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1 (Åben) Dagsordenspunkt til tredje møde i opgaveudvalget Værdighedspolitik
 
Sags ID: EMN-2016-01853

Resumé
Ved det 3. møde i opgaveudvalget Værdighedspolitik skal udvalget færdiggøre formuleringen af en 
værdighedspolitik. Det gør udvalget på baggrund af det oplæg til en politik, som Social & Sundhed 
har udarbejdet. 

Baggrund
Ved det foregående møde i opgaveudvalget Værdighedspolitik afholdt den 12. april 2016 
arbejdede opgaveudvalget med formuleringen af de overordnede visioner og værdier, som 
værdighedspolitikken skal indeholde. Det gjorde udvalget på baggrund af det datagrundlag samt 
de rammer, som udvalget blev introduceret til på dets første møde afholdt den 30. marts 2016.  

I tråd med kommissoriet vil Social & Sundhed omsætte drøftelserne fra udvalgets foregående 
møder til udkast til en værdighedspolitik. Det vil udvalget blive præsenteret for ved dette møde. Her 
vil udvalget drøfte udkastet med henblik på, at Social & Sundhed kan færdiggøre forslaget til 
værdighedspolitikken. 

Programmet for opgaveudvalgets 3. møde vil bestå af følgende elementer:

1. Velkomst ved Bente Frimodt-Møller
2. Præsentation af forslag til en værdighedspolitik
3. Drøftelse af forslaget til værdighedspolitik
4. Planer for præsentation i de politiske udvalg
5. Evaluering af opgaveudvalget
6. Afrunding ved Bente Frimodt-Møller

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Værdighedspolitik:

At opgaveudvalget drøfter udkast til en værdighedspolitik med henblik på, at Social & Sundhed kan 
færdiggøre udkast til værdighedspolitikken.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget Bente Frimodt-Møller bød velkommen og gennemgik programmet for 
og målet med opgaveudvalgets sidste møde. 

Der var til mødet udarbejdet et udkast til en tekst til forslag til værdighedspolitik, som blev omdelt. 
Udkastet er en sammenskrivning af de formuleringer af værdier og visioner, som opgaveudvalget 
formulerede på sit seneste møde. Udkastet blev læst højt på mødet, hvorefter opgaveudvalgets 
medlemmer fik mulighed for at læse udkastet individuelt. Derefter gennemgik og drøftede 
opgaveudvalget den samlede politiktekst og aftalte en række konkrete ændringer.  
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Der blev udtrykt enighed om det endelige forslag til formuleringen af forslag til værdighedspolitik 
med de aftalte ændringer. Det færdige forslag udsendes til opgaveudvalget og præsenteres i 
Socialudvalget på dets møde den 18. maj 2016, hvorefter forslaget skal i høring i Seniorrådet og 
Handicaprådet inden behandling i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016. 

Bente Frimodt-Møller orienterede opgaveudvalget om den i Økonomiudvalget vedtagne proces for 
aflevering af forslag fra opgaveudvalg til det stående udvalg og Kommunalbestyrelsen. Det er 
besluttet, at opgaveudvalgets skal aflevere resultatet af sit arbejde skriftligt i form af 
dagsordenpunkt med bilag til et stående udvalg, og at formandsskabet for opgaveudvalget og en 
eller to borgere fra opgaveudvalget skal præsentere udvalgets forslag. Opgaveudvalget 
’Værdighedspolitik’ henhører til Socialudvalgets område. Det blev aftalt, at Per Bjarvin præsenterer 
opgaveudvalgets forslag til værdighedspolitik i Socialudvalget sammen med formandsskabet den 
18. maj 2016 og igen i Kommunalbestyrelsen den 20. juni. 

Det blev oplyst, at borgermedlemmerne i forbindelse med evaluering vil modtaget et spørgeskema. 
Opgaveudvalget gennemførte på mødet en mundtlig evaluering ud fra evalueringsspørgsmålene 
Hvad var godt? Hvad var mindre godt? Hvilke læring kan gives videre til fremtidige opgaveudvalg? 
Opgaveudvalgets svar er dokumenteret, således at det kan gives videre til kommende 
opgaveudvalg. 

Bente Frimodt-Møller takkede afslutningsvis udvalgets medlemmer for indsatsen og engagementet 
i udarbejdelsen af forslag til værdighedspolitik for Gentofte Kommune.

Bilag
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