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1 (Åben) VIRKER DET? Fokus på effekt på kultur-, unge- og fritidsområdet
 
Sags ID: EMN-2017-03259

Resumé
Med vedtagelsen af budgettet for 2017 og 2018 gik kultur-, unge- og fritidsområdet fra tre 
forskellige visioner og 13 politiske mål til én fælles vision og fire tværgående politiske mål. I 
Gentofte Kommune såvel som i resten af landet er der et øget fokus på effekt, fordi der både er 
politisk og administrativt behov for vide og vise, at områdets indsatser faktisk virker. På 
indeværende møde skal Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget med afsæt i vision og mål have en 
indledende drøftelse af effekt. Fokus på effekt handler i høj grad om at være nysgerrig på, hvordan 
indsatserne virker for at bruge denne viden til at prioritere og korrigere indsatser fremadrettet.

Baggrund
Den politiske afrapportering kommer i flere formater – nyhedsbreve, kvartalsrapporter, 
afrapportering på vision og mål samt dialogmøder og temadrøftelser af de tværgående politikker 
med forankring i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget - EN UNG POLITIK, GENTOFTE I 
BEVÆGELSE og på sigt en kulturpolitik. Samlet set skal den politiske afrapportering bidrage til, at 
udvalget kan vurdere og følge tendenser, muligheder, udfordringer og resultater på deres 
ressortområde med henblik på at identificere de områder, hvor der er behov for udvikling.

Det fremgår af årsplanen for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, at afrapporteringen på vision og mål 
fremadrettet overgår fra årlige årsrapporter for hvert af de respektive fagområder til en tværgående 
og helhedsorienteret rapportering og vurdering af resultater og effekter for det forgange år.
Efter bare seks måneder med den nye vision giver det endnu ikke mening at udarbejde en egentlig 
afrapportering. I stedet er der til både politisk og administrativt brug for en fælles forståelse af 
ønskede effekter. Konkret lægges der op til, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget sammen med 
repræsentanter fra administrationen og med afsæt i vision og mål indgår i en indledende drøftelse 
af effekt. En drøftelse af ønskede effekter på området skal give et fælles grundlag for at omsætte 
vision og mål til handling, der har en effekt og dermed gør en forskel for borgerne i Gentofte. 

Drøftelsen tager afsæt i nedenstående spørgsmål: 

- Hvad er de ønskede effekter, og hvilke sammenhænge skal der være mellem vision og 
mål, indsatsområder og effekt?

- Hvilke tegn kan vi kigge efter, når vi vil undersøge, om de ønskede effekter faktisk indfinder 
sig?

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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1. OPLÆG - Indlende drøftelse af effekt på kultur-, unge- og fritidsområdet (1877531 - EMN-
2017-03259)

2 (Åben) Analyse af unges frie tid
 
Sags ID: EMN-2017-03450

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget har som en del af Gentofteplan 2017 besluttet, at der skal 
arbejdes med, at udvikle tilbuddene i unges frie tid. Med det formål at undersøge eksisterende 
ungemiljøer og få nuanceret billedet af stederne, blev i marts 2017 iværksat en analyse af unges 
frie tid, med fokus på tilbud under Ung Fritid og Ungekultur. Med afsæt i analysen lægges der op til 
en indledende politisk drøftelse af området og en vedtagelse af den videre procesplan .

Baggrund
EN UNG POLITIK udgør sammen med visionen om at alle borgere oplever åbne fællesskaber, der 
giver glæde, udvikling og mangfoldighed retningen for udviklingen af tilbud i unges frie tid. 
Analysen af unges frie tid understreger behovet for udvikle tilbud for, med og af unge i deres frie 
tid.
Med afsæt i analysen lægges der op til en indledende politisk drøftelse af udviklingen af tilbud i 
unges frie tid: 

o Afgrænsning af og fokus på primære aldersgrupper
Prioritering af indsatsen i forhold til tre overordnede aldersgrupper med behov for 
forskellige typer af tilbud – unge i udskolingen, unge på ungdomsuddannelser samt 
ældre unge op til 25 år. 

o Balancen mellem fokus på bredde og fokus på unge med særlige behov
Forventningsafstemning i forhold til bredden af tilbuddet kontra den målrettede 
indsats overfor mindre grupper af unge, herunder et fokus på inkluderende 
fællesskaber.

o Geografisk spredning af tilbuddet
Drøftelse af betydningen af geografisk nærhed kontra behovet for at udvikle stærke 
ungemiljøer med bred appel.

På baggrund af den indledende drøftelse vil Kultur, Unge og Fritid afsøge erfaringer med 
afsæt i best practice samt involvering af unge og aktører i unges fire tid i afdækningen af 
mulige koncepter for udviklingen af tilbuddet. Målet er, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
på baggrund af en skærpende politisk drøftelse i november kan træffe beslutning om 
tilbuddet i unges frie tid på sit møde i februar 2018 med henblik på at lancere et nyt eller 
revitaliseret tilbud i sommeren 2018.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At sagen drøftes og det vedtages, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på baggrund af en 
skærpende politisk drøftelse på mødet den 8. november 2017 kan træffe beslutning om tilbuddet i 



Side 5

unges frie tid på mødet i februar 2018 med henblik på at lancere et nyt eller revitaliseret tilbud fra 
starten på skoleåret 2018/2019.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Analyse af unges frie tid (1911605 - EMN-2017-03450)
2. BILAG 1 - Datagrundlag - analyse af unges frie tid (1909601 - EMN-2017-03450)
3. BILAG 2 - Unges Frie Tid - survey (1911591 - EMN-2017-03450)
4. BILAG 3 - EN UNG POLITIK (1910454 - EMN-2017-03450)

3 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid, 2. kvartal 2017
 
Sags ID: EMN-2017-03207

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 2. 
kvartal 2017.

Baggrund
I 2. kvartal 2017 har der i Kultur, Unge og Fritid været særligt fokus på at:

 Bellevue Teatret (årsregnskab, redegørelse for genopretning af økonomi og ny aftale om 
husleje)

 Etablering af nyt landsdækkende bibliotekssytem
 Vækst i Aktiv sommer
 Kom og vær med
 Idan Forum

Tværgående politikker, Gentofte i Bevægelse
 Lanceringsarrangement for Gentofte i Bevægelse

Tværgående politikker, EN UNG POLITIK
 Etablering af ambassadørkorps

Tværgående politikker, Sundhedspolitikken
 To projekter, der skal øge antallet af fysisk aktive. Det ene er rettet mod familier med 

mindre børn, og det andet er rettet mod seniorer

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At tage Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2017 til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 - Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid, 2. kvartal 2017 (1942404 - EMN-2017-
03207)
2. Budgetændringer KUF 2. kvartal 2017 (1924233 - EMN-2017-03207)

4 (Åben) Genforhandling af Team Danmark samarbejdsaftale 2017 - 2020
 
Sags ID: EMN-2017-03187

Resumé
Gentofte Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark omkring udvikling af talenter 
og eliteidrætten i udvalgte klubber. Aftalen skal nu genforhandles for perioden 2017-2020.

Baggrund
Gentofte Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark omkring udvikling af talenter 
og eliteidrætten i udvalgte klubber. Samarbejdet har været defineret i en samarbejdsaftale, der 
blev godkendt på Kultur-, Unge og Fritidsudvalget den 16. januar 2008. 
Den tidligere samarbejdsaftale indeholdt etablering af idrætsskole og idrætsordning på 
ungdomsuddannelser, klubudviklingsforløb for de prioriterede idrætsgrene, idrætsfaglige 
kursustilbud samt et talentudviklingsprojekt for optil 13 udvalgte talenter. 

Aftalen skal nu genforhandles for perioden 2017-2020 og tager afsæt i de områder den tidligere 
aftale indeholdt. Samtidig skal den nye aftale afspejle den vedtagne politik ”Gentofte i Bevægelse” 
og udviklingen på området siden sidste aftale. Forslag til samarbejdsaftale er vedlagt som bilag.
I den nye aftale er der fokus på følgende tiltag:

Mentalitetsudvikling 
Gentofte Kommune ønsker fortsat at udvikle en struktureret udviklingsmulighed på det mentale 
område for atleter, trænere, ledere og idrætskoordinatorer på skoler og ungdomsuddannelser med 
idrætsordning i samarbejde med firmaet Vindermentalitet 

Udvikling af støttevilkår for eliteidrætten
Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik ”Gentofte i Bevægelse” har som ét af fire 
punkter:” at skabe støttestrukturer så eliteidrætsudøvere i højere grad kan konkurrere på nationalt 
og internationalt niveau”. Gentofte Kommune har hovedsageligt understøttet talentarbejdet i 
foreningerne, men oplever et øget behov for at understøtte udviklingen af elitearbejdet. Der 
undersøges forskellige muligheder for en strukturel støtte af elitemiljøerne i udvalgte klubber.

Udvikle et stærkt og sammenhængende idrætstilbud til ungdomsuddannelserne 
Idrætsordningen i Gentofte Kommunes ungdomsuddannelser har været populær blandt 
Kommunes uddannelsestilbud. Samarbejdet startede i 2008 med Ordrup Gymnasium og Øregård 
Gymnasium. Siden 2014 er Gammel Hellerup Gymnasium og efterfølgende Gentofte HF blevet en 
del af idrætsordningen og Øregård Gymnasium er blevet Team Danmark uddannelsespartner. 
Samlet set betyder det, at mange parter skal samarbejde omkring et sammenhængende 
idrætstilbud og at der skal fokuseres talentpleje i de samarbejdende gymnasier. Gentofte 
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Kommune fortsætter med arbejdet om at skabe dét bedste idrætstilbud til idrætseleverne på 
ungdomsuddannelserne.  

Ifølge aftale med Team Danmark og relevante forbund er følgende idrætsgrene prioriterede:
 Badminton
 Ishockey
 Kajak
 Sejlsport
 Svømning 
 Fægtning

Derudover ønsker Gentofte Kommune at styrke talentudviklingsmiljøet i følgende idrætsgrene:

 Basketball
 Tennis
 Volleyball

Gentofte Kommune vil desuden undersøge udviklingsperspektivet i Gentofte Curling Club. 

Indstilling
Kultur, Ung og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

At drøfte samarbejdsaftalen.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Elitekommuneaftale - Organisering (1877731 - EMN-2017-03187)
2. Bilag 2 Elitekommuneaftale - Handlingsplan (1877732 - EMN-2017-03187)
3. Bilag 3 Elitekommuneaftale - Aktiviteter (1877733 - EMN-2017-03187)
4. Elitekommuneaftale 2017  (1877735 - EMN-2017-03187)

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2017-00466

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
kultur, unge og fritid.

Baggrund

 Ordrupgaard udsætter nedlukning af museet 
Ordrupgaard har tidligere oplyst, at museet skulle lukke fra september 2017 og to år frem 
på grund af det omfattende byggeprojekt. 
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Nedlukningen af museet udsættes til december 2017, og sommerens særudstilling 
forlænges henover efteråret. Museets kunstpark og kunstlegeplads er åben frem til, 
ombygningen af museet går i gang. Finn Juhls hus vil være lukket, men kan besøges efter 
særlig aftale med museet. 

 Støtte til nyskabende kulturformidling til børn
Nordea-fonden og Slots- og Kulturstyrelsen har støttet formidlingsprojektet Fang 
Fortællingen, hvor udstillinger sætter den gode historie i centrum i børnebiblioteket. 
Projektet, som er forankret i Gentofte Centralbibliotek, forventes at sætte nye standarder for 
biblioteksformidlingen og for samarbejdet mellem biblioteker i hele landet. 

Det er ressourcetungt at producere formidlings- og udstillingskoncepter og 
undervisningsmateriale. Samarbejdet mellem de 10 kommuner og Nordea-Fonden, der 
støtter projektet med 2 mio. kr. er med til at styrke fagligheden på området, og sikre at de 
ressourcer som bruges i den enkelte kommune kommer fællesskabet og dermed flest 
mulige borgere til gavn.

Slots- og Kulturstyrelsen har også støttet med knap 700.000 kr.

 Ordrup Hal og bibliotek 
Som en udløber af budgetaftalen 2017-2018 skal der etableres åben hal og bibliotek i 
Ordrup. De nye adgangskontrolsystemer gør det muligt at benytte biblioteket og hallen 
uden for den normalt bemandende åbningstid. 

Det vurderes, at Ordrup Hal og Bibliotek kan åbne i november 2017, hvilket er en 
forsinkelse på fem måneder ift. det tidligere estimat. Projektet er forsinket af forskellige 
årsager, men særligt overholdelse af den kommunale IT-sikkerhed har skabt en række 
udfordringer i måden hvorpå projektet kan gennemføres tilfredsstillende. Kommunens IT-
afdeling og leverandør af adgangsløsningen er i dialog om løsningen.
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 Visionskommune – aftalegrundlag med DIF og DGI
Gentofte Kommune bliver DIF/DGI Visionskommune

Borgmester Hans Toft underskrev den 21. juni 2017 en hensigtserklæring om at blive 
Visionskommune. Medunderskrivere var Birgitte Nielsen, næstformand i DGI, Thomas 
Bach, næstformand i Danmarks Idrætsforbund og Peder Nedergaard, formand for DGI 
Storkøbenhavn. 

Det er planen at visionskommuneaftalen skal drøftes på Fællesmødet den 28. august 2017 
og derefter vedtages i Kommunalbestyrelsen samme dag. 

Formålet med at blive visionskomme er at etablere et forpligtende partnerskab, hvor 
parterne i perioden 2017-2022 skal arbejde for at flere borgere skal være fysisk aktive. 

Baggrunden for visionskommuneindsatsen er DGI og DIFs fælles vision ”Bevæg dig for 
livet”. Målsætningen for visionen er at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 
% af befolkningen skal dyrke idræt i en forening

For at nå målsætningen har idrættens organisationer indgået et samarbejde med 
Trygfonden og Nordea Fonden om at indgå partnerskaber med 15 visionskommuner. 

I samarbejde med DIF og DGI er der udarbejdet en rammeaftale, som beskriver 
målsætninger og de overordnede temaer. Aftalen bygger på fire af fokusområderne i 
Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik ”Gentofte i Bevægelse”: 
Partnerskaber, Et mangfoldigt idrætsliv, Faciliteter og byrum, og Foreningsidræt. 
Fokusområdet Talentudvikling og eliteidræt er ikke en del af aftalen. Visionsaftalen ligger i 
naturlig forlængelse af visionen i ”Gentofte i Bevægelse” og Gentofte Kommunes 
målsætning om ”En times motion for alle borgere”

Den overordnede ambition i visionsaftalen:

 At øge antallet af idrætsaktive 

Voksne (16-80 år). Vi vil øge idrætsdeltagelsen med 8 % frem mod 2022, således at 
over 80 pct. af de voksne mellem 16 og 80 år dyrker idræt, sport eller motion.

Børn og unge (10-15 år). Vi vil øge idrætsdeltagelsen med 8 % frem mod 2022, 
således at omtrent 90 % af børn og unge mellem 10 og 15 år dyrker idræt, sport eller 
motion.

 At øge antallet af foreningsmedlemmer

Vi vil øge foreningsdeltagelsen med 10% for foreningsidrætten i Gentofte Kommune.  

Gentofte Kommunes udgangspunkt er højt, idet idrætsdeltagelsen ligger over 
landsgennemsnittet. Det er derfor en meget ambitiøs aftale.

Grundlaget for aftalen er, at målsætningerne skal opnås ved indsatser forankret på 
tværs af organisationen i Gentofte Kommune. 



Side 10

DIF og DGI bidrager med 250.000 kr. årligt til ansættelse af en projektmedarbejder

 Samarbejdsaftale med Teaterforeningen Filiorum 
På baggrund af budgetaftalen for 2017 arbejdes der aktuelt på at indgå en aftalen mellem 
Teaterforeningen Filiorum og Gentofte Kommune for perioden september 2017 til 
september 2019. 

Gennem aftalen yder Gentofte Kommune støtte til indkøb af refusionsberettigede 
teaterforestillinger, der henvender sig til så forskellige børn som muligt i alderen 0-16 år fra 
henholdsvis dagtilbud og skole samt i deres fritid. Forestillingerne vælges ud fra 
professionelle kunstfaglige kvalitets- og relevanskriterier i forhold til målgruppen og disses 
referencer til aktuelle faglige kompetencemål for skoleelever og læreplaner for børn i 
dagtilbud. Hver sæson skal rumme to forestillinger målrettet Spejlscenen ved Øregaard 
Museum. Teaterforestillingerne skal indeholde læringsaktiviteter for og med de deltagende 
børn. Desuden får lærere og pædagoger tilbud om relevant materiale og 
kompetenceudvikling som grundlag for både forberedelse og forankring.  

Valget af Filiorum som samarbejdspartner sker på baggrund af foreningens mangeårige og 
velafprøvede virke, der understøttes af en udbredt anerkendelse i diverse faglige miljøer 
samt foreningens vel-beskrevne metoder og høje kvalitetsmål. Tilskuddet finansieres i 
første omgang via en ansøgning til Kulturpuljen.  

 Etablering af headspace Gentofte 
I forlængelse af EN UNG POLITIK og de unges efterspørgsel efter bedre muligheder for 
støtte og opbakning, når ungelivet er svært, er der arbejdet målrettet på at etablere en 
åben anonym ungerådgivning i Gentofte Kommune. Ambitionen er at åbne et 
’headspace Gentofte’ i samarbejde med Det sociale netværk og med indvielse i 
efteråret 2017. 

Headspace er et velafprøvet koncept, som har stor succes i kommuner landet over med 
at hjælpe unge, der oplever, at ungelivet er svært. Headspace er et åbent, gratis og 
anonymt rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12-25 år. Unge kan gå direkte ind fra 
gaden, ringe, skrive eller chatte uanset, hvad de har på hjerte – ingen problemer er for 
store, ingen for små. 

 Lukning af Jægersborg Bibliotek i forbindelse med ny indretning
På Økonomiudvalgets møde 23/1-2017 blev der bevilget kr. 900.000,- til en omindretning af 
Jægersborg bibliotek. Med henblik på bedre at tilgodese forskellige borgergrupper, og give 
mulighed for at udnytte faciliteterne bedre til borgerrettede og borgerdrevne aktiviteter.

De væsentligste forandringer af biblioteket bliver: Børnebiblioteksrummet konverteres til et 
multirum, hvor der både er mulighed for aktiviteter og fordybelse. Hovedrummet 
moderniseres, så at alle brugergrupper tilgodeses. Et indbydende loungeområde designes 
med mobil møblering i det nuværende meget pladskrævende skrankeområde. Der indrettes 
en børnezone, som tilgodeser børn og familiers behov for ophold, fordybelse og leg. PC-
området forbedres, og gårdrummet gennemgår en lettere renovering. 

Gennemførelsen af den nye indretning kommer til at få indflydelse på den daglige drift af 
biblioteket. Gentofte Ejendomme har vurderet, at arbejdet betyder, at det er nødvendigt at 
lukke Jægersborg bibliotek både i den bemandede og ubemandede tid i en periode af to 
uger, som vil ligge i uge 37 og 38 i 2017.
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Arrangementer i perioden d. 15. august til d. 14. september 2017.

 OPLEV folderen
Oplev efterårssæsonen på bibliotekerne
Gentofte Bibliotekernes arrangementskatalog OPLEV er udkommet først i august med 
efterårets arrangementer. Se det her: https://genbib.dk/oplev

 Danmarks Internationale Gadeteaterfestival
Den 21.-27. august i Øregårdsparken
Teatermagi i parken. Danmarks Internationale Gadeteaterfestival indtager Øregårdsparken 
med internationalt gadeteater af højeste karat. Tilrettelagt, så det passer til familiens 
hverdag. Støttet af Kulturpuljen. 
Se program: gadeteaterfestival.dk 

 Talent i spil – eller spild af talent?
Tirsdag den 29. august kl. 16.30-18.30 i Kildeskovshallen, mødesalen. 
Foredrag med tidligere Superligaspiller Mads Beierholm om, hvordan han spildte sit talent, 
da han som 16-årig både ville feste, drikke, ryge hash og dyrke idræt på topplan. Mads 
turnerer rundt med sit foredrag og giver unge talenter og deres forældre gode råd til, 
hvordan man kan sige fra til de mange fristelser, når man er ung og gerne vil det hele. 
Foredraget er gratis. Ingen tilmelding. Man møder bare op.

 Golden Days Festival
Den 2. til den 17. september.
I 2017 sætter Golden Days Festivalen fokus på Københavns 850-årige historie. Gentofte, 
Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal kommuner samarbejder om et program, der 
sætter byen i perspektiv fra forstaden under overskriften Flugten fra København. I Gentofte 
er der arrangementer på bibliotekerne, på Garderhøjfortet og på Bernstorff Slot.  Se 
program: goldendays.dk

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

https://genbib.dk/oplev
http://www.gadeteaterfestival.dk/gentofte.html
http://www.goldendays.dk/4k
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6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne


	1 (Åben) VIRKER DET? Fokus på effekt på kultur-, unge- og fritidsområdet
	2 (Åben) Analyse af unges frie tid
	3 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid, 2. kvartal 2017
	4 (Åben) Genforhandling af Team Danmark samarbejdsaftale 2017 - 2020
	5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
	6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

