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1 (Åben) Visionskommune – aftalegrundlag med DIF og DGI
Sags ID: EMN-2017-03204
Resumé
DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision ”Bevæg dig for livet”, hvor målsætningen er
at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en
forening Gentofte Kommune, DIF og DGI ønsker med dette grundlag at indgå en samarbejdsaftale
om, at Gentofte Kommune bliver visionskommune i perioden 2017- 2022.

Baggrund
For at nå målsætningen har idrættens organisationer indgået et samarbejde med Trygfonden og
Nordea Fonden om at indgå partnerskaber med 15 visionskommuner. Gentofte Kommune er af
DGI og DIF udpeget til at være visionskommune. I samarbejde med DIF og DGI er der udarbejdet
en rammeaftale, som beskriver målsætninger og de overordnede temaer. Aftalen bygger på
Gentofte Kommunes nye Idræts- og bevægelsespolitik, ”Gentofte i Bevægelse”, samt indsatser i
relation til åben skole, integrationspolitikken, handicappolitikken, ungepolitikken,
folkeoplysningspolitikken, erhvervspolitikken samt udnyttelses af byens rum. 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:
Flere 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.

Flere foreningsmedlemmer


Foreningsidrætten i Gentofte Kommune. Vi ønsker at øge foreningsdeltagelsen med 10 %.

Gentofte Kommunes udgangspunkt er højt, idet idrætsdeltagelsen ligger over landsgennemsnittet.
Det er derfor en ambitiøs aftale.
Grundlaget for aftalen er, at målsætningerne skal opnås ved indsatser forankret på tværs af
organisationen i Gentofte Kommune.
DIF og DGI bidrager med i alt 250.000 kr. årligt til ansættelse af en projektmedarbejder.
Kommunens bidrag kan afholdes inden for eksisterende budget.
Gentofte Kommune forpligter sig med denne visionsaftale, at sammensætte budgetter, der kan
understøtte det aftalte kvalitets- og indsatsniveau i visionsaftalen. Finansieringen skal ligeledes
være tværgående.
Aftalen er vedlagt som bilag.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
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Til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur-, Ungeog Fritidsudvalget, Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:
At Gentofte Kommune indgår samarbejdsaftale med DIF og DGI om at blive visionskommune.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Beslutning foreligger ikke endnu.

Dato: 28-08-2017

Udvalg: Socialudvalget Dato: 28-08-2017
Beslutning foreligger ikke endnu.
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Beslutning foreligger ikke endnu.

Dato: 28-08-2017

Beslutninger:
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Ann-Kathrine Karoff (D) stemte imod, idet ”det er en god idé, men vi ønsker en drøftelse ud over 5
minutter”.
Bilag
1. Visionskommuneaftale (1958380 - EMN-2017-03204)
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