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1 (Åben) Sjette møde i opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik
 
Sags ID: EMN-2015-16459

Resumé
Opgaveudvalget mødes for at godkende en ny idræts- og bevægelsespolitik.

Baggrund
Velkomst ved Michael Fenger. 

Opgaveudvalget har fået tilsendt tilrettet udkast til ny idræts- og bevægelsespolitik og input fra 
høring i Seniorråd, Handicapråd, Integrationsråd og Folkeoplysningsudvalg. 

På baggrund af dette skal opgaveudvalget vedtage et endeligt forslag til den nye idræts- og 
bevægelsespolitik, som efterfølgende skal godkendes på et fællesmøde for stående udvalg den 
24. april og i Kommunalbestyrelsen den 29. maj.

Derudover præsenteres opgaveudvalget for en model til politisk opfølgning for implementering af 
den ny politik. Modellen beskriver cyklus for politikken og for afrapportering til Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget. For at illustrere opfølgning på mål fremlægges eksempler på effekt- og delmål. 

Opgaveudvalget har fået tilsendt et spørgeskema om oplevelsen af forløbet med udarbejdelse af 
ny idræts- og bevægelsespolitik. Disse spørgsmål følges op med en mundtlig evaluering på mødet. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik:

At udvalget godkender oplæg til en ny idræts- og bevægelsespolitik

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Michael Fenger bød velkommen og gennemgik processen fra første til sidste møde. 
Opgaveudvalget har sat en politisk retning, og nu skal politikken efter planen fremlægges 
på Fællesmøde og derefter vedtages i Kommunalbestyrelsen.
 
Politikken skal præsenteres af Nadia og Niels på Fællesmøde 24. april og alle er 
velkomne.

Gennemgang af politik ved Fritidschef Stig Eiberg
Stig gennemgik de fem områder.
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 Der var ingen kommentarer til Mangfoldigt idrætsliv, Foreningsidræt, og Byrum og 
faciliteter.

 Betegnelsen ”bedste lokale udøvere” i manchetten under Talentudvikling og 
eliteidræt blev drøftet. Opgaveudvalget besluttede, at sætningen ændres til ”bedste 
udøvere”.

 Under Partnerskaber er ”kommunale og statslige institutioner” ændret til 
”kommunale og andre offentlige institutioner”.

 Der var ingen kommentarer til tilføjelsen af events under Partnerskaber.
 Det blev foreslået, at Gentofte Kommune opfordrer til, at partnerskaber etableres 

uafhængigt af kommunen. Der var enighed om at dette ligger implicit i sætningen 
”Udvikle strukturer, der gør det nemmere at etablere og forankre partnerskaber”.

Gennemgang af effektmål
Michael gennemgik eksempler på effektmål på de fem forskellige områder. Effektmålene 
blev gennemgået og diskuteret enkeltvist.

Mangfoldigt idrætsliv 
Under området Mangfoldigt idrætsliv fremkom en opfordring om, at de målgrupper 
opgaveudvalget har talt om fremstår tydeligt – i segmenterede og specifikke målsætninger 
f.eks. i indsatser rettet mod udskolingselever og motionstilbud. 

Der fremkom også en opfordring til at opsætte mål for projekter, som også lever videre 
efter projektets ophør og overgang til drift. Generelt ønskes, at projekterne tænkes 
langsigtede og med konkrete mål.

Der var en drøftelse af opsættelse af idealistiske mål versus realistiske mål, 
detailregistrering af egentlig aktivitet og hvordan der meningsfuldt kan arbejdes med mål 
og indikatorer.

Foreningsidræt 
Det blev drøftet om medlemstal er en rimelig indikator for aktivitet og om medlemstal kan 
stå alene. Forvaltningen blev opfordret til at udvikle delmål for uddannelse og kvalificering 
af trænere.

Talentudvikling
Der var en diskussion af om medaljer kan være en målsætning eller det blot er en 
indikator. Der blev foreslået andre muligheder for målsætninger som fx 
landsholdsdeltagelse, udtagelse til unionshold. Der eksisterer talentudvikling på højt 
niveau mange steder, men ikke alle høster frugterne af det, da nogle klubber fungerer som 
eliteklubbernes fødekæde. 

Der blev også drøftet om man kunne konstruere delmål omhandlende livsfærdigheder, fx i 
målsætninger om, hvor mange udøvere, der har fået både uddannelse og 
erhvervskarriere.

Faciliteter og byrum
Der var ingen kommentarer til de opstillede delmål for Faciliteter og byrum. 
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Partnerskaber
Det blev drøftet om det skal være succeskriterie at etablere partnerskaber. Udfordringen er 
snarere at kunne bevare og kontinuert at udvikle partnerskaberne, og de resultater der 
fremkommer af partnerskaberne. 

Andre kommentarer
Forvaltningen blev opfordret til at lave klare aftaler mellem om forvaltning af anlæg mellem 
foreninger og kommunen. 

Politisk opfølgning
Stig gennemgik forslaget til politisk opfølgning, herunder at effektmål besluttes af Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget og publiceres i Gentofte Plan. 
Der arbejdes på en model for fortsat involvering til tidligere opgaveudvalg. Den nye model 
skal besluttes i Kommunalbestyrelsen. 

Politikken fremover
Det er relevant at tænke alle de mennesker, der har været med i processen som en 
ressource eller ambassadør fremover. Der ligger en stor kommunikationsindsats i at få 
engageret mennesker, der skal folde politikken ud, så den får liv.

Det blev også foreslået at arbejde på formulering af historier, der viser hvilken betydning 
politikken har haft for f.eks. en gruppe borgere eller andre interessenter.

Den store deltagelse i udarbejdelse af politikken har især været præget af aktive i 
foreningslivet. Det blev foreslået, at Gentofte Kommune har bred dialog med aktører inden 
for hele idrætsområdet, herunder foreninger, selvorganiserede, kommercielle, skoler mv. 

Evaluering
Politikerne gav udtryk for tilfredshed med opgaveudvalg som arbejdsform, bl.a. fordi

 De mange diskussioner skaber en bedre politik. Det giver et andet perspektiv. 
 Det bliver en mere kvalificeret politik. 

Derudover blev der udtrykt tilfredshed med
 At der har være imødekommenhed over for forslag og ideer. 
 At det godt med forskellige aktører i arbejdsgrupper.
 At politikerne har været åbne og imødekommende 
 At det har været berigende at være med i både arbejdsgrupper og opgaveudvalg.
 At bottom-up processen med åben brainstorm og senere kvalificering har været 

god. 
 At det er vigtigt at ende ud med målbare indsatser. 
 At der har været en god kombination af bredde og dybde mellem opgaveudvalg og 

arbejdsgrupper.

Gode råd fremover
 Fasthold kvaliteten af det materiale, der udarbejdes til møderne.
 Afgræns opgaveudvalgets emne/område.
 Tilpas facilitering til type af emne, som opgaveudvalg skal behandle.
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 Måske kunne man arbejde med mere åben rekruttering uden at definere 
kompetencer.

Mødet blev afsluttet med at deltagerne takkede hinanden for det gode samarbejde.

Bilag
1. Forslag til ny idræts- og bevægelsespolitik 13. marts 2017 - uden kommentarer (1597807 - 
EMN-2015-16459)
2. Forslag til ny idræts- og bevægelsespolitik , 13. marts 2017 Med kommentarer (1605975 - 
EMN-2015-16459)
3. Model for politisk opfølgning (1588793 - EMN-2015-16459)
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