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Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 7, at godkende
kommissoriet for opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel. Opgaveudvalget er nu klar til at
aflevere resultatet af sit arbejde.
To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og
næstformanden for opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på
et fællesmøde den 30. november 2020 med henblik på, at Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget,
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget indstiller disse til
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i december måned.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 7, at
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel. Kommissoriet er vedlagt
som bilag.
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019, pkt. 22, udpegede Kommunalbestyrelsen
medlemmerne til opgaveudvalget.
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at:
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.
 De konkrete anbefalinger 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.
Opgaveudvalget skal i sit arbejde blandt andet tage afsæt i eksisterende evidens og erfaringer fra
andre kommuner og lande som fx Norge og Island, samtidig med at Sundhedsstyrelsens
Forebyggelsespakker inddrages.
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Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på sit møde den 27. januar 2020, pkt. 6, udvalgets
delaflevering omkring anbefalingen om røgfri skoletid i Gentofte Kommune.
Opgaveudvalget har nu udarbejdet ”Anbefalinger fra Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og
alkohol” og et bilag med inspiration til konkrete initiativer, begge vedlagt som bilag.
Opgaveudvalget har siden sit første møde den 25. april 2019 mødtes 10 gange.
Opgaveudvalget har inddraget fageksperter, medarbejdere fra kommunen og borgere fra Gentofte
m.fl. bl.a. gennem arbejdsgrupper.
For at skabe et fælles vidensgrundlag, har udvalget inviteret fageksperter til at holde oplæg om fx
den islandske model (en model, der søger at fremme de faktorer i samfundet, som forskning har
vist forebygger unges forbrug af røg, alkohol og stoffer), ungekulturen anno 2019, unges trivsel og
forbrug af rusmidler samt alkohol- og rygeforebyggelse.
Udvalget har afholdt én konference, fagoplæg og arbejdsgruppemøder. Samtidig har udvalget
opfordret skoler til at komme med løsningsforslag på problemstillingerne, hvilket inspirerede to 8.
klasses-årgange til at komme med mere end 20 konkrete løsningsforslag, som er blevet taget med
i udvalgets arbejde.
Udvalget har inddraget skolebestyrelser, skoleledelser, Det Fælles Elevråd, rektorer fra
ungdomsuddannelser i kommunen og lærere og medarbejdere fra Gentofte Kommune i arbejdet
med at kvalificere udvalgets anbefalinger yderligere. De forskellige tilbagemeldinger er blevet
inddraget i udvalgets videre drøftelser og justeringer af anbefalingerne. Udvalget har således
været rundt i lokalsamfundet og tryktestet ideerne, sådan at anbefalingerne ikke blot er ord på et
stykke papir, men kan blive til konkret handling i hele Gentofte.
Implementeringen af opgaveudvalgets anbefalinger vil bl.a. ske via pilotprogrammet ”Fælles om
ungelivet”, som Gentofte Kommune netop er blevet en del af. Fælles om ungelivet er et
partnerskab mellem TrygFonden, Sundhedsstyrelsen og fire andre kommuner i pilotfasen 20202023. Programmet skal bl.a. fungere som en forankringsplatform, der kan fastholde fokus, skabe
struktur og sikre, at anbefalingerne bliver til handling.
Fælles om ungelivet er inspireret af den islandske model. Formålet er at sikre, at flere unge lever
et frit ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne omkring
unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre rusmidler. I
pilotfasen er formålet at udvikle og afprøve en kommunal tilgang til dette arbejde.
Som pilotkommune skal Gentofte Kommune udbygge og styrke forudsætningerne for at arbejde
sundhedsfremmende på basis af data, med fokus på beskyttende faktorer og i tæt samarbejde
med forældre og lokalsamfund. Altså et formål og en tilgang, der i høj grad kan understøtte
udvalgets anbefalinger.
Endvidere har Kommunalbestyrelsen med Budget 2021 besluttet at nedsætte opgaveudvalget
Unges Trivsel – Sammen og hver for sig, der fokuseret skal arbejde med anbefalinger til at øge
trivslen blandt Gentofte-unge.
Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og alkohol har derfor særligt valgt at
fokusere og rette deres anbefalinger mod et ungeliv uden røg, stoffer og med et begrænset
alkoholforbrug.
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Indstilling
Social & Sundhed og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget,
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At anbefalingerne og bilaget fra Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og alkohol vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium Unges Sundhed og Trivsel (3671724 - EMN-2020-05978)
2. Anbefalinger fra Unges Sundhed og Trivsel - Røg, stoffer og alkohol (3686186 - EMN-202005978)
3. Bilag_Inspiration til konkrete initiativer - Unges Sundhed og Trivsel (3684970 - EMN-202005978)
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