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Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Referat af  
møde i 

Kultur- og fritidsudvalget  
Referat åben / lukket 

Mødedato 07. marts 2012 
Mødetidspunkt 17.00 

Mødelokale Skovshoved Idrætsforenings bestyrelseslokale, Krøyersvej 5 , 2930 
Klampenborg - Mødet starter med en rundvisning af foreningens nye faciliteter på 

30. minutter 
 
 

 
 

 
Protokollen blev 
læst og mødet 
hævet kl.: 

 
 
19.00 

Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Eyvind Vesselbo, Peter Michael 
Fenger, Marie Louise Gjern Bistrup (Deltog ikke i 
behandlingen af punkt 6 på grund af 
inhabilitet), Andreas Just Karberg (Afbud), Lise 
Rovsing, Anne Hjorth 

Fraværende:  
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Indholdsfortegnelse 

 
Kultur- og fritidsudvalget  

 
 

den  07. marts 2012 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2011 
2 Tilbagemelding på intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur 

og Bibliotek 
3 Egnsteateraftale for Bellevue Teatret 2013-2016 
4 Ansøgning til Kulturpuljen til Historiens Dage 
5 Ansøgning til Kulturpuljen til Gentofte Barokdage 
6 Ansøgning til Kulturpuljen fra Foreningen KulturAkvariet 
7 Genbevillinger fra regnskab 2011 til budget 2012, Kultur- og Fritidsudvalget 
8 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
T1-1 Sundhedspolitikkens handleplaner 2012 
 
Lukket dagsorden 
 
9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. marts 2012 
 
1  Åbent         Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2011 
 
009504-2012 
 
 
Resumé 
Kultur og Bibliotek har udarbejdet årsberetning for 2011. 

 
Baggrund 
Kultur og Bibliotek har siden 1996 udarbejdet en årlig beretning med beskrivelse af et udvalg af det 
pågældende års aktiviteter indenfor kultur- og biblioteksområdet. 

I 2011 har der i Kultur og Bibliotek været fokus på frivillighed, og en lang række arrangementer er i 
årets løb gennemført med hel eller delvis hjælp fra frivillige kræfter. 

Jægersborg Bibliotek åbnede i august som nøglebibliotek, hvor borgere ved hjælp af deres 
sundhedskort kan benytte biblioteket udenfor den almindelige åbningstid, hvilket har medført en 
stigning i besøgstallet på 25 procent på Jægersborg Bibliotek. Også udlånstallet hos Gentofte 
Bibliotekerne er fortsat meget højt. 

Året 2011 har budt på et stadig mere udvidet fokus på nye samarbejdspartnere, senest med 
ungevejledningen, der åbner i starten af 2012. 

Vangede blev i efteråret 2011 beriget med en stor alfabetskulptur til ære for bysbarnet DanTürell, 
og afsløringen af skulpturen blev markeret med en indvielsesfest, der strakte sig over to dage. 

Kulturskolerne udbød igen i 2011 Kulturpakker, og ét af forløbene – Små Komponister – modtog 
en europæisk pris for den kreative tilgang til musikformidling, som pakken indeholdt. 

Efter genåbningen af Øregaard Museum i oktober 2010 har museet i 2011 haft sit første hele år i 
nyrenoverede omgivelser. Øregaard Museum nåede i 2011 et besøgstal på 20.500 publikummer. 

 
Vurdering 
Årsberetningen for Kultur og Bibliotek giver en samlet beskrivelse af Kultur og Bibliotek, idet også 
kulturinstitutioner, der modtager kommunalt driftstilskud er repræsenteret i beretningen. Således 
formidler beretningen i tekst, billeder og tal et repræsentativt billede af de kulturelle aktiviteter, der 
fandt sted i 2011. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At årsberetningen for 2011 godkendes.  

 
Beslutninger 

Vedtaget. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
Bilag 

 Årsberetning 2011 PDF 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. marts 2012 
 
2  Åbent         Tilbagemelding på intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget 
og Kultur og Bibliotek 
 
009507-2012 
 
 
Resumé 
Der gives en tilbagemelding på Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og 
Bibliotek for 2011-2012. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune besluttede i 2007 at indføre intern kontraktstyring som styringsredskab for 
Kommunalbestyrelsens målsætninger på de enkelte opgaveområder. 

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på mødet den 1. december 2010 (pkt. 8) en to-årig Intern kontrakt 
mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek, gældende for årene 2011 og 2012. 

Kontraktens formål er at sikre de bedst mulige vilkår for kulturinstitutionerne med henblik på at 
understøtte kvaliteten af ydelserne, borgernes udbytte af ydelserne og tilfredsheden med 
ydelserne.   

De borgernære ydelser leveres af kulturinstitutionerne og målsættes, evalueres og dokumenteres i 
interne kontrakter og aftaler mellem Kultur og Bibliotek og de enkelte institutioner (Niveau 2-
kontrakter). I disse kontrakter omdannes kulturområdets visioner og politiske mål til konkrete 
indsatser for den enkelte institution. 

På området Kultur og Bibliotek indgås Niveau 2-kontrakter med Gentofte Bibliotekerne og Gentofte 
Musikskole. Endvidere indgås udviklingsaftaler med Øregaard Museum og Kulturskolerne. Aftaler 
indgås med institutioner, der ikke har volumen til at indgå egentlige kontrakter.  

Der er i kontraktperioden afholdt dialogmøder med de enkelte institutioner. På denne baggrund er 
der er udarbejdet en tilbagemelding, som giver en afrapportering på de enkelte succeskriterier i 
udviklingsmålene og på nøgleindikatorerne for Kultur og Bibliotek. 

 
Vurdering 
Kontrakten mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek konkretiserer visionen og de 
politiske mål, som er vedtaget i Gentofte Planen. Nøgleindikatorerne kvantificerer driften og 
indsatserne beskriver for hvert politisk mål relevante udviklingsområder.  

Tilbagemeldingen på Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for 
2011-2012 fungerer således som en status efter det første år af kontraktperioden.  

 
Indstilling 
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Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At tilbagemelding på Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek 
godkendes.  

 
Beslutninger 

Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
Bilag 

 Tilbagemelding på intern kontrakt mellem KUF og Kultur og Bibliotek 2011 PDF 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. marts 2012 
 
3  Åbent         Egnsteateraftale for Bellevue Teatret 2013-2016 
 
009512-2012 
 
 
Resumé 
Den gældende egnsteateraftale mellem Bellevue Teater Produktion og Gentofte Kommune 
udløber den 31. december 2012, og det anbefales at indgå en ny aftale for perioden 1. januar 2013 
– 31. december 2016. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune har for nuværende en fire-årig egnsteateraftale med den selvejende institution 
Bellevue Teater Produktion (herefter kaldet teatret) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 
2012. 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte egnsteateraftalen for 2009-2012 på mødet den 12. marts 
2008 (pkt. 3). 

Gentofte Kommune yder i forbindelse med egnsteateraftalen et årligt driftstilskud til teatret 
svarende til minimum for det kommunale refusionsberettigede driftstilskud, som fastsættes hvert år 
i forbindelse med Finanslovens vedtagelse. I 2011 udgjorde det kommunale driftstilskud 2.712.312 
kr. og den statslige refusion udgjorde 1.257.649 kr. 

Derudover yder Gentofte Kommune årligt et særligt tilskud til en ballet/danseforestilling. Dette 
tilskud udgjorde 328.000 kr. i 2011. Til balletten/danseforestillingen har teatret ligeledes hvert år 
modtaget et statstilskud (tidligere amtsligt tilskud), som i 2011 udgjorde 494.015 kr. 
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Der skal indgås en ny fire-årig aftale, og det foreslås, at aftalen indgås på samme vilkår som de 
tidligere egnsteateraftaler. Udkast til aftale for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016 skal 
fremsendes til Kulturstyrelsen senest 1. april 2012.  
 
Vurdering 
Teatrets publikumstal var i 2008 på 65.137, i 2009 på 68.744 og i 2010 på 71.488. 
 
Det er vurderingen, at en ny fire-årig egnsteateraftale for årene 2013-2016 vil medvirke til at 
fastholde et markant og særegent kulturtilbud i Gentofte Kommune. Bellevue Teatrets repertoire er 
karakteriseret ved meget høj kvalitet inden for genren, der har bred appel til kommunens borgere.  
 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der indgås en fireårig egnsteateraftale mellem Bellevue Teater Produktion og Gentofte 
Kommune for årene 2013 – 2016. 

 
Beslutninger 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
__________________________ 
 
Bilag 

 Egnsteateraftale for Bellevue Teater 2013-2016 PDF 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. marts 2012 
 
4  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Historiens Dage 
 
009516-2012 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 57.750 kr. til Historiens Dage 2012. 

 
Baggrund 
For tredje år i træk afholdes Historiens Dage i samarbejde med Golden Days i perioden 7.-23. 
september. Temaet i år er 1950´erne. Historiefestivalen vil omhandle årtiets betydning indenfor 
områder som den kolde krig og hverdagen, familielivet, kulturens rolle, ungdomskultur m.m. 
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Programmet til Historiens Dage planlægges af Lokalhistorisk Arkiv i samarbejde med en række 
lokale arrangører: Ordrupgaard, Øregaard Museum, Gentofte Kino, Turell-samlingen, Musikskolen, 
FOF Gentofte og Gentofte Bibliotekerne. 

Historiefestivalen byder på 15 arrangementer for både børn og voksne indenfor arkitektur, musik, 
kunst, litteratur, film og historie. 

Historiens Dage har i år et samlet budget på 164.200 kr. Heraf regnes med billetindtægter for 
87.700 kr., arrangørers egenbetaling på 18.750 kr. og Kulturpuljen ansøges om de resterende 
57.750 kr. Der forventes et samlet besøgstal på 1.200 publikummer. 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet den 6. april 2011 (pkt. 5) 63.875 kr. til Historiens 
dage 2011, der havde et samlet besøgstal på 675 mod forventet 1.100 publikummer under temaet 
TRO i kunsten og kulturen.  

Historiens Dage i 2010, som havde temaet 1700-tallet, havde 1.125 publikummer og Kultur- og 
Fritidsudvalget bevilgede på mødet den 7. april 2010 (pkt. 8) 49.750 kr. fra Kulturpuljen. 

 
Vurdering 
Programmet for Historiens Dage 2012 er bredt sammensat både hvad angår målgruppe og 
arrangementstyper indenfor festivalens tema.  

Sidste års forholdsvis lave besøgstal skyldtes til dels at enkelte arrangementer blev dårligt besøgt 
eller helt aflyst. Lokalhistorisk Arkiv oplyser at de, i lighed med Golden Days, har sværere ved at 
tiltrække publikum, når temaet hvert andet år er filosofisk – frem for historisk – funderet.  

Det vurderes at det historiske tema og programmet for Historiens Dage 2012 vil ramme bredere og 
appellere mere til gentofteborgerne, da der generelt er en stor interesse for historiske 
arrangementer. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 57.750 kr. til Historiens Dage 2012. 

 
Beslutninger 

Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
Bilag 

 Historiens Dage ansøgning 2012 PDF 
 Oversigt Kulturpuljen 2012 februar PDF 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. marts 2012 
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5  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Gentofte Barokdage 
 
009517-2012 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 27.000 kr. til Gentofte Barokdage 2012. 

 
Baggrund 
De tre organister ved Gentofte, Helleruplund og Jægersborg Kirker ønsker at arrangere en 
barokmusikfestival i lighed med festivaler afholdt i 2010 og 2011. 

I år vil barokdagene præsentere i alt 8 koncerter i ovenstående kirker, samt på Charlottenlund Slot, 
Ordrupgaard, Øregaard Museum og Bernstorff Slot. Koncerterne finder sted fra den 21. til den 28. 
oktober 2012 med musikere fra både Finland, Island, Sverige, Kroatien og Danmark. 

Det samlede budget for Gentofte Barokdage er på 170.500 kr. 

Heraf søges Kulturpuljen om 27.000 kr. og en række fonde søges om i alt 51.000 kr., de tre kirker 
bidrager med i alt 45.000, og der regnes i øvrigt med indtægter fra bl.a. billet- og vinsalg på 27.500 
kr. 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet den 9. februar 2011 (pkt. 5) 42.000 kr. til Gentofte 
Barokdage 2011, der havde i alt 430 publikummer ved de 9 koncerter. 

 
Vurdering 
Gentofte Barokdage er et flot initiativ, som nu gentages for tredje gang. De tre arrangører lægger 
et stort arbejde i at planlægge og gennemføre koncerterne. 

Det vurderes at barokdagene giver gentofteborgerne mulighed for at opleve barokmusik af god 
kvalitet i lokale historiske omgivelser, og det er desuden positivt at festivalen samarbejder med en 
række lokale kulturinstitutioner. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 27.000 kr. til Gentofte Barokdage 2012. 

 
Beslutninger 

Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
Bilag 
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 Ansøgning om støtte til Gentofte Barokdage 2012 PDF 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. marts 2012 
 
6  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen fra Foreningen KulturAkvariet 
 
010046-2012 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 48.000 kr. til udarbejdelse af et skitseforslag og udkast til en business 
case for den fremtidige brug af bygningerne, der i dag huser Danmarks Akvarium. 

 
Baggrund 
Foreningen KulturAkvariet ønsker at afsøge muligheden for at benytte de nuværende 
akvariebygninger som fremtidigt musik- og kunsthus. 

I forbindelse hermed ansøges Kulturpuljen om midler til udarbejdelse af et skitseprojekt og udkast 
til en business case for akvariebygningerne. Udgifterne for dette beløber sig til samlet 48.000 kr., 
hvoraf 4.000 kr. går til annoncer, samt i alt 44.000 kr. i honorarer til arkitekt-, kunstner-, økonom- 
og juristassistance. 

Ansøgningen tager udgangspunkt i at akvariebygningerne udbydes til salg i løbet af februar-marts 
2012, og ”Perspektivet er, at Akvariebygningen anskaffes og ombygges, med finansiering af 
fondsmidler, hvorefter der er mulighed for at Gentofte Kommune kan etablere en direktion og en 
administration til den daglige drift af KulturAkvariet”’ 

Foreningen Kulturakvariet er, ifølge foreningens vedtægter, en kulturforening, og har til formål at 
(fra foreningens vedtægter): ”… etablere KulturAkvariet som et professionelt og innovativt Musik- 
og Kulturhus i Gentofte Kommune”. Foreningen er konstitueret under formand Anders Raad og 
næstformand Lasse Fischer på møder den 3. januar 2012 og 16. januar 2012. 

 
Vurdering 
Kulturpuljens retningslinjer er: ”Kulturpuljen støtter kulturelle oplevelser. Aktiviteterne skal være 
åbne for alle og foregå i Gentofte Kommune. Puljen støtter også kulturelle aktiviteter, som styrker 
borgernes egen kreative udfoldelse. 
Kulturpuljen støtter ikke indkøb af kunstværker, arbejdslegater, forskning og undervisning, 
almindelige driftsudgifter og anlægsudgifter”.  
 
Det vurderes med baggrund i ovenstående, at ansøgningen ligger udenfor Kulturpuljens formål. 
 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der gives et afslag på ansøgningen fra Foreningen KulturAkvariet. 

 
Beslutninger 
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Vedtaget. 
Udvalget besluttede at Marie Louise Gjern Bistrup var inhabil i behandlingen af dette 
punkt. Marie Louise Gjern Bistrup stemte imod. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning GK kultp 2012 rev. (1) 
 Samlet referat fra konstituerende møder (3) 
 Vedtægter for KulturAkvariet 22.12.11. (4) 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. marts 2012 
 
7  Åbent         Genbevillinger fra regnskab 2011 til budget 2012, Kultur- og 
Fritidsudvalget 
 
003686-2012 
 
 
Resumé 
Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012. 
Opgørelsen er i lighed med tidligere år foretaget i overensstemmelse med rammer for økonomisk 
decentralisering i Gentofte Kommune. Forslaget til genbevillinger omfatter både drift, anlæg og lån.  
 
Baggrund 

Opgørelsen af uforbrugte bevillinger er foretaget i henhold til "Rammer for økonomisk 
decentralisering i Gentofte kommune". Retningslinierne for genbevillinger og overførsler mellem 2 
regnskabsår fremgår af bilag "A.03 i Principper og retningslinier for økonomistyring i Gentofte 
Kommune". 

Formålet med genbevillinger og overførsler er at give økonomisk disponerende større handlefrihed 
og opnå en mere effektiv ressourceanvendelse f.eks. ved at undgå forhastede dispositioner i årets 
sidste del og muliggøre planlægning af større indkøb eller vedligeholdelsesarbejder, som normalt 
kun vil være mulige ved ekstra bevillinger. 

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2012 er der budgetteret med en genbevillingspulje på 30 
mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr./år i overslagsårene. Formålet er at reducere den opsparing, som 
institutioner og opgaveområder har oparbejdet over en årrække. Disponeringen /finansieringen af 
disse 30 mio. kr. vil indgå i økonomirapporteringen pr. 31. marts 2012 (1. kvartalrapportering). 

 
Vurdering 
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Der søges samlet om overførsel til budget 2012 af uforbrugte driftsmidler på 14,158 mio. kr. 
samt anlægsmidler på 13,404 mio. kr.  

Der forelægges et samlet notat til fagudvalgene, som hver især behandler ansøgningerne om 
overførsel af uforbrugte driftsmidler for deres område, som det fremgår af vedlagte notat. 

 
Indstilling 

Økonomi Børn & Kultur indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At der til driftsformål overføres en nettoudgift på ialt 14,158 mio. kr. fra regnskab 2011 til budget 
2012. 

2. At der overføres 13,404 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2011 til 
budget 2012. 

3. At den samlede nettoudgift på 27,562 mio. kr. finansieres over likvide aktiver.  

 
Beslutninger 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
Bilag 

 Genbevilling drift-anlæg 2011-2012 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. marts 2012 
 
8  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058259-2011 
 
 
Beslutninger 

Ansøgning til Kulturpuljen til opførelsen af Den kongelige Ballet. 
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På baggrund af en henvendelse fra Bernstorff Slot til Kultur & Bibliotek besluttede 
Kultur- og Fritidsudvalget enstemmigt at oprette et ekstra punkt på dagsordenen. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 4. januar 2012 (pkt. 4) at bevilge 
Bernstorff Slot 112.000 kr. til opførelse af Schaufuss Balletten ”I'm Bad" foran 
Bernstorff Slot i juni 2012. Slottet meddeler nu, at det ikke har været muligt at indgå 
en bindende aftale med Schaufuss Balletten. Der er imidlertid opstået en mulighed 
for at indgå en aftale med Den Kongelige Ballet om en opsætning på samme 
tidspunkt, og Bernstorff Slot ansøger derfor om, at anvende en del af det bevilgede 
tilskud til Schaufuss Balletten til finansiering af Den kongelige Ballet. Samtidig 
oplyser Bernstorff Slot, at de håber at kunne opføre Schaufuss balletten i 2013. 
 
Til opførelsen af Den kongelige Ballet har Bernstorff Slot ansøgt om 78.000 kr. og 
differencen på 34.000 kr. tilbagebetales til Kulturpuljen. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede enstemmigt, 
- at godkende ansøgningen fra Bernstorff Slot om opførelsen af Den kongelige Ballet 
og tilbageførelsen af differencen på 34.000 kr. 
 
A. Formanden orienterede om sit møde med SIG's repræsentantskab 
 
B. Formanden orienterede om at Kulturministeren har inviteret kommunernes 
kulturudvalgsformænd til møde den 22. Marts 
 
C. Formanden orienterede om at der afholdes mesterskabsaften den 14. Marts 
 
D. Marie Louise Gjern Bistrup foreslog at pjecen om Skovshoved også skal drøftes i 
Kultur- og Fritidsudvalget og at der holdes et fællesmøde mellem de to udvalg 
 
E. Marie Louise Gjern Bistrup spurgte til behandlingen af sagen vedr. Danmarks 
Akvarium 
 
F. Gentofte Karateklub har fået frist til at fremsende regnskab til den 12. Marts og 
vedtægter den 21. Marts 
 
G. Forældreforeningen til Ishocky foreningen har kontaktet Kultur og Fritidsudvalgets 
medlemmer og Forvaltningen vurderer ikke at der er foregået noget ulovligt mellem 
de to foreninger. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. marts 2012 
 
T1-1  Åbent         Sundhedspolitikkens handleplaner 2012 
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037653-2010 
 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Sundhedspolitikkens handleplaner for 2012 skal have fokus 
på forebyggelsesindsatser indenfor temaerne motion, alkohol og diabetes/prædiabetes. Endvidere 
er det besluttet, at sætte særligt fokus på målgrupperne ”unge udenfor uddannelse og 
arbejdsmarkedet”, ”borgere med anden etnisk baggrund end dansk” og på den generelle indsats 
indenfor de valgte temaer.  
  
En tværfaglig og tværgående arbejdsgruppe omfattende alle opgaveområder indstiller 8 
handleplaner til Sundhedspolitikkens pulje.  
 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 Sundhedspolitikken for Gentofte Kommune med prioriterede 
indsatsområder for perioden 2008 – 2012. I november 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at 
forlænge Sundhedspolitikken til også at omfatte 2012 og samtidig igangsætte en proces om den 
fremadrettede Sundhedspolitik. 
 
I november 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der i handleplanen for 2012 skal sættes 
fokus på forebyggelsesindsatser målrettet alkohol, motion og diabetes/prædiabets. 
 
Der er i budget 2012 afsat 2.250.000 kr. til puljen for Sundhedspolitikken. 
  
En tværfaglig og tværgående arbejdsgruppe omfattende alle opgaveområder indstiller 8 
handleplaner til Sundhedspolitikkens pulje. Handleplanerne er prioriteret ud fra kriterierne: At der 
er evidens for indsatsen, at der er klare mål og succeskriterier og, at handleplanen evalueres. 
 
Der indstilles: 

 6 handleplaner vedr. motion for et samlet beløb på 810.000 kr. 
 2 handleplaner vedr. diabetes / prædiabetes for et samlet beløb på 1025.000 kr. 
 At der afsættes 260.000 kr. til en handleplan vedr. alkohol med fokus på tidlig opsporing og 

koordineret indsats 
 At der afsættes 80.000 kr. til deltagelse i Sund By Netværket  
 At der afsættes 50.000 kr. til revision af Sundhedspolitikken  
 At der afsættes 25.000 kr. til Balance Score Card, drift og licenser  

Kommunalbestyrelsen har i 2011 godkendt, at der med finansiering af puljen til 
sundhedsforebyggelse i 2011 blev igangsat følgende projekter: Sundhedspolitisk proces, de 
legende mennesker, børn i bevægelse, Gentofte 7 år yngre samt udvikling og implementering af 
en overordnet alkoholpolitik, som alle løber i både 2011 og 2012. De uforbrugte midler i 2011 på i 
alt 759.000 kr. søges genbevilget til budget 2012. 

Anmodning om genbevilling af de foreslåede midler indgår i sagen vedrørende overførsel af 
uforbrugte midler fra 2011 til 2012. 
  
De indstillede handleplaner beskrives kort herunder. 
  
Handleplaner vedr. motion 
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Krop, motion og sund livsstil blandt unge sent ankomne tosprogede 
Målgruppen er 14 til 18-årige, der deltager i ViTos's undervisningsforløb for sent ankomne 
tosprogede på Ungdomsskolen. Formålet er at skabe bevisthed om aktiv og sund livsstil og 
bidrage til at udvikle socialt netværk med andre unge i lokalområdet - fokus er både på 
idrætsundervisningen i skoletiden og det aktive fritidsliv. 
Ansøgt beløb: 100.000 kr. 

Strong body - strong mind 
Målgruppen er unge udsatte/krimininalitetstruede. Projektet skal give deltagerne redskaber og 
metoder til at sætte mål, der styrker deres sundhed og trivsel i hverdagen. Deltagerne støttes 
konkret i at fastholde træning, motion og sund kost for derigennem at skabe et fundament for at 
handle anderledes. 
Ansøgt beløb: 50.000 kr. 

Ung og handlekraftig 
Målgruppen er 18 - 29-årige udenfor arbejdsmarkedet. Formålet er at styrke deltagernes 
sundhedsadfærd for derigennem at fremme deres handlekompetence, så de bedre kan mestre 
deres livssituation og håndtere de udfordringer de møder i dagligdagen. Projektet giver deltagerne 
værktøjer gennem konkrete aktiviteter, der primært retter sig mod motion, kost, økonomi. 
Endvidere vil viden om konsekvenser af tobaks- og rusmiddelbrug indgå. 
Ansøgt beløb: 330.000 kr. 

Hop og spring - rundt omkring 
Målgruppen er 2-årige børn i dagpleje og dagtilbud. Projektet kvalificerer dagplejere og dagtilbud til 
at screene børnene motorisk - og efterfølgende give motrorisk usikret børne legetilbud, der styrker 
deres motorik. Forældrene får udleveret materiale om, hvordan de kan støtte deres barns 
motoriske udvikling. 
Ansøgt beløb: 60.000 kr. 

Certificering af Gentofte Dagpleje / Gæstedagpleje - Bevægelsesdagpleje 
Målgruppen er dagplejen i Gentofte Kommune. I samarbejde med DGI nytænkes bevægelse som 
en del af de pædagogiske metoder til gavn for børn og ansatte. Projektet skal certificere 
gæstedagplejen til bevægelsesdagpleje - og være pilotprojekt for certificering af hele dagplejen. 
Ansøgt beløb: 55.000 kr. 

OL-Motion for børn og unge med  nedsat funktionsevne 
Målgruppen er børn med funktionsevnenedsættelser tilknyttet Børneterapien. Projektet vil give 
mulighd for årlig afholdelse af OL for målgruppen og ikke mindst motiverende træning op til 
arrangementet. Projektet bidrager til at styrke målgruppens funktionsevne og fremmer dannelse af 
netværk blandt børn og forældre. 
Ansøgt beløb: 220.000 kr. 

Handleplander vedr. diabetes/prædiabetes 

Sund sammen 
Målgruppen er voksne borgere med anden etnicitet end vestlig med risiko for at udvikle type 2-
diabetes. Projektet vil omfatte fysiske aktiviteter, kostrådgivning og undervisningsforløb om sytring 
af udgifter til fødevarer. Projektet tilrettelægges i samarbejde med Integrationsrådet og inddrager 
målgruppen og relevante aktører fra Gentofte Kommune i projektplanlægningen. 
Ansøgt beløb: 375.000 kr. 

Sundhedscoaching - 2-årig handleplan påbegyndt i 2011 
Målgruppen er overvægtige borgere med diagnosticerede symptomer henvist af egen læge. 
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Gennem individuelt tilrettelagte forløb støttes målgruppen til at ændre spise- og motionsvaner. Den 
langlsigtede monitorering foretages af egen læge. Pilottestenaf projektet omfattede 22 personer - 
aktuelt er yderligere 30 personer tilknyttet projektet. 
Ansøgt beløb: 650.000 kr. 

Forebyggelse og Sundhedsfremme varetager administrationen af Sundhedspuljen, dette gøres 
bl.a. ved, at data fra handleplanerne lægges i Balance Scorecard. Kommunalbestyrelsen, 
Direktionen og handleplanernes koordinatorer har viewerlicenser, der gør det muligt at følge forløb 
og resultater fra de enkelte handleplaner. 

  
 
Vurdering 
Det er Børn, Unge og Fritid samt Social & Sundheds vurdering, at de indstillede handleplaner er 
borgerrettede og dækker de prioriterede indsatsområder. Alle handleplaner opfylder de opstillede 
kriterier for evidens, mål og evaluering. 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen. 

1. At indstillingerne til sundhedspuljen 2012 godkendes. 

2. At handleplanerne afsluttes ved udgangen af 1. kvartal 2013. 

3. At de ønskede genbevillinger medtages i sagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 
2012. 
  
 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2012 kl. 17.00 

Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Socialudvalget 
__________________________ 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. marts 2012 
 
9  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058259-2011 
 
 
Beslutninger 

Ingen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
 


