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1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel
 
Sags ID: EMN-2019-04371

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Unges 
Sundhed og Trivsel efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.

Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og 
Skoleudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel – Status september 2019 (3095910 - EMN-
2019-04371)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget En Times Motion Dagligt
 
Sags ID: EMN-2019-04477

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget En Times 
Motion Dagligt efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.

Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles 



Side 4

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre-, Social- og 
Sundhedsudvalget: 

At orienteringen fra opgaveudvalget En Times Motion Dagligt tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget En Times Motion  – Status (september 2019) (3102130 - EMN-2019-
04477)

3 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte
 
Sags ID: EMN-2019-04506

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget FN’s 
verdensmål i Gentofte efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.

Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles

Til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, Social- og
Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte status september (3105295 - EMN-2019-
04506)
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Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel
Status september 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt den 24. april 2019.
Udvalget har holdt tre møder og en konference.
Udvalget forventer at aflevere til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget august 2020.

Udvalgets opgave
Opgaveudvalget skal udarbejde anbefalinger til konkrete initiativer, der kan skabe gode rammer og 
støtte og motivere de unge til en ændret adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere 
trivsel. Anbefalingerne skal være baseret på en bred og sammenhængende tilgang og således 
forholde sig til, hvad der kan gøres på både et overordnet politisk niveau, i institutioner og 
lokalsamfund og blandt unge og deres forældre.

Status

Der har været afholdt tre møder i udvalget. Første møde havde til formål at skabe et godt fundament 
for udvalgets kommende arbejde. 

For at klæde udvalgets medlemmer og andre relevante personer omkring unge på til det kommende 
arbejde, har der imellem første og andet møde været afholdt en konference. På konferencen deltog 
ca. 220 forældre, unge, lærere, foreningsrepræsentanter, fagpersoner omkring unge og medlemmer 
af opgaveudvalget og Kommunalbestyrelsen. Deltagerne blev på konferencen præsenteret for viden 
om ungelivet anno 2019 både i Danmark og i Gentofte og erfaringer med forebyggelse af risikoadfærd 
blandt unge på Island (Islandsmodellen). Forskellige stande præsenterede inspiration til konkrete 
indsatser, der understøtter det gode og sunde ungeliv. 

På andet møde blev der fulgt op på konferencen, og udvalget blev præsenteret for og drøftede et 
oplæg omkring unges ryge- og alkoholvaner og fik indblik i mulige forebyggelsestiltag. Udvalget 
besluttede at nedsætte arbejdsgruppen Røgfri skole- og arbejdstid, der skulle bestå af 
repræsentanter fra skolebestyrelser, ledelser på grundskoler og ungdomsuddannelser, lærere, elever
og fagkonsulenter. Arbejdsgruppen skulle designe et undersøgelsesforløb, der kan indhente den 
nødvendige viden om, hvordan vi bedst muligt vil kunne implementere røgfri skole- og arbejdstid i 
Gentofte Kommune - med bred opbakning blandt både forældre, skoleledelse, bestyrelser, elevråd og 
faglige organisationer.

Arbejdsgruppen Røgfri skole- og arbejdstid præsenterede deres anbefalinger og perspektiver for 
opgaveudvalget på dets tredje møde. På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger, drøftelser i 
opgaveudvalget, input fra Fælleselevråd, undersøgelsesforløb og erfaringer fra andre kommuner vil 
der blive udarbejdet et udkast til anbefalinger i forhold til røgfri uddannelsestid forud for 
opgaveudvalgets fjerde møde den 23. oktober 2019.

Mødet blev afsluttet med et oplæg om trivsel på Aurehøj fra et elevperspektiv og en drøftelse af 
forskellige perspektiver på trivselstiltag i udskoling og på ungdomsuddannelser.

Udvalget besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal hjælpe med at strukturere trivsels-
temaet for næste møde.

På udvalgets fjerde møde vil et udkast til anbefalinger for røgfri uddannelsestid blive præsenteret, 
drøftet og eventuelt godkendt. Herefter vil udvalgets anbefalinger blive behandlet på et fællesmøde 
mellem Skoleudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og 
Børneudvalget.

Opgaveudvalgets næste møde finder sted den 23. oktober 2019.
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Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt 
Status september 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt den 16. september 2019.
Udvalget har holdt 1 møde.
Udvalget forventer at aflevere til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre-, 

Social- og Sundhedsudvalget i september 2020.

Udvalgets opgave
Udvalget skal jf. kommissoriet: 

 bidrage til at styrke indsatsen med En times motion dagligt

 levere indsigt og viden om de væsentligste faktorer, der kan motivere de mindst aktive 
borgere i at bevæge sig en time om dagen

 identificere de væsentlige aktører, der kan hjælpe med, at Gentofte Kommune når målet om 
en times motion dagligt

 formulere innovative og praktisk realiserbare projekter, der kan afprøve nye tilgange til at 
skabe bevægelse en time om dagen for udvalgte målgrupper. 

Status
Opgaveudvalget har netop holdt det første møde. Formålet med mødet var at lære hinanden at 
kende, skabe en fælles forståelse af opgaven og udvalgets rolle samt blive enige om den fremtidige 
proces. På mødet blev opgaveudvalget præsenteret for en del af den viden, som kan kvalificere
deltagernes arbejde med En times motion om dagen.

På baggrund af den nye viden blev de første refleksioner om potentielle målgrupper initieret. På 
næste møde vil den politiske følgegruppe for visionskommunesamarbejdet komme med inspiration 
og yderligere viden om forskellige målgrupper, som opgaveudvalget kan fokusere på. Ligeledes vil der 
være mulighed for at bruge den ekspertviden, som den politiske følgegruppe repræsenterer, inden 
opgaveudvalget træffer beslutning om, hvilke målgrupper udvalget særligt vil fokusere på. 

Opgaveudvalgets næste møde finder sted den 9. oktober 2019.
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Opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte
Status september 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt d. 9. april 2019. Seneste møde blev afholdt 3. september 2019.
Udvalget har holdt 3 møder. 
Udvalget forventer at aflevere til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre-, 
Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Er-
hvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget i juni 2020. 

Udvalgets opgave
Opgaveudvalget skal: 
1. Etablere et overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og komme med 
anbefalinger til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt. 
2. Skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og lokalt i 
Gentofte, fx ved at: 

Identificere interessenter og initiere mulige partnerskaber, der har særligt potentiale 

Udvikle og kommunikere en motiverende fortælling om verdensmålene 

Afvikle eller initiere dialog, aktiviteter og events, der kan understøtte lokale bæredygtige 
resultater i Gentofte 

3. Komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at tænke 
bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv. 

Status
Opgaveudvalget har på de seneste to møder haft fokus på at udarbejde anbefalinger i forhold til hvilke 
verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt i Gentofte. På det seneste møde samlede opgaveudvalget 
sig om fire overordnede verdensmålstematikker, som der arbejdes videre på at justere ift. indhold og 
navngivning:

1) Sammen om verdensmålene i Gentofte
Vi omsætter verdensmålene til bæredygtig politikskabelse og konkrete, lokale initiativer

2) Bæredygtig opvækst og livsførelse
Bæredygtig dannelse i alle livsfaser

3) Bæredygtig by
Sammen skaber vi en sund og bæredygtig by

4) Bæredygtigt forbrug
Vi reducerer vores forbrug af naturressourcer, forebygger affald, køber mindre og mere 
bæredygtigt 

Opgaveudvalget er begyndt drøftelserne af, hvordan vi bedst former en engagerende og motiverende 
fortælling om verdensmålene i Gentofte, og om hvordan vi omsætter de abstrakte, globale mål til 
konkrete, lokale handlemuligheder for borgerne i Gentofte.

Opgaveudvalget afholder d. 20. november 2019 innovationssprinten ”Gentofte sprinter for 
verdensmålene”, hvor verdensmål bliver omsat til konkrete, lokale initiativer i Gentofte. Temaet er 
bæredygtig adfærd og forbrug og alle borgere, medarbejdere, erhvervsdrivende og foreningsaktive i 
Gentofte er inviteret.

Opgaveudvalgets næste møde finder sted d. 30. oktober 2019.
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