
Disse målgrupper er udvalgt på baggrund af, at idrætsdeltagelsen blandt børn og unge samt 60+ årige i Norddjurs Kommune generelt er lavere end i de andre østjyske kommuner.
For hver af målgrupperne sættes der fokus på indsatsområderne sundhed, rum og rammer for bevægelse samt
foreningsudvikling. Indsatsområderne er prioriteret i kommunens politikker på området og falder i tråd med fritidslivets tendenser.
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Med baggrund i målgrupperne og de udvalgte indsatsområder skal der gennem aftaleperioden igangsættes en
række konkrete indsatser og handleplaner, som sikrer den overordnede målopfyldelse. En del af disse vil være
videreførelse og mulig styrkelse af igangværende indsatser.
De ovenstående handleplaner skal forelægges og endelig godkendes i styregruppen. Dette gøres for at sikre
størst mulig ejerskab på tværs af Norddjurs Kommune, DIF og DGI. Med handleplanerne bliver aftalen dynamisk, og der vil løbende være mulighed for at inddrage nye relevante aktører og indsatsområder.




Målgruppe
Børn og unge
60+ årige







Indsatsområder
Sundhed
Rum og rammer for bevægelse
Foreningsudvikling

MÅLSÆTNING
Norddjurs Kommune, DGI og DIF vil gerne, at flere borgere i Norddjurs Kommune bevæger sig i deres hverdag,
og at de gennem fysisk aktivitet forbedrer deres sundhedstilstand, både fysisk, socialt og mentalt.
Borgerne skal opleve glæden ved bevægelse, og alle parter vil gerne have flere med i fællesskabet omkring bevægelse, både i lokalområdet, i foreningen og på skoler, institutioner, arbejdspladser samt andre steder, hvor
borgeren færdes som en naturlig del af hverdagen.
Borgere, der ikke er aktive, vil blive inviteret ind i fællesskaber, så fællesskabet kan blive en løftestang til flere
sunde og aktive borgere. I samarbejde med foreningslivet, vil Norddjurs Kommune være undersøgende på,
hvilke tilbud og aktiviteter der imødekommer gruppen af de inaktive.
Kommuneaftalen skal bidrage til at øge den fysiske og mentale sundhed og mindske uligheden i sundhed i
Norddjurs Kommune.
Med afsæt i dette indgås denne fælles 5-årige aftale. Gældende fra 1. september 2019 til 31. august 2024.
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Målsætning
Med afsæt i Sundhedsprofilen ’Hvordan har du det? 2017’ skal;
a. Andelen af inaktive falde fra 20% til 18,4%1,
hvilket svarer til ca. 456 færre inaktive borgere i 2024.
b. Andelen der dyrker idræt eller anden form for motion i fritiden skal stige fra 49% til
53%,
hvilket svarer til ca. 1.100 flere i 20242
Sundhedsprofilen ’Hvordan har du det? 2019’ baseres på borgere over 16 år og inkluderer den udvalgte målgruppe på 60+ årige. En stigning i antallet af aktive i denne målgruppe skal afspejle ovenstående målsætning.

Med afsæt i Norddjurs Kommunes medlemstal fra Central ForeningsRegister (CFR) skal;
c. Minimum 500 af de nye aktive/mere aktive, blive medlemmer i idrætsforeningerne, og
CFR-registret skal således stige til 14.4753
-

Andelen af 60+ årige skal stige med 8%, svarende til ca. 270 borgere.
Andelen af børn og unge mellem 0-24 år skal stige med 3,5% svarende til ca. 200
borgere.

Stigningen af antallet af børn og unge i idrætsforeninger skal ses i lyset af, at der i befolkningsprognosen forventes et fald i denne målgruppe.
Endvidere skal der ses en generel stigning i antallet af medlemmer, der dyrker idræts- og bevægelsesaktiviteter i andre end folkeoplysende foreninger, fx patientforeninger.

1

Tallene er taget med udgangspunkt i den regionale Sundhedsprofil ’Hvordan har du det 2017’

2

Tallene er taget med udgangspunkt i den regionale Sundhedsprofil ’Hvordan har du det 2017’

3

Evalueres på baggrund af DIF/DGI CFR-registrering og Norddjurs Kommunes foreningstal
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Målgruppe: Børn og unge
Med udgangspunkt i en helhedstænkning er der nogle klare perspektiver i at sikre, at der arbejdes sammenhængende med idræt og bevægelse fra dagtilbudsområdet, gennem skolen og til ungdomsuddannelserne.

Idræt og bevægelse for alle børn og unge skal fremme den generelle sundhed og styrke
idrætsdeltagelse gennem hele livet.
Særlig fokus:
 Fastholdelse af teenagere i idræt og bevægelse – fokuseret indsats på lokalmiljø omkring overbygningsskolerne
 Børn og unge tidligt tilegner sig sunde idræts- og bevægelsesvaner
 Tilbud til børn og unge, der ikke er motiveret af eksisterende tilbud
 Livsfaser og lokale forudsætninger for et engagerende fritidsliv
Arenaer:
 Dagtilbud
 Skoler
 Ungdomsskole
 Skolefritidsordning
 Idrætshaller
 Selvorganiseret
 Foreninger
Eksisterende indsatser:
 Certificering som DGI dagplejer
 Organiseret idræts- og fritidsliv
 ”Forskel for livet” – sansemotorisk udvikling og læring
Mulige indsatser inden for sundhed, rum og rammer for bevægelse samt foreningsudvikling:
 Partnerskaber mellem foreninger og dagtilbud/skoler
 Organisering af idræt, hvor de unge opholder sig
 Understøtte nye former for bevægelsestilbud og fællesskaber
 Understøtte certificering af institutioner og skoler
 Understøtte bevægelse i dagtilbud
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Målgruppe: 60+ årige
Antallet af aktive seniorer i foreningslivet i Norddjurs Kommune er lavere end i flere andre østjyske kommuner.
Med 3.431 foreningsaktive i foreningsidrætten ud af 11.797 personer over 60+ år, og med tanke på at denne
målgruppe kun vil stige i de kommende år, vil en særlig indsats her være af betydning. For en stor del af målgruppen gælder det, at de har mulighed for – og ønsker – at være aktive i dagtimerne.

Med afsæt i kommunens gode faciliteter skal der arbejdes med rum og rammer der muliggør,
at målgruppen kan være aktive i lokalområdet. Herunder at udendørsarealer lægger op til bevægelse, og at målgruppen kan udnytte faciliteter, der ikke bruges i eksempelvis dagtimerne.
Særlig fokus:
 Flere træningstilbud i fællesskaber
 Klæde flere foreninger på til at kunne tiltrække målgruppen
 Bevægelsestilbud til de inaktive og dem der gerne vil være mere aktive end de allerede er
 Rammevilkår for foreningsdeltagelse for målgruppen
 Synlighed af de eksisterende senioridrætstilbud
Arenaer:
 Foreninger
 Aftenskoler
 Idrætsfaciliteter
 Outdoor
 Plejecentre
 Sundhedsskolen
Eksisterende indsatser:
 Bevægelse som en naturlig del af kommunale sundheds- og beskæftigelsestilbud
 Digital platform for booking af haltider
 Motion på recept
 Brobygning mellem kommunale sundhedstilbud og foreningslivet
 Foreningsaktivitet
 Voksenundervisning
 Selvorganiserede fællesskaber
Mulige indsatser inden for sundhed, rum og rammer for bevægelse samt foreningsudvikling:
 Styrke indsatsen mellem kommunale tilbud og foreningslivet
 Facilitetsudnyttelse (fx senioraktivitet om formiddagen)
 Ændring af principper for tilskud og gebyrbetaling for frivillige folkeoplysende foreninger
 Understøtte eksisterende tilbud
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Sundhed
Norddjurs Kommune tager udgangspunkt i det brede og positive sundhedsbegreb, hvor sundhed er meget mere
end fravær af sygdom. Sundhed handler om at have det godt fysisk, psykisk og socialt, at have både evne til og
mulighed for at udnytte sine ressourcer og at leve et meningsfyldt liv med høj livskvalitet.
Gode sundhedsvaner grundlægges fra fødslen og skal bevares hele livet. De gode sundhedsvaner er vigtige for
børn, unge, voksne og ældres fysiske, psykiske og sociale trivsel samt læring. Derfor skal sundhedsfremme og
forebyggelse tænkes ind i alle aspekter af borgernes hverdag. Det betyder også, at sundhedsfremme og forebyggelse skal være en integreret del af alle tilbud i Norddjurs Kommune til børn og unge samt 60+ årige.
Der skal samarbejdes om sundhed internt i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere. Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser kan i den forbindelse både være et mål i sig selv og et middel eller en løftestang til at løse andre opgaver i andre dele af den kommunale organisation.
Sundhed løftes ikke alene på Sundhedsskolen, men ude i de forskellige områder og arenaer, hvor borgerne har
deres daglige gang. Et samarbejde mellem idrætsforeninger, aftenskoler, socialt frivillige foreninger og de kommunale indsatser skal understøtte borgere til at fastholde et aktivt liv efter et kommunalt forebyggelses- og/eller
rehabiliteringsforløb.
I forhold til målopfyldelsen kan der med afsæt i Sundhedsskolens indsatser til borgere med kroniske sygdomme
eller livsstilsudfordringer bygges videre på erfaringer, ligesom Sundhedsskolen kan agere som facilitator for
flere indsatser på tværs af sektorer.
Aftenskolerne og UU Norddjurs (Ungdommens Uddannelsesvejledning) kan, i samarbejde med sundhedsskolen, være med til at løfte sundheden for borgerne. Aftenskolerne kan særligt være en aktiv medspiller til at få fat
i nogle af de målgrupper, som ikke naturligt finder vej til det traditionelle foreningsliv, men som stadig ønsker at
være en del af et fællesskab.
Bevægelsesaktiviteter inden for handicapområdet understøttes af en tværfaglig følgegruppe, hvis formål er at
skabe flere sundhedsfremmende aktiviteter for målgruppen.
Mulighederne for specifikke indsatser inden for handicapområdet afklares løbende med DGI/DIF.

Rum og rammer for bevægelse
Norddjurs Kommunes politiske grundlag danner rammen om mulighederne for idræt og bevægelse i kommunen. Ifølge denne aftale skal der kigges på, om strukturelle forhold samt ændringer i idrættens rammevilkår kan
være med til at understøtte målopfyldelsen og øge borgernes idrætsdeltagelse.
Norddjurs Kommune har masser af skøn natur, der lægger op til bevægelse, som kan og bør udnyttes.
Udgangspunktet kan være eksisterende foreninger, der skal understøttes og motiveres til at arbejde med potentialer og muligheder for at udvikle sig i takt med nutidens tendenser på området. Men også nye foreninger og
foreningsfællesskaber vil have potentiale.
Kvalificering af ressourceudnyttelse af idrætshaller m.m. samt andre potentialer for idræt og bevægelse i Norddjurs Kommunes rum og rammer skal sættes i fokus. Herunder naturen som ramme for mere bevægelse.
Traditionelt har der været fokus på naturen som ramme for bevægelse til den voksne selvorganiserede motionist. Denne aftale skal afdække potentialer for familieidræt i naturen og tilbud til de unge.
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Hallerne og idrætsfaciliteter har hidtil været forbeholdt skoler og foreninger. I aftaleperioden kan det være relevant at se på mulighederne for udnyttelse af faciliteterne i formiddagstimerne og at selvorganiserede motionister
kan booke ledige tider i idrætsfaciliteterne.
Der er behov for i højere grad at synliggøre og formidle aktivitetsmulighederne i foreningerne, idrætsfaciliteterne
og i naturen.
Synliggørelse af bevægelsesmuligheder i naturen, så som vandreruter, cykelruter m.v. er i fokus blandt flere
kommuner, hvor Norddjurs Kommune samarbejder om at få en samlet portal, der går hen over kommunegrænser. Ligeledes lanceres der i efteråret 2019 en foreningsportal, hvor borgere kan finde foreningstilbud.
I forhold til at skabe synlighed og interesse for vandkantsaktiviteter generelt, bør der arbejdes i muligheder for
fleksible medlemsformer, muligheden for ’kom og prøv’ aktiviteter og lignende, med et generelt fokus på aktiviteter, der kan tiltrække børn og unge samt 60+ årige.
I aftaleperioden indgår parterne i en dialog med de relevante interessenter med henblik på eventuel udarbejdelse af facilitetsstrategi.

Foreningsudvikling
For at lykkes med målopfyldelsen er det væsentligt, at foreningslivet inddrages, motiveres og engageres. Det
kræver, at der skabes de nødvendige samarbejder med foreninger og træningsfællesskaber, og at der fokuseres på, at foreningerne understøttes, så de kan løfte opgaven med fokus på at fastholde eksisterende medlemmer og tiltrække nye.
Helt generelt er foreningsudvikling centralt i aftalen, da foreningsidrættens værdier er essentielle for sammenhængskraften i kommunen. Selv om foreningslivet er bredt funderet i Norddjurs Kommune, vil det være en nødvendighed at understøtte foreningernes arbejde i en endnu højere grad, da foreningerne bredt set oplever dalende medlemstal og udfordringer med at finde frivillige.
For at have stærke og målrettede idrætsforeninger kræver det desuden et blik på organiseringen i idrætsforeningerne, så de mobiliseres til fortsat at arbejde udviklingsorienteret og indgå i et aktivt samspil med bl.a. andre foreninger, organisationer og kommunale institutioner. Et særligt fokus for at nå målsætningerne vil være
opstart og udvikling af aktiviteter, der kan inspirere og motivere inaktive og nye målgrupper.
Et bredt samarbejde med blandt andre idrætshallerne, Idrætsrådet, aftenskolerne, Ældresagen og Friluftsrådet
kan skabe udvikling i civilsamfundet og vil styrke intentionerne med Bevæg dig for livet.
For at sikre, at der er incitament for udvikling i foreningslivet er det relevant at revidere rammevilkårene for foreningerne, i form af regelsættet for tilskuddet til frivillige folkeoplysende foreninger, herunder muligheden for at
ændre principper for tildeling af tilskud og gebyrbetaling.
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ØKONOMI
De ambitiøse målsætninger kan kun realiseres via en ekstraordinær økonomisk fokusering og koordinering i
aftaleperioden. Alle indsatser finansieres inden for den kommunale økonomi.
Aftalen er baseret på, at der udarbejdes handleplaner. Handleplanerne forelægges styregruppen, der godkender målsætninger og handlinger samt fastlægger rammevilkår, ressourcer og økonomi for de enkelte indsatser. I
handleplanerne skal der således beskrives, hvordan den nødvendige økonomi til den pågældende indsats finansieres. Den kommunale økonomi sikres gennem økonomiske prioriteringer til at generere indsatser inden for
Bevæg dig for livet.
Det tilstræbes, at der udover den nuværende økonomi prioriteres yderligere midler til at understøtte en implementering af handleplaner i samtlige fagudvalg.
Norddjurs Kommune bidrager årligt med ressourcer til en projektleder, der årligt svarer til et halvt årsværk i hele
aftaleperioden. Projektlederen kan finansieres på forskellig vis, fx via prioritering af nuværende medarbejderressourcer eller 250.000 kr. årligt til en ny medarbejder. Det er DIF/DGI’s forventning at prioritering af projektlederressourcer ikke medfører forringelser på andre relevante kommunale områder.
Derudover forventes relevante medarbejdere fra alle kommunens forvaltninger at bidrage til at opfylde de overordnede målsætninger, ved at bidrage med eksisterende ressourcer, og at ressourcerne tænkes sammen på
tværs af forvaltningsområder.
For at sikre fleksibilitet og smidighed i projektet udarbejdes konkrete retningslinjer for projektlederens mulighed
for at iværksætte tiltag af mindre økonomisk omfang.
Herudover bidrager DIF/DGI med:
1.
Medarbejderressourcer til løbende rådgivning vedrørende de besluttede indsatsområder
2.
Bevæg dig for livet visionsidrætter
3.
Mulighed for årlig benchmarking (pris ca. 25.000 kr. inklusiv datatræk fra KMD)
Ad. 1: DIF og DGI har en række medarbejdere ansat, som har viden og erfaring med at få flere borgere til at
være idrætsligt aktive, hvor DGI Østjylland vil være den primære samarbejdspartner. DIF og DGI stiller denne
ressource til rådighed for Norddjurs Kommune ved at kunne deltage i møder, workshops med videre vedrørende de besluttede indsatser.
Ad. 2: Bevæg dig for livet består af en række aftaler inden for ti specifikke idrætter samt fire tværgående aftaler.
I hver af disse aftaler er der fokuseret på indsatser, som kan bidrage til målopfyldelsen for den fælles vision.
Udover de fælles DIF/DGI-indsatser under Bevæg dig for livet har såvel DGI som DIF og DIF’s specialforbund
en række indsatser, som er relevante for arbejdet med de beskrevne målgrupper.
Ad. 3: DIF/DGI kan forestå en årlig benchmarking i kommunen. Undersøgelsen spørger ind til som minimum
4.000 lokale borgeres fysiske aktivitet. Norddjurs Kommune vil have mulighed for at bidrage med specifikke
spørgsmål i undersøgelsen.
Såvel en stor del af Bevæg dig for livet-indsatserne som de øvrige indsatser fra DIF og DGI vil kunne bidrage til
de i aftalen beskrevne indsatsområder. I nogle tilfælde vil der være tale om fuldt finansierede ydelser, i andre
tilfælde kræves der medfinansiering.
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KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING
Som Bevæg dig for livet kommune er Norddjurs Kommune med til at markedsføre den fælles vision for DIF og
DGI: ’Bevæg dig for livet’. Kommunen sætter fokus på, at den er ’Bevæg dig for livet - kommune’ og understøtter bevægelsen i visionen ved præsentation af Bevæg dig for livet-mærke på egen kommunikation om Bevæg
dig for livet og dertil relaterede aktiviteter via kommunens digitale kanaler (web og sociale medier, primært Facebook) samt på trykte materialer.
På kommunens hjemmeside oprettes et spot, hvor borgerne kan klikke sig videre til en side, der beskriver samarbejdet yderligere. Fra denne side linkes til www.bevaegdigforlivet.dk og relaterede aktiviteter i foreningsregi.
Bevæg dig for livets hovedsponsorer, TrygFonden og Nordea-fonden, nævnes ved navn men uden logo på siden. Det vil blive prioriteret redaktionelt, at spottet ligger på forsiden. Her vil spottet indgå i den løbende prioritering af væsentlige budskaber fra Norddjurs Kommune.
For kommunikation og markedsføring af/ved møder, konferencer, events, arrangementer, indsatser med mere,
der vedrører de aftalte indsatser, gælder følgende muligheder:


Når Norddjurs Kommune er afsender
- sætter kommunen Bevæg dig for livet-mærket på materialer under hensyn til kommunens designguide og designguiden for Bevæg dig for livet såvel online som offline



For indsatser i Bevæg dig for livet, hvor Norddjurs Kommune er medafsender sammen med DIF, DGI,
TrygFonden og Nordea-fonden
- kan kommunen benytte den designlinje, der er udarbejdet til Bevæg dig for livet. Den lokale
projektleder kan udarbejde materialer i Bevæg dig for livet-designet ved brug af et online skabelonsystem, der administreres af DGI Marketing.
- kan Norddjurs Kommunes egen designlinje benyttes, og Bevæg dig for livet-mærket samt DIF,
DGI, TrygFonden og Nordea-fondens logo skal som minimum altid påsættes under hensyntagen til kommunens samt Bevæg dig for livets designguide



De lokale foreninger kan bruge Bevæg dig for livet-mærket ved kommunikation og markedsføring af/ved
arrangementer og aktiviteter, der er relateret til Bevæg dig for livet-samarbejdet.

Dialogen i forhold til afsendernes synlighed påhviler projektlederen.
DIF/DGI forpligter sig til at benytte Norddjurs Kommune som case, hvor det er relevant i forhold til f.eks. landsdækkende målrettede indsatser/fokusområder/events eller lignende, som DIF/DGI er afsender på og som relaterer til Bevæg dig for livet.
I aftalen skal der løbende evalueres på, hvordan parterne hver især opnår synlighed i samarbejdet. Når samarbejdsaftalen er i gang, og de konkrete aktiviteter, som samarbejdsaftalen munder ud i, kommunikeres, kan der
evalueres på parternes synlighed. Første evalueringsmøde planlægges gennemført i juni 2020.
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Organisering af kommunikation af Bevæg dig for livet
Den lokale projektleder er koordinator og etablerer en organisation for kommunikation om Bevæg dig for livet
ved tiltrædelse.
DGI, DIF og Norddjurs Kommune er enige om at omtale relevante historier og aktiviteter på egne kanaler, primært sociale medier, med henblik på at løfte deltagerantallet i de forskellige aktiviteter. Norddjurs Kommune
skal have adgang til at dele relevante historier og aktiviteter på de sociale medier som DIF og DGI benytter i
forbindelse med Bevæg dig for livet.
Mindre, lokale historier, hvor Bevæg dig for livet samarbejdet nævnes, håndteres primært i lokalforeningsregi og
kræver ikke forhåndsorientering af DIF, DGI eller Norddjurs Kommune. Større udmeldinger og strategiske historier om Bevæg dig for livet-samarbejdet aftales altid mellem DIF, DGI og Norddjurs Kommune, og der afsættes
som minimum to arbejdsdage til godkendelsesproces i forbindelse med pressemeddelelser m.m.

ORGANISERING
Organiseringen i kommuneaftalen er opdelt i fire. Én politisk styregruppe, efterfulgt af projektgrupper, projektleder og en administrativ styregruppe. Organiseringen skal være dynamisk, således at der arbejdes mest muligt
med at opnå målsætningerne.

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Styregruppe

Administrativ
styregruppe

Projekt
gruppe

Projektleder

Styregruppe
Styregruppen sammensættes med politisk deltagelse fra Norddjurs Kommune samt direktion og ansvarlige chefer i Norddjurs Kommune. DIF og DGI vil være repræsenteret ved repræsentanter fra de respektive hovedbestyrelser, DGI Østjyllands bestyrelse samt en fra Bevæg dig for livet kommuneenhed og direktøren for DGI Østjylland.
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Styregruppen skal prioritere indsatser og informeres om hvordan der arbejdes med de forskellige indsatsområder og projekter. I forlængelse heraf skal styregruppen forsøge at sikre, at de nødvendige ressourcer tilføres
visionens projekter og indsatsområder. Projekternes art, indhold, ressourcer og ambitioner besluttes i et samspil
mellem styregruppen og projektgruppen. Styregruppen mødes minimum én gang årligt.
For at styregruppen kan sikre en optimal forankring i organisationen og kan sikre fremdrift i projekterne, bemandes styregruppen med flg. medlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Borgmester
Formand for Kultur- og fritidsudvalget
Formand for Voksen- plejeudvalget
Formand for Børn- og ungdomsudvalget
Kommunaldirektør
Velfærdsdirektør
Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker
Chef for Skole- og dagtilbud
Projektleder Bevæg dig for livet
Repræsentant DIF hovedbestyrelse
Repræsentant DGI hovedbestyrelse
Repræsentant DGI Østjyllands bestyrelse
Direktør DGI Østjylland
Repræsentant fra Den Kommunale enhed for DIF og DGI
Repræsentant udpeget af Norddjurs Fritidsråd

Administrativ styregruppe
Der nedsættes en administrativ styregruppe som understøttes af projektlederen og skal bestå af direktør DGI
Østjylland, repræsentant fra Den Kommunale enhed, samt 1-2 chefer for de relevante fagområder i Norddjurs
Kommune.

Projektgruppe
I aftaleperioden vil der blive etableret en eller flere projektgrupper. Projektgrupperne skal, med afsæt i indsatsbeskrivelserne, gennem koordinering internt og på de forskellige forvaltningsområder i kommunen, i evt. samarbejde med DGI Østjylland, sikre fremdriften og målopfyldelse af visionens handleplaner og indsatser.
Projektgrupperne vil blive sammensat, så de matcher de konkrete indsatser på de respektive indsatsområder og
kan bestå af chefer, ledere og medarbejderrepræsentanter fra relevante forvaltninger i Norddjurs Kommune,
DIF, DGI Østjylland, lokale foreninger og andre aktører. Grupperne skal være dynamisk sammensat og agere
på operationelt niveau.

Projektleder
Til at implementere aftalen skal der tilknyttes en projektleder. Projektlederens ansvarsområder og opgaver er
bl.a.:
 At sikre et optimalt samspil mellem Norddjurs Kommune og DIF/DGI
 At koordinere igangsættelse, implementering og opfølgning af aftalens indsatser
 At sikre ejerskab bredt i Norddjurs Kommune – og sikre, at alle kompetencer i kommunen kommer i spil
 At skabe synergi til eksisterende politikker, projekter og indsatser i de forskellige forvaltninger
 At inspirere og motivere de forskellige interessenter i visionen
 At sikre samlet opfølgning på kommunens mål og indsatser

13

BEVÆG DIG FOR LIVET – NORDDJURS KOMMUNE




At skabe synergi til eksisterende projekter og udviklingstiltag i Norddjurs Kommune med fokus på motion og
bevægelse – med henblik på at få alle gode kræfter og ildsjæle til at fremme kommuneaftalen
At inspirere og motivere ildsjæle, foreninger og andre grupper i lokalområderneAt afholde opstartsmøder/konferencer centralt og decentralt i Norddjurs Kommune og etablere netværk mellem foreninger og organisationer

UNDERSKRIFTER
Kommuneaftalen er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og af DIF og DGI.
Norddjurs den 25. september 2019
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__________________________

__________________________
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Hans Jørgen Hvitved
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