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1 (Åben) Borgerrettet forebyggelse – Status for 2017-2020 og prioritering af 
strategiske målsætninger for 2021 og 2022
 
Sags ID: EMN-2021-00857

Resumé
Der gives en status for arbejdet med den borgerrettede forebyggelse for den første fire års 
periode, 2017-2020. Desuden skal der udvælges fire nye strategiske målsætninger for den 
borgerrettede forebyggelse for perioden 2021-2022.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2016 – dagsordenens punkt 9 – enstemmigt 
‘Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024’. Politikken indeholder syv 
målsætninger, som sætter retningen for de handleplaner, der skal bidrage til at implementere 
den borgerrettede forebyggelse:

1. Bevægelse hele livet
2. Sund kost og madkultur
3. Sund livsstil
4. Bedre trivsel
5. Sund ungekultur
6. Borgere med særlige sundhedsudfordringer 
7. Nye veje til borgerrettet forebyggelse

Hvert 4. år skal der gives en status for den borgerrettede sundhedspolitik. Desuden skal der 
hvert 2. år udvælges fire strategiske målsætninger, som skal sætte retningen for de kommende 
to års arbejde med den borgerrettede forebyggelse.

Status for den borgerrettede forebyggelse for 2017-2020:
I de fire første år af den borgerrettede forebyggelse er der gennemført i alt 15 handleplaner, 
som skal bidrage til at implementere den borgerrettede forebyggelse. Resultaterne heraf viser, 
at der er blevet afprøvet nye veje i den borgerrettede forebyggelse, og at handleplanerne har 
bidraget til at forbedre de deltagende borgeres sundhed – både fysisk, mentalt og socialt. 

Udvælgelse af fire strategiske målsætninger for perioden 2021-2022:
Hvert andet år udvælges politisk fire ud af de syv strategiske målsætninger politikken 
indeholder. Valget af de strategiske målsætninger skal afspejle de aktuelle 
sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune. En strategisk målsætning, der tidligere er udvalgt, 
kan politisk prioriteres i den næste to-årige periode, såfremt der fortsat er 
sundhedsudfordringer på området. 

De strategiske målsætninger i 2017-2018 var:
• Bevægelse hele livet
• Sund livsstil
• Borgere med særlige sundhedsudfordringer
• Nye veje til borgerrettet forebyggelse

De strategiske målsætninger i 2019-2020 var:
• Bevægelse hele livet
• Sund livsstil og bedre trivsel
• Sund ungekultur
• Borgere med særlige sundhedsudfordringer
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Kun én ud af de syv målsætninger har ikke tidligere været prioriteret, nemlig ’Sund kost og 
madkultur’.

Indstilling
Social og Sundhed indstiller:

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 
Skoleudvalget, Børneudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen:

1. At status for ‘Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024’ for årene 
2017-2020 tages til efterretning.

2. At udvælge fire strategiske målsætninger for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte 
Kommune for årene 2021 og 2022.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børneudvalget

Dato: 22-02-2021

Beslutning foreligger ikke endnu.

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 22-02-2021

Erhvervs-, Beskæftigelses og Integrationsudvalget den 22. februar 2021

Ad 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage til 
efterretning.

Ad 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der peges på 
følgende strategiske målsætninger for den borgerettede forebyggelse for årene 
2021 og 2022: 
Bevægelse hele livet, Sund kost og madkultur, Sund livsstil og Bedre trivsel, 
Sund ungekultur.

Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget

Dato: 22-02-2021

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 22. februar 2021

Ad 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage til 
efterretning.
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Ad 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der peges på 
følgende strategiske målsætninger for den borgerettede forebyggelse for årene 
2021 og 2022: 
Bevægelse hele livet, Sund kost og madkultur, Sund livsstil og Bedre trivsel, 
Sund ungekultur.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 22-02-2021

Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Ad 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage til efterretning.

Ad 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der peges på følgende 
strategiske målsætninger for den borgerettede forebyggelse for årene 2021 og 2022: 
Bevægelse hele livet, Sund kost og madkultur, Sund livsstil og Bedre trivsel, Sund 
ungekultur.

Bilag
1. Status vedr. den borgerrettede forebyggelse 2017-2020_Feb. 2021 (3803745 - EMN-2021-
00857)
2. Sundhedsudfordringer i Gentofte_Feb. 2021 (3803746 - EMN-2021-00857)

2 (Åben) Underskrift
 
Sags ID: EMN-2021-00584
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