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1 (Åben) Præsentation af udkast til ny idræts- og bevægelsespolitik
 
Sags ID: EMN-2015-16459

Resumé
Opgaveudvalget skal på femte møde diskutere udkastet til den nye idræts- og bevægelsespolitik.

Baggrund
Velkomst og præsentation af den videre proces ved Michael Fenger.

På baggrund af jeres input og prioriteringer af indhold til den ny idræts- og bevægelsespolitik har 
redaktionsgruppen udarbejdet et forslag, som opgaveudvalget skal drøfte og godkende. 

På mødet vil redaktionsgruppen præsentere udkast og gennemgå overvejelser med hensyn til titel, 
vision, kendetegn og fokusområder i politikken. 

Derefter drøftes og godkendes vision og indhold til ny idræts- og bevægelsespolitik, med 
udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 Er politikken dækkende for de centrale elementer på idrætsområdet?
 Afspejler politikken de drøftelser og prioriteringer, vi har haft i opgaveudvalget?
 Er politikken anvendelig for foreninger, institutioner, virksomheder, borgere og 

medarbejdere i Gentofte Kommune?

Input fra opgaveudvalg og arbejdsgrupper har resulteret i en lang række af gode forslag og ideer til 
tiltag på idrætsområdet. Ideerne samles i et inspirationskatalog, der skal udmønte politikkens 
fokusområder. Vi eftersender et forslag til inspirationskatalog snarest.

Som bilag vedhæftes udkast til ny idræts- og bevægelsespolitik.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik:

At udvalget diskuterer fremsendte udkast til ny idræts- og bevægelsespolitik. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Michael bød velkommen og orienterede om den fortsatte proces for idræts- og 
bevægelsespolitikken. 

Politikken bliver præsenteret for Integrationsrådet, Seniorrådet, Handicaprådet og 
Folkeoplysningsudvalget. På næste opgaveudvalgsmøde den 13. marts skal 
opgaveudvalget drøfte og tage stilling til høringssvarene. Politikken er endvidere sendt til 
Bo Bay og Simon Sonnesen til gennemlæsning og kommentering. De er begge engageret 
i idrætslivet og deltog på arbejdsgruppemøderne i efteråret. 
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Som del af evalueringen af arbejdet med den ny idræts- og bevægelsespolitik får 
opgaveudvalget tilsendt et spørgeskema med 14 spørgsmål, og på næste møde foretages 
mundtlig evaluering. 

Nadia og Niels præsenterede redaktionsgruppens forslag til ny idræts- og 
bevægelsespolitik. 

Titlen – Gentofte i bevægelse – skal skabe et indtryk af aktivitet og er samtidig en 
reference til den politiske målsætning om En Times Motion for alle borgere. 

Visionen er justeret en anelse til: ”Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. 
Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer”
Første sætning referer til formål. Anden sætning beskriver, hvordan arbejdet skal gribes 
an. 

Fokusområderne er baseret på de prioriteringer, opgaveudvalget foretog på mødet den 6. 
december. Ordvalg og sprog er skærpet, og hvert fokusområde er rammesat af et 
kendetegn og et fælles ”vi” – som henviser til aktører på idrætsområdet i bredest mulige 
forstand.

Opgaveudvalget drøftede efterfølgende parvis udkastet med udgangspunkt i følgende 
spørgsmål:

 Er politikken dækkende for de centrale elementer på idrætsområdet?
 Afspejler politikken de drøftelser og prioriteringer, vi har haft i opgaveudvalget?
 Er politikken anvendelig for foreninger, institutioner, virksomheder, borgere og 

medarbejdere i Gentofte Kommune?

Efter pause og forplejning præsenterede Stig et udpluk fra inspirationskataloget, som skal 
konkretisere politikken og udmønte fokusområder. Opgaveudvalget understregede, at det 
skal italesættes, at der er tale om et inspirationskatalog. 

Kommentarer til fokusområdet foreningsidræt:
 Synliggøre hvilke kompetencer man opnår som frivillig leder – hvordan skal det 

operationaliseres? Har Gentofte Kommune en rolle her?
 Spejderne og Dansk Ungdoms Fællesråd har synliggjort de kompetencer, der 

opnås gennem frivilligt arbejde. Der kunne hentes inspiration herfra
 Gentofte Kommune har en vigtig rolle som facilitator ved indgåelse af nye 

samarbejder (organisatorisk og økonomisk)
 Udarbejdelse af ”Gentofte Kommunens guidelines til nye bestyrelsesmedlemmer?

Kommentarer til fokusområdet faciliteter og byrum:
 Lysløjper
 Fokus på de store elevers fysiske aktivitet i folkeskolen – andet navn end ”drøn på ”

Kommentarer til fokusområdet partnerskaber og samarbejde:
 Hvad er det for områder, der søges løsninger på f.eks. den åbne skole 
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Afslutningsvist blev der samlet op på gruppedrøftelser og politikken i sin nuværende form 
blev drøftet. Der var kommentarer til enkelte ordvalg, men generelt var der stor ros til 
redaktionsgruppen og opbakning til struktur og indhold. 

Der blev efterlyst en guide til læsning af politikken. Processen fra de bredt formulerede 
fokusområder til konkretisering af indsatser skal gøres tydelig, så borgere, foreninger m.fl. 
kan bruge politikken aktivt. Dette kan eventuelt formuleres rammesættende i indledningen. 

Derudover var de holdningen, at det er vanskeligt at måle resultater skabt af politikken 
uden specifikke målsætninger og succeskriterier. Politikken skal kunne balancere mellem 
at være overordnet retningsangivende og samtidig give et billede af præcise mål. Det kan 
eksempelvis gribes an ved at fremhæve enkelte tydelige målsætninger som En Times 
Motion. 

Derudover blev følgende kommentarer noteret: 

 Kan målgrupperne i ”Et mangfoldig idrætsliv” formuleres mere generelt?
 Kan politikken adressere udfordringerne med de mange forskellige 

organiseringsformer og aftalegrundlag i den daglige drift af faciliteterne inklusive 
klubhuse og sociale rum.

 Kan samarbejde med skolerne udfoldes yderligere? 
 Husk at flette ”glæde” fra visionen ind i fokusområder
 Kan udøverne under ”Talentudvikling og Eliteidræt” sættes mere i fokus? 
 Kan ”Gentofte er fuldt udbygget” omformuleres?

Der var stor opbakning til visionen. 

Idræt og Fritid blev til næste opgaveudvalgsmøde bedt om at indarbejde kommentarerne i 
det første udkast og fremlægge den tilrettede politik samt input fra høring til drøftelse.

Bilag
1. Forslag til ny idræts- og bevægelsespolitik til udsendelse januar 2017 (1538787 - EMN-
2015-16459)
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