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1 (Åben) Dagsorden til 7. møde i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik
 
Sags ID: EMN-2015-17426

Resumé
På opgaveudvalgets møde den 7. september vil processen for udarbejdelsen af et samlet udkast til 
’Sundhed i Gentofte – borgerrettet forebyggelse 2017-2024’ blive præsenteret. Opgaveudvalget vil 
blive præsenteret for eksempler på borgerrettede forebyggelsesinitiativer. Herefter vil udvalget 
blive bedt om at bidrage med forslag til kommende indsatser indenfor de områder opgaveudvalget 
har arbejdet med.

Baggrund
Det første samlede udkast til ’Sundhed i Gentofte – borgerrettet forebyggelse 2017-2024’ blev 
forelagt og drøftet på opgaveudvalgets møde den 8. juni. 

På baggrund af udvalgets drøftelser og generelle bemærkninger er materialet blevet tilpasset og 
udsendt til opgaveudvalgets medlemmer med henblik på en videre drøftelse forud for en endelig 
godkendelse på opgaveudvalget møde i oktober. 

Med udgangspunkt i materialet vil der på mødet blive lagt op til drøftelse af kommende indsatser 
indenfor de områder opgaveudvalget har beskæftiget sig med. 

Programmet for det 7. møde i opgaveudvalget er:

 Velkomst
 Præsentation af proces for udarbejdelse af ’Sundhed i Gentofte – borgerrettet forebyggelse 

2017-2024’
 Eksempler på borgerrettede forebyggelsesinitiativer
 Forslag til kommende indsatser – Café-drøftelse
 Det videre forløb for ’Sundhed i Gentofte – borgerrettet forebyggelse 2017-2024’
 Tak for i aften

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik:

At opgaveudvalget drøfter forlag til kommende indsatser.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget Bente Frimodt-Møller bød opgaveudvalget velkommen til dets 7. 
møde. Der er valgt en titel til opgaveudvalgets produkt ’Sundhed i Gentofte – borgerettet 
forebyggelse 2017 -2024’, der understreger den politiske ambition i Gentofte Kommune og 
opgaveudvalgets fokus på den borgerettede forebyggelse. 

Forebyggelseschef Torben H.D. Petersen lavede et kort tilbageblik på processen med 
udarbejdelse af Sundhed i Gentofte – borgerettet forebyggelse, som efter sidste 
kommenteringsrunde i opgaveudvalget var udsendt med dagsordenen til dette møde. 
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Inge Lissau og Henrik-Brønnum-Hansen havde på mødet supplerende bemærkninger. 
Bemærkningerne fra Inge Lissau drøftedes og afklaredes på mødet, mens Forebyggelse & 
Sundhedsfremme og Henrik Brønnum Hansens drøfter bemærkninger efterfølgende med henblik 
på eventuel tilretning. 

Derefter fulgte et oplæg fra Forebyggelse & Sundhedsfremme med eksempler på en række 
konkrete borgerettede forebyggelsesprojekter, som er gennemført i Gentofte Kommune i det 
seneste år og som for nogles vedkommende fortsat er i gang indenfor de temaer opgaveudvalget 
har arbejdet med.
  
Med udgangspunkt i det første samlede udkast til ’Sundhed i Gentofte – borgerettet forebyggelse 
2017-2024, der blev forelagt på opgaveudvalgets møde den 8. juni 2016, arbejdede 
opgaveudvalget med forslag til konkrete indsatser indenfor de tre temaer ’Voksne, ældre og 
sundhed’, ’Ungekultur og sundhed’ og ’Supersetting’. Drøftelserne tog afsæt i arbejdsgruppernes 
anbefalinger under hvert af de tre temaer og foregik i tre cafégrupper.

Opgaveudvalget fremkom med en række forslag til konkrete indsatser – beskrevet i overskriftform 
– indenfor de tre temaer. Forslagene er dokumenteret og indarbejdes i materialet.

Det samlede resultat af opgaveudvalgets arbejde afrapporteres til Socialudvalget på dets møde 
den 15. november 2016 og på et temamøde forud for Kommunalbestyrelsens møde den 28. 
november 2016, hvortil opgaveudvalgets medlemmer inviteres til at overvære præsentationen.  På 
det ordinære kommunalbestyrelsesmøde umiddelbart efter temamødet behandles afrapporteringen 
som et punkt på dagsordenen. 

Næste møde i opgaveudvalget er den 5. oktober kl.17.00, som erstatter det oprindeligt planlagte 
møde den 12. oktober. Det vil efter planen være det sidste møde i opgaveudvalget. Forud for 
mødet den 5. oktober vil opgaveudvalget modtage den endelig version af ’Sundhed i Gentofte – 
borgerettet forebyggelse’, hvor inputtene til konkrete indsatser vil være indarbejdet. 

Bilag
1. Sundhed i Gentofte - borgerrettet forebyggelse 2017-2024_udkast (1294447 - SAM-2015-
02186)
2. Baggrund og fokusområder Sundhed i Gentofte - borgerrettet forebyggelse 2017-2024 
UDKAST (1285629 - SAM-2015-02186)
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