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Kommissorium for opgaveudvalg
idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte
Kommune
1. Baggrund og Formål
Gentofte Kommunes første idræts- og bevægelsespolitik blev vedtaget i 2005 og gælder frem til 2016.
Hvert fjerde år er nye mål og indsatser blevet formuleret.
Der skal nu udarbejdes en ny idræts- og bevægelsespolitik, der skal rammesætte borgeres, foreningers,
organisationers og medarbejderes arbejde med idræt og bevægelse.
Visionen for politikken har givet retning for de sidste tolv års indsats på idrætsområdet, som har været i
rivende udvikling i Gentofte. Kommunen har været årets idrætskommune, er Team Danmark elitekommune
og har som udvalgt breddeidrætskommune bidraget til at sætte den nationale dagsorden. Denne udvikling
har betydet, at der er etableret en række nye idrætsfaciliteter, og at de eksisterende er blevet
moderniseret og tilpasset flere målgrupper.
Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedsætte et opgaveudvalg, der har til opgave at udarbejde forslag til
en ny idræts- og bevægelsespolitik med en vision, der kan sikre fortsat udvikling af idrætten i Gentofte
Kommune. Idræts- og bevægelsespolitikken skal have fokus på idrættens egen værdi, samt de effekter, der
skabes i et bredere samfundsperspektiv.

2. Opgaveudvalgets opgaver
Opgaveudvalget får til opgave at:






Udarbejde forslag til en ny vision for idræts- og bevægelsespolitikken, der skal nytænke mål og
indsatser samt rumme nye og kommende tendenser.
Udarbejde forslag til en idræts- og bevægelsespolitik, der kan bruges til fortsat udvikling af idrætten
for foreningslivet, institutioner, idrætsanlæg, oplysningsforbund, selvorganiserede, borgere,
medarbejdere og politikere.
Sikre sammenhæng mellem idræts- og bevægelsespolitikken og det øvrige arbejde i
Kommunalbestyrelsen.
Udarbejde forslag til en model for politisk opfølgning i forhold til implementering af idræts- og
bevægelsespolitikken.

Opgaveudvalgets arbejde skal tage afsæt i relevant baggrundsmateriale i form af tidligere politikker,
evalueringer og nationale rapporter. Desuden skal sammenhængen til relevante visioner og politikker
medtænkes i arbejdet.

1

GENTOFTE KOMMUNE

]

Som en del af processen af formuleringen af en idræts- og bevægelsespolitik udarbejdes et opdateret
vidensgrundlag i form af en evaluering af den nuværende politik, der kan indgå i opgaveudvalgets
drøftelser.

3. Sammensætning af opgaveudvalget
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til § 17, stk.
4, i lov om kommunens styrelse.
Opgaveudvalget skal bestå af:


Fem repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen



Ti borgere med erfaring fra idræts- og bevægelsesområdet, heraf:
o

o

o
o
o

Fire medlemmer med erfaring fra det frivillige foreningsliv:
o ét med særlig viden om talentudviklingsmiljøer og eliteidræt
o ét med særlig viden om breddeidræt
o ét med særlig viden om foreningsledelse
o ét med særlig viden om events og stævner
Tre medlemmer med erfaring fra selvorganiseret idræt:
o ét med særlig interesse for motionsidræt
o ét med særlig interesse for gadeidræt
o ét med særlig viden om de kommercielle tilbud
Et medlem, som har erfaring og viden om idræt og bevægelse i institutioner, skoler og
dagtilbud.
Et medlem, som har viden om og erfaring med handicapidrætsområdet.
Et medlem, som har viden om og erfaring med de folkeoplysende oplysningsforbund.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.
Sekretariatsbetjening af opgaveudvalget koordineres af direktøren for Kultur, Unge og Fritid.

4. Opgaveudvalgets arbejdsform
Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Formandskabet sikrer sammenhæng i
politikudviklingen til de øvrige udvalg med borgerdeltagelse og til de stående udvalgs arbejder.
Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne vil der kunne inddrages
yderligere relevante interessenter.
Opgaveudvalget kan endvidere inddrage yderligere interessenter og personer med særlig viden
eksempelvis gennem afholdelse af workshops, offentlige møder mv.

5. Tidsplan
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i maj 2016 og afsluttes i februar 2017.
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres på dets møder løbende om opgaveudvalgets arbejde.
Anbefaling til forslag til en idræts- og bevægelsespolitik samt vision forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i
februar 2017 med henblik på en vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i februar 2017.
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6. Økonomi
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
Hvis forslag fra opgaveudvalget er forbundet med udgifter, der ikke kan finansieres indenfor eksisterende
budget vil stillingtagen ske i forbindelse med forhandling om og vedtagelse af kommende års budget.
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