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Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03. december 2014 
 
1  Åbent         Sundhedspolitikken 2015 
 
032047-2014 
 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtog Gentofte Kommunes ’Sundhedspolitik 2013-2016’ i februar 2013. 
Sundhedspolitikkens vision og værdier sætter rammerne for sundhedsarbejdet i Gentofte 
Kommune, og har fokus på temaerne borgerrettet forebyggelse, mental sundhed og patientrettet 
sundhed. Sundhedspolitikkens understøttes økonomisk af tilknyttede puljemidler. For perioden 
2013-14 er der igangsat og gennemført handleplaner for at udmønte de politiske visioner og 
prioriteringer. Resultatet og evalueringen af disse handleplaner vil blive forelagt de politiske udvalg 
i foråret 2015. Her følger Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015, som forelægges til 
godkendelse.  

 
Baggrund 

Ifølge Sundhedslovens § 119, stk. 1 og 2 har kommunerne ansvaret for den borgerrrettede 
forebyggelse og den del af den patientrettede forebyggelse, der finder sted, når patienten ikke er i 
behandling på sygehus eller hos den praktiserende læge. 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d. 25. februar 2013 ’Sundhedspolitik 2013-2016’. 
Sundhedspolitikkens vision er, at: ”Sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil 
blandt borgere i Gentofte Kommune”. Der er udarbejdet handleplaner for indsatserne for 2013-14, 
som afsluttes ultimo 2014 og evalueres ultimo 2014/primo 2015.  

Handleplaner for Sundhedspolitikken 2015 
 
Her præsenteres udarbejdede handleplaner for Sundhedspolitikken i 2015, som forelægges til 
godkendelse. 
Handleplanerne for sundhedsarbejdet i 2015 er udarbejdet af opgaveområderne. Der er nedsat en 
tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børn, Unge & Fritid, Social og Sundhed, Kultur 
& Bibliotek og Forebyggelse & Sundhedsfremme, der har vurderet de indkomne handleplaner. 
Arbejdsgruppens indstilling er præsenteret for og godkendt af Direktionen. Indstillingen om 
handleplaner for 2015 fremlægges nu med henblik på politisk godkendelse.  

Handleplanerne er vurderet ud fra følgende kriterier:  

 Ligger handleplanen inden for Sundhedspolitikkens indsatsområder: Borgerrettet 
forebyggelse, mental sundhed eller patientrettet forebyggelse. 

 Ligger handleplanen inden for Gentofte Kommunes Budgetaftale 2015-18. Dette mål er 
medtaget, da det afspejler de politiske prioriteringer for de kommende år. 

 Foreligger der evidens for indsatsen. 
 Handleplanens ’volumen’. Baseret på erfaringer fra Sundhedspolitikkens handleplaner for 

2013-14, har der fra organisationen, såvel BUF som SOSU, været et ønske om, at 
Sundhedspolitikkens handle¬planer for 2015-16 udmøntes i færre og større projekter. 

 Foreligger der klare mål og succeskriterier. 
 Er der en plan for evaluering. 
 Er der en plan for forankring. 
 Understøtter handleplanen opgaveområdernes mål og opgaveportefølge. 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=716112
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 Dækker handleplanerne bredt opgaveområderne inden for Sundhedspolitikkens temaer. 

Der indstilles 8 handleplaner til støtte via Sundhedspolitikkens pulje, se bilag. 

  

Organisering 

 Forebyggelse & Sundhedsfremme er tovholdere for koordineringen af Sundhedspolitikkens 
samlede indsats. 

 Tovholderne for de enkelte handleplaner har ansvaret for, at handleplanen gennemføres og 
implementeres med støtte fra Forebyggelse & Sundhedsfremme. 

 For at sikre handleplanernes bæredygtighed, vil tovholderne for de enkelte handleplaner 
blive indkaldt til en drøftelse af handleplanen i Forebyggelse & Sundhedsfremme. Formålet 
hermed er at konkretisere handleplanen og udvikle en strategiplan, der sikrer 
handleplanens gennemførelse, implementering og forankring i organisationen samt sikrer 
formidling af handleplanens resultater. 

Evaluering 

 Der udarbejdes konkrete evalueringsplaner for hver enkelt handleplan.  

Tidsplan 

 Arbejdet med handleplanerne 2015 igangsættes primo 2015 og afsluttes ultimo 2015. 
 Der opsættes milepæle for de enkelte handleplaner, og der afholdes tre koordinerede 

møder: Et primo 2015, et medio 2015 og et ultimo 2015. 

 
Vurdering 

Det vurderes, at Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015 samlet bidrager til at imødekomme og 
understøtte Sundhedspolitikkens vision og de politisk udvalgte indsatsområder: Borgerrettet 
forebyggelse, mental sundhed og patientrettet sundhed. 

Det vurderes, at Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015 vil bidrage til at fremme sundheden i 
Gentofte Kommune. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed, Forebyggelse & Sundhedsfremme og Børn, Unge & Fritid indstiller  

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Byplansudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015, herunder økonomien vedr. handleplanerne, 
godkendes. 

 
Tidligere beslutninger 
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Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Byplanudvalget den 27. november 2014 kl. 17.01 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2014 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - Oversigt og økonomi vedr  Sundhedspolitikkens handleplaner indstillet til støtte i 2015 
 Bilag 2 - Sundhedspolitikkens handleplaner indstillet til støtte i 2015 

 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03. december 2014 
 
2  Åbent         Prioritering af handlingsplaner 
 
025571-2014 
 
 
Resumé 
Social & Sundhed har på baggrund af EBU´s drøftelser samt de nationale mål og retningslinjer 
udarbejdet Beskæftigelsesplan 2015, der er blevet endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen i 
september 2014. Frem mod januar 2015 skal der udarbejdes handlingsplaner for den konkrete 
udmøntning af beskæftigelsesplanens fokusområder. Social & Sundhed har i november vedtaget 
en skabelon til handlingsplanerne samt en procesplan for det videre arbejde med 
handlingsplanerne. I henhold til procesplanen skal EBU nu drøfte prioriteringen af 
handlingsplanernes indsatser. 

 
Baggrund 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3731638
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3731639
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=709085
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Beskæftigelsesplanen for 2015 er bygget op om fire målområder, som er udmeldt af 
beskæftigelsesministeren. Målområderne har overordnet fokus på unge, langvarigt forsørgede, 
langtidsledige og virksomhedsindsatsen. Såvel beskæftigelsesplan som de enkelte mål- og 
fokusområder er tidligere godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 

For at skabe et nyttigt opfølgningsredskab til beskæftigelsesplanen, er det besluttet at udarbejde 
en handlingsplan for hver af de fire målområder. Handlingsplanerne vil være et nyttigt redskab på 
det politisk/administrative niveau såvel som for de medarbejdere og teams på driftsniveau, der 
forestår det løbende arbejde med at implementere og udføre de konkrete indsatser. 
Handlingsplanerne skal betragtes som dynamiske, således at indsatser og mål kan tilpasses hen 
over året, i det omfang ny lovgivning eller ændrede vilkår i øvrigt giver grund til det. 

Social & Sundhed har i henhold til den vedtagne procesplan givet en fagligt begrundet vurdering 
af, hvilke af handlingsplanernes indsatser, der skal implementeres på niveau 1 (så indsatsen 
opfylder lovens krav) og hvilke, der skal implementeres på niveau 2 (en særlig prioriteret indsats, 
der rækker videre end lovgivningens krav). 

 
Vurdering 
Handlingsplanen er udarbejdet som et politisk og ledelsesmæssigt opfølgningsredskab, der kan 
sikre, at de fire overordnede mål, der er beskrevet i Beskæftigelsesplanen, vil blive nået. En række 
forskellige indsatser bidrager til, at målene kan nås.  

Social & Sundhed har foretaget en vægtning af indsatserne med henblik på at prioritere visse 
målgrupper eller indsatser højere end lovgivningen stiller krav om. Vægtningen er foretaget på 
baggrund af en faglig vurdering af, hvor en øget indsats kan gøre en afgørende forskel for de 
pågældende målgrupper. Det er Social & Sundheds vurdering, at den foreslåede vægtning 
udtrykker en fornuftig prioritering af ressourcerne, og samtidig giver grundlag for at foretage en 
politisk prioriteringsdrøftelse.  

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 

At der foretages en prioriteringsdrøftelse på baggrund af de fremlagte handlingsplaner. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Handlingsplan EBU dec 2014 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03. december 2014 
 
3  Åbent         Status på projekt om udvikling af tværfaglige ressourceforløb 
 
025571-2014 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3738621
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=709085
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Resumé 

Gentofte Kommune fik i efteråret 2013 midler til at gennemføre projektet "Udvikling af Tværfaglige 
Ressourceforløb i Gentofte Kommune" 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget får med vedlagte notat en kort gennemgang af udviklingen i 
projektet. 

 
Baggrund 

Med reformen af fleksjob og førtidspension, der trådte i kraft 1. januar 2013 indførtes 
ressourceforløb for borgere, der var i risiko for at overgå til førtidspension. Gentofte Kommune har 
med dette projekt haft mulighed for at udvikle en model for tilrettelæggelse af ressourceforløb. 

 
Vurdering 

Det er Social og Sundheds vurdering af vedlagte notat giver en relevant gennemgang af 
udviklingen i projektet. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:  
 
At orientering om projektet tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat, ressourceforløbsprojektet 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03. december 2014 
 
4  Åbent         Status på nytteindsats 
 
025571-2014 
 
 
Baggrund 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at modtage en månedlig status på nytteindsats.  
 
En opdateret oversigt over nytteindsatser vil blive udleveret på mødet med mulighed for 
efterfølgende drøftelse. 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3727152
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=709085
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Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:  
 
At status på nytteindsats tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03. december 2014 
 
5  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
006539-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03. december 2014 
 
6  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
006539-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=688121

