Den 19. oktober 2020

Til landets kommuner og idrætsforeninger
Gode rammer for samarbejde mellem kommuner og idrætten og foreningslivet under Covid-19
Med dette oplæg ønsker vi fra Kommunernes Landsforening (KL), DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) at
anerkende det gode samarbejde mellem kommuner og idrætsforeninger og udbrede de gode erfaringer
med at skabe gode rammer for idrætten under Covid-19.
Vi vil understrege at det særligt er følgende elementer, der er vigtige for et godt samarbejde:
• At holde kommunale idrætsfaciliteter åbne i så høj grad som overhovedet muligt
• At bruge idrættens organisationer ved tvivl eller uklarheder om retningslinjer
• At der bliver skabt tidlig afklaring på økonomiske tilskud til foreninger
• At der er tæt dialog mellem kommunen og de involverede foreninger og borgere i
beslutningsprocesser
Covid-19 udfordrer lokale idrætsforeninger i at arrangere daglige aktiviteter for 2 mio. børn, unge og
voksne. Heldigvis har frivillige foreningsledere, trænere og forældre i samarbejde med kommuner gjort alt
for at fortsætte lokale idrætsaktiviteter og taget initiativ til nye. Det er lykkedes i kraft af, at kommuner og
foreninger stod skulder om skulder ved nedlukningen af idrætten i marts. Siden har kommuner og
foreninger skullet opfinde nye arbejdsgange, udarbejde regler for hver facilitet og udvikle nye aktiviteter.
På trods af økonomiske vanskeligheder i mange foreninger og selvejende faciliteter, så er mange børn og
unge takket være handlekraftige kommuner og foreninger igen i gang på landets fodboldbaner og i
hallerne. Dette enorme arbejde de seneste seks måneder af kommuner og foreninger kan KL, DGI og DIF
ikke rose alle de involverede parter nok for.
Det gode kommunale samarbejde
Både landets fritidsforvaltninger og foreninger er under stort pres, og derfor er dialog mellem forvaltninger,
foreninger og borgere afgørende. Når lokale frustrationer opstår, så skyldes det ofte for lidt eller for sen
dialog og i mindre grad indholdet. Flere kommuner har med jævnlige nyhedsbreve,
kommunikationsmaterialer på de kommunale anlæg og personlig dialog med foreningerne skabt stor
forståelse for den vanskelige situation og involveret foreningerne i arbejdet lokalt.
Hold fast i bekendtgørelserne som ramme for den lokale idræt
Kulturministeren og ordførerne aftaler løbende rammerne for idrætten under Covid-19, som DGI, DIF og
Firmaidrætten har til opgave at udfærdige yderligere retningslinjer for. Lokalt kan der nemt opstå forvirring
på grund af skiftende bekendtgørelser, idrætsorganisationernes opdaterede retningslinjer,
sundhedsmyndighedernes anbefalinger og Rigspolitiets vejledninger. Kommunerne udarbejder desuden
egne lokale retningslinjer for brugen af idrætsfaciliteter og støtte til idrætsforeningerne. KL, DGI og DIF
opfordrer til at alle parter fortsat samarbejder om at skabe løsninger i fællesskab inden for de gældende
retningslinjer.
KL, DGI og DIF opfordrer desuden til at alle idrætsfaciliteter forsøges holdt åbnet så vidt muligt, herunder
skolernes idrætsfaciliter, såfremt retningslinjerne kan efterleves og at omklædningsfaciliteter benyttes
efter de gældende retningslinjer for hvor mange personer de må rumme. Der kan også hentes relevante
erfaringer fra nabokommuner og idrætsspecifik viden hos DGI, DGI’s landsdelsforeninger, DIF og DIF’s
specialforbund, som altid gerne vil besvare spørgsmål fra kommuner og foreninger.
Fortsat stor brug for ansvarlighed fra idrættens side
Der påhviler også idrættens organisationer og lokale foreninger et ansvar for at leve op til retningslinjerne i
det daglige arbejde med børn og unge. Det er således op til DIF og DGI at minimere risikoen for
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smittespredning i idrætten. Det arbejder DGI og DIF for igennem konkrete retningslinjer og løbende
information til alle medlemmer. DGI og DIF vil altid gerne høre fra kommuner, der har forslag til, hvordan
dette arbejde kan styrkes.
Fortsat behov for en hjælpende hånd til at håndtere Covid-19-krav til foreningslivet
At arrangere aktiviteter under de nuværende nationale retningslinjer er for flere foreninger både svært og
dyrt. Krav til blandt andet øget rengøring, forebyggelse af tætte forsamlinger og planlægning af coronaansvarlige aktiviteter medfører både store udgifter hos kommunerne og et stort behov for flere frivillige
hos foreningerne, imens færre betalende medlemmer kan være aktive. Derfor har mange kommuner lavet
hjælpepakker målrettet idrætten, ligesom DGI og DIF har lavet en corona-hjælpepulje for at holde hånden
under foreningslivet. KL, DGI og DIF opfordrer derfor til, at kommuner og foreninger fastholder en tæt
dialog om, hvordan de praktiske opgaver bedst løses til fordel for lokal aktivitet.
KL, DGI og DIF vil afslutningsvis gerne anerkende kommunerne for ikke at trække i foreningers tilskud på
trods af svingende aktivitetsniveau i foråret. Nogle foreninger ser nu ind i 2021 med usikkerhed omkring
deres økonomi. For at skabe vished om foreningernes økonomi, vil vi derfor opfordre til, at kommuner i god
tid melder ud på hvilket grundlag, tilskud uddeles i 2021.
De seneste retningslinjer samt en række relevante Q&A’s kan findes på DGI’s og DIF’s hjemmeside.
Venlige hilsner
Kommunernes Landsforening (KL), DGI og Danmarks idrætsforbund (DIF)
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