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1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg om Ungepolitik for Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2015-13671

Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Ungepolitik for Gentofte Kommune forelægges hermed 
til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og 
Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til kommissorium 
for opgaveudvalg om Ungepolitik i Gentofte Kommune drøftes på møde i august i Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i august 2015. 

Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om Ungepolitik for Gentofte Kommune forelægges til 
drøftelse i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen om 
vedtagelse af kommissoriet på mødet den 31. august 2015.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Gentofte Plan 2015 at fortsætte arbejdet på tværs 
af de politiske udvalg med at tydeliggøre en ny politisk vision for ungeområdet. 

Det er besluttet, at arbejdet skal tage udgangspunkt i De fem ledetråde for det gode ungeliv. Målet 
med ledetrådene er at etablere en fælles tilgang til en koordineret ungeindsats med henblik på, at alle 
unge har et godt ungeliv, med særligt fokus på trivsel, uddannelse og beskæftigelse. 

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede i forlængelse af en generel temadrøftelse om unge på sit møde den 
15. april 2015, pkt. 1, et udkast til kommissorium for opgaveudvalg om en ungepolitik. 

Opgaveudvalget får til opgave at: 
 Udarbejde forslag til en ungepolitik, der skal anlægge et helhedsorienteret perspektiv på 

ungeliv i Gentofte. Ungepolitikken skal henvende sig direkte til de unge og samtidig danne 
grundlag for de politiske prioriteringer af ungeindsatsen.

 Inddrage, gå i dialog og samskabe med en bred og varieret gruppe af interessenter 
 Sikre sammenhæng mellem ungepolitikken og det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen
 Sikre sammenhæng til visionerne Børn forandrer verden og Læring uden grænser
 Udvikle modeller og principper for fremtidig, kontinuerlig ungedialog indenfor alle 

politikområder
 Udarbejde forslag til effektmål og styringsgrundlag for en politisk opfølgning i forhold til 

implementering af og arbejdet med ungepolitikken både organisatorisk, fagligt og økonomisk

Opgaveudvalget foreslås sammensat af fem medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ti unge i 
alderen 13-25 år, som besidder et bredt og varieret indblik i ungelivet i Gentofte.

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i september 2015 og foreslås afsluttet i april 2016.

Indstilling
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Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget:

1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Ungepolitik for Gentofte Kommune drøftes 
med henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d. 31. august 
2015.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Ungepolitik for Gentofte Kommune vedtages, 
og

3. At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalg om Ungepolitik for Gentofte Kommune, herunder 5 
medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. punkt 3 i forslag til 
kommissorium

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium for ungepolitik - udkast - revideret.docx (591764 - EMN-2015-13700)

2 (Åben) Årsplan for KUF 2015-2016

Sags ID: EMN-2015-13542

Resumé
Administrationen har udarbejdet forslag til en årsplan for de kommende tre møder i Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget fra november 2015 til maj 2016. Årsplanen fremlægges til udvalgets drøftelse og 
beslutning.

Baggrund
Temaerne i årsplanen tager afsæt i udvalgets tidligere arbejde og temadrøftelser og peger samtidig 
fremad, således at de kommende drøftelser i udvalget kan tilvejebringe rammene og grundlaget for 
det videre arbejde inden for Kultur, Unge og Fritid – med fokus på at sikre en tværgående, 
helhedsorienteret og langsigtet udvikling af området.

Det anbefales, at udvalget drøfter, om temaerne i årsplanen er dækkende for udvalgets arbejde det 
kommende år, og om der eventuelt skal tilføjes flere temaer. 

Administrationen foreslår, at årsplanen bygges op af følgende temaer:
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Politikker
 Ungepolitik
 Idræts- og Bevægelsespolitik
 Kulturpolitik

Principper
 Tværkommunale samarbejder på kultur-, unge- og fritidsområdet
 Samarbejder med kommunens idrætsanlæg og kulturinstitutioner
 Rammer for Åben Skole-arbejdet
 Formidling af Kultur, Unge og Fritids tilbud
 Borgernes brug og adgang til opgaveområdets faciliteter

Opfølgning
 Orientering og indstilling fra opgaveudvalg vedr. Ungepolitik
 Samlet årlig tilbagemelding på initiativer i Kultur, Unge og Fritid

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

At den fremlagte årsplan drøftes og vedtages med eventuelle ændringer.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Kronologisk oversigt over årsplan for KUF 2015-2016 (575027 - EMN-2015-13542)
2. Bilag 2 Temaer i årsplanen for KUF 2015-2016 (579395 - EMN-2015-13542)

3 (Åben) Principper for tværkommunale samarbejder på kultur-, unge- og fritidsområdet

Sags ID: EMN-2015-13546

Resumé
Grundet den nye politiske arbejdsform vil konkrete aftaler som udgangspunkt ikke længere blive 
fremlagt til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets behandling. Der er derfor brug for, at udvalget drøfter 
nogle retningsgivende pejlemærker for tværkommunale samarbejder på kultur-, unge- og 
fritidsområdet, som kan danne grundlag for nogle principielle beslutninger for tværkommunale 
samarbejder på kultur-, unge- og fritidsområdet fremadrettet.

Baggrund
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Kultur-, unge- og fritidsområdet er kendetegnet ved at have en stærk tradition for tværkommunale 
samarbejder, og det har betydet, at kultur-, unge- og fritidsområdet i dag indgår i en række 
tværkommunale samarbejdsprojekter.

I forhold til en drøftelse af fremtidige tværkommunale samarbejder kan en retningsgivende politisk 
drøftelse i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget berøre spørgsmål som:

 Er Gentofte Kommunes nuværende engagement inden for tværkommunale samarbejder 
overordnet set - passende, for lille eller for stort?

 Er der særlige emner eller målgrupper, som Gentofte Kommune skal prioritere i de 
tværkommunale samarbejder? 

 Hvordan skal vægtningen være mellem samarbejdet på kultur- og fritidsinstitutions-niveau på 
tværs af kommunegrænser og samarbejde på et overordnet kommunalt niveau?

 Skal faste samarbejdsaftaler vægtes frem for ad hoc-samarbejder eller løse netværk?
 Skal Gentofte Kommune opsøge samarbejder med kommuner, der er lighedspunkter med eller 

vælge kommuner med store forskelle? Skal fokus være på danske samarbejdspartnere?
 Skal der for alle samarbejdsaftaler være et forventet udbytte for Gentofte Kommune, der er 

større end de investerede ressourcer, eller skal kommunen også kunne indgå i samarbejder, 
der primært skaber udbytte for andre kommuner?

Indstilling
Kultur-, Unge- og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

At drøfte retningsgivende pejlemærker inden for hvilke, udvalget ønsker, at forvaltningen kan indgå 
tværkommunale samarbejder.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Tværkommunale samarbejder i et principielt perspektiv  (620375 - EMN-2015-13546)
2. Bilag 2 Oversigt over tværkommunale samarbejder på kultur-, unge- og fritidsområdet (575430 
- EMN-2015-13546)
3. Bilag 3 Kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen - Aftaletekst for perioden 2016-2019 (589061 -
EMN-2015-13546)

4 (Åben) Opfølgning på drøftelser om den åbne skole

Sags ID: EMN-2015-01859

Resumé
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Sagen fremlægges med henblik på orientering om arbejdet med Den åbne skole samt drøftelse af
rammerne for det fortsatte arbejde med den Åbne skole i Gentofte Kommune.

Som bilag er der vedlagt revideret notat om Den åbne skole. Punktet var til behandling på møder i 
Børne- og Skoleudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2015. Børne- og Skoleudvalget 
efterspurgte tydeligere sammenhæng til bl.a. faglighed og læringsmål, hvilket nu er skærpet i notatet.

Baggrund
Som et led i folkeskolereformen skal de danske folkeskoler, musikskoler og ungdomsskoler blive 
dygtigere til at interagere både med hinanden og indgå i samarbejder med andre aktører, så skolerne i 
højere grad åbner sig mod det omgivende samfund:

Kommunens folkeskoler er fremover forpligtet til at indgå i samarbejder med en række 
samarbejdsaktører i lokalsamfundet, så skolerne i højere grad åbner sig overfor det omgivende 
samfund. Kommunalbestyrelsen skal sætte mål og rammer for samarbejdet ud fra lokale muligheder, 
ønsker og behov. Samarbejdet skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og fagenes mål og 
dermed styrke elevernes læring og trivsel. (Den åbne skole, side 52, Undervisningsministeriet)

Den åbne skole skal understøtte de centrale mål, vi i Gentofte Kommune allerede har formuleret i 
visionen Læring uden grænser og i arbejdet med bl.a. Synlig læring. Herudover skal Den åbne skole 
bidrage til at eleverne oplever at lære ad flere kanaler og under forskellige former, så deres 
nysgerrighed vækkes og indsigten i, og interessen for, forskellige fagligheder og kulturer øges. I 
visionen Læring uden grænser fremhæves de tre udgangspunkter ”faglighed, fremsyn og fællesskab”, 
hvilket dermed understøttes af Den åbne skole. Det faglige element vægtes højt, og indsatsen og 
arbejdet med Den åbne skole skal udfoldes inden for en ramme af de enkelte fags målkriterier.

Arbejdet med Den åbne skole er i gang, og der er nu behov for, at Kommunalbestyrelsen beslutter de 
overordnede mål og rammer for det videre arbejde. Forud herfor drøftes mål og rammer med 
opgaveudvalget for Folkeskolereformen mhp. beslutning i Kommunalbestyrelsen til efteråret.

Indstilling
Børn og Skole og Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og til Kultur-, Unge og Fritidsudvalget:

1. At den beskrevne målsætning og den tre-årige progressionsplan drøftes.

2. At oplægget sendes til kvalificering i det nye opgaveudvalg for Folkeskolereformen

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat om Den åbne skole, august 2015 (428634 - EMN-2015-01859)
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5 (Åben) Idræts- og Bevægelsespolitik som emne for et opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2015-13682

Resumé
Forslag til emne for opgaveudvalg om Idræts- og Bevægelsespolitik forelægges hermed til Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Baggrund
Den 31. januar 2005, pkt. 29, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt Gentofte Kommunes Idræts-
og Bevægelsespolitik, og den 9. september 2009, pkt. 3, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget en 
revideret vision for Idræts- og Bevægelsespolitikken. Idræts- og Bevægelsespolitikken består af en 
overordnet vision, som løber over 12 år og fire fokusområder. Målsætninger og indsatser for 
fokusområderne er fireårige. Den 26. august 2013, pkt. 10, vedtog Kommunalbestyrelsen de 
eksisterende mål og indsatser for perioden 2013-2016.

Den 12-årige vision for Idræts- og Bevægelsespolitikken udløber sammen med de eksisterende mål 
og indsatser med udgangen af 2016. 

Idræts- og Bevægelsespolitikken udgør i dag kommunens overordnede grundlag og strategi for 
samarbejdet mellem kommunen, idrætsforeninger, institutioner, idrætsanlæg, oplysningsforbund og 
aktive idrætsudøvere uden for foreningslivet. Idræts- og Bevægelsespolitikken er udarbejdet i 
samarbejde med borgere, foreninger og interessenter på idrætsområdet. Det er Kultur, Unge og Fritids 
vurdering, at politikken har sat en høj standard for udviklingen på det idrætslige område i Gentofte 
Kommune. 

Politisk drøftelse
Kultur, Unge og Fritid foreslår, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget drøfter muligheden for at indstille 
Idræts- og Bevægelsespolitikken som emne for et nyt opgaveudvalg til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 

Kultur, Unge og Fritid foreslår endvidere en indledende og retningsgivende drøftelse af idræts- og 
bevægelsesområdet til forvaltningens videre arbejde med et udkast til et eventuelt kommissorium for 
et kommende opgaveudvalg. 

I forhold til ovenstående kan det være relevant at drøfte spørgsmål som:
 Hvilke ambitioner har Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget for idræts- og bevægelseslivet i 

Gentofte Kommune i forhold til såvel foreninger som øvrige brugere og de idrætspassive?? 
 Den eksisterende politik opererer med fire tværgående temaer: Bevægelse og motionsidræt, 

Eliteidræt, Foreningsidræt og Idræt for særlige målgrupper. Er de tidssvarende og dækkende?
Idræts- og bevægelsespolitikken 2013-2016

 Hvordan understøtter Idræts- og Bevægelsespolitikken den fortsatte udvikling af idrætslivet i 
Gentofte Kommune bedst muligt?

 Hvordan arbejdes der strategisk med udvikling af Gentofte Kommunes idrætsfaciliteter, drift og 
en optimering af brug af disse?

 Hvordan forholder Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget sig til den eksisterende eventstrategi i 
forhold til Idræts- og Bevægelsespolitikken?

http://viewer.zmags.com/publication/3b8bd8a8#/3b8bd8a8/1
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 Skal en ny politik relatere sig til den nationale 25-50-75-vision? Se vision her

Hvordan kan Idræts- og Bevægelsespolitikken ruste sig til fremtidige ønsker og behov? Og hvilken 
viden kan gavne dette?

Forslag til tidsplan

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

1. At drøfte og tilkendegive retningsgivende pejlemærker til forvaltningens videre arbejde 

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

1. At godkende Idræts- og Bevægelsespolitikken som emne for et opgaveudvalg

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Eventstrategi 2013 (640746 - EMN-2015-13682)

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-02132

Resumé
Gentofte Kommune har indgået en aftale med seniorkonsulent Allan Xenius Grige, Theatre Projects 
Consultants om at udarbejde en ”analyse vedr. anvendelsesmuligheder for Charlottenlund 
Slot/Kavalergården.”

Tidligere beslutninger:

AUGUST 2015

KUF indstiller emne 
til  ØU og KB

NOVEMBER 2015

KUF drøfter udkast 
til komissorium

FEBRUAR 2016

KUF indstiller 
kommissorium til 

vedtagelse i KB

MAJ 2015

Opgaveudvalget 
påbegynder sit 

arbejde

FEBRUAR 2017

Opgaveudvalget 
afleverer forslag til 

KUF

http://www.dif.dk/da/nyt/vision-s-25-s-50-s-75
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.

Bilag

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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