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1 (Åben) Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalg for Idræts- og 
Bevægelsespolitik
 
Sags ID: EMN-2015-16459

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

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. august 2015, pkt. 17, Idræts- og
bevægelsespolitik som emne for et opgaveudvalg.

Et udkast til kommissorium for opgaveudvalget om Idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte
Kommune blev den 28. oktober 2015 drøftet i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget. 

På baggrund heraf forelægges hermed et revideret forslag til kommissorium for opgaveudvalget 
om Idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte Kommune til drøftelse i Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen om vedtagelse af kommissoriet 
på mødet den 29. februar 2016.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Gentofte Plan 2016 at fortsætte arbejdet med 
at styrke idræts- og bevægelsesområdet både hvad angår aktiviteter, nye målgrupper og 
udbygning af faciliteter. 

Opgaveudvalget får til opgave at:
 Udarbejde forslag til en ny vision for idræts- og bevægelsespolitikken, der skal nytænke 

mål og indsatser samt rumme nye og kommende tendenser.
 Udarbejde forslag til en idræts- og bevægelsespolitik, der kan bruges til fortsat udvikling af 

idrætten af foreningslivet, institutioner, idrætsanlæg, oplysningsforbund, selvorganiserede, 
borgere, medarbejdere og politikere.

 Sikre sammenhæng mellem idræts- og bevægelsespolitikken og det øvrige arbejde i 
Kommunalbestyrelsen.

 Udarbejde forslag til den ønskede effekt af en idræts og bevægelsespolitik samt et 
idekatalog med mulige indsatser.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af fem medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ti borgere 
med erfaring fra idræts- og bevægelsesområdet, jf. punkt 3 i forslag til kommissorium.

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i juni 2016 og foreslås afsluttet i december 2016.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget:

1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte 
Kommune drøftes med henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i 
Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2016.
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Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte 
Kommune vedtages, og

3. At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalg om Idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte 
Kommune, herunder 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og 
næstformand, jf. punkt 3 i forslag til kommissorium på mødet den 25. april 2016. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Bilag A, Kommissorium for opgaveudvalg idræts-og bevægelsespolitik (1011400 - EMN-
2015-16459)
2. Bilag B, Metoder til identifikation til opgaveudvalget for Idræts- og bevægelsespolitikken 
(1011398 - EMN-2015-16459)

2 (Åben) Principper for kommunens samarbejder med de eksternt drevne, 
stedbundne kulturinstitutioner i Gentofte Kommune (del 2)
 
Sags ID: EMN-2016-00506

Resumé
Principper for kommunens samarbejder med de eksternt drevne, stedbundne kulturinstitutioner i 
Gentofte Kommune fremlægges til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Baggrund
På Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde den 28. oktober 2015 drøftede udvalget principper for 
kommunens samarbejde med de eksternt drevne, stedbundne kulturinstitutioner i kommunen, idet 
Gentofte Kommune står over for at skulle udarbejde aftaler med de selvejende institutioner: 
Bellevue Teater, Gentofte Musikskole, Øregaard Museum, og den privatejede virksomhed, 
Gentofte Kino. 

De principper, som Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget vedtager, lægges til grund for fremtidige 
driftsaftaler med de benævnte eksterne kulturinstitutioner. 

På mødet den 28. oktober tog udvalget udgangspunkt i, at sådanne principper skal have en klar 
kobling til udvalgets vision for Kultur om, at borgerne skal tilbydes de bedste muligheder for at 
mødes, opleve og skabe kultur. Derudover fremkom udvalget med følgende pejlemærker; at 
samarbejdet skal have interesse for borgerne, det skal være præget af noget enestående, det skal 
forholde sig til Gentoftes kulturarv og understøtte det, der allerede gøres i kommunen. På 
baggrund heraf fremlægges forslag til et sæt principper for kommunens samarbejde med eksternt 
drevne kulturinstitutioner:
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Samarbejdet med en ekstern dreven, stedbunden kulturinstitution i Gentofte Kommune skal 
understøtte den til enhver tid gældende vision for kulturområdet i Gentofte Kommune. 

Alle kommunens samarbejder med eksternt drevne, stedbundne kulturinstitutioner skal tilsammen 
opfylde nedenstående krav:

 være til glæde for og berige borgerne i kommunen
 have tilbud til alle aldersgrupper
 være bredt appellerende, ligesom der skal være plads til mere smalkulturelle tilbud 
 understøtte udviklingen af kunst og kultur i Gentofte Kommune – med særligt fokus på 

samarbejder med kommunens dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner

For at perspektivere de principielle drøftelser af kommunens samarbejde med de eksternt drevne, 
stedbundne kulturinstitutioner ønskes en konkret drøftelse af en eventuel ny egnsteateraftale med 
Bellevue Teatret gældende fra 2017-2020. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At godkende ovenstående principper for Gentofte Kommunes samarbejde med de eksternt drevne, 
stedbundne kulturinstitutioner i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt. 
I forbindelse med indgåelse af en ny egnsteateraftale mellem Bellevue Teatret 
og Gentofte Kommune anbefaler Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på grundlag 
af de ændrede regler vedr. statens refusion af det kommunale tilskud samt 
ønsket om at indgå en egnsteateraftale med et højt kunstnerisk niveau:

 At en ny egnsteateraftale med Bellevue Teatret for årene 2017-2020 ikke 
overstiger det nuværende årlige kommunale nettotilskud, svarende til 
3,9 mio. kr.

 At Bellevue Teatret udarbejder en plan for nedbringelse af huslejen til 
det tilladte niveau.

Bilag
1. Bilag 1 Grafisk kortlægning af kulturområdet anno 2016 (1009298 - EMN-2016-00506)

3 (Åben) Opfølgning på Kultur, Unge og Fritids aktiviteter 2015 - Kultur og Bibliotek
 
Sags ID: EMN-2016-00686

Resumé
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Kultur, Unge og Fritid har udfærdiget en Statusrapport 2015 for Kultur og Bibliotek. Sagen 
fremlægges til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets orientering.

Baggrund
I forlængelse af den nye politiske arbejdsform for Gentofte Kommune er det besluttet, at de 
stående udvalg orienteres om deres ressortområder inden for et år med henblik på at vurdere 
behovet for justeringer eller nye indsatser. På mødet den 28. oktober 2015 blev Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget orienteret om en status på fritidsområdet, og på nærværende møde gives en status 
på kulturområdet for 2015.

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget har vedtaget følgende vision for Kultur og Bibliotek: Borgerne skal 
tilbydes de bedste muligheder for at mødes, opleve og skabe kultur. Til at understøtte denne vision 
har udvalget ligeledes vedtaget tre politiske mål. Det er i henhold til disse, at Kultur og Bibliotek 
giver sin status for 2015. 

 Kultur og Bibliotek skaber sammenhænge, som giver anledning til refleksion og indsigt, og 
hvor vi dannes som mennesker og deltagere i fællesskaber

Effekterne af de samlede tiltag under dette målområde vurderes at være, at børnenes faglige, 
sociale og personlige kompetencer udvikles, perspektiveres og giver lyst til mere læring, ligesom at 
det tætte samarbejde med aktive borgere inspirerer andre borgere til at tage aktiv del i udviklingen 
af Gentofte Kommune.

 Borgerne møder Kultur og Bibliotek som en lyttende og levende sparringspartner, der 
understøtter meningsfulde fællesskaber og samskabelse af kulturelle tilbud og aktiviteter

Effekterne af de samlede tiltag under dette målområde vurderes at være, at unges kreative 
kompetencer og evne til at tage ansvar og selv skabe kulturelle aktiviteter styrkes og vokser i takt 
med det ansvar, unge gives. Ligeledes vurderes det, at bibliotekerne opleves som kulturelle 
mødesteder, hvor borgerne opsøger interessefællesskaber, når disse opleves som relevante. 

 Kultur og Bibliotek skal imødekomme borgerens forventning om større fleksibilitet og 
udvidet adgang til kulturinstitutionerne

Effekterne af de samlede tiltag under dette mål vurderes at være, at den fleksible adgang til 
kulturinstitutionerne bidrager til, at borgerne tager ejerskab til og ansvar for stederne. De fysiske 
steder bidrager dermed til at udvikle en lokal identitet og være steder, hvor borgerne får lyst til at 
være og udfolde deres viden og kreativitet.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

At tage orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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Taget til efterretning.

Bilag
1. Statusrapport 2015 - Kultur og Bibliotek (1010090 - EMN-2016-00686)

4 (Åben) Orientering om Kultur, Unge og Fritids puljer 2015
 
Sags ID: EMN-2016-00677

Resumé
Der er på Kultur, Unge og Fritids område en række puljer. Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
orienteres om anvendelsen af puljerne i 2015. Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Baggrund
Der er på Kultur, Unge og Fritids opgaveområde otte puljer med dertilhørende tre underpuljer, i alt 
11 puljer, der kan søges af tredjemand, dvs. foreninger, institutioner, oplysningsforbund, borgere 
og i nogle tilfælde kommercielle aktører. Den samlede budgetramme for puljerne er ca. 5 mio. kr., 
hvoraf 2 mio. kr. er allokeret til Klubrumspuljen og 2 mio. kr. til Kulturpuljen. Alle puljerne er listet 
op i vedhæftede bilag 1.

Evaluering af Kulturpuljen og Klubrumspuljen 2015
Kulturpuljen
Der er i alt modtaget 54 ansøgninger til Kulturpuljen, hvoraf 45 er i mødekommet, og otte har fået 
afslag, mens en er tilbageført. Der er bevilget tilskud til både professionelle og amatører, og de 
kulturelle aktiviteter omfatter puljemidler, koncerter, festivaler, arrangementsrækker, foredrag, 
lokalhistoriske publikationer og andre aktiviteter. Mange af aktiviteterne er traditioner i Gentoftes 
kulturliv.

Kultur, Unge og Fritid vurderer, at Kulturpuljen primært fortsat understøtter traditionelle og 
tilbagevende arrangementer og samme typer af arrangementer som de foregående år. 
Musikarrangementerne har en klar overvægt. Kriteriet om at iværksætte, udvikle og afprøve nye 
kunstneriske og kulturelle aktiviteter vurderes at være opfyldte via Børnekulturpuljens og 
Ungepuljens aktiviteter.

Klubrumspuljen
Der er i alt modtaget 41 ansøgninger til Klubrumspuljen, hvoraf 33 er imødekommet og otte har 
fået afslag. Der er bevilget tilskud til renoveringer, nyopførsler og optimeringer af anlæg samt til 
anskaffelser af materiel til forbedringer af træningsforhold. 

Kultur, Unge og Fritid vurderer, at puljen er et vigtigt instrument til at sikre, at specielt klubberne 
med egne anlæg har mulighed for at sikre, at anlæggene er med til at fastholde et højt 
aktivitetsniveau for specielt børn og unge. Formålet med puljen vurderes således at være opfyldt. 

Praksis
Det er planen, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget fremover løbende orienteres om bevillinger fra 
puljerne via de månedlige nyhedsbreve, på de faste udvalgsmøder, ligesom det bliver muligt at 
følge de løbende ansøgninger på gentofte.dk. 
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Ved en gennemgang af praksis på alle puljerne er det konstateret, at midler på henholdsvis 
kulturområdet og fritidsområdet administreres forskelligt. Der er for Kulturpuljen en blanding af 
tilskud til aktiviteter initieret af forvaltningen og egentlige puljemidler, der kan søges af tredjemand, 
mens der på fritidsområdet er afsat midler til implementering af de eksisterende politikker, som 
primært initieres af forvaltningen, ligesom der er afsat midler til puljer, som kan søges af 
tredjemand. 

I forbindelse med udarbejdelse af de kommende politikker på Kultur, Unge og Fritids område 
anbefales det, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget drøfter, hvordan de kommende politikker 
implementeres set i forhold til gældende praksis på de tre områder.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller:

Til Kultur-, Unge, og Fritidsudvalget:

 At tage orienteringen til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Bilag 1 Oversigt alle puljer KUF_feb_2016 (1012134 - EMN-2016-00677)
2. Bilag 2 - evaluering 2015 - Kulturpuljen og Klubrumspuljen (1009826 - EMN-2016-00677)
3. Bilag 3 - Skematisk oversigt over Kulturpuljen og Klubrumspuljen 2015 (1015355 - EMN-
2016-00677)

5 (Åben) Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid, 4. kvartal 2015
 
Sags ID: EMN-2016-00694

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 4. 
kvartal 2015. Rapporteringen for kultur-, unge- og fritidsområdet indeholder en samlet status på 
Kultur, Unge og Fritids område samt økonomi, grafer, nøgletal for hvert af områderne Idræt og 
Fritid og Kultur og Bibliotek.

Baggrund
I fjerde og sidste kvartal på kultur-, unge- og fritidsområdet har der været fokus på følgende 
aktiviteter: 
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 At udvikle biblioteket som et sted at opleve litteratur og fantasi-universer i forskellige 
former, bl.a. med udstillingen Doktor Proktors sensationelle samling af Dyr Du Ville Ønske 
Ikke Fandtes på Gentofte Hovedbibliotek og indretningen af et spilbibliotek på Vangede 
Bibliotek.

 At etablere drift af Gentoftehallen samt at indvie Fun Spacet i Skovshoved og sætte sætte 
stregerne for det nye Fun Space i Kildeskovshallen. 

 At få omorganiseringen af ungdomsklubberne og udviklingen af de nye aktiviteter i UNG 
FRITID på plads. Samtidig er der fokus på det nye opgaveudvalg, der er i gang med at 
udarbejde et forslag til en Ungepolitik.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller:

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At Kvartalsrapporteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Bilag 1 - Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid, 4. kvartal 2015 (1010213 - EMN-2016-
00694)
2. 2016 - 01 - Kvartalsrapportering Bilag 2 KUF - Budgetændringer (1015426 - EMN-2016-
00694)

6 (Åben) Orientering om arbejdet i Opgaveudvalg for Ungepolitik, februar 2016
 
Sags ID: EMN-2015-16471

Resumé
Opgaveudvalget om ungepolitik har siden udarbejdelsen af sidste afrapportering til Kultur- Unge og 
Fritidsudvalget holdt tre møder. Det har været temamøder med fokus på henholdsvis MIT LIV, MIN 
FREMTID og VORES SAMARBEJDE. Der har desuden været nedsat en række arbejdsgrupper 
under opgaveudvalget. Endelig er der ved at blive udarbejdet en ungeundersøgelse, som skal 
indgå i opgaveudvalgets fremadrettede drøftelser. Der vil den 11.-12. marts 2016 blive holdt et 
Unge-træf på Gentofte Rådhus, som alle medlemmer af KUF vil blive inviteret til.

Baggrund
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”. 
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Kommunalbestyrelsen har efterfølgende nedsat et opgaveudvalg, der har til opgave at udarbejde 
forslag til en ungepolitik. Ungepolitikken skal anlægge et helhedsorienteret perspektiv på ungelivet 
i Gentofte. Den skal henvende sig direkte til de unge og samtidig danne grundlag for de politiske 
prioriteringer af ungeindsatsen.

Opgaveudvalget har nu holdt i alt fire møder: 

- Et introducerende møde i september, hvor opgaveudvalget fremhævede følgende tre 
perspektiver:

o Identitet – at finde sig selv og sin egen vej i livet
o Valg i livet – mange muligheder og store forventninger
o Rammer for ungelivet i Gentofte

- Tre temamøder i oktober, december og januar, hvor opgaveudvalget har arbejdet intensivt 
med henholdsvis:

o MIT LIV – muligheder og udfordringer i det gode ungeliv
o MIN FREMTID – drømme, potentialer og valg
o VORES SAMARBEJDE – demokrati og ungeinvolvering

Andet møde i opgaveudvalget – MIT LIV
Formålet med mødet var at drøfte de faktorer, der henholdsvis fremmer og udfordrer unges trivsel. 
Mødet omhandlede derfor både trivsel i hverdagen lige nu og her samt trivsel på længere sigt i 
forhold til at udvikle sin identitet og finde sin egen vej i livet. 

Opgaveudvalget blev indledningsvist præsenteret for:
 En række data om trivsel blandt de unge i Gentofte Kommune
 Resultatet af en række interview, som var blevet gennemført inden mødet med henholdsvis 

unge, forældre og fagfolk om, hvordan de opfatter unges trivsel, og hvad der er afgørende 
for unges trivsel og mistrivsel. 

Dette blev efterfulgt af gruppedrøftelser, hvor opgaveudvalget arbejdede i mindre grupper med 
hver deres tema – med afsæt i problemstillingen: hvordan bevarer, udvikler og udbreder vi det, 
som fungerer og fremmer unges trivsel? Og hvordan forandrer eller begrænser vi det, der ikke 
fungerer og dermed udfordrer unges trivsel? Opgaveudvalget konkluderede, at det er sandsynligt, 
at følgende perspektiver skal indarbejdes i ungepolitikken:

- Fællesskaber (muligheder for sociale aktiviteter, håndtering af virtuelle fællesskaber og 
sociale medier, rummelighed, omsorg for hinanden)

- Vejledning og rådgivning (præstationspres, stress, ung til ung, forældre, tabuer)

Tredje møde i opgaveudvalget – MIT FREMTID
Formålet med mødet var at drøfte unges muligheder og udfordringer i forhold til valg af uddannelse 
og forberedelse til arbejdslivet. Tina Lykkegård Marker fra MIT Campus indledte med at fortælle 
om, hvilke kompetencer, der allerede er – og i stigende grad bliver - efterspurgt og vil være 
relevante i et globaliseret og digitaliseret samfund i konstant forandring. Opgaveudvalget blev også 
præsenteret for en række data om eleverne fra ”9. C” (en fiktiv gennemsnitsklasse i Gentofte 
Kommune) og deres vej gennem uddannelsessystemet baseret på statistik om de unges faktiske 
og forventede uddannelsesadfærd i Gentofte Kommune.

Opgaveudvalget arbejdede i grupper med valg, muligheder og forventninger i forhold til 
uddannelse og fremtidigt arbejdsliv. De vigtigste pointer var: Opgaveudvalgets unge efterspurgte 
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bedre vejledning i forhold til at træffe de nødvendige valg, og vejledning i bredeste forstand blev 
derfor et gennemgående tema. I drøftelserne spændte forståelse af vejledning sig helt fra sparring 
og hjælp til at finde sin egen vej, over praktikker og mere virkelighed på skoleskemaet til 
muligheden for, at både unge, forældre og professionelle har relevant og opdateret viden om 
uddannelser og arbejdsliv. Flere relevante praktikforløb blev fremhævet som vigtigt for, at de unge 
kan udforske deres interesser og potentialer samt snuse til, hvad der er af muligheder for at 
forfølge disse i deres fremtidige arbejdsliv. Det præstationspres, som opgaveudvalget drøftede på 
det første møde, trådte også tydeligt frem i forhold til unges valg af uddannelse. Det samme 
gælder behovet for leve et meningsfuldt liv nu og her og samtidig være i stand til at træffe gode 
valg for en meningsfuld fremtid. 

Fjerde møde i opgaveudvalget – VORES SAMARBEJDE
Mødet blev indledt med en status fra arbejdsgrupperne. Dernæst blev dagens tema skudt i gang 
med et panelinterview med tre unge, der var særligt inviterede i kraft af deres erfaringer med 
demokrati og ungeinvolvering. Opgaveudvalget blev også introduceret til Roger Harts 
deltagelsesstige. Som afsæt for gruppedrøftelserne blev opgaveudvalg og gæster delt i tre 
grupper, der udviklede modeller for ungedemokrati og -involvering. Der blev udviklet modeller om 
tre temaer:

Brugerstyrede steder og aktiviteter for unge
Hvordan sikrer vi, at unge kan tage ansvaret for et sted eller en aktivitet?
Hvordan skal ”de voksne” være, hvis det skal lykkes?

De vigtigste pointer var:
 De unge vil gerne gøre så meget som muligt selv - som ung må man gerne skulle kæmpe 

for at realisere sine ideer.
 De voksne er vigtige - de skal være i øjenhøjde og give den nødvendige opbakning og 

inspiration. Det skal være nemt og tilgængeligt at få hjælp og vejledning.
 Det må ikke ”lugte” af kommune. Rygtet (om et sted eller en aktivitet) skal helst sprede sig 

via de unge, og det tager tid. 

Samskabelse om kommunal opgaveløsning
Hvordan sikrer vi, at unge inddrages i at løse udfordringer i kommunen der, hvor det
er relevant? Og hvordan skal vi gøre det?

De vigtigste pointer var:
 De unge vil gerne inddrages og bidrage til de opgaver og udfordringer, der kan være i en 

kommune.
 Brug unge ambassadører og voksne, som de unge kender, til at sprede kendskabet og 

invitere unge med. Personlig kontakt og tryghed er vigtigt.
 Vigtigt, at man ikke skal ”kravle langt” for at være med.
 De unges ideer skal opsamles og indfanges ved, at kommunen bruger sit netværk aktivt.

Levende demokrati
Hvordan inddrager vi unge i de kommunale beslutninger?
Hvordan ruster vi de unge til at deltage i demokratiet?

De vigtigste pointer var:
 Det er vigtigt, at vi inddrager de unge i noget, de opfatter som relevant. Eksempelvis er 

højden på ungdomsboligerne uinteressant. Det er indretningen, omgivelserne og 
fællesskabet i forbindelse med ungdomsboligerne, der er relevant for unge.
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 Man skaber demokrati ved at bygge bro mellem mennesker, og også mellem generationer. 
Et ungeråd er interessant, men det er endnu bedre med et ”menneskeråd”, hvor alle 
generationer og typer af mennesker er med.

 Det vigtigste er ikke, at man får opfyldt alle sine ønsker – det vigtigste er, at der findes et 
forum, hvor unge kan blive hørt og oplever, at der bliver lyttet til deres ønsker og 
argumenter.

 Ung til ung er helt afgørende, så man har samme udgangspunkt og forstår hinanden bedre.
 Der skal være mulighed for at involvere sig i forskellig grad.
 De unge skal have tilpas ansvar – hverken for lidt eller for meget. Når de unge inddrages i 

beslutninger, forudsætter det bl.a., at de unge har den fornødne viden, og at emnet er 
relevant for dem. 

 Fysiske møder og dialog kan med fordel kombineres med at spørge flere unge eksempelvis 
gennem sociale medier.

Plan for resten af forløbet i opgaveudvalgets arbejde
Opgaveudvalget har nu tre møder tilbage. Dertil kommer en 24 timers unge-træf den 11. – 12. 
marts, hvor en større gruppe af unge skal arbejde med opgaveudvalgets foreløbige bud på en 
ungepolitik. På en skal de unge - i dialog med politikere, forældre og professionelle - dels trykprøve 
og kvalificere ungepolitikkens indhold og dels udarbejde forslag til, hvordan ungepolitikken bedst 
kan formidles til kommunens unge.  

På opgaveudvalgets næste møde den 7. marts 2016 (FUP ELLER FAKTA?) vil opgaveudvalget 
blive præsenteret for resultatet af den ungeundersøgelse, som Gentofte Kommune lige nu 
gennemfører i samarbejde med Center for Ungdomsforskning – baseret på 
spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview blandt kommunens unge. Formålet med 
mødet er dels at samle op på de mange input, som er kommet på de tre foregående temamøder. 
Dels at foretage en slags virkelighedstjek af opgaveudvalgets drøftelser af det gode ungeliv ved at 
holde de foreløbige input til ungepolitikken op imod det billede, som ungeundersøgelsen tegner af, 
hvordan de unge i Gentofte oplever livet som ung.

Opgaveudvalget har besluttet at holde et ekstra møde, således at der bliver to møder i forlængelse 
af unge-træffet til at drøfte og beslutte, hvad det endelige forslag til ungepolitikken skal indeholde. 
Begge møder ligger i april - den 4. april bliver ”SEMIFINALE”, den 20. april bliver ”FINALEN”. 

Arbejdsgrupper indtil nu
Undervejs i processen er der blevet nedsat en række arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne har 
fortrinsvis været bemandet med unge, de har typisk været små, og der har været lagt op til korte 
forløb – f.eks. gennemførelse af et enkelt eller to møder samt afsluttende afrapportering til 
opgaveudvalget.

Der har været nedsat arbejdsgrupper om følgende temaer:
 Unge i udsatte positioner
 Sociale medier
 Hvordan bliver vi bedre til at hjælpe de unge med deres valg af uddannelse og fremtidigt 

arbejdsliv?

Arbejdsgruppen om, hvordan vi bliver bedre til at hjælpe de unge med deres valg af uddannelse og 
fremtidigt arbejdsliv, adskilte sig fra de øvrige arbejdsgrupper ved en bredere sammensætning:
lærere fra udskolingen, studievejledere fra gymnasiet, en enkelt ung, to forældre, en vejleder fra 
UU-Nord samt repræsentanter for hhv. erhvervsuddannelserne, erhvervsliv og MIT Campus 
Gentofte.
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Der er desuden nedsat en fælles arbejdsgruppe under opgaveudvalgene om henholdsvis 
Ungepolitikken og Sundhedspolitikken. Der er planlagt tre arbejdsgruppemøder samt en række 
interviews med unge, og emnerne er særligt:

 Festkultur blandt elever på ungdomsuddannelserne
 Unge pigers rygevaner og internaliserende problemer
 Unge i sårbare positioner

Der arbejdes for, at Ungepolitikken og Sundhedspolitikken kan supplere hinanden inden for temaet 
unge og sundhed, eksempelvis ved at have forskellige tilgange til de unge og deres festkultur.

Nogle af arbejdsgrupperne afrapporterede til opgaveudvalget om resultaterne af deres arbejde på 
opgaveudvalgets møde den 19. januar. Resultaterne af alle arbejdsgruppernes arbejde vil indgå i 
unge-træffet til marts.

Arbejdsgrupper fremadrettet
Der vil i februar blive nedsat en arbejdsgruppe med unge, som skal kvalificere planlægningen af 
form og indhold på unge-træffet den 11.-12. marts. Inden unge-træffet vil der også blive 
gennemført et gruppeinterview blandt unge på Job- og Aktivitetscentret, hvor emnet bl.a. vil være 
stress.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At afrapporteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. 

Bilag

7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-00707

Resumé
 Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget har modtaget en orientering om, og invitation til Gentofte 

BrandMuseum, med ønske om at invitere udvalget til et besøg på museet med en VIP-
rundvisning, og en briefing om deres frivillige arbejde. 
Materialet vil blive omdelt på mødet. http://www.gentoftebrandmuseum.dk/ 

 Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets årsplan vedlægges som bilag. 

http://www.gentoftebrandmuseum.dk/
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
 Gentofte BrandMuseum har inviteret Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på besøg og 

der arrangeres et besøg efter sommerferien. 
 Onsdag den 2. marts 2016 kl. 17 afholdes et orienteringsmøde om mulige 

kulturaktiviteter i Charlottenlund Slot og det tidligere Danmarks Akvarium. 

Bilag

8 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2016-00707 


	1 (Åben) Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalg for Idræts- og Bevægelsespolitik 
	2 (Åben) Principper for kommunens samarbejder med de eksternt drevne, stedbundne kulturinstitutioner
	3 (Åben) Opfølgning på Kultur, Unge og Fritids aktiviteter 2015 - Kultur og Bibliotek 
	4 (Åben) Orientering om Kultur, Unge og Fritids puljer 2015 
	5 (Åben) Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid, 4. kvartal 2015 
	6 (Åben) Orientering om arbejdet i Opgaveudvalg for Ungepolitik, februar 2016 
	7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
	8 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 

