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Side 3

1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalg Unges Sundhed og Trivsel – røg, alkohol 
og stoffer
 
Sags ID: EMN-2020-04585

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Unges 
Sundhed og Trivsel – røg, alkohol og stoffer 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 - røg, alkohol og stoffer tages til 
efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel - Statusnotat september 2020 (3584592 - EMN-
2020-04585)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget En Times Motion Dagligt
 
Sags ID: EMN-2020-04515

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 Dagligt - Status september 2020 (3589924 - EMN-2020-
04515)
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Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel
– røg, alkohol og stoffer

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

Udvalgets opgave
Opgaveudvalget skal udarbejde anbefalinger til konkrete initiativer, der kan skabe gode rammer, 
støtte og motivere Gentofte-unge til en ændret adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer. 
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 otte møder i opgaveudvalget. 

Udvalget præsenterede anbefalinger om røgfri skoletid på fællesmøde d. 25. november 2019, som 
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d. 27. januar 2020.

Udvalget har drøftet, hvilke elementer fra den islandske model, der kan overføres til Gentofte 
Kommune, og har også drøftet hvilken vision, målsætning, principper og forslag til konkrete 
indsatsområder, der samlet skal bidrage til at sikre høj kvalitet og fokus i arbejdet med at skabe de 
bedste rammer for unges sundhed.

Udvalget har på sit sjette møde arbejdet på at justere afleveringen og formulere konkrete indsatser. 
Herudover har udvalget nedsat to arbejdsgrupper, der har suppleret, udvalgt og kvalificeret 
opgaveudvalgets indsatsforslag i forhold til hhv. at højne trivslen og nedbringe indtaget af alkohol og 
andre rusmidler.

På udvalgets møder i juni og august er afleveringen blevet kvalificeret yderligere og konkrete 
indsatsforslag er blevet skærpet og præciseret. 

For at sikre relevans og kvalitet har medarbejdere i Gentofte Kommune, der til dagligt arbejder med 
unges sundhed og trivsel, kommenteret på udvalgets målsætning, principper og forslag til konkrete 
indsatser. Udvalget vil forud for deres niende møde den 23. september modtage et udkast til en 
aflevering, der sammen med kommentarer fra medarbejdere i Gentofte Kommune, danner
udgangspunkt for en drøftelse og justering af udvalgets endelige aflevering.
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Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt 
Status september 2020

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt den 16. september 2019.
Udvalget har holdt seks møder.
Udvalget forventer at aflevere til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i januar 2021.

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 afholdt det sjette møde 7. september 2020. Opgaveudvalget har færdigudarbejdet 
oversigten over væsentligste aktører, der kan hjælpe med, at Gentofte Kommune når målet om en 
times motion dagligt. De motiverende faktorer for de mindst aktive borgere er blevet drøftet og 
sammenholdt med resultaterne fra en ny undersøgelse om inaktivitet i Danmark samt principperne 
for adfærdsdesign. Hovedforfatteren bag undersøgelsen, Knud Ryom, var med på opgaveudvalgets 
møde den 7. september på en digital forbindelse for at svare på spørgsmål. Opgaveudvalget har 
færdigudarbejdet den overordnede ramme for motiverende faktorer. Ligeledes har opgaveudvalget 
diskuteret hvilke emner, der ønskes drøftet på fællesmøde med den politiske styregruppe for Bevæg 
Dig For Livet i oktober. 

Planlægningen af de tre pilotprojekter, som skulle have været afviklet i foråret, er i de afsluttende 
faser, og projekterne forventes at blive afviklet med start i denne måned. Opgaveudvalget vil få 
tilbagemeldinger på de første erfaringer på næste møde.  

Opgaveudvalgets næste møde finder sted den 20. oktober 2020.
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