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1 (Åben) Dagsorden til 8. møde i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik
 
Sags ID: EMN-2015-17426

Resumé
På opgaveudvalgets møde den 5. oktober vil de strategiske målsætninger for ’Sundhed i Gentofte 
– Borgerrettet forebyggelse 2017-2024’ blive præsenteret og drøftet med henblik på godkendelse 
til behandling i Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Opgaveudvalget vil 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 den 5. oktober. 

Med udgangspunkt i materialet vil der på mødet blive lagt op til drøftelse af kommende indsatser 
indenfor temaerne mentale helbredsproblemer, rygning og fysisk inaktivitet. Et arbejde der skal 
supplere de mange gode forslag, der blev italesat på opgaveudvalgets møde i september. 

Programmet for det 8. møde i opgaveudvalget er:

 Kort præsentation og drøftelse af de strategiske målsætninger for ’Sundhed i Gentofte – 
Borgerrettet forebyggelse 2017-2024’

 Godkendelse af ’Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024’ til behandling i 
Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen

 Ideer til ’Idébank’ (arbejdet fra sidste møde fortsættes) – café-drøftelse
 Evaluering af forløbet i opgaveudvalg
 Aftensmad og tak for indsatsen

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik:

1. At opgaveudvalget godkender ’Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024’ til 
behandling i Socialudvalget den 15. november og Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016.
2. At opgaveudvalget drøfter forlag til kommende indsatser.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget Bente Frimodt-Møller bød velkommen til det sidste møde i 
opgaveudvalget.
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Der blev orienteret om, at opgaveudvalgets forslag til strategien ’Sundhed i Gentofte – Borgerettet 
behandling’ bliver behandlet på Socialudvalgets møde den 15. november 2016 og i 
Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016. Opgaveudvalgets medlemmer er velkomne til at 
overvære fremlæggelsen og den efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen og vil modtage 
invitation.  

Torben H.D Petersen præsenterede forslag til syv strategiske målsætninger i strategien. 
Opgaveudvalget drøftede de strategiske målsætninger og kom blandt andet ind på 
ambitionsniveau og konkretiseringsniveau. Det blev aftalt, at det tydeliggøres at strategien 
udmøntes gennem konkrete handleplaner, og at der opstilles konkrete målsætninger. 
Opgaveudvalget godkendte derefter de to dokumenter ’Sundhed i Gentofte – Borgerettet 
forebyggelse 2017 – 2024’ og ’Baggrund og fokusområder’, som herefter overgives til videre 
politiske behandling.

Opgaveudvalget drøftede derefter forslag til konkrete indsatser, som skal indgå i ’ídé-banken’. Der 
blev arbejdet med konkrete indsatser indenfor områderne fysisk inaktivitet, mentale 
helbredsproblemer og rygning.   

Afslutningsvis gennemførte opgaveudvalget en mundtlig evaluering ud fra 
evalueringsspørgsmålene: Hvad har været godt? Hvad har været mindre godt? Hvad kan vi gøre 
bedre næste gang?

Den mundtlige evaluering følges op af en skriftlig evaluering og de af opgaveudvalgets 
medlemmer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen modtager et spørgeskema på mail. 

Bilag
1. Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 - udkast (1330288 - SAM-2015-
02186)
2. Baggrund og fokusområder -Sundhed i Gentofte - borgerrettet forebyggelse 2017-2024 
(1327007 - SAM-2015-02186)
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