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1 (Åben) Borgerrettet forebyggelse - prioritering af strategiske målsætninger for 
2017 og 2018
 
Sags ID: EMN-2017-00808

Resumé
Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. november 2016 en samlet strategi for den 
borgerrettede forebyggelse for perioden 2017-2024.

Socialudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget bedes drøfte 
strategiens målsætninger og udvælge fire strategiske målsætninger, der skal sættes særligt fokus 
på i årene 2017 og 2018.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen drøftede og vedtog den 28. november 2016 – dagsordenens pkt. 9 - forslag 
til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-
2024. Strategien er vedlagt denne dagsorden. 

Strategien tager udgangspunkt i den nyeste viden om, hvad der virker og skaber sundhed for 
borgerne, kombineret med en kortlægning af den aktuelle sundhedstilstand for borgerne i Gentofte 
Kommune. 

Visionen og det otteårige sigte er, at vi sammen skaber livskvalitet og flere gode leveår for 
borgerne i Gentofte Kommune. For at fokusere sundhedsarbejdet og samtidigt sikre livskvalitet og 
flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune indeholder strategien syv strategiske 
målsætninger:

 Bevægelse hele livet
 Sund kost- og madkultur
 Sund livsstil
 Bedre trivsel
 Sund ungekultur
 Fokus på borgere med særlige sundhedsudfordringer
 Nye veje til borgerrettet forebyggelse

Kommunalbestyrelsen har besluttet seks principper, der skal være det holdningsmæssige 
fundament for arbejdet med borgerrettet forebyggelse i Gentofte Kommune:

 Sundhed for alle
 Ansvar for egen sundhed
 Sunde valg skal være lette
 Fokus på mental sundhed
 Lokalinddragelse og partnerskaber
 Udnyttelse af it og ny teknologi

Principperne forventes at være gældende i en længere årrække, men kan justeres i takt med 
væsentlige ændringer i rammer og vilkår for sundhedsarbejdet.

På baggrund af et oplæg på mødet om aktuelle sundhedsudfordringerne i Gentofte Kommune, den 
otte-årige vision, principperne og målsætningerne for den borgerrettede forebyggelse lægges der 
op til, at Socialudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfter 
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strategiens målsætninger og udvælger de fire strategiske målsætninger herunder målgrupper, der 
skal sættes særligt fokus på i årene 2017 og 2018. Når Socialudvalget, Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget har udvalgt de fire strategiske målsætninger, vil der på 
tværs af Gentofte Kommunes opgaveområder blive udarbejdet og gennemført konkrete 
handleplaner, der via principperne for arbejdet med den borgerrettede forebyggelse skal bidrage til 
at imødekomme de fire udvalgte målsætninger. 

Fremadrettet skal de berørte stående udvalg hvert andet år beslutte, hvilke fire strategiske 
målsætninger der skal sættes særligt fokus på i den kommende to-årige periode.

Indstilling
Social & Sundhed, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Socialudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

At drøfte og udvælge fire strategiske målsætninger for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte 
Kommune i 2017 og 2018.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 27-02-2017
Drøftet. Følgende fire strategiske målsætninger blev udvalgt: 

 Bevægelse hele livet
 Sund livsstil
 Borgere med særlige sundhedsudfordringer
 Nye veje til borgerrettet forebyggelse.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 27-02-2017
Drøftet. Følgende fire strategiske målsætninger blev udvalgt: 

 Bevægelse hele livet
 Sund livsstil
 Borgere med særlige sundhedsudfordringer
 Nye veje til borgerrettet forebyggelse

Beslutninger:
Drøftet. Følgende fire strategiske målsætninger blev udvalgt: 

 Bevægelse hele livet
 Sund livsstil
 Borgere med særlige sundhedsudfordringer
 Nye veje til borgerrettet forebyggelse

Bilag
1. Strategi for borgerettet forebyggelse (1556823 - EMN-2017-00808)
2. Principper og strategiske målsætninger (1557194 - EMN-2017-00808)
3. Eksempel på prioritering af strategiske målsætninger 2017-18 (1557195 - EMN-2017-
00808)
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