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1 (Åben) Dagsorden til 6. møde i opgaveudvalg Ny Sundhedspolitik
 
Sags ID: EMN-2015-17426

Resumé
Resultaterne af opgaveudvalgets drøftelser og forslagene til vision og principper indgår i det første 
udkast til en ny sundhedspolitik, der er blevet udarbejdet forud for dette 6. møde i opgaveudvalget.

På mødet vil der blive lagt op til gennemgang af dette første udkast til en ny sundhedspolitik for 
Gentofte Kommune med særligt fokus på visionen og principperne.

Baggrund
Første samlede udkast til ny sundhedspolitik for Gentofte Kommune forelægges her til 
drøftelse i opgaveudvalget. Der vil i gennemgangen af udkastet på mødet blive lagt op til 
særligt at fokusere på visionen og principperne og på generelle kommentarer til udkastet. 
Administrationen vil på baggrund af udvalgets generelle bemærkninger indarbejde ændringer i 
udkastet med henblik på udvalgets møde i september. 

Programmet for det 6. møde i opgaveudvalget er:

 Velkomst, præsentation af dagsorden og målet med dagens møde
 Gennemgang af processen for udviklingen af den nye sundhedspolitik
 Gennemgang af udkast til ny sundhedspolitik
 Gruppeopdelt drøftelse og kommentarer til ny sundhedspolitik

o Vision
o Principper
o Generelle kommentarer
o Opsamling

 Den videre proces for udarbejdelse af en ny sundhedspolitik
 Tak for nu 

Som hjemmearbejde bedes opgaveudvalget læse og forholde sig til det første udkast til den nye 
sundhedspolitik (inkl. ’Baggrund og Fokusområder’).

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik:

At opgaveudvalget drøfter første udkast til en ny sundhedspolitik.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til mødet var udsendt udkast til ’Sundhedspolitik 2017-2024’ og ’Baggrund og Fokusområder’. 
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Der blev på mødet orienteret om, at der i forhold til det udsendte materiale tilføjes en side om 
misbrug i hæftet ’baggrund og fokusområder’.  

Der blev desuden orienteret om, at visionen, målsætning og principper i sundhedspolitikken vil 
danne grundlag for konkrete handleplaner.

Endelig blev der orienteret om planen for den videre proces i opgaveudvalget, hvor materialet vil 
blive tilrettet efter dagens møde, udsendt til opgaveudvalgets medlemmer til kommentering frem 
mod den 27. juni. Tredje og sidste udkast fremsendes til opgaveudvalget den 22. august med 
henblik på godkendelse af udkast til behandling i Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen på 
opgaveudvalgets møde den 7. september 2016.

Opgaveudvalget gennemgik og drøftede i grupper forslag til vision for sundhedspolitikken og seks 
principper og fandt i fællesskab en formulering af vision og principper.

Bilag
1. Sundhedspolitik 2017-2024 UDKAST (1190124 - EMN-2015-17426)
2. Baggrund og fokusområder Sundhedspolitik 2017-2024 UDKAST (1190123 - EMN-2015-
17426)
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