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Baggrund 
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i sit møde den 12.09.2018, 
at der skal udarbejdes en analyse af idrætsfaciliteter – en renove-
rings- og udviklingsplan for de kommunale idrætsfaciliteter, her-
under at det analyseres, hvilke faciliteter der kan afstås, jf. Øko-
nomiudvalgets beslutning omkring  
10 % arealreduktion. 
 
Arbejdet tager bl.a. udgangspunkt i Hvidbogen med beskrivelse 
af trends og udviklingstemaer af august 2018. 
  
Det er endvidere besluttet, at analysen og renoverings- og udvik-
lingsplanen sker med følgende fokusområder:    
 

1. Bedre og optimal kapacitetsudnyttelse og forslag til areal-
reduktion 

2. Renoverings- og evt. omdannelsesplan for eksisterende 
idrætsfaciliteter 

3. Udvikling af udvalgte fokusområder og faciliteter 
 
 
Formål 
 
Formålet er at skabe et beslutningsgrundlag for Kultur- og Fri-
tidsudvalgets/Kommunalbestyrelsens strategiske planlægning for 
udvikling af kommunens idrætsfaciliteter samt at fremsætte for-
slag til arealreduktion. 
 
 
Opgaver 
 
Der udarbejdes undersøgelser, analyser og redegørelser samt 
anbefalinger for de enkelte indsatsområder. 
 
Disse tager udgangspunkt i eksisterende forhold, respektive rele-
vante politikker, planmæssige forhold, herunder kommuneplan-
strategien, trend og tendenser og borgernes og brugernes behov 
og input. 
 
For indsatsområde 3 arbejdes med fokusområder inden for 
idrætsgrenene: 
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• Tennis 
• Gymnastik 
• Fodbold 
 
Denne prioritering sker med baggrund i de seneste kapacitets-
analyser og beslutningen om opførelse af en ny 20x40 multihal i 
Holte, idet det således er vurderet, at disse temaer er relevante at 
arbejde med i et kapacitets- og udviklingsperspektiv.  
 
 
Organisering og borger/brugerinvolvering 
 
Styregruppe: 
 
• Kulturchefen 
• Idrætschefen 
• Repræsentation udpeget af Rudersdal Idrætsråd 
• Idrætsfaglig repræsentation fra Kulturområdet 
• Tovholdere/ansvarlige for de nedsatte arbejdsgrupper 

 
Arbejdsgrupper: 
 
• Der nedsættes arbejdsgrupper for fokusområderne: 

 
1. Bedre og optimal kapacitetsudnyttelse og forslag til 

arealreduktion 
2. Renovering- og evt. omdannelsesplan for eksiste-

rende idrætsfaciliteter 
3. Udvikling af udvalgte temaer og faciliteter (Tennis, 

Gymnastik og Fodbold) 
 
Arbejdsgrupperne sammensættes med udgangspunkt i fokusom-
råderne, således at repræsentationen sikrer involvering og eller 
deltagelse fra 
• De aktuelle relevante foreninger 
• Rudersdal Idrætsråd  
• Relevante fagområder i kommunen 
• Relevant ekstern ad hoc deltagelse, f.eks. Idrættens Analyse-

institut, DGI, DIF, andre kommuner m.v. 
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Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget involveres 
efter behov, eventuelt i særlige dialogmøder. 
 
Arbejdsgrupperne refererer til styregruppen og sekretariatsbetje-
nes af Kulturområdet.  
 
 
Afrapportering og anbefalinger 
 
Arbejdsgrupperne afslutter sit arbejde med afrapporteringer til 
Styregruppen og med anbefalinger i forhold til arbejdsgruppens 
formål. 
 
Styregruppen behandler og samler respektive delrapporter fra 
arbejdsgrupperne og afslutter sit arbejde med en samlet rapport 
med anbefalinger. 
 
 
Tidsplan 
 
En samlet rapport med anbefalinger afleveres til Kultur- og Fri-
tidsudvalget primo 2020. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres løbende om status for pro-
cessen. 
 
 
 
Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2018. 


