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Folketingsmedlem Karin Nødgaard (DF) har den 7. februar 2012 stillet mig følgende 
spørgsmål, nr. S 2094, som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål:

”Vil ministeren kommentere Danmarks Idræts-Forbunds formand, Niels Nygaards, 
kronik i Berlingske Tidende den 6. februar 2012  og i kommentaren redegøre for, om 
ministeren er indstillet på at indgå i et gensidigt forpligtende partnerskab mellem 
børne- og undervisningsministeren, ministeren for sundhed- og forebyggelse og 
idrættens organisationer for at fastholde børns naturlige motivation for bevægelse og få 
styrket mulighederne for, at borgerne i Danmark vil blive mere fysisk aktive, og i givet 
fald om ministeren vil være initiativtager dertil?”

Svar:

Jeg ser kronikken som en anerkendelse af de planer, jeg og resten af regeringen har for 
idrætten. DIF-formand Niels Nygaard peger i kronikken på, dels at DIF støtter regerin-
gens ambition om en times fysisk aktivitet om dagen for børn og unge, dels at DIF fore-
slår et gensidigt forpligtende partnerskab mellem flere af regeringens ministre og 
idrætten, samt dels at en forudsætning for at indfri ambitionen er, at kommuner og re-
geringen bidrager og er med til at gentænke rammebetingelserne for idræt og fysisk ak-
tivitet. 

Som Niels Nygaard er inde på, står der i regeringsgrundlaget, at regeringen vil udar-
bejde en strategi for mere fysisk aktivitet. Her vil vi samarbejde med kommuner, skoler,
institutioner, foreninger og frivillige. Vi vil inddrage idrætten i form af både foreninger 
og frivillige, og så vil vi fortsat anvende Idrætsforum i den fremtidige dialog med de in-
volverede parter. Idrætsforum blev etableret som opfølgning på Breddeidrætsudvalgets 
rapport fra 2009, og har blandt andet til formål at koordinere nye initiativer på bredde-
idrætsområdet. Idrætsforum består bl.a. af aktører fra idrættens verden, relevante mi-
nisterier samt kommunerne. Idrætsforum er derfor et oplagt sted, at drøfte den fremti-
dige strategi på området. 



Side 2

Jeg er glad for, at Niels Nygaard kvitterer for regeringens ønske om at udarbejde en 
strategi på området, og at Niels Nygaard kommer med konkrete forslag, som evt. ville 
kunne indgå i den samlede strategi.

I forbindelse med udarbejdelsen af strategien vil det også være naturligt at se på, hvor-
dan den skal udmøntes. Om det skal være med afsæt i et partnerskab eller i andre mo-
deller er for tidligt at konkludere.

Uffe Elbæk


