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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG
NY SUNDHEDSPOLITIK
1. BAGGRUND OG FORMÅL
De kommunale udfordringer på sundhedsområdet er voksende. Som helhed lever befolkningen længere end tidligere
generationer gjorde, og stadigt flere får kroniske sygdomme. Mange af de sygdomme, der fører til behov for ydelser i
såvel det nære som det øvrige sundhedsvæsen, er livsstilsbetingede og kan forebygges.
Sundhedsfremme og forebyggelse kan med fordel tænkes ind i den samlede kommunale opgave, så der etableres
sunde rammer til alle borgere samt tilbud til borgere med særlige udfordringer.
For at understøtte, at der fortsat sker en kontinuerlig og målrettet udvikling på området, er der ønske om formulering
af en samlet vision for forebyggelse og sundhedsfremme i Gentofte Kommune. Yderligere skal de væsentligste
indsatsområder udpeges ud fra den eksisterende evidensbaserede viden om de særlige udfordringer og muligheder,
der er for borgerne i Gentofte Kommune. Endelig er det ønsket, at der fastsættes konkrete mål for indsatsen.
Derfor nedsætter Kommunalbestyrelsen et opgaveudvalg under Socialudvalget med det formål at udarbejde forslag til
en sundhedspolitik for Gentofte Kommune for perioden 2017-2020. Formålet er at styrke den borgerrettede
forebyggelse og sundhedsfremmeindsatsen i det nære sundhedsvæsen. Heri indgår også en vurdering af, i hvilken
sammenhæng civilsamfundet og frivillige kan inviteres til at bidrage til forebyggelsesindsatserne samt, i hvilket
omfang velfærdsteknologiske løsninger og nudging-strategier med fordel vil kunne bringes i anvendelse.
Sundhedspolitikken skal afløse den forrige 4-årige sundhedspolitik, der er gældende for 2013-2016.
Sundhedspolitikken 2017-2020 skal fastsætte rammen og prioritering af de borgerettede forebyggende indsatser i
Gentofte Kommune med henblik på at skabe sundhed og livskvalitet for borgerne under hensyntagen til de
økonomiske rammer.

2. OPGAVEUDVALGETS OPGAVER
Opgaveudvalgets hovedfokus vil være på den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme i udviklingen af en
sundhedspolitik for Gentofte Kommune gældende for perioden 2017-2020.
Opgaveudvalgets arbejdsopgaver er således:


At indhente erfaringer - faglig og praktisk - om Gentofte Kommunes handlemuligheder i forhold til at fremme
sundheden for kommunens borgere.



At udarbejde forslag til vision, ramme, mål og indsatsområder for sundhedspolitikken og udarbejde et samlet og
gennemarbejdet forslag til en ny sundhedspolitik for Gentofte Kommune for perioden 2017 - 2020.

Opgaveudvalget skal i sit arbejde blandt andet tage afsæt i den eksisterende sundhedspolitik, den regionale
sundhedsprofil for Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker samt øvrigt relevant materiale
nationalt som internationalt.
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Opgaveudvalgets arbejde materialiseres i et gennemarbejdet forslag til en sundhedspolitik.
Der skal blandt andet være fokus på de sundhedsmæssige aspekter af kost, rygning, alkohol, motion, stofmisbrug og
seksuel adfærd samt på mental sundhed.

3. SAMMENSÆTNING AF OPGAVEUDVALGET
Opgaveudvalget nedsættes under Socialudvalget af Kommunalbestyrelsen i henhold til § 17, stk. 4, i lov om
kommunernes styrelse.
Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:



5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune.
10 medlemmer fordelt således:
o 3 medlemmer med fagligt kendskab og interesse inden for eksempelvis fedmeområdet, ældre og
sundhed og mental sundhed.
o 2 medlemmer, som er elever i hhv. udskolingen og gymnasiet med erfaring fra den daglige livsstil for
elever i udskolingen og gymnasier i Gentofte Kommune.
o 2 medlemmer med indgående kendskab til og interesse for livssituationen for borgere med henholdsvis
Type2 diabetes og med kræftsygdomme.
o 2 medlemmer med erfaring indenfor frivilligsektoren i Gentofte Kommune og med særlig indsigt i og
interesse for forebyggelse.
o 1 medlem med erfaring fra erhvervslivet med særlige viden om og interesse for detailhandel og
fødevarer.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand/næstformand for opgaveudvalget.
Sekretariatstand til opgaveudvalget koordineres af direktøren for Social & Sundhed.

4. OPGAVEUDVALGETS ARBEJDSFORM
Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Formandskabet sikrer sammenhæng i
politikudviklingen til de øvrige opgaveudvalg 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 m.v.
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5. TIDSPLAN
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i september 2015 og afsluttes, således at forslag til sundhedspolitik kan
behandles i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2016.
Socialudvalget orienteres på dets møder løbende om opgaveudvalgets arbejde.

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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