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Side 2

1 (Åben) Temadrøftelse om festivaler - mellem tradition og fornyelse
Sags ID: EMN-2018-04706

Resumé
I forlængelse af vedtagelsen af Kulturpolitik for Gentofte Kommune, Sammen om kulturen,
opfordres Kultur-, Unge og Fritidsudvalget til at drøfte Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids støtte
til tilbagevendende festivaler og kulturevents, herunder hvordan Kulturpuljens støtte til festivaler og
større kulturevents skal balanceres mellem hensyn til tradition (støtte til/drift af tilbagevendende
festivaler og kulturevents) og fornyelse (nye kunstneriske og kulturelle aktiviteter). Den politiske
drøftelse skal bidrage til at kvalificere den overordnede prioritering af Kulturpuljen.

Baggrund
I Kulturpolitikkens værdi mangfoldighed præsenteres et princip om, at: ”tradition og fornyelse går
hånd i hånd”. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i, hvordan dette sikres gennem Kulturpuljens
støtte til tilbagevendende festivaler og kulturevents.
Af Kulturpuljens kriterier fremgår, at Kulturpuljen blandt andet støtter: ”At iværksætte, udvikle og
afprøve nye kunstneriske og kulturelle aktiviteter” samt: ”Både tidsbegrænsede aktiviteter og
kulturtilbud af mere permanent karakter”, det første finder ligeledes genklang i Kulturpolitikken,
som under værdien Virkelyst beskriver, at: ”Vi støtter nye ideer gennem puljer, som alle kan søge”.
En stor del af Kulturpuljens midler fordeles traditionelt til årligt tilbagevendende
festivaler/kulturevents og til ansøgere, som søger år efter år, hvilket efterlader relativt få midler til
nye ansøgere og projekter. Det skal dog noteres, at de tilbagevendende festivaler og events, der
støttes, ofte rummer en lang række aktører, som ikke nødvendigvis går igen fra år til år. Tværtimod
kan festivalformatet give en platform og mulighed for at rumme nye og mere eksperimenterende
aktører, samtidig med at det også rummer muligheder for at udfolde kulturpolitikkens visioner
knyttet til blandt andet fællesskaber og synlighed.
På denne baggrund opfordres Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til at tage en indledende drøftelse
af tilbagevendende festivaler og kulturevents (se oversigt i bilag 1) med henblik på at vurdere, om
der er den rette balance mellem tradition og fornyelse. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i
følgende spørgsmål:





Hvordan kan Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid arbejde mere strategisk med at realisere
Sammen om kulturen gennem de tilbagevendende festivaler?
Har vi et passende fokus og niveau for samt genrespredning i de tilbagevendende festivaler
og kulturevents?
Bør nogle af de tilbagevendende festivaler og kulturevents evt. nedlægges,
sammenlægges eller relanceres for at frisætte midler til nye og mere ad hoc-prægede
tiltag?
Skal Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid fortsat arbejde på at tiltrække større og
omkostningstunge events til kommunen som eksempelvis Opera i det fri og Sommerballet?

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vil på baggrund af drøftelsen udarbejde forslag til udvikling
og sammensætning af tilbagevendende festivaler og kulturevents herunder forslag til prioritering af
Kulturpuljen med henblik på at skabe flere frie midler, som Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget kan
tage stilling til på sit møde i februar 2019.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
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Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At udvalget drøfter udviklingen og sammensætningen af samt Kulturpuljens støtte til
tilbagevendende festivaler og kulturevents.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1. Oversigt over tilbagevendende festivaler og kulturevents (2499406 - EMN-201804706)

2 (Åben) Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU Nord)
Sags ID: EMN-2018-04728

Resumé
Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner har siden 2004 deltaget i § 60selskabet Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord). UU-Nord har i dag
ansvaret for uddannelsesvejledningen af unge fra 7. klasse til de unge fylder 25 år. Der
fremlægges enslydende indstillinger om opløsning af UU-Nord i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og
Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Baggrund
Med Folketingets vedtagelse juni 2018 af Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal ungeindsats for unge under 25
år), som træder i kraft 1. august 2019, har kommunerne fået det fulde ansvar for at gøre alle unge
parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Vedtagelsen af
loven indebærer samtidig, at kravet om, at kommunernes uddannelsesvejledning skal ske i regi af
Ungdommens Uddannelsesvejledning, fjernes. I forlængelse heraf indstilles det til
Kommunalbestyrelsen at opløse UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019. Der fremlægges
enslydende indstillinger herom i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Den
fremadrettede organisering af den sammenhængende kommunale ungeindsats fremlægges i en
særskilt sag jf. punkt om Forankring af vejledningsopgaven - fra UU-Nord til Skole- og
Ungdomsvejledningen Gentofte.
Indstillingen om at opløse UU-Nord har afsæt i reformen Bedre veje til uddannelse og job. Her er et
ønske om at koble uddannelsesvejledningen tættere til de øvrige kommunale indsatser for unge på
tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Uddannelsesvejledningen kan med
hjemtagelsen til kommunerne blive en integreret del af den samlede indsats for de unge, med
henblik på, at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsesvejlederne følger, som
nogle af de eneste aktører på ungeområdet, de unge fra grundskolens udskoling og til det 25. år.
Den store viden og erfaring, som UU-Nords vejledere har med de unge og deres muligheder for
komme i uddannelse og beskæftigelse, kan komme til at spille en meget central rolle i de
sammenhængende kommunale ungeindsatser. Derfor er der et ønske om bringe
uddannelsesvejledernes kompetencer i spil i de nye kommunale organiseringer, der følger af
reformen.
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Det fremgår af § 15 i Aftale om drift af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU-Nord i
Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner, at kommunalbestyrelserne i de
deltagende kommuner kan beslutte at opløse UU-Nord, hvis alle kommunerne er enige om det.
Aftalen er vedlagt som bilag 1.
Forvaltningerne i de fire kommuner er enige om at indstille en opløsning af UU-Nord.
Det indstilles at opløse UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019, hvor kommunernes nye ansvar i
forhold til den sammenhængende kommunale ungeindsats træder i kraft. Tidspunktet passer
desuden med skoleårets start.
UU-Nords økonomi er sammensat af kommunale basistilskud, der dækker udgifterne til
uddannelsesvejledningen af unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år samt tilkøbsydelser, der er
individuelle ydelser for de enkelte kommuner. Gentofte Kommune har tilkøbt et årsværk, som
primært dækker vejledning i ViTo.
Budgettet til UU-Nord er en del af den enkelte kommunes budget, og der betales kvartalsvise
driftstilskud fra kommunerne til UU-Nord. Udgifterne til uddannelsesvejledning fremadrettet
forventes at være de samme for den enkelte kommune som i dag. Der kan være enkelte mindre
udgifter forbundet med opløsningen af UU-Nord, fx i forbindelse med opsigelse af lejemålet, men
den videre drift af vejledningen i den enkelte kommune forventes at være udgiftsneutral. Det
forventes dermed, at udgifterne til de medarbejdere som Gentofte Kommune overtager ved
opløsningen og de tilhørende driftsudgifter ved forankringen i regi af Ungdomsskolen, svarer til det
hidtidige udgiftsniveau.
Gentofte Kommune andel af UU-Nords budget for 2018 udgør ca. 6.450.000kr.
Der er en pensionsforpligtelse i UU-Nord til ansatte med status som tjenestemænd, denne
forventes fordelt solidarisk mellem de fire kommuner og vil indgå i afviklingsaftalen.
I forbindelse med opløsningen af UU-Nord skal der ske en fordeling af UU-Nords ansatte, aktiver,
passiver, rettigheder og pligter i overensstemmelse med Aftale om drift af UU-Nord.
Det fremgår af § 15 i Aftale om drift af UU-Nord, at fordelingen i tilfælde af opløsning skal ske efter
de samme principper, som driftsudgifterne fordeles efter. Pt. er fordelingen mellem de fire
kommuner således:
 Gentofte Kommune 33,65 %,
 Gladsaxe Kommune 31,36 %
 Herlev Kommune 11,98 %, og
 Lyngby-Taarbæk Kommune 22,98 %.
Den endelige fordeling vil blive beregnet i den afviklingsaftale, som udfærdiges i forbindelse med
opløsningen af UU-Nord.
De 30 ansatte i UU-Nord overdrages til de fire kommuner efter reglerne i
virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket betyder, at medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår
fortsætter uændret.
De fire kommuner fordeler medarbejderne imellem sig, blandt andet på baggrund af
medarbejdernes ønske om kommuneplacering, og deres nuværende primære arbejdsopgaver.
Processen for fordeling af medarbejderne til de fire kommuner vil ske med involvering af MED
gruppen i UU-Nord og i samarbejde mellem UU-Nords ledelse og UU-Nords bestyrelse. Når de
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nye teams i de fire kommuner er sammensat, vil medarbejderne blive inddraget i udviklingen af
hver kommunes kommende vejledningsindsats.
Efter beslutning om opløsning af UU-Nord orienteres Det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen
herom, jf. Styrelseslovens § 60a, stk. 3. Det er aftalt, at Gentofte Kommune forestår orienteringen
af Ankestyrelsen på vegne af alle fire kommuner.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget,
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU-Nord opløses med virkning pr. 1.
august 2019,
2. At UU-Nords ansatte, aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser fordeles som beskrevet i
Aftale om drift af UU-Nord, idet forvaltningen bemyndiges til at indgå selve afviklingsaftalen,
og
3. At midlerne fra Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord overføres til den nye
kommunale vejledningsindsats.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Dato: 05-11-2018
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. UU-Nord aftale 2008 - gældende (2510799 - EMN-2018-04728)

3 (Åben) Forankring af vejledningsopgaven - fra UU-Nord til Skole- og
Ungdomsvejledningen Gentofte
Sags ID: EMN-2018-04728

Resumé
Som følge af dagordenspunktet vedr. hjemtagelse af vejledningsopgaven og nedlæggelse af § 60
selskabet Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord), hvor Gentofte Kommune
har deltaget sammen med Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner, indstilles det til
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og til
Skoleudvalget, at vejledningsopgaven organisatorisk forankres i regi af Ungdomsskolen.
Forankringen træder i kraft pr. 1. august 2019 i forbindelse med nedlæggelsen af UU-Nord.

Baggrund
Reformen af det forberedende område peger på behovet for at skabe bedre rammer for vejledning
og støtte, og blandt andet sikre, at de forskellige funktioner koordineres, og det delte
myndighedsansvar håndteres hensigtsmæssigt. Dette er i god tråd med pejlemærket ’Fri fremtid -
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Unge skal vejledes og inspireres til at træffe selvstændige valg om uddannelse og arbejdsliv, og
gøres bevidste om, at mål og drømme kan ændre sig undervejs’ fra EN UNG POLITIK 2016. Her
fremgår det, at de unge i Gentofte efterspørger en styrket vejledningsindsats. Det fremgår
endvidere i et af aktivitetsmålene fra Fremtidens udskoling, at der bør arbejdes målrettet med
elevernes kendskab til en bred vifte af jobmuligheder og uddannelsesretninger samt løbende
vejledning af eleverne.
Med udgangspunkt i dette og den nye uddannelsespolitiske målsætning om, at alle unge skal have
en ungdomsuddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet, ønskes det, at
uddannelsesvejledningen kobles tættere til de øvrige kommunale indsatser på tværs af
uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Hjemtagelsen af vejledningsopgaven giver et
bedre grundlag for dette arbejde.
Vejlederne er blandt de få aktører, der kan følge den unge op til det 25. år på tværs af den unges
individuelle udfordringer og dermed på tværs af kommunens indsatser. Dette gør vejlederne til en
helt central aktør på ungeområdet i forhold til at sikre Gentofte Kommunes målsætning om, at alle
unge får en ungdomsuddannelse.
Vi har i dag et fysisk ungemiljø ved Ungdomsskolen på Bregnegårdsvej og Hartmannsvej 22, der
huser Ungecenteret, uddannelsesvejledere med fokus på elever i udskoling og til det 25. år samt
Gentofte Studenterkursus. Hjemtagelsen og forankring i netop dette miljø giver mulighed for at
styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle omkring de unge og samtidig både styrke
grundskolevejledningen og sammenhængen mellem de forskellige vejledningsindsatser.
Vejledningsopgaven i forhold til unge i den skolepligtige alder skal efter hjemtagelsen fortsat
håndteres i tæt samarbejde med folkeskolerne, ligesom vejledningsopgaven i forhold til unge, der
har forladt folkeskolen, fortsat varetages i tæt dialog med Ungecentret
Det foreslås, at den organisatoriske placering af vejledningen sker i regi af Ungdomsskolen. Det vil
betyde, at man kan bibeholde velfungerende samarbejdsrelationer og samtidig være fysisk tæt på
ledelsen. Samtidig foreslås det at UU-Nord i Gentofte Kommune skifter til Skole- og
Ungdomsvejledningen Gentofte (arbejdstitel).
Endvidere foreslås det, at der hurtigst muligt efter den politiske beslutningsproces i de fire
kommuner, som forventes gennemført ultimo december, igangsættes en proces i tæt samarbejde
med medarbejderne fra UU-Nord, Ungdomsskolen og den kommunale ungeindsats i Gentofte
Kommune vedr. den konkrete udformning af Skole- og Ungdomsvejledningen Gentofte
(arbejdstitel).

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget,
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At UU-Nord i Gentofte Kommune efter hjemtagelsen d. 1. august 2019 organisatorisk
forankres i regi af Ungdomsskolen.
2. At der i perioden frem til hjemtagelsen gennemføres en proces i tæt samarbejde med
medarbejderne fra UU-Nord, Ungdomsskolen og den kommunale ungeindsats i Gentofte.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
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Dato: 05-11-2018
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

4 (Åben) Omlægning af aktivitetshuset
Sags ID: EMN-2018-04817

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) vurderer, at formålet med det firårige projekt
Aktivitetshuset er indfriet. Kultur- Unge- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til en model for
omlægning af indsatsen.

Baggrund
Aktivitetshuset, som er et værested for kriminalitetstruede unge, har eksisteret siden 2015. Det
blev i sin tid etableret på baggrund af et akut behov for at tilbyde en særlig målgruppe af udsatte
unge et alternativ til en gadeorienteret og kriminalitetstruet livsstil.
Størstedelen af de nuværende brugere af Aktivitetshuset er voksne og er enten under uddannelse
eller i beskæftigelse. Den yngre del af brugerne har ikke haft alvorlig kriminalitet inde på livet.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det oprindelige formål med Aktivitetshuset er
indfriet, og at der i højere grad er behov for at styrke de unges medbestemmelse og aktive
deltagelse samt inklusion blandt andet ved at bygge bro til foreningslivet og øvrige tilbud om
aktiviteter og fællesskaber i borgernes frie tid.
Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen 2019-2020 valgt at prioritere det
kriminalitetsforbyggende arbejde blandt andet ved at styrke SSP-indsatsen. Børn og Skole, Kultur,
Unge og Fritid anbefaler derfor, at aktiviteter for kriminalitetstruede unge fremadrettet bliver en
integreret del af den sammenhængende ungeindsats med fokus på uddannelse, beskæftigelse og
misbrug samt brobygning til og inklusion i aktiviteter og fællesskaber blandt andre jævnaldrende.
Aktivitetshuset drives aktuelt af den lokale NGO United United på en toårig bevilling i budgetaftalen
2017-2018. I budgetaftalen for 2019-2020 fremgår Aktivitetshuset ikke. Børn og Skole, Kultur,
Unge og Fritid vurderer, at der er behov for at omlægge Aktivitetshuset til en kommunal indsats,
hvor målgruppen på sigt integreres i de tilbud, som benyttes af alle unge.
Model for omlægning
Omlægningen indebærer, at aktiviteterne fra 2019 vil være en del af den kommunale indsats, hvor
medarbejdere gennem tværfagligt samarbejde sikrer sammenhæng og gode overgange i den
samlede ungeindsats, hvor alle unge med behov støttes i at deltage.
Indsatsen opdeles i forhold til målgruppens alder og behov, således at der primært fokuseres på
den yngre (17-20 år) med fokus på vejledning og motivation samt fastholdelse i uddannelse og
beskæftigelse. Den ældre del af målgruppen (21+ år) støttes i at blive selvorganiserede og tage
ansvar for udviklingen af fællesskab.
Aktiviteterne vil fortsat tage udgangspunkt i lokalerne på Gersonsvej, hvor der blandt andet er gode
idrætsfaciliteter. Ved at dele indsatsen i to er der behov for at undersøge muligheden for at
supplere med andre relevante faciliteter.
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Som et led i omlægningen af Aktivitetshuset er der fokus på at optimere sikkerhedsnettet omkring
de unge, jf. bilag 1.

Indstilling
BSKUF indstiller:
Til Kultur- Unge- og Fritidsudvalget:
At omlægningen af Aktivitetshuset vedtages. Udgifterne afholdes inden for rammerne af Børn og
Skole, Kultur, Unge og Fritids budget herunder den sammenhængende ungeindsats.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1. Omlægning af Aktivitetshuset (2517415 - EMN-2018-04817)

5 (Åben) Styringskoncept Kultur-, Unge- og Fritid
Sags ID: EMN-2018-04654

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid forelægger styringskoncept for Kultur-, Unge- og
Fritidsudvalget til godkendelse. I styringskonceptet tages blandt andet højde for, at større
afrapporteringer tilgår udvalget med fast kadence, som er tilpasset Gentofte-Plan.

Baggrund
Gentofte Kommunes politiske organisering og arbejdsform betyder, at de stående udvalg i skal
sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområde, og stående
udvalg ikke skal varetage den umiddelbare forvaltning. Dette sikrer fokus på det strategiske
politiske niveau gennem politikudvikling og opfølgning på vedtagne politikker. Udvalgene inddrager
borgerne i deres arbejde f.eks. ved at foreslå, at der nedsættes opgaveudvalg.
Børneudvalget og Skoleudvalget samt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget arbejder helhedsorienteret
sammen om at skabe de bedste rammer for børn og unges læring og trivsel samt udvikle attraktive
og varierede kultur- og idrætstilbud til alle borgere i Gentofte Kommune. Det nye overordnede
styringskoncept går på tværs af de tre stående udvalg, og det har til formål at fremme det
tværgående helhedsorienterede arbejde, hvor borgeren er i centrum. I det nye overordnede
styringskoncept er der derfor sammenhæng i afrapportering til alle tre stående udvalg.
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget har fået en årlig statusrapport på områderne, hvor indholdet dels
har været en opsummering af kvartalsrapporterne, dels en status ift. hele politikken på områderne
samt rapportering af på hele året.
Konkrete ændringer

Side 9



Kultur-, Unge og Fritidsudvalget årlige statusrapporter erstattes af en større afrapportering
hvert andet år, hvor områderne kan tilføre afrapporteringen solid viden på baggrund af
større undersøgelser.



En tværgående drøftelse hvert andet år på baggrund af konklusioner og fokusområder fra
de enkelte områdes større afrapportering af kvaliteten, og resultaterne tilgår udvalget.

Den løbende ledelsesinformation herunder Kvartalsrapporter, Nyhedsbreve og temadrøftelser
udvikles vedvarende, så udvalgene får viden og data, når den er aktuel.

Indstilling
BSKUF indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget at styringskonceptet godkendes

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Styringskoncept KUF november 2018 (2497721 - EMN-2018-04654)

6 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid 3. kvartal 2018
Sags ID: EMN-2018-04438

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering (bilag 1) for Kultur, Unge og Fritid
3. kvartal 2018.

Baggrund
I tredje kvartal 2018 har der i Kultur, Unge og Fritid været særligt fokus på:
 Kulturfestivaller. Sommerjazz lå i begyndelsen af juli, og der var 3.818 besøgende.
Danmarks Internationale Gadeteaterfestival lå i slutningen af august. Her deltog 4.693. I
slutningen af september fandt GentofteNatten sted, hvor en lang række aktører deltog
blandt andet kirker, foreninger og kulturinstitutioner.
 Gentofte er en del af Bevæg dig for livets nationale kampagne - Hvad bevæger dig.
Undersøgelser har vist, at en gåtur er en af de motionsformer, der er lettest tilgængelig for
inaktive mennesker og specifikt for målgruppen 55+.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At tage Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2018 til efterretning.

Tidligere beslutninger:
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Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapport Kultur, Unge og Fritid 3. kvartal 2018 (2519954 - EMN-2018-04438)
2. Bilag 2 Budgetændringer Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2018 (2512015 - EMN2018-04438)

7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2018-04904

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området
Kultur, Unge og Fritid.

Baggrund


Danmark får flere nye bøger, men færre flittige læsere viser den nye årsrapport fra
Bog- og Litteraturpanelet
Læselysten blandt danskerne er under fortsat forandring. De flittige læsere af skønlitteratur
er blevet færre, og det er især de 30-59-årige, der læser skønlitteratur med en lavere
frekvens end hidtil. Der udgives i dag skønlitteratur som aldrig før samtidig med, at digitale
medier er i fremgang. På bibliotekerne viser dette sig ved at indkøbet at aktuelle titler er
stor og at udlånet af e-bøger er steget med 15,4% siden 2017. Hovedpointer fra Bog- og

Litteraturpanelets årsrapport


Musikbunkeren engagerer medlemmerne i budgettet med bordtennisbolde
I Musikbunkeren benytter bestyrelsen metoden PingPongPenge til at få medlemmernes
hjælp til at lægge årets budget. Metoden går ud på, at alle fremmødte får et antal
bordtennisbolde, som hver især repræsenterer 1000 kr. Herefter kan medlemmerne frit
fordele ”deres” penge på de udgiftskategorier, de synes er vigtigst. I år blev mødet
dokumenteret i videoform, som meget tydeligt viser det engagement og ejerskab
medlemmerne føler i Musikbunkeren, og hvor langt stedet er kommet i forhold til
deltagerkulturen.
Vil du se, hvordan det gik for sig, så klik på linket Music Bunker Final Cut

Arrangementer i perioden d. 8. november til d. 13. december 2018


Seniorvolley
I samarbejde med Gentofte Volley, Diabetesforeningen Gentofte og Hjerteforeningen
Gentofte er der iværksat et 9 ugers forløb, hvor borgere over 60 år gratis kan prøve
seniorvolley.
Seniorvolley er en tilpasset holdspilsaktivitet, hvor banen, bolden og antallet af spillere er
skræddersyet til dem, som er kommet op i alderen og ikke længere har den fysik som
kræves i normal volleyball.
Forløbet havde opstart den 22. oktober og der spilles hver mandag kl. 15.00 – 16.15. Se
mere på facebook
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TEMA: Erotisk litteratur - det erotiske menneske
Den 1. november til den 15. december. Ordrup Bibliotek.
Siden Fifty Shades of Grey tog Danmark med storm, har man kunnet læse om den nye
bølge af erotisk litteratur i landets dagblade. I efterårets tema udforskes erotikkens udtryk
fra forskellige vinkler med foredrag, film og oplæsning. Rammen er en udstilling af to
billedkunstnere, Birgitte Evelyn og Birgitte Gyrd, som på meget forskellige måder fortolker
og formidler det erotiske. Se hele programmet på genbib.dk/deterotiskemenneske



Forældrehold i Kildeskovshallens Fysioterapi
I samarbejde med Kildeskovshallens Fysioterapi er der iværksat et 8 ugers forløb med
udendørstræning. Forløbet er for alle voksne, men er målrettet de forældre, som sidder og
venter i Kildeskovshallen mens deres børn er til idræt. Der er træning hver torsdag kl. 17 i
Kildeskovshallens naturområder. I træningen vil der være fokus styrke, kondition og
stabilitet.
Aktiviteten har opstart 8. november og det er gratis at deltage til og med 27. december. Se
mere på facebook



Nordic Game Day
Den 10. november kl. 9-14 på Vangede Bibliotek.
Vi hylder spillene sammen med biblioteker fra en masse andre lande. Kom ned og dyst i
konkurrencer mod børn over hele norden og vind store præmier, eller hyg dig med nogen af
vores mange andre spiltilbud!
Der er også robotter! Find dagens program på genbib.dk/nordic-game-day



POLYNORM
Polynorm er et kunstprojekt, der udfordrer begrebet normalitet gennem kunstens sprog. Gå
med på en POLYNORM Detour og få stof til eftertanke af guider, der stater samtaler om
kunsten fra hver deres faglige eller personlige perspektiv.
o Mødested: Øregaardsparken, plænen foran Øregaard Museum.
o Søndag den 11. november kl. 14: Nasrin Salem i samtale med ung pige fra
Gentofte med flere kulturelle baggrunde. Nasrin er skolehjemvejleder for tosprogede
familier i Gentofte Kommune.
o Søndag den 18. november kl. 14: Klaus Blomkvist i samtale med Lene Crone
Jensen. Klaus er smedemester og har samarbejdet med kunstneren om udførelsen
af værkerne og Lene er projektleder for POLYNORM.



Din BY - din HISTORIE
Den 20. november kl. 18-20. Gentofte Hovedbibliotek.
Er du vild med lokalhistorie og vil du gerne møde ligesindede, der – ligesom dig – ved en
masse om Gentoftes spændende fortid? Eller vil du bare gerne blive klogere på din by og
de historier, der gemmer sig i arkivet? Så mød op, når Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte
inviterer til aften i historiens tegn. Din BY - din HISTORIE



Unge lovende
Den 13. november kl. 17-20. Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, på Schæffergården.
Den 14. november kl. 17-20 på Gentofte Hovedbibliotek.
Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, Schæffergården og Gentofte Hovedbibliotek
arrangerer i fællesskab en to dages festival med fokus på et udvalg af unge litterære
debutanter fra Danmark og Norge gennem det sidste år. Mød blandt andre Thomas
Korsgaard, der er kendt for romanerne Hvis der skulle komme et menneske forbi og En dag
vil vi grine af det og de Skamløse jenter Sofia Srour og Nancy Herz fra Norge. Find
programmet på genbib.dk og på dansk-norsk.no.
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Død, Doom og Hardcore Punk: Halshug og Phrenelith
Den 17. november kl. 21. Gentofte Hovedbibliotek.
Få dine november frustrationer og vinterdepressioner blæst væk, når biblioteket
præsenterer to af Danmarks ondeste bands inden for hver sin genre. Halshug er en trio fra
København, der spiller dyster hardcore-punk, Phrenelith spiller mørk, beskidt, nedtunet
dødsmetal med dobbelt-vokal. Koncerten er en del af Temaet: Mørk er
november.genbib.dk



Seminar om Facilitetsstrategi
Onsdag den 21. november kl. 16.00-20.00 afholdes seminar om facilitetsstrategi på
Gentofte Rådhus. Her inviteres interessenter på området til at komme med inputs til
målsætninger og indsatser på facilitetsområdet.
Gentofte Kommune har løbende bygget og udviklet idrætsfaciliteter til en bred vifte af
formål og brugergrupper. En facilitetsstrategi skal fremover sætte retning for arbejdet med
at skabe gode rammer, der inviterer til bevægelse og fællesskab. Den skal sikre, at
faciliteterne i Gentofte Kommune udnyttes bedst muligt samt at de udvikles med
udgangspunkt i borgernes interesser og de tendenser, der opleves inden for idræt og
bevægelse.



Jul på Rådhuset
Juletræ, julekoncert, juleværksted og mad fra det meste af verden. Mød julemanden og få
julen sat godt i gang, når Gentofte Kommune, Gentofte Musikskole, Integrationsrådet og
Lions Club Gentofte inviterer til traditionsrig julehygge.
Den 2. december kl. 14-17. Gentofte Rådhus.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At orienteringer tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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Årshjul for festivaler

Kultur & Festdage - juni
kulturogfestdage.dk
Kultur & Festdage er en fire dages festival i juni, hvor nøgleordene er
bredde og fællesskab. Festivalen har været afholdt igennem 25 år.
Sigtet med festivalen er at understøtte Gentoftes kulturelle
mangfoldighed med mangeartede kulturoplevelser. Gentofte
Kommune har tovhold på festivalens programlægning, koordinering
og markedsføring. Kultur & Festdagene har sit eget budget og
modtager ikke støtte fra Kulturpuljen.
Kultur & Festdage er en open source-festival: Alle borgere,
foreninger, organisationer, kirker, institutioner og andre aktørtyper
kan byde ind med aktiviteter. Mange typer af arrangementer og tiltag
optages i programmet, dog er det kun kulturel aktivitet, der støttes
med midler.
Set fra tovholderrollen savner arrangørkredsen i nogen grad
udvikling. De seneste år er der arbejdet målrettet på at udvikle
arrangørkredsen, og dette arbejde fortsætter – nu også i forlængelse
af kulturpolitikkens værdi om virkelyst.
Oprettet af: Sofie Regitze Kattrup
Afdeling: Strategisk Udvikling og Support 1
Dato: 2. november 2018
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Kulturaktiviteterne i handelsstrøg lørdag formiddag har de seneste
mange år været en fast del af programmet, men de fungerer ikke
optimalt for hverken arrangørerne eller de handlende. Det er oplagt
at understøtte det kulturelle indhold i de begivenheder,
gadeforeningerne selv arrangerer og føler ejerskab til, på andre
tidspunkter af året i stedet for at ’skubbe’ dem til at lægge aktiviteter
under Kultur & Festdage for dermed også at understøtte den nye
strategi for detailhandel.
For de mange forskellige arrangørgrupper ligger planlægning af Kultur
& Festdage og GentofteNatten for tæt på hinanden – kun
sommerferien ligger imellem. Dermed skygger de to events delvist for
hinanden og svækker det lokale engagement fra arrangørerne.
Perspektiver
Kultur & festdagene bidrager i høj grad til at understøtte og styrke
lokale fællesskaber og give borgerne mulighed for at møde kultur i
byrummet. En af Kultur & Festdagenes primære styrker er deres
mangfoldighed og tilgængelighed: de når bredt ud, bidrager til
virkelyst, fælles oplevelser og sammenhængskraft, idet alle – både
borgere, foreninger, organisationer m.v. – kan byde ind med
aktiviteter.
Mulige justeringer af Kultur & Festdagene:
 At nedjustere Kultur & Festdage for at finde midler til at
understøtte Kulturpolitikken udenfor festival-rammen.
 At overføre de øremærkede midler til gadeforeningerne
(200.000 kr. i alt) til Kulturpuljen og i stedet støtte kulturelle
aktiviteter omkring gadeforeningerne på andre tidspunkter af
året med afsæt i Kulturpuljens kriterier.
Besøgstal og udgifter
Kultur & Festdages besøgstal har de seneste år svinget mellem
omkring 20.000 og 30.000 – i meget grove tal. Intervallet rummer, at
der nogle år har været Kongelig Sommerballet som en del af
programmet. Det arrangement tiltrækker mange tusind borgere.
Vejret præger også altid besøgstallet.
Besøgstal
2016

2017

30.000

24.000

2018
17.000

Udgifter
2016

2017

2018

.
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470.000,00

470.000,00

470.000,00

Hertil skal noteres, at Kultur & Festdage modtager en del
sponsorstøtte: 2016: 110.400 kr.; 2017: 114.893 kr.; 2018: 110.400 kr.
(nettotal). Det skal tages med i betragtning, at en nedjustering af
Kultur & Festdagene kan have indvirkning på såvel arrangørkreds,
aktivitetsniveau samt publikumstal og dermed påvirke muligheden for
at rejse sponsorater.

Gentofte Musikfestival – juni
Musikfestival for unge bands mellem 10 og 20 år, afholdes på
Kulturskolerne og giver bands i hele kommunen uanset alder og
niveau mulighed for at optræde. Når det er muligt, planlægges
festivalen i forbindelse med Kultur & Festdagene. Der har været en fin
sammenhæng de senere år, men i 2019 hænger det ikke sammen, og
derfor planlægges afholdelsen lørdag den 25. maj.
Musikfestivalen arrangeres i et samarbejde mellem Gentofte
Musikskole, Ung Fritid og Fritidscentrene. Ved de seneste festivaler
har Netværkshuset og iGenbrug været samarbejdspartnere. Ved
sidste festival deltog også Frivilligcenteret.
Der arbejdes for i så høj grad som muligt at inddrage unge både i
udvikling, planlægning og afvikling. Erfaringen viser, at der er behov
for, at voksne sætter en ramme, som de unge kan fylde ud. Det lykkes
fint at inddrage de unge bands med opgaver på dagen, hvor det er en
større udfordring at få unge med i udviklings- og
planlægningsarbejdet.
Perspektiver
Festivalen støtter og styrker lokale fællesskaber og relationer med en
grundlæggende solid struktur, som er bygget op gennem flere års
samarbejder.
Med sit fokus på at give børn og unge i aldersgruppen 10 og 20 år
mulighed for at optræde skaber festivalen også en ramme for børn og
unges møde med kunsten, både som deltagere og tilhørere.
Festivalen understøtter herunder interessefællesskaber blandt de
børn og unge, der deltager, og der arbejdes med at udvikle børns og
unges virkelyst ved at involvere dem i særligt afviklingen af festivalen.
Deltagerantallet ligger nogenlunde konstant på 33 – 40 deltagende
bands og ca. 4-500 publikummer. Festivalen udvikles løbende. Ved
sidste festival blev eksempelvis den ene indendørs scene erstattet af
Oprettet af: Sofie Regitze Kattrup
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en udendørs overdækket scene i gården, hvilket var med til at åbne
festivalen op både i forhold til rum og publikum, og var med til at
åbne nye muligheder for programlægningen.
Festivalen har 10 års jubilæum i 2020.
På denne baggrund kan det konkluderes, at festivalen er en
fasttømret og velfungerende tradition, men man kan dog overveje,
om festivalen i stedet skal være en del af Musikskolens drift.
Besøgstal og udgifter
Besøgstal
2016
Ca. 500 (+ 150
deltagende unge)

2017
Ca. 500 (+ 150
deltagende unge)

Bevilling fra Kulturpuljen
2016
2017
26.500
30.000

2018
Ca. 500 (+ 150
deltagende unge)

2018
30.000

Sommerjazz – juli
Festivalen præsenterer et samlet jazz-program på etablerede og mere
interimistiske scener i Gentofte. Koncertarrangørerne får dækket op
til 50% af deres udgifter, fraregnet eventuelle entréindtægter, til det
kulturelle indhold.
I 2018 havde Sommerjazz følgende arrangører: Bellevue teatret,
Bernstorff Slot, Charlottenlund Travbane, Garderhøjfortet, Gentofte
Hovedbibliotek, Sølyst og Waterfront.
Enkelte arrangører har udfordringer med at tiltrække det forventede
antal besøgende og dermed opnå de budgetterede billetindtægter.
Sølyst ønsker ikke at deltage fremover (pga. svigtende billetsalg de
seneste år), og det betyder, at en af de største bidragsydere til
programmet falder bort. Arrangementet ligger i sommerferien,
hvilket gør det svært at tiltrække publikum. Samtidig er der hård
konkurrence om både publikum og artister fra Copenhagen Jazz
Festival, som ligger samtidigt.
Perspektiver
Generelt er der interesse for koncerter blandt borgerne, hvorfor jazzfestivalens indhold fremover eventuelt kunne tænkes i en mere fri
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ramme, både hvad angår genre og afvikling. På denne baggrund
anbefales det at gentænke jazz-festivalen som koncept:





Sommerjazz som festivalkoncept må genovervejes under
hensyntagen til, at Kulturpuljen fortsat kan støtte
musikarrangementer. Herunder kan det overvejes at lægge
større vægt på at lade Kulturpuljen løbende støtte koncerter
hen over året.
Alternativt kan det overvejes at lægge festivalen udenfor
sommerferieperioden,
eller at udvide Kultur & Festdagene med et særligt jazz/musikspor.

Besøgstal og udgifter
Besøgstal
2016
2.644

2017
4.168

2018
3.818

.
Bevilling fra Kulturpuljen
2016
2017
150.095
170.600

2018
158.230

Danmarks Internationale Gadeteaterfestival –
august
http://www.gadeteaterfestival.dk/
Danmarks Internationale Gadeteaterfestival præsenterer gadeteater i
en ramme, der skal bevare og udvikle gadelivet og give borgerne
mulighed for at komme tæt på kunsten samt møde nye ansigter i
byrummet ifm. teater, som er gratis for alle. Festivalen er en færdig
pakke, som årligt bliver tilbudt kommunen, og som så tilpasses lokalt.
Festivalen er gennemført i Gentofte i 2013, 2017 og 2018.
Festivalen tilrettelægges som et samarbejde imellem
festivalorganisationen (DIG) og Kultur & Oplevelser. I 2018 var også
handelsstandsforeningerne på Jægersborg Allé, Gentoftegade og
Vangede samt DUI Leg og Virke med som samarbejdspartnere.
Perspektiver
Gadeteaterfestivalen har potentiale til at understøtte kulturpolitikken
Sammen om Kulturen på en lang række punkter – bl.a. kultur som
noget, der samler os, kultur i byrum og parker, og kultur, der
Oprettet af: Sofie Regitze Kattrup
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udfordrer og gør os nysgerrige. Hvis Gentofte Kommune beslutter
fremover at satse på gadeteaterfestivalen, anbefales det:


At fortsætte samarbejdet om festivalen med
handelsstandsforeningerne, som har givet positiv respons.
Handelsstandsforeningerne vil gerne hjælpe med PR men vil
helst ikke involveres i arbejdet med at finde frivillige til
festivalen.

Besøgstal og udgifter
Besøgstal
2017
1.970
Bevilling fra Kulturpuljen
2017
150.000

2018
4.693

2018
150.000

Gentænk-festival – august
Se film om Gentænk
Unge sætter menneskets relation til teknologien på dagsordenen
blandt unge i Gentofte. Gentænk blev gennemført for første gang i
2018 og bestod af 14 timers talks, debatter og workshops fordelt på
seks scener i Ordruphallen – produceret og afviklet af unge. Gentænk
er en afløser for den tidligere Street-festival og blev til på baggrund af
de unges eget ønske om en vidensfestival i stedet for streetfestivalen.
Gentænk-festivalen er finansieret i et samarbejde mellem
Aurehøj Gymnasium, Gammel Hellerup Gymnasium, Ordrup
Gymnasium, Øregård Gymnasium, Gentofte HF, Gentofte
Studenterkursus og Gentofte Kommune (Ungepuljen).
Et stort antal publikum gør projektet sårbart hvad angår venues,
logistik, forplejning og sætter meget store krav til keynotes i forhold
til at holde ro og koncentration hos publikum. Herudover er der
problemet med at finde et neutralt sted at afholde Gentænk 2019, da
mange opfattede arrangementet som et Ordrup Gymnasium-projekt.
Gentænk skal baseres på en løbende udvikling af både indhold,
samarbejde og ungeinvolvering. Potentielt kan Gentænk indtænkes i
udviklingen af samarbejdet med Gentoftes ungdomsuddannelser
generelt.
Oprettet af: Sofie Regitze Kattrup
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Besøgstal og udgifter
Besøgstal
2018
1.2001
Bevilling fra Ungepuljen/EN UNG POLITIK (regnskab ikke
afsluttet)
2018
50.000

Golden Days Festival – september
Program for Golden Days 2018 i Gentofte
Golden Days er en fælles festival for hele Hovedstadsområdet, der
årligt rammesættes i et tema, der udgår fra Golden Days
sekretariatet. Formålet er at skærpe interessen for både historie og
samtid – med engagerende og sanselig historieformidling som
udgangspunkt.
I Gentofte koordinerer Lokalhistorisk Arkiv lokale arrangementer.
Yderligere koordinering og markedsføring sker i regi af et 4K
samarbejde (mellem Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og
Rudersdal) med fælles program og i samarbejde med Golden Days
sekretariatet i København.
Det er Gentoftes kulturinstitutioner, historiske steder (fx Bernstorff
Slot) og lokalhistorisk orienterede foreninger, der bidrager til
programmet.
Perspektiver
I den fælles formidling i 4K-regi kunne man forvente, at publikum
krydser kommmunegrænser. Det viser sig dog ikke at være tilfældet –
men den fælles indsats sparer ressourcer og gavner den lokale
ideudvikling.
Det årlige tema er bestemmende for festivalens succes. Nogle temaer
er stærkere end andre.
Festivalen understøtter lokale fællesskaber og den lokalhistoriske
interesse i Gentofte, ligesom mange af arrangementerne har et

1

Sidsteårselever fra Gentoftes seks ungdomsuddannelser.
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stærkt dannende element og skaber mulighed for indblik i og
refleksion gennem stærk historieformidling.
Besøgstal og udgifter
Besøgstal
2016
1.409

2017
836

2018
813

.
Bevilling fra Kulturpuljen
2016
2017
42.450
47.875

2018
39.664

GentofteNatten – september
gentoftenatten.dk
Essensen af GentofteNatten er kulturoplevelser, som er ud over det
sædvanlige. GentofteNatten giver kulturinstitutionerne mulighed for
at præsentere sig selv på en ny måde. Gentofte Kommune er
tovholder og koordinator.
GentofteNattens arrangørkreds er hovedsageligt – men ikke
eksklusivt – kulturelle aktører i Gentofte. Fortrinsvis
kulturinstitutioner og kirker, dog er der også en tendens til, at mange
andre aktørtyper – erhvervsdrivende, fritidstilbud, idrætsfaciliteter,
og andre kommunale forvaltningsområder lægger arrangementer
under GentofteNatten for derigennem at løfte egne strategiske
indsatser og synliggøre dem for borgerne.
Perspektiver
GentofteNatten og Kultur & Festdagene ligner i for høj grad hinanden
og ligger for tæt på hinanden set ud fra hvilke arrangører, der skaber
arrangementer.
Det har vist sig vanskeligt at engagere kulturinstitutioner i at afprøve
nye formater, da det er tidskrævende at skabe særaktiviteter, der kun
står en enkelt aften. Besøgstallet har vist en faldende tendens – mens
tendensen modsat har været stigende i forhold til antallet af
programpunkter. Dvs. der er mange programpunkter til færre
publikummer.


Oprettet af: Sofie Regitze Kattrup
Afdeling: Strategisk Udvikling og Support 1
Dato: 2. november 2018

Ét scenarie er at nedlægge GentofteNatten og i stedet lade
kulturinstitutionerne søge om støtte til fx gratis entré og
særarrangementer på andre tidspunkter af året.
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Ét andet scenarie er at skærpe GentofteNatten på det rent
kulturelle indhold og skabe færre, større begivenheder, der
samler publikum i stedet for det nuværende, hvor publikum
spredes på mange aktiviteter.

Besøgstal og udgifter
Besøgstallet for GentofteNatten er vejrfølsomt. Dårligt vejr giver
ringere fremmøde.
Besøgstal
2016

2017

5500

7400

2018
6000

.
Bevilling fra Kulturpuljen
2016
2017
350.000
350.000

Oprettet af: Sofie Regitze Kattrup
Afdeling: Strategisk Udvikling og Support 1
Dato: 2. november 2018

2018
350.000
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Dette dokument blev genereret af

Aftale
om drift af
Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter

UU-Nord
i
Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner

Indledning
Kommunalbestyrelserne i Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Søllerød og
Værløse kommuner indgik med virkning fra den 1. august 2004 aftale om etablering
af et fælles kommunalt Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter med henblik på
vejledning om valg af uddannelse og erhverv i henhold til kapitel 1 og 2 i lov nr. 298
af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. lovens § 8, stk.
1 og § 60 i lov om kommunernes styrelse.
Ændring
Som et resultat af kommunalreformen pr. 2007 er den tidligere Søllerød Kommune og
tidligere Værløse Kommune udtrådt af samarbejdet, hvorfor nærværende aftale er
revideret og tilpasset denne ændring.

Formål og navn
§1
Fællesskabets navn er ”Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter, UU-Nord, for
Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner”.
Stk. 2
§ 60 fællesskabet UU-Nord hæfter for de forpligtelser UU-Nord påtager sig overfor
kunder, leverandører og personale. Medlemskommunerne i UU-Nord hæfter direkte og
solidarisk for alle de forpligtelser, som § 60 fællesskabet UU-Nord pådrager sig.
Stk. 3
UU-Nord er beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune og har hjemsted der.
Fællesskabets adresse er Rustenborgvej 3, 2800 Kgs. Lyngby.
§2
Kommunalbestyrelserne i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner
overfører til UU-Nord de opgaver, der påhviler kommunalbestyrelsen i henhold til lov
nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, til
bestyrelsen for UU-Nord, jf. lovens § 8, stk. 1 og § 60 i lov om kommunernes
styrelse.
Formålet med driften af UU-Nord er:







At drive en enhed, der på et højt fagligt niveau kan vejlede om valg af
uddannelse og erhverv.
At drive en enhed, som især fokuserer på, at unge med særlige behov for
vejledning modtager vejledning om uddannelse og erhverv.
At drive en enhed, hvor vejledningen er sektoruafhængig.
At drive en enhed, der etablerer nye former for vejledning.
At drive en enhed, der er effektiv og fleksibel.
At den personlige betjening af borgerne fortsat kan ske i de deltagende
kommuner på tilfredsstillende måde.

2

Ledelsen og dens virksomhed
§3
UU-Nord tildeles hvert år, ved de deltagende kommuners budgetbehandling et
budget, som samlet set er en rammebevilling. Inden for den tildelte ramme skal alle
UU-Nords udgifter afholdes efter bestyrelsens nærmere retningslinjer.
Stk. 2
UU-Nord er en selvstændig forvaltningsvirksomhed, hvis overordnede ledelse
varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af én forvaltningschef fra hver af de
deltagende kommuner. Hver kommune udpeger desuden en suppleant for
forvaltningschefen.
Stk. 3
Bestyrelsen har det overordnede ansvar. Bestyrelsen godkender budget, målsætning,
rammer og retningslinier.
Stk. 4
Bestyrelsen modtager ikke honorar.
Stk. 5
Lederen af UU-Nord, jf. § 6, kan deltage som observatør i bestyrelsen med taleret,
men uden stemmeret. Lederen er sekretær for bestyrelsen.
Stk. 6
Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. Valget gælder for en
kommunalbestyrelsesperiode.
Stk. 7
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er fuldtallig.
Stk. 2
Beslutninger træffes ved stemmeflertal.
§5
Bestyrelsen holder møder efter formandens bestemmelse, eller når et medlem ønsker
det. Der afholdes minimum et møde pr. kvartal.
Stk. 2
Formanden indkalder til møderne med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal så vidt
muligt ske med 2 ugers varsel. Ethvert medlem af bestyrelsen har ret til efter
forudgående meddelelse til formanden at få en sag på dagsordenen. Meddelelse
herom indeholdende beskrivelse af sagens indhold skal fremsendes til formanden
senest 3 uger før afholdelse af møde.
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Stk. 3
Der afholdes møde i april mellem UU-Nords bestyrelse og de deltagende kommuners
borgmestre eller en af borgmestrene udpeget udvalgsformand. På disse møder drøftes
UU-Nords arbejde i det afsluttede år. De konkrete resultater opnået i forhold til de
opstillede mål og indsatsområder forelægges. På møderne drøftes UU-Nords
overordnede målsætning, politik, økonomi og strategi m.v. set i lyset af de nationale
mål for vejledning, samt specielle fokuspunkter det følgende år.
Beretning for UU-Nords arbejde tilstilles en gang årligt kommunalbestyrelserne.
Lederen i UU-Nord
§6
Lederen af UU-Nord ansættes og afskediges af bestyrelsen.
Stk. 2
Løn- og øvrige ansættelsesforhold for lederen skal godkendes af Lønningsnævnet, jf.
§ 67 stk. 1 i Lov om kommuners styrelse.
Stk. 3
Lederen forestår den øverste daglige ledelse af UU-Nord inden for rammerne af de af
bestyrelsen vedtagne budgetter, planer, retningslinier og målsætninger.
Stk. 4
Lederen er forpligtet til at holde bestyrelsen underrettet om alle sager af betydning for
UU-Nord, herunder forelægge kvartalsvise økonomi- og aktivitetsrapporter, stille
forslag til ændringer i aktiviteter/budgetter/mål m.v. som er nødvendige for, at de
vedtagne rammer kan overholdes. Lederen forelægger hvert år senest 1. april
revideret regnskab for det foregående år med bemærkninger og senest 1. august
forslag til budget for det kommende år for bestyrelsen til godkendelse.
Stk. 5
Lederen ansætter og afskediger personalet ved UU-Nord. Personale, som er
tjenestemandsansatte, afskediges dog af bestyrelsen. Lederen af UU-Nord forhandler
og indgår konkrete aftaler om løn- og ansættelsesforhold efter retningslinier fastsat af
bestyrelsen.
Medarbejdere i UU-Nord
§7
Medarbejdere, som UU-Nord beskæftiger, ansættes af UU-Nord. Medarbejderne
ansættes i henhold til gældende overenskomster.
Stk. 2
Løn- og øvrige ansættelsesforhold for medarbejderne skal godkendes af
Lønningsnævnet, jf. § 67 stk. 1 i Lov om kommuners styrelse.
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Stk. 3
Ved ændring af UU-Nords opgaver og/eller ved ændring i antallet af de deltagende
kommuner jf. §§ 13 og 14, vil personaleressourcerne blive tilpasset.
Stk. 4
Samarbejdsforholdene og sikkerhedsarbejdet i UU-Nord fastsættes i særlig MEDaftale, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.
Stk. 5
Medarbejderne har ret til at vælge tillidsrepræsentant efter gældende regler.
Opgaver og kompetencer
§8
Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner overfører samtlige de opgaver, der
påhviler kommunalbestyrelserne som vejledningsmyndighed i henhold til lov nr. 298
af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv ændret ved lov nr.
523 af 24. juni 2005 § 20, lov nr. 314 af 19. april 2006, lov nr. 559 af 6. juni 2007 §
1 samt lovbekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2007, til bestyrelsen for UU-Nord.
Kommunalbestyrelserne kan i øvrigt i henhold til anden lovgivning overdrage opgaver
vedr. vejledning om valg af uddannelse og erhverv til bestyrelsen for UU-Nord. Aftaler
om yderligere kompetenceoverførsel skal godkendes af tilsynsmyndigheden samt
optages som bilag til indeværende aftale om drift af UU-Nord.
Stk. 2
De deltagende kommuner indgår aftale om niveauet for den vejledning omfattet af lov
nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som alle
de deltagende kommuner er forpligtet til at lade UU-Nord udføre (basisydelsen).
Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen varetages ensartet over for
modtagere af vejledning i de deltagende kommuner.
Stk. 3
Den enkelte deltagende kommune kan lade UU-Nord udføre opgaver omfattet af lov
nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, der ligger
over det niveau, som er aftalt i medfør af stk. 2 (tilkøb).
Stk. 4
Aftaler i henhold til stk. 3 fastlægges ved indgåelse af en kontrakt mellem UU-Nords
bestyrelse og aftalepartneren. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til på bestyrelsens
vegne, at indgå kontrakter med en samlet bruttoværdi som fastsættes af bestyrelsen.
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Driftsudgifter
§9
De deltagende kommuner betaler en andel af UU-Nords fælles driftsudgifter i forhold
til det gennemsnitlige antal af 7 til 16-årige, baseret på de seneste 3 år i de enkelte
kommuner opgjort efter tal fra Danmarks Statistik, statistikbanken.
De fælles driftsudgifter dækker basisydelsen, ledelse, administration, husleje m.v.
Stk. 2
Tilkøb, jf. § 8, stk. 3, betales af den enkelte deltagende kommune efter nærmere
beregning.
Stk. 3
Betalingsterminer for driftstilskud, jf. stk. 1 og 2, fastsættes til kvartalsvis forud,
henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.
Budget, regnskab og revision
§ 10
Lederen udarbejder hvert år inden udgangen af 2. kvartal budget for det kommende
kalenderår indenfor den ved § 3 stk.1 fastlagte ramme og budgetoverslag for en
flerårig periode i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov.
Budget og budgetoverslag godkendes af bestyrelsen.
§ 11
Lederen udarbejder inden udgangen af 1. kvartal årsregnskab for UU-Nord.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med reglerne i den
kommunale styrelseslov. Regnskabet med revisionsbemærkninger forelægges
bestyrelsen til godkendelse, jf. § 6, stk. 3.
Stk. 2
Regnskabet med revisionsbemærkninger og de afgørelser, der er truffet i forbindelse
hermed, sendes til de deltagende kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen,
Hovedstaden.
Regnskabet med revisionsbemærkninger fremlægges tilgængeligt for offentligheden
på UU-Nords hjemmeside.
§ 12
Bestyrelsen for UU-Nord udpeger en revisor, som skal godkendes af
Statsforvaltningen, Hovedstaden. Revisorvalg finder sted efter valg til
kommunalbestyrelsen.
Stk. 2
Afskedigelse af revisoren kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.
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Udtræden af § 60 fællesskabet UU-Nord
§ 13
Udtræden af UU-Nord kan ske til en 1. januar med mindst 12 måneders varsel, jf. dog
§ 17, stk. 5.
Varsel om udtrædelse skal samtidigt skriftligt meddeles kommunalbestyrelserne i de
øvrige deltagende kommuner.
Stk. 2
På udtrædelsestidspunktet forpligter den udtrædende kommune sig til:
A.
at betale forholdsmæssig andel af eventuelle skyldige kreditorer i henhold til
årsopgørelse.
B.
at betale forholdsmæssig andel af anlægsudgifter vedrørende IT, inventar og lignende
der er godkendt tidligere end 1-årsdagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå
fællesskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes
forholdsmæssige andel af anlægsudgifternes bogførte værdi på opsigelsestidspunktets
og frem til anlægsudgifterne er fuldt afskrevet.
Stk. 3
Den del af de afskrivningsberettigede aktiver der overflyttes fysisk til den udtrædende
kommune modregnes i den forholdsmæssige betaling jf. § 13 stk. 2 B.
Stk. 4
Den udtrædende kommune har pligt til at overtage det antal medarbejdere, der i UUNord på opsigelsestidspunktet arbejder med vejledningsopgaver i den udtrædende
kommunes geografiske område. Overtagelsen skal følge principperne i Lov om
virksomhedsoverdragelse.
Antal medarbejdere, der skal overføres til en udtrædende kommune udregnes på
baggrund af den udtrædende kommunes årlige økonomiske bidrag til UU-Nord
fratrukket det forholdsmæssige bidrag til UU-Nords fællesomkostninger. Restbeløbet
divideres herefter med den gennemsnitlige årsløn for en vejleder i UU-Nord og
afrundes til hele årsværk.
Stk. 5
Ved meddelelse om udtrædelse udarbejder UU-Nords revisor et afslutningsregnskab til
brug for selskabsdelingen samt en åbningsbalance til brug for den fortsatte drift af
UU-Nord. Omkostningerne til dette betales af den udtrædende kommune.
Stk. 6
Den udtrædende kommune har krav på en forholdsmæssig andel af den opsparede
formue, gældende fra kommunens indtrædelsestidspunkt i fællesskabet, dog
fratrukket omkostninger jf. § 13 stk. 2 og stk. 4.
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Indtræden i § 60 fællesskabet UU-Nord
§ 14
Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner kan beslutte at optage andre
kommuner i UU-Nord. Beslutning om optagelse af andre kommuner kræver enighed
blandt kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og forudsætter indgåelse af
en ny aftale, jf. § 18.
Stk. 2
En indtrædende kommune i fællesskabet skal særskilt ved indtrædelsesdatoen
indbetale relevante etableringsomkostninger efter nærmere aftale.
Opløsning af § 60 selskabet UU-Nord
§ 15
Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner kan, dersom alle deltagere er
enige herom, beslutte at opløse UU-Nord. I tillæg til en sådan beslutning indgås særlig
afviklingsaftale jf. § 19.
Stk. 3
Alle udgifter i forbindelse med ophævelse af UU-Nord fordeles efter samme
fordelingsnøgle som nævnt i § 9, stk. 1.
Stk. 4
Eventuel formue i UU-Nord vil ved ophævelse blive fordelt efter samme
fordelingsnøgle som nævnt i § 9, stk. 1.
Ændring af aftalen
§ 16
Enhver af de deltagende kommuner samt bestyrelsesmedlemmer kan stille forslag til
ændring af aftalen. Såfremt forslaget vedtages af bestyrelsen, skal forslaget
godkendes af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. I forbindelse med
godkendelsen skal ikrafttrædelsestidspunktet også godkendes.
Stk. 2
Ændringer skal, forinden de kan træde i kraft, godkendes af tilsynsmyndigheden, jf.
lov om kommunernes styrelse § 60, stk. 1.
Tvister
§ 17
Tvister vedrørende fortolkningen af aftalen kan for så videt angår kommunalretlige
forhold indbringes for tilsynsmyndigheden.
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Stk. 2
Tvister vedrørende nærværende aftale, skal som udgangspunkt løses ved forhandling
mellem partnerne. I mangel af enighed skal tvisten, såfremt spørgsmålet ikke kan
henføres under stk. 1, afgøres endeligt ved voldgift.
Stk. 3
Hver part udpeger en voldgiftsmand, og voldgiftsmændene udpeger i forening en
opmand. I tilfælde af uenighed om udpegning af en opmand, udpeges denne af
præsidenten for Østre Landsret. Gensidig meddelelse om valg af voldgiftsmænd skal
ske senest en måned efter at begæring om voldgift er fremsat.
Stk. 4
Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fastsættelse og
fordeling af de omkostninger, der er forbundet med voldgiftssagen. I øvrigt henvises
til lov om voldgift.
Stk. 5
Såfremt en voldgiftskendelse er gået en af de deltagende kommuner imod, kan
kommunen udtræde med 6 måneders varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1.
oktober og i øvrigt efter vilkår, som fastsat i § 13, stk. 2 - 4.
Godkendelse og øvrige bestemmelser
§ 18
Nærværende aftale er godkendt af tilsynsmyndigheden, jf. lov om kommunernes
styrelse § 60 stk. 1.
Stk. 2
Ændringer i aftalen skal godkendes af de deltagende kommunalbestyrelser og af
tilsynsmyndigheden.
§ 19
Tilsynsmyndigheden skal godkende vilkårene for ophævelse af fællesskabet UU-Nord
og tilsynsmyndigheden kan fastsætte vilkårene for ophævelsen i tilfælde af uenighed
mellem de deltagende kommuner, jf. lov om kommunernes styrelse § 60, stk. 3.
Stk. 2
Tilsynsmyndigheden kan efter anmodning fra en deltagende kommune ophæve
samarbejdet, når tilsynsmyndigheden finder rimelig grund dertil, jf. lov om
kommunernes styrelse § 60, stk. 2.
§ 20
Beslutninger om optagelse af lån, påtagelse af garantiforpligtelse, køb af fast ejendom
m.v. skal ske i overensstemmelse med de regler, som Velfærdsministeren har fastsat
herom i medfør af den kommunale styrelseslov.

9

§ 21
Aftalen træder i kraft den 1. august 2007, samtidig er ”Aftale om etablering” fra 2004
ophævet.
Godkendt af de deltagende kommuner.

Dato
For Gentofte kommune
Borgmester
Hans Toft

Direktør for skole og fritid
Frank E. Andersen

Dato
For Gladsaxe kommune
Borgmester
Karin Søjberg Holst

Børne- og kulturdirektør
Klaus Nørskov

Dato
For Herlev kommune
Borgmester
Kjeld Hansen

Børne- og kulturdirektør
Flemming Olsen

Dato
For Lyngby-Taarbæk kommune
Borgmester
Rolf Aagaard-Svendsen

Vicedirektør
René Rasmussen
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Bilag 1. Omlægning af Aktivitetshuset
Resume
Aktivitetshuset, som værested for kriminalitetstruede unge, har eksisteret siden 2015 og udsprang af et
akut behov for at tilbyde en særlig målgruppe af udsatte unge et alternativ, til en gadeorienteret og
kriminalitetstruet livsstil. I dag er formålet med Aktivitetshuset indfriet.
Kommunalbestyrelsen har med budget 2019/2020 valgt at prioritere det kriminalitetsforbyggende arbejde
blandt andet ved at styrke SSP-indsatsen. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid anbefaler, at aktiviteter for
kriminalitetstruede unge fremadrettet bliver en integreret del af den sammenhængende ungeindsats med
fokus på uddannelse, trivsel og misbrug samt brobygning til og inklusion i aktiviteter og fællesskaber for alle
unge. Dermed vil aktiviteterne fra 2019 være en del af den kommunale indsats, hvor medarbejdere
gennem tværfagligt samarbejde kan sikre sammenhæng og gode overgange i den samlede ungeindsats,
hvor alle unge med behov støttes i at deltage.
I forhold til den aktuelle brugergruppe lægges der op til en omlægning af Aktivitetshuset med henblik på at
styrke de unges medbestemmelse og aktive deltagelse samt inklusion blandt andet ved at bygge bro til
foreningslivet og øvrige tilbud om aktiviteter og fællesskaber for unge. Modellen for omlægningen af
aktivitetshuset bygger på, at indsatsen opdeles i forhold til målgruppens alder og behov.

Baggrund
Aktivitetshuset, som er et værested for kriminalitetstruede unge, har siden 2015 været bevilliget for to år af
gangen. Senest har Aktivitetshuset været finansieret af den tidsbegrænsede toårige bevilling Unge på
kanten som en del af budgetaftalen for 2017 og 2018.
I perioden 2015 – 2016 drev den svenske NGO, Fryshuset, stedet og aktuelt driver den lokale NGO United
United Aktivitetshuset. I budgetaftalen for 2019- 2020 indgår Aktivitetshuset ikke.
Gentofte kommunes SSP samarbejde på ungeområdet havde i en længere periode op til 2013 haft
kendskab til og en række aktiviteter med en mindre gruppe af udsatte unge på 18-25 år, der:







Havde akut behov for et alternativ, til en gadeorienteret og kriminalitetstruet livsstil, da der
manglede det rette tilbud til gruppen.
Havde været involveret i alvorlig og personfarlig kriminalitet, samt været i tæt kontakt med
diverse bandegrupperinger og radikaliserede miljøer.
Ikke alle havde haft kontakt til Gentofte Kommune, hvilket kaldte på overvejelser om, hvilke
sociale indsatser der bedst imødekom målgruppens behov for støtte og ændring af livsstil.
Var meget synlige i gadebilledet grundet mangel på job, fritidsinteresser og tilknytning til det
etablerede system. Opholdet i gadebilledet skabte utryghed blandt borgere; bl.a. brugte
målgruppen det lokale biblioteks café i aftentimerne, hvilket medførte uro i lokalområderne.
Deltog i dialogmøder med kommunens direktører og medarbejdere, hvor de gav udtryk for et
behov for et værested, med mulighed for medbestemmelse og indflydelse. Ønsket blev ikke
imødekommet, da flere af de unges kriminelle historik havde været en barriere for et
konstruktivt samarbejde.
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I periferien af denne gruppe var der bekymring for, at der kunne opstå yngre grupper af unge, som kunne
være i risiko for at blive rekrutteret til disse miljøer. Vurderingen var, at denne gruppe unge havde brug for
en styret ramme. En ramme, som kunne danne et fællesskab med tilbud om vejledning, rådgivning,
socialpædagogisk støtte og involvering i fx aktiviteter. Relevante voksne, som kunne støtte de unge i at
ændre livsretning og få indflydelse på eget liv.

Status 2018
De unges livssituation har udviklet sig i en positiv retning siden aktivitetshusets start. Samlet set er 25-35
unge tilknyttet Aktivitetshuset, heraf er 10 – 20 unge regelmæssige brugere af tilbuddet. De unge er ikke
synlige i gadebilledet længere og kriminaliteten er faldet. Flertallet er i uddannelse eller beskæftigelse. Den
lokale politiindsats bekræfter, at målgruppen siden etableringen af Aktivitetshuset ikke har været synlige i
gadebilledet, ikke har skabt uro i lokalområdet og sjældent har figureret i politiets døgnrapporter.
Gadeteamets medarbejdere ser kun lejlighedsvis de unge fra aktivitetshuset i gadebilledet. Data fra UUNord indikerer, at flere af de regelmæssige brugere er de mest ressourcestærke med hensyn til uddannelse
og arbejde. Da Aktivitetshusets åbningstid begrænser sig til to åbningsaftener og en del af brugerne har
familie og arbejde, er det vanskeligt at vurdere årsagerne til de unges fravær i gadebilledet. Det antages, at
der er flere forklaringer. SSP vurderer, at de ældre unges familiesituation har en betydning, og at flere i
målgruppen er støttet gennem individuelle forløb som eksempelvis mentor eller særligt tilrettelagte
studieforløb. Det har været vanskeligt at spørge til de unges vurdering af Aktivitetshusets betydning, da de
giver udtryk for, at de ikke ser Aktivitetshuset som en kriminalpræventiv indsats, men som et uformelt
mødested.

Vurdering
Størstedelen af de nuværende brugere af Aktivitetshuset er voksne og er enten under uddannelse eller i
beskæftigelse, hvoraf de fleste er selvstændige erhvervsdrivende. Den yngre del af brugerne har ikke haft
alvorlig kriminalitet inde på livet.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at formålet med Aktivitetshuset er indfriet, og at der i højere
grad skal fokuseres på styrke de unges medbestemmelse og aktive deltagelse samt inklusion blandt andet
ved at bygge bro til foreningslivet og øvrige tilbud om aktiviteter og fællesskaber i borgernes frie tid.

Anbefalinger til omlægning af Aktivitetshuset
Det anbefales, at aktiviteter for kriminalitetstruede unge fremadrettet bliver en integreret del af den
sammenhængende ungeindsats med fokus på uddannelse, beskæftigelse og misbrug samt brobygning til og
inklusion i aktiviteter og fællesskaber blandt andre jævnaldrende. Det betyder, at aktiviteterne fra 2019 vil
være en del af den kommunale indsats, hvor medarbejdere gennem tværfagligt samarbejde kan sikre
sammenhæng og gode overgange i den samlede ungeindsats, hvor alle unge med behov støttes i at
deltage.
Det anbefales, at indsatsen opdeles i forhold til målgruppens alder og behov, således at der primært
fokuseres på den yngre (17-20 år) med henblik på støtte, vejledning og motivation samt fastholdelse i
uddannelse og beskæftigelse. Den ældre del af gruppen støttes i at blive selvorganiserede og tage ansvar
for udviklingen af deres fællesskab:
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Unge i alderen 17-20 år
De unge tilbydes aktiviteter baseret på aktiv deltagelse og med afsæt i de unges egne interesser og
initiativer. Målgruppen involveres i planlægning og afvikling af aktiviteter for og med andre unge
for at styrke målgruppens kompetencer i at indgå i bredere og mere åbne fællesskaber, f.eks. via
idrætsprojekter og madlavning. Disse unge får et bemandet tilbud med aktiviteter to gange
ugentligt. Målet med indsatsen er, at udsluse dem og integrere dem i de tilbud, som allerede
eksisterer for unge i kommunen.
Indsatsen vil i det omfang det eventuelt bliver nødvendigt blive suppleres med individuelle
indsatser på tværs af Gentofte Kommune, se særskilt afsnit om sikkerhedsnet nedenfor.



Unge i alderen 21+
De unge støttes i at starte en forening som ramme for ugentlige fællesskabskabende aktiviteter
baseret de unges egne initiativer og aktive deltagelse og med afsæt i et konkret mødested med
relevante faciliteter.
For at imødekomme de ældre unges udtalte ønske om at være rollemodeller for andre unge, skal
det sammen med de unge undersøges, hvordan ambitionen om at støtte yngre unge i en peer to
peer model kan realiseres. Erfaringer fra andre kommuner viser, at ældre afklarede unge, kan gøre
en afgørende forskel for kriminalitetstruede eller udsatte unge.
Dette er i tråd med den ”udslusningsstrategi” der blev udarbejdet i samarbejde med Gentofte
United i januar 2017 Det er vurderingen, at denne omlægning af aktiviteterne i en overgang fordrer
fast kommunal opbakning efterfulgt af løbende opfølgning og tilbud om opbakning efter behov.

Aktiviteterne tager fortsat udgangspunkt i lokalerne på Gersonsvej, hvor der blandt andet er gode
idrætsfaciliteter. Ved at dele indsatsen i to er der behov for undersøge muligheden for at supplere med
andre relevante faciliteter. I denne sammenhæng kan Barakken ved Ungdomsskolen sættes i spil. Barakken
indeholder lounge, bordtennis, billard og styrketræningsrum.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid er i dialog med brugerne af Aktivitetshuset med henblik at kvalificere
såvel proces som selve omlægningen.
Omlægningen af Aktivitetshuset skal bidrage til at gøre de unge til ”Styrmand i eget liv” og sikre, at en
marginaliseret gruppe integreres i kommunens almene tilbud. Derved ses en stærk sammenhæng med
pejlemærkerne i En Ung Politik: Hvordan vi kan stå stærkt, være forskellige sammen, få alle i tale, opleve
en fri fremtid, hvor ingen er alene.

Sikkerhedsnet i forhold til udsatte og kriminalitetstruede unge
De nuværende brugere af aktivitetshuset er generelt velfungerende og har dermed ikke brug for særlig
støtte. Som et led i omlægningen af Aktivitetshuset er der imidlertid fokus på at optimere sikkerhedsnettet
omkring de unge i tilfælde af, at deres livssituation ændrer sig eller udfordres:
For de yngre unge (17-20 år) udgøres sikkerhedsnettet af sagsbehandlerne i Børn og Familie og
Jobcenteret, gadeplansmedarbejdere, UU-vejledere, kontaktpersoner på ungdomsuddannelserne, trænere
for dem, der er en del af foreningslivet samt andre relevante aktører. Det vil blive vurderet om den
nuværende indsats er tilstrækkelig for den enkelte unge eller om der behov for at styrke indsatserne
eksempelvis i form af en mentor/kontaktperson.
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For hovedparten af de ældre unge (21+) er sikkerhedsnettet mere bredmasket. Denne gruppe kan få
kommunal støtte og opbakning i forhold til uddannelse, job samt sociale udfordringer og behov.
I praksis vurderes det at en mindre del af ældre unge er i en udsat position. De er kriminalitetstruede, har
ikke gennemført en ungdomsuddannelse, er i misbrug, har psykiske udfordringer, et svagt netværk, en
plettet straffeattest og ingen fritidsinteresser. Den særligt tilrettelagte og koordinerede indsats omkring
disse unge fastholdes og udvikles gennem involvering af Ungecenteret, sagsbehandlere, mentorer, UU
vejledning, misbrugsbehandling og relevante aktører fra civilsamfundet. Som en del af den
sammenhængende ungeindsats fastholdes og udvikles den tværsektoriel koordinering og opfølgning.
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Styringskoncept for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Gentofte kommune

Politikskabelse med udgangspunkt i dokumentation og dialog
Det nye styringskoncept tager højde for, at udvalgene holdes orienteret om væsentlige ændringer eller
opmærksomheder på området med løbende og tidsaktuel dokumentation og afrapportering. Dette gøres løbende
via ledelsesinformation til udvalget.
Derudover gives der på de store borgerrettede områder en sammenfattende vurdering af områdets kvalitet og
resultater. Dette gøres med en fast kadence hvert andet år. Formålet med den sammenfattende vurdering er at
danne et overblik, som kan bruges i forbindelse med, at der fastsættes politiske målsætninger hvert fjerde år, og at
målsætningerne justeres hvert andet år som en del af Gentofte-Plan. De år, hvor der ikke gives en sammenfattende
vurdering, danner Gentofte-Beretning og Gentofte-Plan afsæt for en drøftelse af udviklingen inden for særlige
indsatser.
Der er i den forbindelse tilrettelagt et dokumentations-/afrapporteringsprogram til udvalgene, som skal bidrage til
de tre stående udvalgs arbejde med politikskabelse og kvalitetsudvikling inden for hvert udvalgs ressortområde og i
et helhedsorienterede perspektiv jf. oversigt ”Indhold i rapporter”.

Afrapportering til de politiske udvalg




Kvartalsrapporterne præsenterer data for det foregående kvartal. På hvert kvartalsvise ordinære
udvalgsmøde bliver der forelagt en kvartalsrapport for det enkelte udvalgs ressortområde.
Kvartalsrapporterne har et fast indhold. Når det er relevant, tilføres kvartalsrapporterne anden viden
herunder tilbagemelding på realisering af Opgaveudvalgenes anbefalinger.
Det samlede nyhedsbrev for alle tre udvalg tilgår udvalgene fire gange om året. Nyhedsbrevet indeholder
aktuel viden om forestående aktiviteter, begivenheder og information om eksempelvis projekter,
samarbejder og presse.

Behandlingspunkter, temadrøftelser og meddelelser tilgår desuden udvalgene løbende.

Kvalitetsudvikling med udgangspunkt i dokumentation og dialog
Ambitionen er, at dokumentation og viden danner udgangspunkt for refleksion og nysgerrighed for at komme
tættere på forståelsen af, hvilke indsatser der vil skabe den bedste service og udvikling for den enkelte borger eller
grupper af borgere.
Dialogprocesserne på hvert af niveauerne og mellem niveauerne, som er illustreret i figuren nedenfor, er tilrettelagt
med udgangspunkt i aktuel viden og data.
Figur 1 Løbende ledelsesinformation og dialogniveauer i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

Der er dataunderstøttede administrative styringsdialoger med institutioner og skoler som en fast del af ledelsen af
børneområdet, skoleområdet, Kultur-, Unge- og Fritidsområdet. Viden og data bliver på den måde brugt der, hvor en
vigtig del af kvalitetsudvikling af området foregår – nemlig tættest på borgerne.
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Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget - Indhold i rapporter og temadrøftelser
Afrapportering i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget i Gentofte Kommune - med toårs kadence. Helhedsperspektivet på
tværs af områder og udvalg drøftes forud for budgetaftale hvert andet år på baggrund af fokusområder fra udvalgenes
afrapportering samt forskning om sammenhænge i børn- og unges udvikling. I øvrige år drøftes i forbindelse med
Gentofte-Beretning og Gentofte-Plan status på indsatser

Kvartalsrapporter løbende hvert kvartal
Februar

Maj

August

November

Kultur

* Besøgende på bib.
* Udlån fysisk materiale bib.
* Udlån e-børger, netlydbøger
og filmstriben.
* Opgørelse af det samlede
digitale udlån.
* Opgørelse over puljer.

* Besøgende på bib.
* Udlån fysisk materiale bib.
* Udlån e-børger, netlydbøger
og filmstriben.
* Opgørelse af det samlede
digitale udlån.
* Opgørelse over puljer.

* Besøgende på bib.
* Udlån fysisk materiale bib.
* Udlån e-børger, netlydbøger
og filmstriben.
* Opgørelse af det samlede
digitale udlån.
* Opgørelse over puljer.

* Besøgende på bib
* Udlån fysisk materiale bib.
* Udlån e-børger, netlydbøger
og filmstriben.
* Opgørelse af det samlede
digitale udlån.
* Opgørelse over puljer.

Unge

Kvartalsrapporterne indeholder beskrivelser og status på områderne med afsæt i afholdte og igangværende indsatser samt viden jf. skemaet.

* Musikbunkeren medlemstal.
* Indskrevne i aftenklubberne.
* Opgørelse over puljer – Unge.

* Musikbunkeren medlemstal.
* Indskrevne i aftenklubberne.
* Opgørelse over puljer – Unge.

* Musikbunkeren medlemstal.
* Indskrevne i aftenklubberne.
* Opgørelse over puljer – Unge.

* Musikbunkeren medlemstal.
* Indskrevne i aftenklubberne.
* Opgørelse over puljer – Unge.

Note: I hver kvartalsrapport indgår en økonomisk status.

3

Styringskoncept for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Gentofte kommune

Kvartalsrapporter løbende hvert kvartal fortsat

Fritid

Kvartalsrapporterne indeholder beskrivelser og status på områderne med afsæt i afholdte og igangværende indsatser samt viden jf. skemaet.

Februar

Maj

August

November

* Besøgende i Kildeskovshallen.
* Besøgende i Ishallen.
* Opgørelse over puljer – Fritid.
* Deltagerantal aktivt efterår.

* Besøgende i Kildeskovshallen.
* Besøgende i Ishallen.
* Opgørelse over puljer – Fritid.
* Deltagerantal aktiv vinter.

* Besøgende i Kildeskovshallen.
* Opgørelse over puljer – Fritid.
* Deltagerantal aktiv sommer.
* Medlemstilskud.

* Besøgende i Kildeskovshallen.
* Opgørelse over puljer – Fritid.
* Lokaletilskud.
* Team Danmark elever.

Note: I hver kvartalsrapport indgår en økonomisk status.

Afrapportering hvert andet år til Kultur-, Unge- og fritidsudvalget
Kultur- og bibliotekstilbud
Opfølgning på effekter og resultater af kulturpolitikken Sammen om kulturen:





Fællesskab.
Virkelyst.
Dannelse.
Mangfoldighed.

Afrapporteringen vil bl.a. indeholde faglig kvalitet f.eks.
kompetenceudvikling, organisatorisk kvalitet f.eks.
beskrivelse af tilbud og økonomi samt brugeroplevet kvalitet.
Afholdte og igangværende indsatser på tværs af
kulturinstitutioner vil blive belyst herunder festivaler, events
og puljer.

De tværgående ungeindsatser, herunder fritidstilbuddene
til unge.
Opfølgning på effekter og resultater af En Ung Politik:






Stå stærkt.
Forskellige sammen.
Alle i tale.
Fri fremtid.
Ingen alene.

Afrapporteringen vil belyse faglig-, brugeroplevet- og
organisatorisk kvalitet.
Afholdte og igangværende tværgående indsatser vil blive
belyst.

Idræts- og fritidstilbud
Opfølgning på effekter og resultater af Idræts- og
bevægelsespolitikken – Gentofte i bevægelse:






Et mangfoldigt idrætsliv.
Faciliteter og byrum.
Talentudvikling og eliteidræt.
Partnerskaber.
Foreningsidræt.

Afrapporteringen vil bl.a. indeholde faglig kvalitet f.eks.
kompetenceudvikling, organisatorisk kvalitet f.eks.
medlemstal og økonomi samt brugeroplevet kvalitet.
Afholdte og igangværende indsatser samt status på
idrætsforeningerne vil blive belyst. Derudover vil status på
skolebørnenes- og voksne borgeres deltagelse i sport og
motion indgå.
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Kvartalsrapportering - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Udvalgsstatus

UDVALGSSTATUS
Kultur
Festivaler
Kvartalet bød på to festivaler samt GentofteNatten: Sommerjazz først i juli og Danmarks Internationale Gadeteaterfestival
i slutningen af august. Sommerjazzen, der ligger parallelt med Copenhagen Jazz Festival, havde 13 koncerter fordelt på
Bellevue Teatret, Bernstorff Slot, Charlottenlund Travbane, Garderhøjfortet, Gentofte Hovedbibliotek, Sølyst og
Waterfront. Nogle koncerter var gratis, mens andre havde entrepris på flere hundrede kroner. Besøgstallet for
Sommerjazzen var på 3.818. Enkelte arrangører meldte efter festivalen ud, at de ikke ønsker at lægge arrangementer i
festivalen næste år, fordi der var svigtende besøgstal og underskud på grund af den hårde konkurrence om både
publikum og artister fra festivalen i København, samtidig med at festivalen lå på et tidspunkt, hvor mange var på ferie.
Kultur, Unge og Fritid genovervejer nu Sommerjazz som festivalkoncept. Der vil blive taget hensyn til de arrangører, der
søger Kulturpuljen til musikarrangementer.
Danmarks Internationale Gadeteaterfestival fandt sted i Øregårdsparken, på Jægersborg Allé, på Vangede Bygade, i
Gentoftegade og Bellevue Strandbad fra den 20. - 26. august 2018. Festivalen bliver årligt tilbudt kommuner. Det er et
koncept, som tilpasses lokalt. Festivalen fandt også sted i 2013 og 2017. Formatet er i løbende udvikling – i år blev
samarbejdskredsen udvidet til handelsstandsforeningerne på Jægersborg Allé, Gentoftegade og i Vangede samt DUI Leg
og Virke og Gentoftegade Bibliotek. Der var god respons og succes. 4.693 publikummer så de 12 internationale
teatergruppers optræden – der var parader, ny cirkus og flere andre genrer i spil. Gadeteaterfestivalen har potentiale til
at understøtte kulturpolitikken Sammen om Kulturen på en lang række punkter bl.a. kultur som noget, der samler os,
kultur i byrum og parker, og kultur, der udfordrer og gør os nysgerrige.
Fredag den 28. september fandt GentofteNatten sted. GentofteNatten er en aften med fokus på kulturoplevelser, og
programmet bestod – ligesom tidligere år - af arrangementer skabt af en lang række aktører bl.a. kirker, foreninger og
kulturinstitutioner. Det endelige publikumsantal er ikke opgjort endnu, men overordnet set var det en fin aften. Blandt
nyskabelserne i år var en genopførelse af mindehøjtideligheden, der blev afholdt i forbindelse med Grev Bernstorffs død i
1797 – baseret på en historisk kilde i Lokalhistorisk Arkiv. Kunstprojektet POLYNORM åbnede denne aften med nye
midlertidige værker i Øregaardsparken. En fællesspisning på hovedbiblioteket var særligt populær.

Fokus bedre betjening og selvbetjening på bibliotekerne
Langt de fleste borgere, der bruger Gentofte Bibliotekerne, betjener sig selv – også i den bemandede åbningstid. En
arbejdsgruppe på tværs af alle biblioteker i Gentofte arbejder løbende med at udvikle og optimere selvbetjeningen og
dermed også optimere mulighederne for personlig betjening for de borgere, der har brug for særlig assistance eller
rådgivning. Arbejdsgruppen arbejder bl.a. med den effektive metodiske tilgang i Design Thinking og har i kvartalet
udviklet en meget enkel løsning på en print-problemstilling, som har minimeret køen til personlig betjening.
Den digitale kontakt med bibliotekernes brugere er også optimeret. Gennem det seneste år er der registreret lidt over
33.000 unikke, aktive lånere på biblioteket. Det genererer mange tusind SMS´er og mails. I kvartalet er der arbejdet med
at optimere bibliotekets service i mails og SMS’er, så de i højere grad - end tidligere - guider til selvbetjeningsløsninger på
genbib.dk og appen Biblioteket.
PYLONORM
POLYNORM er et årligt tilbagevendende kunstprojekt i Gentofte, som udfordrer, hvad vi forstår ved normalitet gennem
kunstens sprog. Idéen er hvert år at invitere en ny kunstner til at udforme stedsspecifikke værker i offentlige rum ud fra
temaet normalitet. Med placeringen et sted, hvor man færdes i hverdagen, er det intentionen at skabe et samlingspunkt
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og tilknyttet formidlingsprogram for mennesker med forskellige baggrunde og forudsætninger. Under titlen The
Compensators udstilles aktuelt fire nye skulpturer, der går i dialog med Øregårdsparkens eksisterende skulpturer og
landskabsarkitektur.
POLYNORM er et samarbejde mellem Gentofte Kommune, Tranen - udstillingssted for samtidskunst og Øregaard
Museum. Udviklingen af POLYNORM er støttet af Handicaprådet i Gentofte Kommune. Projektet søger fortsat støtte til et
program gennem offentlige og private puljer.

Unge
Unges Frie Tid
Efter Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. september 2018 vedrørende udviklingen og organiseringen af Unges Frie
Tid har omdrejningspunktet været, hvordan medarbejdere, ledere og administration i fællesskab kan arbejde for at
udvikle de bedste organisatoriske rammer og betingelser for medarbejderne – samtidig med at der skabes et
nærværende og målrettet pædagogisk ungemiljø i Gentofte.
Gentænk
Vi lever i en hyper avanceret tidsalder, hvor nye teknologier hele tiden ændrer den måde, vi lever på. Kunstig intelligens,
overvågning og big data. Med smartphones i lommen er vi konstant eksponeret for alverdens informationer og data, som
er styret af dynamiske algoritmer, der vil have vores data, vores input og vores opmærksomhed.
Men hvad gør de her nye teknologier egentlig ved mennesket og den verden, vi lever i? Og hvordan ser fremtidens
teknologi ud? Det spørgsmål forsøgte Gentænk-festivalen at svare på, da dørene blev slået op til talks, debatter og
workshops for omkring 1200 unge fra hele Gentofte. Projektet er blevet til på tværs af Gentoftes seks
ungdomsuddannelser og Gentofte Kommune.
Festivalens deltagere kom helt tæt på teknologien, hvor de kunne bygge en drone sammen med Syddansk Universitet
(SDU), tale med robotten Pepper fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og prøve en masse forskelligt virtual realityudstyr med VRInspired. Sex og Samfund stod for en workshop om unges rettigheder på nettet, og Deltag-bilen stod for
afstemninger og oprettelse af en ny ungetænketank med fokus på præstationskultur.

Fritid
Indsatser for seniorer og småbørnsfamilier
Gennem projektet ’Gentofte i Bevægelse’ arbejder Fritid med indsatser, der skal få flere seniorer og forældre til små børn
til at dyrke idræt og motion. Der arbejdes på at iværksætte fleksible, sociale og sjove aktiviteter i samarbejde med
foreninger, selvorganiserede og andre aktører.
I tredje kvartal er der igangsat følgende aktiviteter:
•
•
•
•
•

Badminton for børn og forældre – et samarbejde med Gentofte Badminton Klub og Charlottenlund Badminton
Klub.
Karate for børn og forældre – et samarbejde med Munkegård Idrætsforening.
Hockey for børn og forældre – et samarbejde med Gentofte Hockey Klub.
Vandretur langs Mølleåen – et samarbejde med Charlotteklubben.
Naturtræning for seniorer – et samarbejde med Gentofte Idræt og Fritid (GIOF).
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Bevæg dig for livet – Visionskommunesamarbejde
Gangkampagne – Hvad bevæger dig?
Undersøgelser har vist, at en gåtur er en af de motionsformer, der er lettest tilgængelig for inaktive mennesker og
specifikt for målgruppen 55+. Det er en motionsart, som de fleste gerne vil og kan lave mere af.
Gentofte har været del af Bevæg dig for livets nationale kampagne - Hvad bevæger dig?
Formålet er at få danskerne i gang med motion via gåture samt at få de i forvejen aktive til at dyrke motion i forening.
Gennem en test på de sociale medier bliver deltagerne kanaliseret hen mod de aktiviteter, som passer til deres livsstil og
præference.
Konceptet ”Gangkampagne” består i at interesserede borgere har været ’gå-vært’ på en række gåture. Gåturene fandt
sted én gang om ugen - mindst fire uger i træk - med start i september 2018. Der har været organiseret ti grupper med
ture i alle dele af Gentofte Kommune.
Nogle af gåværterne var del af etablerede fællesskaber f.eks. Vangedes Venner, og andre var nye i rollen. De frivillige
gåværter, som har stået for turene, har ydet en stor indsats for at finde på gode ruter og for at rekruttere nye deltagere.
Værterne bestemmer derfor også selv, om de vil fortsætte med at arrangere turene fremover.
Gangkampagnen har været en del af et større projekt i 11 kommuner, hvor der er arrangeret gåture i september og
oktober.

Indvielse af springfacilitet i Kildeskovshallen 28. september 2018
Gentofte Kommune har fået et flot spring- og gymnastikcenter, og det blev markeret ved et indvielsesarrangement på
Gentoftenatten. Efter reception for inviterede gæster var der åbent hus, og her demonstrerede Lyngby og Gentofte
Gymnastiks (LG) repræsentationshold mulighederne ved de nye faciliteter. Derefter kunne alle nysgerrige prøve
trampoliner, parkour og springgrav.
Med det nye center får Gentofte Kommune de mest moderne og sikre springfaciliteter. Der er fire stortrampoliner, som
er sænket ned i gulvhøjde, tre hæve/sænkegrave og en pomfritgrav.
Springcenteret i Kildeskovshallen er anlagt i samarbejde med LG gymnastik. Den samlede anlægssum er 8,5 mio. kr., og
heraf har LG gymnastik finansieret 1 mio. kr.
Udskiftning af kunstgræsbelægninger hos HIK, GVI og B1903
Kunstgræsbelægningerne på de eksisterende 11-mandsbaner hos de tre fodboldklubber er i tæt samarbejde med
klubberne blevet udskiftet hen over sommeren. De er blevet færdige i starten af september. Arbejdet har bestået i, at de
gamle nedslidte kunstgræsbaner af 3. generationstypen har fået udskiftet deres græstæppe. De gamle kunstgræstæpper
er alle blevet sendt til genbrug. Udskiftningen har omfattet både kunstgræs-tæpperne og infill af sand og
stødabsorberende infill. Mangeludbedringerne vil være udført inden udgangen af uge 43-44 i 2018.
UNICEF Cup
I samarbejde med UNICEF og Danmarks mest velgørende fodboldhold (Fodbold til forskel) afholdte Gentofte Kommune
årets UNICEF Cup i Gentofte Sportspark den 8. september. Indtægterne fra billetter og salg af kaffe, vand og pølser gik til
formålet - at oplyse grønlandske børn om deres rettigheder og til arbejdet for, at de grønlandske børn får et godt
børneliv.
Otte hold deltog, og holdene bestod af kendte ansigter, lokale spillere og spillere fra de firmaer, som betalte gildet. Der
var fyldt godt op på tilskuerpladserne, og der blev indsamlet i alt 140.000 kr.
Team Danmark og talentelever
På Bakkegårdsskolen er der fra skoleåret 2018/2019 i alt 47 idrætselever. Størstedelen af idrætseleverne kommer fra

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

side 3

Gentofte Kommune

2. november 2018

Kvartalsrapportering - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Kultur
ishockey, svømning, badminton, basketball og fodbold. Derudover er der også idrætselever, der dyrker tennis,
bordtennis,
atletik sejlsport og dans.
På ungdomsuddannelserne Gentofte HF, Ordrup-, Gammel Hellerup- og Øregård Gymnasium er der fra skoleåret
2018/2019 i alt 154 idrætselever, hvoraf 70 af dem er Team Danmark godkendte. Særligt på Øregård Gymnasium er
antallet at Team Danmark godkendte elever steget, efter at gymnasiet i 2016 startede en Team Danmark linje i
samarbejde Gentofte Kommune og Team Danmark. Størstedelen af idrætseleverne kommer fra tennis, kajak, håndbold,
fodbold, svømning og basketball. Andre idrætselever dyrker bl.a. ridning, sejlsport, dans og atletik.
Special Sport 2018/19
I et samarbejde mellem Gentofte Kommune, Idrætsforeningen Espelunden og Københavns Idrætsforening For
Udviklingshæmmede og med støtte fra Den fælleskommunale idrætspulje1, er der blevet udarbejdet et katalog over alle
kendte idrætstilbud til borgere med funktionsnedsættelse i hovedstadsområdet.
Kataloget kan ses her:
https://indd.adobe.com/view/147f609c-51c0-4247-8f2a-da0bd42389a4
Der er trykt 8000 eksemplarer af kataloget, som er uddelt til alle elever på Søgårdsskolen og på kompetencecentrene på
folkeskolerne i kommunen samt til sagsbehandlere i Børn og Familie og til medlemmer i G.I.F.- Idræt på Tværs mv. Det er
forhåbningen, at der er skabt et katalog, som Den fælleskommunale idrætspulje fremadrettet vil tage ansvaret for.
Lokaletilskud for 2017
Behandlingen af de folkeoplysende foreningers ansøgninger om lokaletilskud for 2017 er stort set i mål - en enkelt
rideklub mangler fortsat at indsende deres endelige oplysninger. Der er pt. udbetalt i alt 4.151.151 kr. til 28 foreninger. 11
idrætsforeninger har fået udbetalt 3.477.596 kr., 14 spejdergrupper har fået i alt 562.658 kr., og de sidste 110.897 kr. er
udbetalt til tre foreninger i gruppen ”andre”.
Aktiv Sommer 2018
Aktiv Sommer, som er en del af Aktiv Ferie, blev udbudt i maj måned og afholdt i juli og august måned. Ud af 1.838
udbudte pladser blev 1.706 pladser solgt. Det er både blevet udbudt og solgt lidt flere pladser end sidste år. Det er første
gang i tre år, at der er udbudt flere pladser end året før. Der har tidligere været udbudt helt op til 2800 pladser.
Der er en tendens blandt idrætsforeningerne til selv at arrangere idrætscamps som fx fodboldskole, aquacamp,
basketclinic mv. Det er økonomisk en bedre forretning for foreningerne at have deres egne arrangementer. Prisen for at
deltage i Aktiv Sommer er 100 kr. Både brugerbetalingen og tilskuddet, som foreningerne får for at deltage, har været
uændret i over 20 år. Det må antages, at det er en del af forklaringen på den vigende interesse for foreningerne i at
deltage. Ikke desto mindre er det Fritids vurdering, at Aktiv Ferie er en vigtig aktivitet for de mange børn.

KULTUR
Gentofte Bibliotekerne er Gentofte Kommunes største kulturinstitution med 710.325 besøgende i 2017.

1

Den fælles kommunale idrætspulje dækker over en række kommuner, nærmere bestemt 14 kommuner - i det gamle Københavns Amt
- som ekstraordinært er gået sammen om at støtte idrætstiltag for børn og unge med specielle behov – enten i form af nye aktiviteter
eller nye målgrupper.
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Nedenfor gives en status på 3. kvartal 2018 på henholdsvis det samlede antal besøgende på Gentofte Bibliotekerne,
det
samlede antal udlån af fysiske materialer og udlån af e-bøger, netlydbøger og streamede film på Filmstriben.
Figur 1 Besøgende på Gentofte bibliotekerne 2015 – 2018 per måned

Gentofte Bibliotekerne havde i 3. kvartal 2018 156.797 besøg. Samlet set har Gentofte Bibliotekerne jf. Figur 1 oplevet en
mindre stigning i besøg for 3. kvartal 2018 i forhold til 3. kvartal 2017.
Figur 2 Udlån af fysiske materialer på Gentofte Bibliotekerne 2015 – 2018 per måned

Gentofte Bibliotekerne havde i 3. kvartal 2018 193.531 udlån af fysiske materialer. Figur 2 viser, at er har været en
stigning i antallet af fysiske udlån i 3. kvartal 2018 i forhold til 3. kvartal 2017. Stigningen svarer til 2,5%, men opvejer ikke
den generelt faldende tendens i 2018.
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Figur 3 Udlån af e-bøger, netlydbøger og Filmstriben 2015 – 2018 per kvartal

Det fremgår af Figur 3, at antal udlån af e-bøger, netlydbøger og streamede film på Filmstriben i 3. kvartal 2018 er
væsentligt højere end 3. kvartal 2017. Stigningen svarer til over 20 % og følger den generelt stigende brug af
bibliotekernes digitale materialer. Stigningen opvejer dog ikke fuldt ud det faldende udlån af fysiske materialer i 2018.

Tabel 1 Oversigt over bevillinger til Kulturpuljen i 3. kvartal 2018
Kulturpuljen
Li ft-Of (Brobygni ng mel l em Mus i ks kol e, ungdoms kl ubber og et
s el vorga ni s erende mus i kmi l jø)

Tabel 2 Oversigt over bevillinger til Børnekulturpuljen i 3. kvartal 2018
i kr.
30.000

Børnekulturpuljen

i kr.

Munkegå rds tea tret/tri vs el s a mba s s a dørerne (bevi l l i ng fra 20. ma j, er med
her da den ved en fejl i kke kom med i s i ds te kva rta l s ra pporteri ng)

20.000
12.500

Gentofte Gos pel Choi r (Ga l l a koncert med Bel l evue Tea ter den 7. oktober)

9.500

Fol keki rkens Skol etjenes te

Gentofte Concert Ba nd (Efterå rs koncert d. 23. s eptember)

5.000

Tea terdys s en efterå rs progra m

2.683

6.850

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018

35.183

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018

182.515

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018

150.623

Jul etræs tændi ng på Rå dhus et d. 2. december (Kul tur og opl evel s er)
Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018

51.350

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018

1.391.450

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018

575.539

Tilbage i Kulturpuljen

Tilbage i Børnekulturpuljen

19.679

-2.339

Tabel 1 viser, at Kulturpuljen 2018 er brugt op. Når midlerne i Kulturpuljen er opbrugt, må alle ansøgninger, også dem der
lever op til Kulturpuljens kriterier, afvises. Idet budgettet for 2019 er vedtaget kan der uddeles midler til aktiviteter, der
afvikles i 2019. I løbet af de første ti måneder af 2018 er der uddelt flere midler fra Kulturpuljen end tidligere år. Dette pres
på Kulturpuljen skyldes dels, at der er flere nye initiativer i gang som f.eks. UNICEF By og en samarbejdsaftale med teatret
Filiorum, dels et sammenfald af flere store festivaler og events som Opera i det fri og Gadeteaterfestival samtidig med at
Kulturpuljen som tidligere år har givet bevillinger til et stort antal tilbagevendende begivenheder, som støttes hvert år.
Ansøgninger til Kulturpuljen støttes, i fald de lever op til kriterierne, og i den rækkefølge de modtages.
Tabel 2 viser Børnekulturpuljens uddelinger. Det bevilligede er på niveau med tidligere år.
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ØKONOMISK STATUS
Kultur
Oprindeligt budget

Serviceudgifter
Samlede driftsudgifter

#####

Korrigeret budget

Forbrug pr. 30.09.2018

Forventet regnskab

60,3

59,6

49,9

61,3

60,3

59,6

49,9

61,3

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

1,7

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

2,9%

Årets regnskab for Kulturområdet forventes at udgøre 61,3 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. over korrigeret budget. Beløbet
er sammensat af en teknisk omplacering fra central pulje til dækning af udgifter vedrørende UNICEF by på 0,7 mio. kr. samt
et forventet merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. grundet en overført negativ genbevilling fra 2017. Den negative genbevilling
skyldes et for højt forbrug på bibliotekerne i 2016 og 2017. Der er iværksat en handlingsplan for at nedbringe merforbruget.
Økonomien for bibliotekerne forventes at være i balance fra 2020.
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UNGE
Ung Fritid
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har i maj 2018 besluttet, at
den eksisterende økonomiske driftsramme for ungdomsklubber og ungelounges flyttes fra bevilling Skole og Fritid til
bevilling Unge. På den baggrund er figuren vedr. indskrevne i ungdomsklubberne nu tilbage i kvartalsrapporten for Kultur, Unge- og Fritidsområdet.
Figur 4 Indskrevne i ungdomsklubberne 2015 – 2018 per måned

Figur 4 viser antallet af indskrevne i ungdomsklubberne hen over årene. Efter flere år med markant faldende medlemstal
ser det ud til, at faldet er stagnerende. Ved sæsonstart er der i 2018 flere tilmeldte unge end på samme tidspunkt i 2017.
Stigningen skyldes blandt andet, at alle medlemmer af juniorklubberne fra to fritidscentre automatisk er overflyttet til
aftenklubberne. Forventningen er, at der samlet set vil være færre medlemmer af ungdomsklubberne i 2018 end i 2017.
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Ungekultur
Figur 5 Antal medlemmer i Musikbunkeren 2015 – 2018 per måned

Figur 5 viser, at antallet af medlemmer i Musikbunkeren er steget i 3. kvartal 2018 i forhold til 3. kvartal 2017. Der
kommer stadig flere medlemmer og aktiviteter, og det udgør et væsentligt pres på Musikbunkerens kapacitet.
Bestyrelsen arbejder målrettet med at optimere brugen af lokalerne og vil med anlægsbevillingen udvide kapaciteten i
2019.
Tabel 3 Oversigt over bevillinger fra Ungepuljen 1. 2. og 3. kvartal 2018
Ungepuljen
i kr.
Bevilliget i alt i 3. kvartal 2018
Bevilliget i alt i 2. kvartal 2018

0
12.500

Bevilliget i alt i 2. kvartal 2018

12.500

Bevilliget i alt i 1. kvartal 2018

4.415

Tilbage i Ungepuljen

26.085

I 3. kvartal 2018 er der brugt ca. 40 % af Ungepuljen, hvilket fremgår af Tabel 3. Det forventes, at Ungepuljen vil blive
brugt i 2018.
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ØKONOMISK STATUS
Unge
Oprindeligt budget

Serviceudgifter
Samlede driftsudgifter

#####

Korrigeret budget

Forbrug pr. 30.09.2018

Forventet regnskab

37,5

6,2

5,1

6,2

37,5

6,2

5,1

6,2

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

0,0

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

0,0%

Årets regnskab for Ungeområdet forventes at udgøre 6,2 mio. kr. svarende til korrigeret budget.
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FRITID
Kildeskovshallens svømmeafsnit er den mest indtægtsgivende idrætsfacilitet i Gentofte Kommune med samlet 412.500
besøgende i 2017, hvor der i 2016 var 397.520 besøgende.
Figur 6 Besøgende i Kildeskovshallen 2015 – 2018 per måned

Besøgstallene for Kildeskovshallens svømmeafsnit for 3. kvartal 2018 ligger på samme niveau som 3. kvartal 2017 jf. Figur
6. Sommermånederne er traditionelt det tidspunkt på året, hvor aktiviteten i svømmehallen er lavest. I forhold til 2018 er
det faktisk lidt overraskende, at det er lykkedes at holde besøgstallet på tilnærmelsesvist samme leje som 2017, da vejret
har været så godt, som det har. Generelt betyder godt vejr om sommeren, at færre mennesker går i svømmehallen og
vælger stranden i stedet for.
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Tabel 4 Oversigt over puljer i fritid

Eliteidrætspuljen

i kr.

JB Futs a l

20.000

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018

20.000

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018

40.000

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018

35.000

Spejderrumspuljen
Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018

0

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018

85.277

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018

0

Tilbage i Spejderrumspuljen

Tilbage i Eliteidrætspuljen

Må l ta vl e til kuns tba ne
Vi deoovervå gni ng

i kr.
12.247
5.990

Møbl er til ca fe og kurs us l oka l e

144.769

10 SUP m. uds tyr + en ri b

127.855

Repa ra tion a f motor i dykkerbå d
Repa ra tion a f mel dea ppa ra ter + 10 s må fægtedra gter
+ va s kema s ki ne

164.723

5.000

Eventpuljen
Klubrumspuljen

i kr.

i kr.

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018

0

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018

38.700

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018

60.000

Tilbage i Eventpuljen

1.300

32.200
12.320

Talentudviklingspuljen

i kr.

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018

0

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018

335.381

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018

580.000

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018

150.000

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018

625.002

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018

0

Tilbage i Klubsrumspuljen

959.617

Tilbage i Talentudviklingspuljen

0

Puljen for talentudviklingsmiljøer

i kr.

Udviklingspulje for idræt og motion

i kr.

Hel l erup Fægtekl ub

10.900

Gentofte Svømme kl ub - oprettel s e a f ungdoms hol d

30.000

Gentofte Vol l ey

21.000

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018

30.000

Gentofte Sta rs

29.700

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018

61.600

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018

0

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018

10.000

Tilbage i Puljen for talensudviklingsmiljøer

48.400

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018

0

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018

60.000

Tilbage i Puljen for idræt og motion

72.000

Udviklingspulje for fritid og folkeoplysning

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

i kr.

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018

0

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018

8.458

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018

26.200

Tilbage i Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning

65.342
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Gentofte Kommune

2. november 2018

Kvartalsrapportering - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Fritid

Ovenstående oversigt viser bevillingerne i puljerne i fritid og hvad der er tilbage i puljerne. Der er stadig uforbrugte midler
i udviklingspuljerne for fritid og folkeoplysning samt for idræt og motion. Det er vurderingen, at dette også vil være
tilfældet ved udgangen af året, da fritid ikke er bekendt med mulige ansøgere. I forhold til spejderrumspuljen afventes en
ansøgning fra en spejdergruppe, som udvalget skal se på, men det vurderes, at der vil være midler tilbage i denne pulje
ved årets udgang.
Puljen til udvikling af talentudviklingsmiljøer har i tredje kvartal uforbrugte midler. Det forventes, at puljen ikke når at
blive opbrugt i fjerde kvartal. Eliteidrætspuljen forventes at blive opbrugt, hvilket svarer til tidligere år.

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
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Gentofte Kommune

2. november 2018

Kvartalsrapportering - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Fritid

ØKONOMISK STATUS
Fritid
Oprindeligt budget

Serviceudgifter
Samlede driftsudgifter

#####

Korrigeret budget

Forbrug pr. 30.09.2018

Forventet regnskab

74,6

75,3

59,1

75,3

74,6

75,3

59,1

75,3

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

0,0

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

0,0%

Årets regnskab for Fritidsområdet forventes at udgøre 75,3 mio. kr., svarende til korrigeret budget.

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
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Gentofte Kommune

2. november 2018

Kvartalsrapportering - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Anlægsstatus

ANLÆGSSTATUS
Anlæg
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget - anlægsudgifterne
Oprindeligt budget

Samlede anlægsudgifter

anlægsudgifter

39,0

Korrigeret budget

38,6

Forbrug pr. 30.09.2018

27,9

Forventet regnskab

36,0

De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 36,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som søges
genbevilget til 2019.

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
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Gentofte Kommune
Budgetændringer - Kultur, Unge og Fritid
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

22. oktober 2018

Budgetudvikling

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte
bevillingsområde. Datoangivelsen for tillægsbevillinger er fastsat efter den kvartalsrapportering, som ændringen er behandlet i, mens
datoerne for genbevillinger, pris- og lønregulering og tekniske omplaceringer er fastsat efter behandlingsdatoen. Beløb under 50.000 kr.
angives som 0,0 mio. kr.
Fritid

Oprindeligt budget
Dato

03-04-2018
31-03-2018
30-06-2018

Ændringstype

Genbevilling
Teknisk omplacering
Tillægsbevilling

74,6
Udgiftstype

Service
Service
Service

Emne

Genbevilling fra 2017 til 2018
Moderniserings og effektiviseringsprogram samt digitalisering
Konsekvenser af KL's ændrede pris- og lønskøn for 2017 og 2018

Korrigeret budget

Beløbsændring

0,8
-0,1
0,0
75,3

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato

Ændringstype

Udgiftstype

Emne

Beløbsændring

Udgiftstype

Emne

Beløbsændring

Forventede afvigelser
Dato

Ændringstype

Forventet regnskab

75,3

Unge

Oprindeligt budget
Dato

03-04-2018
31-03-2018
31-03-2018
31-03-2018
30-06-2018

Ændringstype

Genbevilling
Tillægsbevilling
Teknisk omplacering
Teknisk omplacering
Tillægsbevilling

37,5
Udgiftstype

Service
Service
Service
Service
Service

Emne

Genbevilling fra 2017 til 2018
Mindreindtægter på Fritidscentre
Flytning af Ungdomsskolen til Skoleområdet
Moderniserings og effektiviseringsprogram samt digitalisering
Konsekvenser af KL's ændrede pris- og lønskøn for 2017 og 2018

Korrigeret budget

Beløbsændring

0,6
0,5
-32,4
0,0
0,0
6,2

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato

Ændringstype

Udgiftstype

Emne

Beløbsændring

Udgiftstype

Emne

Beløbsændring

Forventede afvigelser
Dato

Forventet regnskab

Ændringstype

6,2
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Gentofte Kommune
Budgetændringer - Kultur, Unge og Fritid
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

22. oktober 2018

Budgetudvikling

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte
Kultur

Oprindeligt budget
Dato

03-04-2018
31-03-2018
30-06-2018
30-06-2018
30-06-2018

Ændringstype

Genbevilling
Teknisk omplacering
Tillægsbevilling
Teknisk omplacering
Teknisk omplacering

60,3
Udgiftstype

Service
Service
Service
Service
Service

Emne

Genbevilling fra 2017 til 2018
Moderniserings og effektiviseringsprogram samt digitalisering
Konsekvenser af KL's ændrede pris- og lønskøn for 2017 og 2018
Udgift til pension i den lønfri del af barslen
Overførsel fra administrationsområdet til dækning af lønudgifter

Korrigeret budget

Beløbsændring

-1,0
0,0
-0,2
0,0
0,6
59,6

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato

30-09-2018

Ændringstype

Teknisk omplacering

Udgiftstype

Service

Emne

Initiativer vedrørende UNICEF by

Beløbsændring

0,7

Forventede afvigelser
Dato

30-09-2018

Ændringstype

Afvigelse

Forventet regnskab

Udgiftstype

Service

Emne

Merforbrug, der er omfattet af genbevillingsregler

Beløbsændring

1,0
61,3
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