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1 (Åben) Visionskommune – aftalegrundlag med DIF og DGI
 
Sags ID: EMN-2017-03204

Resumé
DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision ”Bevæg dig for livet”, hvor målsætningen er 
at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en 
forening Gentofte Kommune, DIF og DGI ønsker med dette grundlag at indgå en samarbejdsaftale 
om, at Gentofte Kommune bliver visionskommune i perioden 2017- 2022. 

Baggrund
For at nå målsætningen har idrættens organisationer indgået et samarbejde med Trygfonden og 
Nordea Fonden om at indgå partnerskaber med 15 visionskommuner. Gentofte Kommune er af 
DGI og DIF udpeget til at være visionskommune. I samarbejde med DIF og DGI er der udarbejdet 
en rammeaftale, som beskriver målsætninger og de overordnede temaer. Aftalen bygger på 
Gentofte Kommunes nye Idræts- og bevægelsespolitik, ”Gentofte i Bevægelse”, samt indsatser i 
relation til åben skole, integrationspolitikken, handicappolitikken, ungepolitikken, 
folkeoplysningspolitikken, erhvervspolitikken samt udnyttelses af byens rum. Visionsaftalen 
ligger i naturlig forlængelse af visionen i ”Gentofte i Bevægelse” og Gentofte Kommunes 
målsætning om ”En times motion for alle borgere”.

Den overordnede ambition i visionsaftalen:

Flere idrætsaktive 

• Voksne (16-80 år). Vi vil øge idrætsdeltagelsen med 8 % frem mod 2022, således at over 
80 pct. af de voksne mellem 16 og 80 år dyrker idræt, sport eller motion.

• Børn og unge (10-15 år). Vi vil øge idrætsdeltagelsen med 8 % frem mod 2022, således at 
omtrent 90 % af børn og unge mellem 10 og 15 år dyrker idræt, sport eller motion.

Flere foreningsmedlemmer

• Foreningsidrætten i Gentofte Kommune. Vi ønsker at øge foreningsdeltagelsen med 10 %. 

Gentofte Kommunes udgangspunkt er højt, idet idrætsdeltagelsen ligger over landsgennemsnittet. 
Det er derfor en ambitiøs aftale.

Grundlaget for aftalen er, at målsætningerne skal opnås ved indsatser forankret på tværs af 
organisationen i Gentofte Kommune. 

DIF og DGI bidrager med i alt 250.000 kr. årligt til ansættelse af en projektmedarbejder. 
Kommunens bidrag kan afholdes inden for eksisterende budget.

Gentofte Kommune forpligter sig med denne visionsaftale, at sammensætte budgetter, der kan 
understøtte det aftalte kvalitets- og indsatsniveau i visionsaftalen. Finansieringen skal ligeledes 
være tværgående. 
Aftalen er vedlagt som bilag.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
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Til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur-, Unge- 
og Fritidsudvalget, Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 

At Gentofte Kommune indgår samarbejdsaftale med DIF og DGI om at blive visionskommune.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Visionskommuneaftale (1958380 - EMN-2017-03204)

2 (Åben) Bredbåndsdækning i Gentofte Kommune 
 
Sags ID: EMN-2017-03981

Resumé
Hurtig adgang til internettet er et stigende ønske hos borgere og virksomheder.

Det foreslås derfor, at kommunen øger informationsindsatsen om mulighederne for øget 
internethastighed og arrangerer informationsmøder mellem borgere og udbydere.

Baggrund
Adgang til internettet spiller en stigende rolle for kommunens borgere og virksomheder. Internettet 
er blevet en integreret del af folks arbejdsliv, fritid og underholdning i form af spil og streaming af 
film og tv-serier. Den øgede brug skaber også et ønske om større  internethastighed.

Private leverandører tilbyder forskellige muligheder for at komme på nettet – via mobilt bredbånd 
(telefon, tablet og pc), via adsl, gennem kabel tv eller via fiber.

Gentofte Kommune har i kommunens IT-investeringer fokuseret på at udvikle tjenester, der 
understøtter kommunens mange serviceydelser til gavn for alle borgere, eksempelvis på 
skoleområdet og ældreområdet samt i borgerbetjeningen, hvor mere og mere stilles til rådighed for 
selvbetjening. Kommunen tilstræber ligeledes at være tilgængelig på alle platforme – mobile og 
stationære. 

Med henblik på, at borgerne og de private udbydere sammen finder den bedste løsninger med 
hensyn til internetadgang for den enkelte bolig eller område, foreslås det at kommunen øger 
informationsindsatsen om mulighederne for øget internethastighed og arrangerer 
informationsmøder mellem borgere og udbydere. 

Leverance af internetadgang er en privat opgave og det ville ikke være lovligt for kommunen at yde 
økonomisk støtte eller stille selve internetinfrastrukturen til rådighed. Kommunen må ikke hverken 
direkte eller indirekte medvirke til favorisere bestemte forbindelsestyper, medmindre der er særlig 
lovhjemmel til det.



Side 5

I Gentofte Kommune er der i følge Energistyrelsen 1.600 boliger, der har så lav hastighed på 
forbindelsen til internettet, at de er berettiget til at søge tilskud fra Bredbåndspuljen.

Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, som 
regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 9. 
februar 2016.

Bredbåndspuljen giver støtte til projekter med etablering af bredbånd i sammenhængende områder 
af boliger, virksomheder og/eller sommerhuse med meget dårlig internethastighed. 

Bredbåndspuljen kan søges af lokale sammenslutninger af borgere. Der er lovhjemmel til at 
kommunen giver et tilskud til ansøgte projekter.

Det indstilles, at kommunen sætter fokus på at øge oplysningsindsatsen om mulighederne for 
hurtigt internet for alle borgere, men at kommunen ikke yder direkte tilskud til ansøgninger til 
bredbåndspuljen.

Indstilling
Digitalisering og IT indstiller:

1. At kommunen øger informationsindsatsen om mulighederne for internethastighed.

2. At der inviteres til informationsmøde for borgere og internetudbydere for at oplyse om 
muligheder for internetadgang nu og i de kommende år.

3. At det vedtages, at kommunen ikke deltager i eller yder tilskud til ansøgninger om tilskud 
fra bredbåndspuljen.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag


