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Side 2

1 (Åben) Indledende drøftelse af succeskriterier for Unges Frie Tid
Sags ID: EMN-2019-01380
Resumé
I forlængelse af beslutningen truffet af Kommunalbestyrelsen den 24. september 2018 (pkt 13) om
udvikling og organisering af tilbud i Unges Frie Tid drøftes succeskriterierne for Unges Frie Tid
indledningsvist. På mødet deltager otte unge. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vil på baggrund
af drøftelsen fremlægge et forslag til succeskriterier for Unges Frie Tid, som Kultur-, Unge og
Fritidsudvalget kan tage stilling til på sit møde i august.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2018 forslag om udvikling og organisering af Unges Frie
Tid (UFT). Det nye tilbud tager afsæt i EN UNG POLITIK og pejlemærket Forskellige sammen:
Unge skal have mulighed for at være en del af rummelige fællesskaber, hvor den enkelte bliver
set, hørt og respekteret.
Med beslutningen fokuseres Kommunens indsatser for unge i et større og samlende ungemiljø på
Hellerupvej, hvis profil og åbningstid følger de behov og ønsker, som mange unge har givet udtryk
for. I Vangede vil der være mulighed for at benytte et lokalt ungemiljø indtil videre. Ungelounge
Barakken fortsætter som alternativt læringsmiljø og særligt fritidstilbud for elever på
Ungdomsskolen. Reduktionen i antallet af matrikler frigiver de nødvendige ressourcer til en mere
fleksibel, differentieret og målrettet pædagogisk indsats, der griber unges udfordringer, behov og
initiativer. Det skal ske gennem:






Et tæt og formaliseret samarbejde mellem skole og UFT, der bidrager til et mere nuanceret,
sammenhængende og helhedsorienteret arbejde med unges trivsel og læring.
Målrettede indsatser for unge i udsatte positioner samt fleksibel og differentieret lokal
tilstedeværelse.
Udvikling af medarbejderrollen
Øget kendskab og kommunikation
Styrket samarbejde med SSP, boligsociale medarbejdere og det lokale kultur- og
foreningsliv som afsæt for arbejdet med unge i udsatte positioner og lokalt forankrede
aktiviteter i særlige geografiske områder.

Mødet mellem de otte unge og udvalgets medlemmer rammesættes som en såkaldt samtalesalon i
to grupper med unge og politikere i begge grupper.
Fokus vil være på henholdsvis FÆLLESSKABER og KENDSKAB. Samtalerne rammesættes, så
hver gruppe deler konkrete eksempler og egne erfaringer med det pågældende tema og deler det
håb og de drømme, de hver især har for temaet.
Efter samtalesalonerne samles der i fællesskab op på dialogerne med henblik på at nå frem til
relevante temaer for den kommende formulering af succeskriterier for Unges Frie Tid.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At udvalget drøfter succeskriterier for Unges Frie Tid sammen med de deltagende unge.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget drøftede succeskriterierne sammen med de unge.
Bilag

2 (Åben) Status på SSP
Sags ID: EMN-2019-01689
Resumé
Som anført i styringskonceptet for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid fremlægges den årlige
status på samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltningen og Politi (SSP) for Børneudvalget,
Skoleudvalget og Kultur, Unge og Fritidsudvalget.

Baggrund
SSP arbejder med afsæt i en administrativt vedtaget 2-årig strategi for 2018 og 2019. Med
vedtagelsen af budgettet for 2019 og 2020 den 8. oktober 2018 (pkt. 3) blev det besluttet at styrke
SSP indsatsen. Dette har betydet en skærpet indsats på trivsels- og forebyggelsesområdet og en
opnormering af personaleressourcerne i SSP-enheden.
I bilaget fremlægges en status for SSP-arbejdet under følgende overskrifter:


Udviklingen af sager håndteret i §115-udvalget fra 2016-2018
Der har været en mindre stigning i antallet af sager, der håndteres i §115-udvalget, dvs.
sager der vedrører euforiserende stoffer, bandeproblematikker, digitale medier, tyveri,
indbrud og besiddelse af våben.



Gadeplansarbejdet
I 2018 gik gadeteamet over til en ny digital registreringsform, som dokumenterer de
metoder og typer af sager, der anvendes i gadeplansarbejdet, og registreringen viser, at
trygheds- og relationsarbejde er det, gadeplansteamet bruger mest tid på.



Den boligsociale indsats
I perioden fra september 2017 til maj 2018 arbejdede opgaveudvalget for boligsocial
indsats med det formål at sætte retningen for udviklingen på området. Det blev klart, at det
er afgørende for indsatsen, at alle aktører i boligområdet spiller en indsats, og der er ansat
to boligsociale medarbejdere, som skal arbejde på tværs i kommunens boligområder.



En styrket SSP-indsats
Den styrkede SSP-indsats har som mål at styrke det almene trivselsarbejde på alle
skolerne.



Kriminalitetsreformen og den nye ramme for SSP-samarbejdet
Regeringen besluttede i 2018 en reform mod ungdomskriminalitet med hele 24 indsatser,
blandt andet et ungdomskriminalitetsnævn.
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Aktivitetshuset
Aktivitetshuset åbnede i 2015 som et akut tiltag målrettet kriminelle og kriminalitetstruede
unge, som skulle væk fra gaden og bandegrupperinger.
I 2018 vurderede Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at det oprindelige formål med
Aktivitetshuset var indfriet; de unge var væk fra gaderne, selvhjulpne, i gang med
uddannelse eller i beskæftigelse. Det blev vurderet, at Aktivitetshuset for flertallet af de
unge var blevet et sted, hvor man kunne komme og få gratis mad, et værested hvor der var
risiko for at blive fastholdt i et billede som tidligere kriminel og ikke som selvhjulpen lovlydig
borger.
Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. november 2018 (pkt. 14), at omlægge
Aktivitetshuset. Omlægningen indebærer, at aktiviteterne i løbet af 2019 gradvist omlægges
til at blive en integreret del af den sammenhængende ungeindsats. Under omlægningen
skal de unge hjælpes til at blive mere selvorganiserede i deres aktiviteter og en del af
eksisterende ungemiljøer og interessefællesskaber i kommunen, og yngre målgrupper med
behov har i dag mulighed for at bruge, præge og udvikle tilbuddet på Gersonsvej.
I dag benytter de tidligere brugere af Aktivitetshuset ikke længere tilbuddet. I stedet
kommer 8-10 unge i alderen 13-17 år med flygtningebaggrund i Aktivitetshuset om
lørdagen. Gadeteamet har derudover identificeret mere end 20 unge i grupper, som
hænger ud i gaderne, særligt i Vangedeområdet. Alle grupperinger synes at være i
målgruppen for en målrettet indsats med henblik på at blive en positiv del af gode
interessefællesskaber og eksisterende ungemiljøer med voksenkontakt. Disse unge
opsøger Vangede Ungdomsklub på egen hånd, hvilket lægger et stort pres på klubben.
For at styrke og målrette den forebyggende indsats samt understøtte omlægningen
anbefaler Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at aktiviteterne placeres, der hvor de unge
er samt et styrket fokus på opsøgende, matrikeløse og brobyggende aktiviteter.



Fokus på forældresamarbejde og rusmidler
De bevilgede midler til Sundhedspolitikkens handleplaner 2019-2020 betyder, at SSP kan
afprøve og udvikle metoder til at støtte forældre i forhold til at udfylde forældrerollen bedst
muligt i overgangen til en ungdomsuddannelse.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller:
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Børneudvalget:
1. At status for SSP tages til efterretning.
2. At Aktivitetshusets onsdagsaktiviteter flyttes fra Gersonsvej til Vangede Ungdomsklub for at
styrke tilbuddet i Vangede og sikre, at de nye brugere bliver en god og konstruktiv del af
fællesskabet.
3. At Aktivitetshusets lørdagsaktiviteterne fortsætter på Gersonsvej indtil august, hvorefter
arbejdet fortsættes dér, hvor de unge er – i praksis er dette pt. i Vangede, i relevante
ungemiljøer og i det offentlige rum fx ved strande, parker osv.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Pkt. 1. Status for SSP blev taget til efterretning.
Pkt. 2. Indstillingen blev tiltrådt.
Pkt. 3. Indstillingen blev tiltrådt.
Bilag
1. Bilag - Status på SSP (2820382 - EMN-2019-01689)

3 (Åben) Status på Styrmand i eget liv
Sags ID: EMN-2019-01773
Resumé
Projektet ”Styrmand i eget liv” har siden maj 2018 arbejdet målrettet mod at sikre den bedst mulige
overgang til et selvstændigt voksenliv for unge i efterværn. Projektet primære fokus er at støtte den
unges overgang til voksenlivet med fokus på uddannelse og beskæftigelse, at komme i egen bolig,
trivsel og livskvalitet, sociale relationer, netværk og fællesskaber, opøvelse af praktiske
hverdagsfærdigheder samt på den unges nære dagligdagsudfordringer.
Som noget nyt i Gentofte Kommune er udgangspunktet, at efterværn tilbydes alle unge, der ved
overgangen til voksenlivet er anbragt eller har en kontaktperson. Det sker i et samarbejde mellem
den unge, de tværkommunale fagområder og i samskabelse med den frivillige verden og
civilsamfundet.

Baggrund
Socialstyrelsen godkendte den 30. april 2018 Gentofte Kommunes ansøgning om midler til en
omlægning af efterværnsindsatsen. Punktet var på dagsordenen på KUF-udvalgsmødet 8. maj
2018 (punkt 5) på Børneudvalgsmødet den 9. maj 2018 (punkt 4) og på Skoleudvalgsmødet den
14. maj 2018 (punkt 6).
Tilskuddet udgør i projektperioden 1. maj 2018 til 31.december 2020 i alt 13.194.130,00 kr.
Status til Børneudvalget, Skoleudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til
udvalgsmøderne i maj 2019
At gå fra at være ung til at blive voksen er for de fleste et stort skridt i livet. Det er et tidspunkt, hvor
unge skal lære at stå på egne ben og træffe vigtige beslutninger, der har betydning for deres
fremtidige tilværelse som voksen. For udsatte unge er det en særlig vanskelig livsfase, da de ofte
har et skrøbeligt netværk. Styrmand i eget liv er målrettet de unge, som har eller har haft en
kontaktperson eller er, eller har været anbragt uden for hjemmet. Målgruppen er unge i alderen 1523 år.
Styrmand i eget liv bygger på fire principper:
• Den unge er central aktør i eget liv, står stærkt og kommer i tale gennem fokuseret arbejde
med den unges motivation, inddragelse og medbestemmelse i egen efterværnsindsats.
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•

Klare, konkrete og operationelle mål for den unges efterværn, herunder samtænkning af
indsatser: Den unge tilbydes en helhedsorienteret efterværnsindsats, der er sammentænkt, og
som har fokus på alle aspekter af den unges liv.

•

Fælles efterværnsfaglighed blandt alle fagprofessionelle omkring den unge: Der er et målrettet
fokus på, at organiseringen skal understøtte den unges efterværn – den unges efterværn skal
ikke understøtte organiseringen.

•

Samskabelse med frivillige organisationer, civilsamfund og netværk: Frivillige borgere og
organisationer er centrale og afgørende aktører, der inddrages systematisk i den unges
efterværnsindsats. Gentofte Kommune samskaber derfor efterværnsindsatsen med Børn og
Unges Trivsel (Værestedet UNIK) og Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte.

Definerede mål:
Mål:
Andel af unge som tager imod tilbud om efterværn.
Andel af unge, som vurderer, at de er styrmand i eget liv,
Andel af unge som er påbegyndt uddannelse eller beskæftigelse
Andel af unge med fast bopæl
Andel af unge som oplever øget trivsel
Andel af unge, som er en del af mindst et fællesskab

Resultatmål 2020
75 %
75 %
70 %
100 %
75 %
75 %

Projektet valgte fra start, at sætte ambitiøse resultatmål, for at sætte en stram kurs i forhold til,
hvad vi gerne vil med efterværnsindsatsen i kommunen og hvilken effekt vi gerne vil have ud af
den.
Viden i forhold til målgruppen var begrænset da resultatmålene blev sat, da det er første gang der
bliver kigget særskilt på målgruppen i Gentofte kommune. Der blev derfor skelet til landstendenser,
og erfaringer i forhold til hvilke generelle udfordringer der er i overgangen fra ung til voksen i
målgruppen. Hvilke fokusområder/indikatorer der er udslagsgivende i forhold til om det skal
lykkedes for de unge at blive styrmænd i eget liv.
Evalueringen af efterværnsindsatsen, har Socialstyrelsen fået PwC til at foretage. Der
gennemføres en baselinemåling en midtvejsmåling og en slutmåling som vil angive om projektet er
nået i mål.
Baselinemålingen bliver præsenteret for projektgruppen den 29. april, den vil give nogle
indikationer om hvor målgruppen er i forhold til resultatmålene, men det vil være mere interessant
ved midtvejsmålingen og slutmålingen, da flere af målene vedrører progression hos de unge i
målgruppen.
En undtagelse fra ovenstående er målingen af hvorvidt den unge er en del af mindst et fællesskab,
som vurderes månedligt via den unges sagsbehandler. Det er bredt defineret fællesskab som
venner, sport, familie, skole, bofællesskab. Målingen ultimo marts 2019 viser at 95,5 pct. af de
unge er en del af mindst ét fællesskab.

Styrmand i eget liv er opdelt i tre faser:
 Forberedelsesfasen (Maj 2018 – Oktober 2018)
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Forandringsfasen (November 2018 – Marts 2020)
Forankringsfasen (April 2020 – December 2020)

Forberedelsesfasen:
Styrmand i eget liv har fra maj til oktober 2018 været i forberedelsesfasen. Socialstyrelsen har lagt
vægt på, at en grundig forberedelsesfase er forudsætningen for en succesfuld implementering.
Afsættet var en implementeringsanalyse, hvor den nuværende praksis omkring unge i efterværn
blev analyseret. Der blev udtaget efterværnssager, som blev analyseret af Den Sociale
Ankestyrelse med efterfølgende læringsseminarer og workshops faciliteret af Styrelsen Socialt
Udviklings Center, Implement og PWC. Det særlige for Gentofte har været, at vi fra første dag har
stået med en organisation, som er gået sammen om at skabe det bedst mulige efterværn for den
unge. Ud over aktiviteterne i Gentofte, netværkes med de øvrige 6 kommuner, der har fået
satspuljemidler fra Socialstyrelsen.
Status på de enkelte indsatser
Nedenstående model viser et overblik over projektets mål og indsatser.

Forandringsfasen:
Den 1. november 2018 blev Efterværnskonsulenten og den kombinerede sagsbehandler og
kontaktpersonfunktion i Børn og Familie, Frivilligkoordinatoren i Frivilligcenter Gentofte og
efterværnsagsbehandleren i Jobcentret ansat.
I januar måned åbnede værestedet UNIK.
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I januar måned blev Ungebestyrelsen etableret. Bestyrelsen består af unge, som på nuværende
tidspunkt er i efterværn i kommunen. Ungebestyrelsen forsøges sammensat så den repræsenterer
målgruppen bedst muligt, hvilken vil sige både unge med flygtninge baggrund og etnisk danske
unge.
I perioden 1.12.18 – 31.3.19 er foretaget baselinemåling af efterværnsmålgruppen, det er PWC der
forestår udarbejdelsen af baselinerapporten. Rapporten er endnu ikke færdigudarbejdet.
Aktuelle data:
Antal unge i efterværn
Antal unge på vej i efterværn (Ret til efterværn)
Antal unge i efterværn i kontakt med efterværnssagsbehandler i
Jobcenteret
Antal unge med kombineret sagsbehandler/kontaktperson
Antal unge i værestedet UNIK
Antal faste unge i UNIK (mere end 3 besøg)
Antal møder med ungebestyrelsen
Antal unge i kontakt med frivillighedskoordinatoren

70
23
hvoraf 3 har sagt nej
til efterværn
43
2
12
5
3
6

Hvad er næste skridt:
- Det næste år vil en samarbejdsmodel for den tværgående efterværnsindsats blive udviklet
med deltagelse af alle relevante aktører.
- Efterværnsfagligheden vil blive defineret og kompetenceudvikling på tværs af fagligheder vil
blive iværksat.
- Samarbejdet på frivilligområdet vil blive optimeret og nye frivillighedsindsatser for denne
målgruppe vil blive iværksat herunder hjælp til fritidsjob.
- Ovennævnte initiativer evalueres og vil i Forankringsfasen (april – dec. 2020) udmønte sig i
anbefalinger til den fremtidige efterværnsindsats i kommunen.
Hvornår hører udvalget noget igen:
Projektet vil igen i maj 2020 give en status til udvalget.

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen blev taget til efterretning.
Bilag
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4 (Åben) Forslag til ny folkeoplysningspolitik
Sags ID: EMN-2018-02441
Resumé
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik blev offentliggjort i 2012 og gælder frem til og med
2024. Politikken bygger på en 12-årig vision, hvortil kendetegn og målsætninger skal revideres i
2018.

Baggrund
Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger,
institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører og har til formål at bidrage til
borgernes demokratiforståelse, medborgerskab og livslange læring. Gentofte Kommunes opgave
er at sikre de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af den folkeoplysende
voksenundervisning, de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter i kommunen.
Foreløbige proces:
 4. september 2018: Folkeoplysningsudvalget godkendte procesplan for revideringen.
 4. oktober 2018: Brugerseminar blev afholdt, og bidrog med inputs til kendetegn og
målsætninger for den reviderede politik.
 31. oktober 2018: Folkeoplysningsudvalget blev fremlagt første forslag til
folkeoplysningspolitik til drøftelse. Drøftelsens kommentarer blev efterfølgende indarbejdet i
et andet forslag.
 12. december 2018: Folkeoplysningsudvalget blev fremlagt andet forslag til
folkeoplysningspolitik.
 30. januar 2019: Andet forslag blev drøftet på dialogmødet mellem
Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget. Drøftelsernes kommentarer
blev indarbejdet i et tredje forslag til folkeoplysningspolitik.
 Februar 2019: Tredje forslag til Folkeoplysningspolitik var i høring hos brugerne (svarfrist d.
1. marts 2019). Høringsrunden har givet to svar, som er vedhæftet i bilag 1.
Høringssvarene kommer fra henholdsvis seniorrådet i Gentofte Kommune og Karl Gaub,
som er borger i kommunen. Fritid vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til
ændring i folkeoplysningspolitikken.
Tredje forslag til folkeoplysningspolitik samt tilhørende idekatalog er vedhæftet (bilag 2 og 3), og
indstilles hermed til godkendelse.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:
At forslag til ny folkeoplysningspolitik godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Dato: 10-04-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
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Beslutninger:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme.
Bilag
1. Høringssvar til folkeoplysningspolitikken (2773565 - EMN-2018-02441)
2. 3. forslag til folkeoplysningspolitik (2773566 - EMN-2018-02441)
3. Idékatalog til 3. forslag til folkeoplysningspolitikken (2773590 - EMN-2018-02441)

5 (Åben) Drøftelse af høringssvar for facilitetsstrategi
Sags ID: EMN-2018-02601
Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget forelægges høringssvar samt forvaltningens forslag til
kategorisering af indsatser i facilitetsstrategien.

Baggrund
Procesplanen for udvikling af en facilitetsstrategi blev forelagt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på
mødet den 11. september 2018. Herefter blev der den 21. november afholdt et seminar, hvor
brugerne kom med ønsker til strategiens indhold. Et første udkast til facilitetsstrategien (bilag 1)
samt et idékatalog med brugernes ideer til konkrete indsatser (bilag 2) blev drøftet i Kultur-, Ungeog Fritidsudvalget på mødet den 30. januar 2019. Drøftelserne resulterede i et ønske om at
forvaltningen forberedte et kvalificeret bud på prioritering af strategiens indsatser. Dette er nu
integreret i facilitetsstrategien (bilag 1).
Prioriteringerne af indsatser i facilitetsstrategien er sket ud fra en kategorisering af om indsatserne
kan løses på kort sigt (dvs. løst indenfor et år, og indenfor rammen) eller lang sigt (dvs. løst på
mere end et år, og ikke nødvendigvis muligt indenfor rammen). Herudover er indsatserne på kort
sigt prioriteret i 1. prioritet og 2. prioritet, da ikke alle kan løses på samme tid. Nogle indsatser er
både kategoriseret som kort og lang sigt, da vurderingen er, at disse kan igangsættes på kort sigt,
men også kræver en indsats på lang sigt.
Efter drøftelserne i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, har udkastet til en facilitetsstrategi været i
høring hos brugerne. Otte høringssvar er modtaget (bilag 3 og 4). Fritid giver følgende vurdering af
de otte indkomne høringssvar:
(1)

Forebyggelsescenter Tranehaven (Mikael Bellesso Noes): Svaret lægger ikke op til
ændringer.

(2)

Hellerup Dameroklub (Olga Brüniche-Olsen): Fritid vurderer ikke, at nogle sportsgrene
skal fremhæves i strategien frem for andre. Rosport bør derfor ikke indgå eksplicit i
facilitetsstrategien. Derimod er det oplagt at integrere sociale opholdssteder for ældre
på lige vis med unge og familier.
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(3)

Gentofte LIV (Thomas Strøbech): Der fremstilles to konkrete ændringsforslag, som
vurderes relevante at diskutere i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.

(4)

Gentofte Svømmeklub (Christian Toft): Svaret omhandler undervisningstilbuddet i
Kildeskov Svøm, og vurderes ikke at have relevans for facilitetsstrategien.

(5)

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, BUS (Katja Salomon Johansen): Der
fremstilles tre forslag, som vurderes relevante at inddrage i idékataloget tilhørende
facilitetsstrategien. Forslagene vurderes for konkrete til at indgå i selve strategien.

(6)

SISU Basketball (Mette Thorup Sørensen): Der fremstilles to forslag omkring bedre
kapacitetsudnyttelse. Begge vurderes oplagte for idékataloget tilhørende
facilitetsstrategien, men for konkrete til selve strategien.

(7)

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte, SIG (Ulrik Hesse): Opfattelsen af
begrebet ’kommercielle aktører’ er anderledes end den forståelse strategien bygger på,
og ønsket er således ikke at tillade kommerciel brug af kommunens faciliteter.
Herudover er der en række kommentarer knyttet strategiens indhold samt forslag til
prioritering af nogle af punkterne. Kommentarerne vurderes relevante til diskussion i
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.

(8)

Folkeoplysningsudvalget: Facilitetsstrategien blev drøftet på Folkeoplysningsudvalgets
møde den 10. april 2019 med udgangspunkt i høringssvar fra BUS og SIG (hhv. 5 og 7
ovenfor). Især blev strategiens ønskede samarbejde med kommercielle aktører drøftet.
Se noter fra drøftelsen i bilag 4.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At høringssvar samt forslag til kategorisering drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Høringssvar og forslag til kategorisering blev drøftet.
Bilag
1.
2.
3.
4.

Udkast til facilitetsstrategi med prioriteringer (2910147 - EMN-2018-02601)
Idéer til konkrete indsatser (2631215 - EMN-2018-02601)
Samling af høringssvar (2822679 - EMN-2018-02601)
FOU notat om facilitetsstrategi (2923689 - EMN-2018-02601)

6 (Åben) Kulturmetropolen
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Sags ID: EMN-2019-02147
Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget skal beslutte, om Gentofte Kommune skal afgive en
interessetilkendegivelse i forhold til at tiltræde kulturaftalen Kulturmetropol for perioden 2020-2023.

Baggrund
Formand for Kulturmetropolen, Sengül Deniz fra Ishøj Kommune, har kontaktet Gentofte
Kommune med henblik på at få en interessetilkendegivelse på, om Gentofte Kommune ønsker at
genindtræde i samarbejdet omkring en kulturaftale for perioden 2020-2023.
Kulturmetropol er et samarbejde om at sikre mere og bedre kultur til borgerne på tværs af
kommunegrænserne. En anden væsentlig del af arbejdet i Kulturmetropolen er at skabe netværk,
udvikle kulturen og fritidslivet sammen og at lære af hinandens og andres best practice.
Indsatsområderne for en kommende kulturaftale for perioden 2020-2023 er henholdsvis kultur og
sundhed, unge og musik.
Den nuværende kulturaftale er indgået af 14 kommuner med Kulturministeren for perioden 20162019. De deltagende kommuner er geografisk placeret rundt om København fra Helsingør,
Gribskov og Halsnæs i nord til Køge og Stevns i syd og Roskilde i vest.
Gentofte Kommune har tidligere været en del af samarbejdet, idet Kultur- og Fritidsudvalget på sit
møde den 12. oktober 2011 (pkt. 5) besluttede, at Gentofte Kommune for perioden 2012-2015
skulle tiltræde Kulturaftalen, Kulturmetropol Øresund, med i alt 26 kommuner, Kulturministeriet og
Region Hovedstaden. Gentofte Kommune forpligtede sig dermed til at afsætte i alt 200.000 kroner
pr. år til drift af samarbejdet, der blev finansieret med 115.000 kr. fra Kulturpuljen og 85.000 kr. fra
Breddeidrætspuljen i 2012, 2013, 2014 og 2015. Dette dækkede ikke udgifterne til de konkrete
aktiviteter.
Den første kulturaftale var unik i kraft af sin størrelse, men samtidig vanskelig at omsætte til
mærkbare resultater lokalt. Kultur- og Fritidsudvalget vurderede i 2015, at samarbejdet omkring
Kulturmetropol Øresund havde haft kvaliteter, men at grundlaget for og tilslutningen til kulturaftalen
ikke indfriede Gentofte Kommunes politiske prioriteringer for tværkommunalt samarbejde. Særligt
de borgernære samarbejder omkring konkrete projekter, festivaler og events vurderedes mere
effektive i en mindre kreds, og på baggrund heraf besluttede udvalget blandt andet at fokusere på
firekommunesamarbejdet med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner.
Kultur-, unge- og fritidsområdet er kendetegnet ved at have en stærk tradition for tværkommunale
samarbejder. Det skyldes blandt andet, at borgernes kultur- og fritidsforbrug ofte foregår uden
skelen til kommunegrænser. Derudover er området i forhold til andre af kommunernes
arbejdsopgaver meget lidt begrænset af lovgivning, hvilket giver god mulighed for at vælge
samarbejdspartnere og arbejdsmetoder.
Samlet set er det vigtigt, at Gentofte Kommune også fremadrettet indgår i samarbejder, således at
Gentofte får indflydelse på den aktuelle udvikling og konkrete indsatser til glæde for borgerne.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at firkommunesamarbejdet,
centralbiblioteksfunktionen og det generelt tætte samarbejde mellem kommunerne i
hovedstadsområdet om netværk, sparring og erfaringsudveksling dækker behovet, samt at
Kulturpuljen ved at støtte konkrete aktiviteterne i Gentofte Kommune fremfor tværkommunale
samarbejder bedst understøtter realiseringen af kulturpolitikken Sammen om kulturen.
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Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget,
At Gentofte Kommune ikke tiltræder en kommende kulturaftale.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen blev tiltrådt.
Bilag

7 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid, 1. kvartal 2019
Sags ID: EMN-2019-01295
Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid 1. kvartal
2019 (bilag 1) og budgetændringer (bilag 2).

Baggrund
I 1. kvartal 2019 har der i Kultur, Unge og Fritid været særligt fokus på:
 Unges Sundhed og Trivsel, hvor tiltagene er ved at udmønte sig i praksis.
 Byens Hus, hvor der har været afholdt brugergruppemøder, efter de mange nye
brugergrupper er flyttet ind.
 Gentofte Bogmesse, der blev afholdt i starten af marts. Det var en dag, der fejrede bogen,
læseren og litteraturoplevelsen - og hvor forfattermødet og samtalen var i centrum.
Ekstraordinært i år var åbningsnavnet, Ken Follett, som har solgt over 100 millioner bøger.
 Gentænk 2019, som er blevet planlagt og i år omhandler FN’s Verdensmål. Et program der
er attraktivt, skarpt og relevant for de ca. 1200 publikummer er under udarbejdelse.
Festivalen er et tæt samarbejde mellem Gentofte Kommune og Gentoftes seks
ungdomsuddannelser.
 Mesterskabsaftenen, hvor 417 mestre blev hyldet ligesom melodi grandprix vinderen,
Leonora, og de to vindere af MGP, Sofie og Dagmar (SODA), der alle tre er
gentofteborgere, sang deres vindersange også blev fejret. På aftenen blev også de 13 nye
idrætstalenter udvalgt og hædret.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At tage Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2019 til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.
Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme.
Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapport Kultur, Unge og Fritidsudvalget 1. kvartal 2019 (2913853 - EMN2019-01295)
2. Bilag 2 Kvartalsrapport Kultur, Unge og Fritid 1. kvartal 2019 Opfølgning på afsluttede
Opgaveudvalg (2923127 - EMN-2019-01295)

8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2019-00201
Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området
kultur, unge og fritid.

Baggrund


BYENS HUS – vi skaber sammen, mens vi venter
I januar måned fik ’Byens Hus – vi skaber sammen’ sit navneskilt på facaden, og interessen
for at bruge det nye lokale samlingssted steg i takt med presseomtalen og rekrutteringen til
opgaveudvalget ’Byens Hus – vi skaber sammen’. Både blandt foreninger og blandt
borgere med virkelyst.
I januar flyttede Gentofte Frivilligcenter og selvhjælp ind og blev dermed naboer til de
midlertidige boliger for flygtninge, dele af ungdomsskolen og Søgårdsskolen og initiativer
som Headspace, Repair Café og Bæredygtighedsnetværket. Samme måned flyttede
aktiviteterne fra Teglgårdsloungen og Det Grå Pakhus ind i huset som første led i det
samlede Ungemiljø.
De mange nye aktiviteter og den store interesse fra foreninger og netværk har givet
anledning til en formalisering af midlertidige principper for daglig drift og brug af huset.
Principperne der gælder nu er i tråd med visionen for Byens Hus: Alle i huset skal bidrage
til ambitionen om at sikre et hus med høj udnyttelse, fælles brug og adgang til alle relevante
faciliteter.
Brugerne bliver inviteret til husmøder, hvor aktuelle udfordringer og idéer tages op, og der
blevet formuleret en vejledning til brugen af Byens Hus med en midlertidig husorden
inkluderet. Nuværende og kommende brugere af huset kan finde vejledningen på
gentofte.dk/brugbyenshus og læse mere om aktiviteter i huset og om opgaveudvalgets
arbejde på den nyoprettede Facebookside
www.facebook.com/byenshusviskabersammen/

Side 15



Udviklingstilskud til Bellevue Teatret
Regeringen indgik den 20. marts 2019 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om indsatser til fornyelse og udvikling af
scenekunstområdet.
Stemmeaftalen bevirker, at egnsteatre, som ikke modtager et særligt statsligt driftstilskud,
modtager et fireårigt udviklingstilskud i perioden 2019-2022. Bellevue Teater modtager dog
sammen med Thy Teater et særligt driftstilskud fra staten. Det er derfor aftalt, at disse to
teatre skal have tilskud, der udligner forskellen mellem det særlige statslige tilskud de
allerede modtager og det besluttede udviklingstilskud.
Bellevue Teaters særlige statslige driftstilskud udgør 509.940 kr. i 2019, derfor er det aftalt
at tildele teatret et tilskud på 106.463 kr. i 2019 og 2020.
Det særlige statslige tilskud stammer fra tidligere amtslige tilskud til nogle egnsteatre, som
staten har overtaget ansvaret for at udbetale. Læs mere om den nye stemmeaftale om
ændringer på scenekunstområdet.



Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020
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:
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 2019 - 2. kvartal 2020.
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:
Orienteringerne blev taget til efterretning.
Bilag
1. Årsplan for KUF for 3. kvartal 20190 til 2. kvartal 2020 (2936778 - EMN-2019-00201)
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