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Resumé 
Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og alkohol holder den 21. oktober 2020 
sit 10. møde. 
 
Mødet har til formål at nå til enighed omkring udvalgets samlede aflevering. 
Udvalget bliver derfor præsenteret for et udkast til en samlet aflevering. 
 
Herudover skal udvalget evaluere den samlede proces og beslutte hvem der skal præsentere 
udvalgets anbefalinger for Kommunalbestyrelsen på Fællesmødet den 30. november 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 uden røg, stoffer og med et begrænset alkoholforbrug. 
 
Opgaveudvalget afholdte deres 9. møde den 23. september 2020. Hér var målet at kvalificere og 
skabe enighed om udvalgets målsætning, delmål og principper for arbejdet mod det gode ungeliv. 
Samtidigt blev forslag til konkrete indsatser kvalificeret på baggrund af kommentarer fra 
medarbejdere fra Gentofte Kommune, og efterfølgende prioriteret af udvalget. 
 
Den 21. oktober 2020 afholdes det afsluttende møde i opgaveudvalget. Mødet afholdes i 
Udvalgsværelse A og B, Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, kl. 17.00 - 
20.00. Der vil til mødet være en let forplejning. 
 
Mødet vil blive gennemført under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
 
Dagsordenen for mødet er: 
 

 Velkomst, program og siden sidst 
 

 Godkendelse af produkt  
o Præsentation og drøftelse af eventuelle forslag til justeringer/tilpasninger af produktet, 

som er udsendt til udvalgsmedlemmerne forud for mødet 
 

o Godkendelse af produkt 
 

 Aftensmad 
 

 Evaluering af udvalgets forløb 
o Mundtligt evaluering af arbejdet i opgaveudvalget samt orientering om skriftlig 

evaluering, som udsendes umiddelbart efter mødet 
 

 Drøftelse – Målrettet kommunikation af udvalgets anbefalinger 
 

 Den videre proces 
o Præsentation af produkt på fællesmødet den 30. november 
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o Godkendelse af produkt i Kommunalbestyrelsen den 14. december 2020 
o Tilladelse til opbevaring af kontaktoplysninger 

 

 Tak for denne gang. 
 

Indstilling 
Social & Sundhed og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og alkohol: 
 
1. At udvalget godkender produktet fra Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og alkohol 
2. At udvalget gennemfører en mundtlig evaluering af arbejdet i udvalget 
3. At udvalget tager orienteringen om den videre proces til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. 3. Udkast til aflevering - Unges Sundhed og Trivsel - Røg, stoffer og alkohol  (3637186 - 

EMN-2020-05144) 
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