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1 (Åben) Dagsordenspunkt. Fup eller fakta. Møde i opgaveudvalget om ungepolitik 
7. marts 2016
 
Sags ID: EMN-2016-01465

Resumé
Der er planlagt i alt 7 møder i opgaveudvalget om ungepolitik. Vi har nu afholdt 4 møder og har 
fået en masse værdifulde input til ungepolitikken. På det 5. møde skal vi tjekke, om alle disse 
foreløbige input til ungepolitikken kan holde til et faktatjek. Vi skal også forberede os til 
ungepolitikcampen den 11. til 12. marts.

Baggrund
Efter tre temamøder om henholdsvis MIT LIV, MIN FREMTID og VORES SAMARBEJDE skal vi nu 
hæve os op over de tre temaer og drøfte den kommende ungepolitik i sin helhed. 

Allerførst skal vi lige have en afsluttende status fra de arbejdsgrupper, som har været nedsat.

Dernæst tager vi hul på mødets hovedpunkt. Formålet med mødet er først og fremmest at foretage 
et faktatjek. Gentofte Kommune og Center for Ungdomsforskning har netop gennemført en større 
ungdomsprofil-undersøgelse blandt kommunens unge. 1490 unge har deltaget i en 
spørgeskemaundersøgelse, og ca. 100 unge er blevet interviewet. Vi har inviteret en forsker fra 
Center for Ungdomsforskning til at komme og præsentere os for resultaterne af undersøgelsen: 
Hvordan har de unge i Gentofte Kommune det? Hvilke glæder og udfordringer er der i deres liv? Vi 
har vedlagt et kort resume af rapporten som bilag. Hvis du gerne vil se nærmere på rapporten 
inden mødet, kan vi sende den til dig. Du skal bare skrive til Anne Balslev på abal@gentofte.dk 

Vi stopper op et par gange undervejs i præsentationen og holder resultaterne af 
ungeundersøgelsen op imod de mange gode input til ungepolitikken, som er kommet frem på 
vores tidligere møder i opgaveudvalget. Vi skal drøfte, om ungeundersøgelsen giver nye ideer til, 
hvad ungepolitikken skal fokusere på og gøre noget ved. Det gør vi i grupper. 

Bagefter skal vi forberede os til ungepolitikcampen den 11. til 12. marts, så I bliver godt klædt på til 
at deltage i den særlige rolle, som I er tiltænkt som medlemmer af opgaveudvalget. Vi gennemgår 
programmet og forbereder jer på jeres rolle. 

Til sidst skal vi beslutte, om der skal nedsættes en ny arbejdsgruppe. Formandskabet (Anne og 
Michael) foreslår, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, som skal samle op på alle de mange input fra 
møderne i opgaveudvalget og ungepolitikcampen og omsætte dem til et færdigt forslag til Gentofte 
Kommunes ungepolitik. I må gerne overveje, om I har tid og lyst til at være med i dette arbejde.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til opgaveudvalget for ungepolitik

1. At opgaveudvalget beslutter, om der er brug for at indarbejde nye perspektiver i 
ungepolitikken i forlængelse af ungeundersøgelsen.

2. At udvalget beslutter, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal omsætte 
inputtene fra de første fem møder i opgaveudvalget og fra ungepolitikcampen til et færdigt 
forslag til Gentofte Kommunes ungepolitik. 

mailto:abal@gentofte.dk%20
mailto:abal@gentofte.dk%20
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Michael bød velkommen og indledte mødet med at fortælle, at Clara Kjersgaard træder ud 
af opgaveudvalget, fordi hun er flyttet til Frankrig, og at vi i stedet får et nyt medlem, der 
hedder Asbjørn Eriknauer. 

Mødet blev indledt med en afsluttende status på de igangværende arbejdsgrupper:

- Unge i udsatte positioner
Der er ikke sket yderligere

- Unge fra Job- og Aktivitetscentret om stress
Der har været et møde med Line og nogle af hendes kolleger. Her kom det frem, at 
sikkerhed og stabilitet er vigtigt, og at det blandt er anhængigt af have en fast 
kontaktperson. Anerkendelse er også vigtigt, og derfor er det rigtig godt, at man får 
et bevis, når man har gennemført et forløb. 
Derudover er godt at være involveret i beslutningerne på Job- og Aktivitetscentret. 
Det sker konkret gennem en bestyrelse.

- Ny fælles arbejdsgruppe sammen med sundhedspolitik-udvalget 
Der har været fokus på sundhed og mistrivsel, og de unge fra arbejdsgruppen har 
været ude på en række gymnasier og folkeskoler for at gennemføre interviews om 
unges mistrivsel.

De eksisterende arbejdsgrupper lukkes ned for fremadrettet at fokusere på formuleringen 
af det samlede forslag til en ungepolitik.

Dette møde havde overskriften FUP ELLER FAKTA. Efter tre temadrøftelser om 
henholdsvis MIT LIV, MIN FREMTID og VORES SAMARBEJDE var det nemlig tid til at 
drøfte den kommende ungepolitik i sin helhed. Formålet med mødet var at undersøge om 
opgaveudvalgets foreløbige overvejelser om ungepolitikkens indhold kunne holde til et 
fakta-tjek. Fakta bestod i en ungeundersøgelse som Center for Ungdomsforskning har 
udarbejdet for Gentofte Kommune. Ungeundersøgelsen beskriver, hvordan Gentofte 
kommunes unge borgere har det på en række områder. 

På mødet havde vi besøg af to forskere fra Center for Ungdomsforskning, som har 
udarbejdet undersøgelsen, Arnt Louw og Mira Wessel. Mødet blev afviklet på den måde, 
at Arnt skiftevis fortalte om nogle vigtige pointer i undersøgelsen, som opgaveudvalget 
efterfølgende drøftede i grupper. Oplægget ligger på Politikerportalen og i 
opgaveudvalgets facebookgruppe. 

I praksis holdt opgaveudvalget altså resultaterne af ungeundersøgelsen op imod de 
mange gode input til ungepolitikken: 

Gentofte – en tryg kommune for unge, men… 
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Samlet set trives de fleste unge i Gentofte Kommune, og helt overordnet oplever de unge 
kommunen som et rart sted at vokse op og være ung, og et sted, hvor man kender mange, 
hvilket giver en stor tryghed i hverdagen. De unge oplever, at der er blik for de unges 
behov i kommunen, men der er også skyggesider, når standarden sættes (højt) for bl.a. 
tøjstil, socialt engagement, identitetsdannelse og præstationer, særligt i forhold til 
uddannelse. Her oplever de unge en ensretning og et pres for at passe ind og leve op til 
omgivelsernes, og i særdeleshed de unges egne forventninger. Generelt er resultaterne 
fra Gentofte et billede på de tendenser, som forskerne ser i hele landet. Men det lader 
faktisk til, at tendenserne slår mere markant igennem i Gentofte.

Opgaveudvalget nikkede genkendende til det, der på godt og ondt kan betragtes som en 
særlig Gentofte-identitet, og var delvist overraskede over dens udbredelse.

Rigtig mange unge i Gentofte Kommune tager en ungdomsuddannelse. Her er gymnasiet 
det absolut foretrukne valg– også markant mere end på landsplan. Meget få unge i 
Gentofte vælger f.eks. en erhvervsuddannelse. De unge i Gentofte har høje forventninger 
til deres fremtidige uddannelsesniveau, og det kan give anledning til bekymring i forhold til 
de unge, der ikke formår at leve op til kravene. 

De unge i Gentofte lever et travlt liv, hvor de jonglerer mellem skole, kærester, venner, 
fester, sportsaktiviteter og lektier, og derfor er planlægning og prioritering helt central for 
de unge i Gentofte. Det ser ud til, at mange af Gentoftes unge mestrer denne 
balancering/prioritering godt, men der er også unge, hvor det er en udfordring. 

De unge i kommunen motionerer, spiser generelt sundt og får tilpas med søvn, men de 
unges egen opfattelse af krop og sundhed er bekymrende lav. De unge bidrager med 
fortællinger om anorektiske tendenser blandt venner, og opgaveudvalget opholdt sig 
blandt andet ved det Arnt beskrev som strategiske spiseforstyrrelser.

Opgaveudvalget var meget optaget af, hvordan performancekultur og præstationspres 
påvirker de unges trivsel, og understregede, at de unge skal have den nødvendige støtte 
til at håndtere dette. 

Langt de fleste unge i Gentofte Kommune føler sig som en del af fællesskabet på deres 
uddannelsesinstitution. Selvom ensomhed og det at føle sig alene ikke er specielt udbredt 
i Gentofte, så eksisterer problemet for få unge i kommunen, og der ses en 
bemærkelsesværdig stærk sammenhæng mellem de unge, der oplever ensomhed, og 
deres tro på fremtiden og oplevelsen af at have det ’værst mulige liv’. 

Opgaveudvalget er optaget af fællesskabers betydning for de unges trivsel og drøftede i 
den forbindelse, hvordan man som ung godt kan være ensom, selvom man ikke er alene 
og at følelsen af at være uden for fællesskabet også kan opstå på sociale medier. 

De unges brug af forskellige rusmidler er meget ofte forbundet med deltagelsen i en 
festkultur. Der er med andre ord et væsentligt socialt element i brugen. Rygning er, ifølge 
de unge selv, yderst udbredt og stort set alle unge i kommunen drikker alkohol. 
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Opgaveudvalget bemærkede, at det nok ikke nytter noget, at køre en skræmmekampagne 
for at få de unge til at ryge og drikke mindre. Der skal tænkes i nye baner. 

Selvom de unge i Gentofte trives, peger undersøgelsen altså på, at de unges trivsel til 
tider er under pres. Det bliver mest synligt i oplevelsen af forskellige former for smerte og 
ubehag. Oplevelser, der også kommer til udtryk i et ganske højt forbrug af smertestillende 
medicin blandt de unge. Det fremstår som oplagt at koble de hyppige oplevelser af 
hovedpine, mavepine, dårligt humør, nakke/rygsmerter til de unges udfordringer, såsom 
travlhed, stress og ønsket om at præstere, hvilket peger på nogle af omkostningerne ved 
de unges liv. 

Opgaveudvalget mener, at det er bekymrende, at så mange unge kæmper med at holde 
balancen i ungelivet, og at der måske ikke er tid og ro til bare at være ung. De unge bruger 
meget energi på at have kontrol over deres liv, og der er flere af de unges symptomer på 
mistrivsel, der skal tages alvorligt og handles på, måske især i forhold til de unge kvinder. 

Gentofte Kommune blev udnævnt som årets ungdomskommune i 2015, og en af de 
væsentligste begrundelser var, at kommunen arbejder målrettet for at engagere de unge i 
demokratiske processer. Generelt set er de unge i Gentofte engagerede, men ikke i 
klassisk politisk forstand. I stedet engagerer de unge sig i enkeltsager eller formål, som de 
er optagede af eller bare synes er vigtigt. 

Det er afgørende for opgaveudvalget, at alle unge i Gentofte har mulighed for at engagere 
sig og få indflydelse, men det skal ske på de unges præmisser. Det skal være relevant og 
meningsfuldt at involvere sig i demokratiet, og frem for alt skal der arbejdes med 
kommunikationen, så de unge rent faktisk kender og forstår deres muligheder. 

Opsamlingen på drøftelserne i grupperne pegede på, at der er rigtig god 
overensstemmelse mellem opgaveudvalgets hidtidige drøftelser og resultaterne af 
ungeundersøgelsen. Forskerne var decideret imponerede af opgaveudvalgets arbejde, der 
viser, at vi allerede har været godt omkring de væsentligste udfordringer i de unges liv, 
ikke mindst takket være de unge medlemmer af opgaveudvalget. Samtidig giver 
ungeundersøgelsen et godt datagrundlag for vedtagelsen af den endelige ungepolitik og 
de konkrete indsatser, der efterfølgende skal gøre en forskel for de unges liv og trivsel i 
Gentofte. 
 
På baggrund af gruppedrøftelserne besluttede opgaveudvalget (1), at der ikke er brug for 
at indarbejde nye perspektiver i ungepolitikken i forlængelse af ungeundersøgelsen.

Bagefter fik opgaveudvalget en introduktion til campen den 11. til 12. marts, hvor 
Rådhushallen vil være fyldt først og fremmest med unge, men indimellem også med 
forældre, politikere og eksperter, der i løbet af 24 timer ved fælles hjælp skal tage et stort 
skridt videre i arbejdet med ungepolitikken – både med hensyn til indhold og form. På 
campen skal deltagerne arbejde med syv udfordringer, der er formuleret på baggrund af 
opgaveudvalgets drøftelser:

MIT LIV
- Hvordan får hver eneste ung en god balance i livet?
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- Hvordan får hver eneste ung mulighed for at indgå i gode og givende fællesskaber?
- Hvordan bliver fester noget, der bidrager til det gode ungeliv for alle unge?

MIN FREMTID
- Hvordan får alle unge i Gentofte det bedste afsæt for at træffe valg om uddannelse 

og fremtidigt arbejdsliv?
- Hvordan får hver eneste ung i Gentofte godt indblik i de mange muligheder i 

arbejdslivet, nu og i fremtiden?

VORES SAMARBEJDE
- Hvordan får Gentoftes unge optimale muligheder for at udvikle og drive aktiviteter 

og mødesteder for unge?
- Hvordan får Gentoftes unge optimale muligheder for demokratisk deltagelse og 

samfundsmæssigt engagement?

Efterfølgende besluttede opgaveudvalget (2) at nedsætte en sidste arbejdsgruppe, der på 
baggrund af campen og opgaveudvalgets møde den 4. april skal hjælpe forvaltningen med 
at formulere et forslag til en ungepolitik, der skal drøftes på opgaveudvalgets sidste møde 
den 20. april. Herefter skal forslaget drøftes i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og til sidst 
vedtages af Kommunalbestyrelsen. Indtil videre har Eva, Samir, Caroline og Anna meldt 
sig til arbejdsgruppen, der også annonceres på Facebook. 

Til slut fik alle mulighed for at få et trykt eksemplar af undersøgelsen med hjem. Derudover 
kan I finde ungeundersøgelsen på Facebook eller Politikerportalen. Det er en lang rapport, 
men heldigvis indledes den med et kort resume, der giver et godt indblik i de vigtigste 
pointer. Derudover afsluttes de enkelte kapitler med en afrunding og en række 
opmærksomhedspunkter, hvilket giver mulighed for at få et mere indgående billede af 
rapportens indhold - som alternativ til at læse kapitlerne i deres fulde længde.

Bilag
1. Ungdomsprofil 2016, Gentofte Kommune (1076788 - EMN-2016-01465)
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