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Side 3 

1 (Åben) Fastlæggelse af flerårige mål og målepunkter for Kultur-, Unge- og 

Fritidsudvalget 
  
Sags ID: EMN-2022-04249 

 

Resumé 

De stående udvalg skal jf. styrelsesvedtægten fastlægge flerårige mål for deres områder. Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget valgte seks mål på mødet den 2. marts 2022, som forvaltningen på 
baggrund af udvalgets drøftelser har arbejdet videre med og tilføjet forslag til målepunkter til 
udvalgets endelige beslutning.   

 
Baggrund 

Med virkning fra 1. januar 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at ændre 
styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune på Kommunalbestyrelsens møder den 29. november 
2021, dagsordenens punkt 8, og 6. december 2021, dagsordenens punkt 2. En af ændringerne 
var, at Økonomiudvalget og de stående udvalg (bortset fra Byplanudvalget), som led i at de på 
Kommunalbestyrelsens vegne skal sikre en tværgående helhedsorienteret og langsigtet udvikling 
af deres ressortområder gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker, skal 
fastsætte flerårige mål for deres ressortområder. 
 
I kommunens politikker, strategier og planer findes en lang række mål, som er vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen, og som administrationen arbejder efter. Med henblik på at prioritere, hvilke 
mål, der skal udgøre den primære dagsorden for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, valgte udvalget 
seks mål på sit møde den 2. marts 2022, dagsordenens punkt to til forvaltningens videre 
bearbejdning. 
  

• Vi vil øge borgernes deltagelse i såvel organiserede som selvorganiserede aktiviteter på 
fritidsområdet. 

• Vi vil styrke borgernes mulighed for deltagelse og samskabelse gennem færdiggørelse og 
konsolidering af Byens Hus. 

• Vi vil styrke alle børn og unges møde med kunst og kultur. 

• Vi vil styrke Gentofte Bibliotekerne som kulturhuse, der tilbyder digitale og fysiske 
materialer og udvikles med fokus på unge, synlighed og samskabelse. 

• Vi vil øge unges deltagelse i udvikling af rammer for et godt ungeliv og medvirke til den 
demokratiske dannelse. 

• Vi vil styrke unges sundhed og trivsel - og udvikle deres deltagelse i og oplevelse af, at 
være en del af et fællesskab. 

 
Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelse justeret målene. Forvaltningen har også 
tilføjet forslag til målepunkter (hvilke indikatorer, der løbende skal måles på, for at vurdere, om vi 
bevæger os i retning af målet). Hvis ikke andet er anført, er tidshorisonten for opfyldelse af 
målepunktet 2025. For hvert målepunkt er beskrevet forslag til målemetode, samt hvad det vil 
kræve at gennemføre metoden, hvis det ikke er noget, vi allerede måler i dag. Hvis ikke andet er 
anført i målemetoden, vil der blive fulgt op på målepunktet mindst en gang årligt i 
kvartalsrapporterne. Forslagene findes i vedlagte bilag. 
 
Det foreslås, at udvalget drøfter og endeligt beslutter sine mål og målepunkter.  

Budget 2022 og budgetterne for de kommende år er en bindende ramme for de mål, der 
kan fastsættes, men udvalget kan drøfte budgetønsker på et temamøde i forbindelse med 
det ordinære møde.  
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Indstilling 

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:  
 
At drøfte og beslutte flerårige mål og målepunkter. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Udvalget udvalgte nedenstående mål og målepunkter. Endvidere blev baggrund og formål 
justeret for mål 2, 4, 5 og 6. De nye tekster fremgår også nedenfor. 
 
MÅL 1: Vi vil øge borgernes deltagelse i såvel organiserede som selvorganiserede 
aktiviteter på fritidsområdet 
 
Målepunkter: 
1. Antal af borgere, der er fysisk aktive i deres hverdag 79 % (andelen i dag er 73%). 
2. Andel medlemmer i foreningerne udgør 52% af Gentofte Kommunes indbyggertal (andelen i 
dag er 49 %). 
 

MÅL 2: Vi vil styrke borgernes mulighed for deltagelse og samskabelse i Byens Hus 
 
Baggrund og formål: Gentofte Kommunes kulturpolitik sætter retning for, at vi udvikler kultur i 
samarbejde med borgere, foreninger, kulturinstitutioner og andre aktører. I Gentofte skal 
dette ikke mindst kunne finde sted i Byens Hus, hvor der siden åbningen er udviklet et 
velfungerende brugerdemokrati. Huset drives af foreningen Byens Hus, hvis medlemskreds 
består af arrangører. Antallet af arrangører er ikke 1:1 udtryk for aktivitetsniveauet, men giver 
dog en indikation heraf.  
 

1. Antallet af medlemmer af foreningen Byens Hus, som i dag er 92, øges til over 100. 
2. Der er ved at blive opstillet besøgstællere, hvorefter en baseline og fremtidigt mål for 

antallet af besøgende på årsplan i Byens Hus kan fastsættes i august 2023. 
 
MÅL 4: Vi vil styrke Gentofte Bibliotekerne som kulturhuse, der tilbyder digitale og 

fysiske materialer og udvikles med fokus på unge, synlighed og samskabelse. 
 
Baggrund og formål: Anbefalingerne fra Opgaveudvalget om Bibliotekernes videre udvikling 
præciserer, at bibliotekerne også er digitale kulturhuse. De digitale materialer og 
formidlingsformater er centrale for publikumsudviklingen på biblioteksområdet, fordi de 
digitale muligheder tiltrækker nye brugergrupper og gør bibliotekstilbuddet mere tilgængeligt. 
Corona har accelereret udviklingen af de digitale tilbud og påvirket borgernes kulturvaner. 

Fremadrettet vil det være nødvendigt, at bibliotekerne løbende forholder sig til balancen 
mellem fysiske og digitale bibliotekstilbud. Udviklingsretningen understreger, at bibliotekernes 
synlighed skal øges, og unge skal have bedre mulighed for at anvende bibliotekerne i deres 
frie tid. Endelig skal samskabelse på dagsordenen lokalt på hvert bibliotek. Bibliotekerne skal 
være relevante for så mange forskellige borgere som muligt i Gentofte Kommune. 
Fremadrettet skal der være fokus på at styrke samskabelsen og tiltrække nye brugergrupper. 
 

Målepunkter: 
1. Antallet af arrangementer på bibliotekerne fastholdes på 1000 årligt 
2. Antallet af besøgende på bibliotekerne pr. år øges fra 344.026 (2021) til 650.000 
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3. 3. Antallet af besøg på bibliotekernes hjemmeside øges fra 525.594 (2021) til over 630.000 
 
MÅL 5: Vi vil øge unges deltagelse i udvikling af rammer for et godt ungeliv og 

medvirke til den demokratiske dannelse.  
 
Baggrund og formål: Vi ved, at når unge involveres i udviklings- og beslutningsprocesser 
omkring deres eget liv, understøtter det den enkelte, styrker handlekraften og lægger 
grundstenene for et livslangt aktivt medborgerskab. Gentofte Kommunes ungepolitik, EN UNG 
POLITIK, fastslår, at unge skal være med til at tage beslutninger, der vedrører dem. De skal 
opleve, at de bliver lyttet til, og at de kan gøre en forskel. Vi vil trække på unges 
kompetencer, både som informanter, som rådgivere og som politikudviklere, og vi vil 
opmuntre dem i at omsætte deres aktive medborgerskab i en demokratisk praksis. 
 
Målepunkter: 
1. Antallet af ansøgninger til ungepuljen øges fra - i dag 1 - til 10. 
2. Valgdeltagelsen for 18-årige ved kommunalvalg fastholdes på 82% (Kommunalvalg 2017) 
3. Valgdeltagelsen for 18-årige ved folketingsvalg fastholdes på 91% (Folketingsvalg 2019) 

 
MÅL 6: Vi vil styrke unges sundhed og trivsel - og udvikle deres deltagelse i og 
oplevelse af, at være en del af et fællesskab. 
 
Baggrund og formål: Unges trivsel og sundhed er under pres. Gentofte Kommune har fokus på 
dette gennem flere opgaveudvalg. I en række tværgående indsatser har vi haft fokus på dette, 
fx Fælles Om Ungelivet, Søvn-projektet, Partnerskab med ungdomsuddannelserne, headspace, 
rusmiddelkonsulenten og SSP-indsatsen. En vigtig faktor er, at unge skal have mulighed for at 
være en del af rummelige fællesskaber. Det arbejdes der med fx i Ungemiljøerne. 
Fællesskaber er en beskyttende faktor i forhold til unges risikoadfærd; og deltagelse i 
fællesskaber er demokratisk dannende og øger den mentale sundhed, trivsel og generelt 
oplevede livskvalitet hos den enkelte. Vi har derfor fokus på at styrke unges deltagelse i både 
eksisterende fællesskaber og i udviklingen af nye.  
 

Målepunkter: 
1. Andelen af unge i udskolingen, der har en sumscore på trivselsindekset mellem 51-100 øges 
fra = 82% til over 84%. 
2. Andelen af unge i ungdomsuddannelserne, der har en sumscore på trivselsindekset mellem 
51-100 øges fra = 73% til over 75%.  
3. Andelen af unge i udskolingen, der altid eller for det meste oplever at være en del af 
klassens fællesskab øges fra 87% til over 89%. 
4. Andelen af unge i ungdomsuddannelserne, der altid eller for det meste oplever at være en 
del af det sociale fællesskab på uddannelsen øges fra 85% til over 87%. 
 
Udvalget bad endvidere forvaltningen sikre, at børnekultur bliver et tydeligere fokus på KUF-
møderne og indarbejdes i driftsoverenskomsterne.  

 
Bilag 

1. Flerårige mål KUF (inkl. målemetoder og -punkter) bilag  (4557633 - EMN-2022-04249) 

 
 

2 (Åben) Gentofte Plan 2023 
  
Sags ID: EMN-2022-04242 
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Resumé 

Kommunalbestyrelsen godkendte 28. marts 2022, punkt 14 processen og tidsplanen for 
udarbejdelse af Gentofte- Plan 2023, herunder behandling af Gentofte-Plan 2023 i de stående 
udvalg og Økonomiudvalget. På den baggrund lægges op til, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
godkender, at vedlagte forslag til mål- og økonomiafsnit på udvalgets målområder indarbejdes i 
forslag til Gentofte-Plan 2023. 

 
Baggrund 

Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at 
fastlægge de økonomiske rammer (budget). Kommunalbestyrelsen vedtog proces for arbejdet med 
Gentofte-Plan 2023 28. marts 2022. 
   
Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder. For hvert målområde indgår en vision for området 
samt en beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde. Forslag til tekstdelen af mål 
og økonomi forelægges nu til godkendelse. I forslaget indgår de flerårige mål, som udvalget 
foreløbigt har valgt på mødet i marts. Teksten vil efterfølgende eventuelt blive konsekvensrettet i 
forhold til udvalgets endelige valg af mål og målepunkter, se dagsordenspunkt 2.  
 
Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved førstebehandlingen af Budget 2023 primo september 
indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende 
tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne.  
 
Forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit for udvalgets målområde forelægges til drøftelse og 
godkendelse. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:  
 
At forslag til mål og økonomiafsnit indarbejdes i forslag til Gentofte–Plan 2023 med de eventuelle 
konsekvensrettelser, der følger af udvalgets beslutning om flerårige mål og målepunkter 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Godkendt med bemærkning om, at ændringsforslag og bemærkninger kan sendes til 
forvaltningen. 
 
Bilag 

1. Gentofte-Plan Kultur, Unge og Fritid 2023 (4558829 - EMN-2022-04242) 

 
 

3 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2022 
  
Sags ID: EMN-2022-03322 

 

Resumé 
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Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 1. 
kvartal 2022 (bilag 1), Budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3)  

 
Baggrund 

Kultur 
Store arrangementer er tilbage på bibliotekerne. I første kvartal blev det igen muligt at samle 
mange til arrangementer på bibliotekerne, og særligt de helt aktuelle temaer trækker publikum til. 
Dog er besøgstal og udlånstal endnu ikke på et niveau som før Covid-19. De eksternt drevne 
kulturinstitutioner kan også mærke en afmatning i kulturforbruget.  
 
I februar blev der afholdt generalforsamling i Foreningen Byens Hus. Den nye bestyrelse er 
kommet rigtig godt i gang og har organiseret 10 underudvalg. Den nuværende anlægssag for 
Byens Hus nærmer sig en afslutning, og flere af delprojekterne er nu helt afsluttede. 
 
I marts kunne Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid endelig løfte sløret for en generøs donation fra 
Ny Carlsbergfondet til en skulpturhave ved Kulturskolerne af den internationalt anerkendte danske 
kunster Tal R.  
 
Unge 
I ungemiljøerne arbejdes der med en justering af tilbuddet for bedre at kunne imødegå de unges 
behov. Derfor testes nu et tættere samarbejde med Ungdomsskolen, der har modtaget 
fitnessudstyret fra Ung i Byens Hus og nu holder åbent alle hverdage 14-17. Derudover sætters 
der gang i en test, hvor vi indsnævrer målgruppen i Ungemiljø Vangede til 13-18 år og nu også har 
åbent om fredagen. I Byens Hus har første kvartal båret præg af ombygningen, og de nye lokaler 
er stadig ikke helt på plads. 
 
Som et led i opgaveudvalget Unges trivsel deltog mere end 100 forældre, unge, fagpersoner og 
politikere i Minicampen ”Ung i en præstationskultur”, som blev afholdt i Rådhushallen den 9. marts. 
 
Indsatsen ”Søvn – en genvej til trivsel og bedre læring” har fokus på at formidle viden om søvn til 
unge, forældre og fagpersoner og at gennemføre søvnforløb for unge i udskolingen og på 
ungdomsuddannelserne. I første kvartal 2022 er der afholdt 18 ud af 49 forløb i skoleåret 
2021/2022, og der er uddannet endnu flere søvnvejledere. Udskolingen har ligeledes været 
målgruppe for søvnindsatsen i undervisningsforløbet ”Bliv ven med din hjerne”. Der er afholdt 
søvnoplæg for kommunens 10. klasser forud for deres deltagelse i et standup-show med fokus på 
søvn og mobilvaner, og studievejledere på Øregaard Gymnasium har fået ny viden om søvns 
betydning for unges trivsel og læring. 
 
Udviklingen i headspace Gentofte er positiv, selvom headspace har været stærkt påvirket af Covid-
19 i de seneste to år. Headspace arbejder målrettet på at sikre synlighed for målgruppen bl.a. ved 
at øge antallet af oplæg og workshops på skoler og ungdomsuddannelser.  
 
Partnerskabet med ungdomsuddannelserne er i gang med at implementere beslutningen om at 
anvende Ungeprofilundersøgelsen mere systematisk i samarbejdet om at styrke unges sundhed 
og trivsel. Dette skoleår har Partnerskabet hovedfokus på temaet Mental sundhed og trivsel, og det 
fortsætter næste skoleår, da ungdomsuddannelserne stadig oplever et vist efterslæb efter Covid-
19 i forhold til elevernes trivsel. 
 
Fritid 
Første kvartal 2022 har været kendetegnet af en tilbagevending til et mere normalt billede på det 
folkeoplysende område. Idrætsforeninger, spejdere og aftenskoler er kommet i gang med deres 
aktiviteter, og det har igen været muligt at gennemføre arrangementer.  
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Der har været afholdt Aktiv Vinter og Mesterskabsaften som sædvanligt, men dog med færre 
deltagende, da det dels har været vanskeligt at få foreningerne til at stille op til Aktiv Vinter, dels da 
mange mesterskaber ikke blev afholdt i 2021 med færre mesterskabsuddelinger end normalt. 
 
Medlemsmæssigt er det gået en lille smule tilbage, hvilket var forventet pga. af Covid-19, men flere 
klubber er dog gået frem. Medlemsmæssigt er resultatet stadig over målet i 
visionskommuneaftalen. Andelen af aktive borgere er på 73%, som er noget mindre end 
målsætningen på 79%. 
 
For unge er der igangsat en bevægelsespulje, og en indsats om at fastholde unge i foreningerne 
via øget trivsel er igangsat i samarbejde med Københavns Universitet.  
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2022 tages til efterretning 
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Kvartalsrapport Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2022 (4557381 - EMN-2022-

03322) 
2. Budgetændringer 1. kvartal 2022 KUF (4536521 - EMN-2022-03322) 
3. Opfølgning på tidligere opgaveusvalg KUF 1. kvartal 2022 (4557367 - EMN-2022-03322) 

 
 

4 (Åben) Meddelelser og eventuelt 
  
Sags ID: EMN-2022-00190 

 

Resumé 

Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
for kultur, unge og fritid. 

 
Baggrund 

Årsplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2022 - 1. kvartal 2023 
Årsplanen for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for løbende 
at prioritere emner til behandling. 
 
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.  
 
Årsplanens formål er at være med til at sikre:  
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o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, 

hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 
Årsplanen opdateres hvert kvartal.  
Se bilag Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2022 - 1. kvartal 2023.  
 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af 
den. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Årsplan for KUF for 3. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023 (4594895 - EMN-2015-13542) 

 
 

5 (Åben) Underskrift 
  
Sags ID: EMN-2022-01323 

 
 

 
 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 

 
 


	1 (Åben) Fastlæggelse af flerårige mål og målepunkter for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
	2 (Åben) Gentofte Plan 2023
	3 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2022
	4 (Åben) Meddelelser og eventuelt
	5 (Åben) Underskrift

