GENTOFTE KOMMUNE

/GENTOFKMU

Referat af
møde i
Opgaveudvalget Unges Sundhed
og Trivsel
Mødetidspunkt 24-04-2019 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.:

20.00

Tilstede: Johannes Sebastian Lundgaard, Louise Lund Frandsen, Sengyl
Saini, Jo Coolidge, Henrik Cornelius, Mai Møller Nielsen, Nina Sønderberg
Tram, Maria Dorph-Jensen, Freja Krog Dons, Andreas Weidinger, Michael
Fenger, Louisa Schønnemann Bøttkjær

Fraværende: Anne Hjorth (Afbud), Ulrik Borch (Afbud), Bjørn Otto Juhl Hansen
(Afbud)

Indholdsfortegnelse
Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel
24-04-2019 17:00

1 (Åben) Dagsorden til første møde i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel ..... 3
Offentlig titel ............................................................................................................. 3

Side 2

1 (Åben) Dagsorden til første møde i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-01990
Resumé
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019 blev opgaveudvalget Unges Sundhed og
Trivsel sammensat, og udvalget kan nu holde sit første møde. Mødet har til formål at skabe et godt
fundament for det videre arbejde i opgaveudvalget. Medlemmerne skal lære hinanden, opgaven og
arbejdsmetoden at kende og tilrettelægge den kommende proces frem mod opgaveudvalgets
aflevering i tredje kvartal 2020.

Baggrund
Med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at nedsætte et
opgaveudvalg vedrørende Unges Sundhed og Trivsel.
Opgaveudvalget skal formulere konkrete forslag, der kan skabe gode rammer om ungelivet og
motivere de unge hen imod en adfærd og kultur med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere
trivsel.
Opgaveudvalget mødes første gang den 24. april 2019. Mødets formål er at skabe et godt
fundament for opgaveudvalgets kommende arbejde. Medlemmerne vil derfor blive introduceret til
udvalgets opgave og baggrunden for at Kommunalbestyrelsen har nedsat udvalget. Herudover
skal udvalget tilrettelægge en proces for det kommende arbejde. På mødet vil medlemmerne få
mulighed for at lære hinanden at kende og bl.a. drøfte deres personlige motivation for deltagelse.
Dagsordenen for mødet vil bestå af følgende elementer:
 Velkomst og præsentation af dagens program
 Præsentation af administration
 Præsentation af kommissorium, politisk arbejdsform, roller og forventninger
 Drøftelse af proces og tidsplan
 Præsentation af de enkelte medlemmer, herunder:
o Særlige kompetencer
o Motivation for deltagelse
o Særlige bekymring i forhold til unges sundhed og trivsel
 Hvad er vigtigt, at opgaveudvalget undersøger under vejs?
 Opsamling og den videre plan for arbejdet i opgaveudvalget
 Tak for i dag
Der lægges op til, at opgaveudvalget mødes på følgene dage:
 Onsdag, den 24. april kl. 17-20
 Onsdag, den 19. juni kl. 17-19
 Onsdag, den 4. september kl. 17-19
 Onsdag, den 23. oktober kl. 17-19
 Januar, 2020
 Marts, 2020
 April, 2020
 Juni, 2020
Herudover lægges der op til, at opgaveudvalget deltager på en åben videnskonference den 13.
maj, kl. 17.00-20.30.
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Læs kommissorium for opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel .

Indstilling
Social & Sundhed og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel:
1. At orienteringen om opgaveudvalgets opgave tages til efterretning.
2. At planen for opgaveudvalgets møder godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formanden for opgaveudvalget, kommunalbestyrelsesmedlem Andreas Weidinger bød
velkommen til opgaveudvalget, og fortalte om hans ambition og forventning til
opgaveudvalget arbejde.
Socialdirektør Helene Rasmussen præsenterede dagens program og det administrative
hold, der er tilknyttet opgaveudvalget.
Næstformand for opgaveudvalget, kommunalbestyrelsesmedlem Michael Fenger
præsenterede opgaveudvalgets arbejdsform, ramme og opgave. Herefter præsenterede
Andreas Weidinger baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen har valgt at nedsætte
opgaveudvalget, og hvor der kan hentes inspiration til det kommende arbejde.
Dorte Fænø Mondrup og Mads Sune Andersen, der skal facilitere opgaveudvalget,
præsenterede udkast til tids- og procesplan for opgaveudvalgets arbejde.
Herefter fik medlemmerne mulighed for at lære hinanden at kende, ved bl.a. at drøfte
deres personlige drøm for opgaveudvalgets arbejde og særlige bekymring for unges
sundhed og trivsel.
Udvalget gennemførte en fælles drøftelse af, hvad opgaveudvalget skal undersøge
undervejs, og hvilke proceselementer der kan være relevante.
Mødet blev afsluttet med en gennemgang af den videre proces og en invitation til at
deltage i den planlagte konference ’Unges Sundhed og Trivsel’ den 13. maj i rådhushallen.
Udvalget godkendte den foreslåede mødeplan og Andreas Weidinger rundede mødet af.
Bilag
.
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