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Orientering SU om Center for Børn og Voksne
Resume
Sundhedsudvalget orienteres om organisering og arbejdsopgaver i Center for Børn og
Voksne.

Forslag
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag
-

Organisationsdiagram Børn og Voksne

Noter til bilag
Organisationsdiagram for Center for Børn og Voksne vedlægges.

Beslutning Sundhedsudvalget den 04-02-2014
Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:
Anne Ehrenreich (V)
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Besluttes i Sundhedsudvalget - Åben sag
27.02.2014
Politik og Borgerservice
Louise Hansen

Sundhedsudvalgets mission og hovedopgaver
Resume
På baggrund af et ønske fra Sundhedsudvalgets formand, foreslår administrationen at
Sundhedsudvalget drøfter mission samt hovedaktiviteter for denne valgperiode. På
Sundhedsudvalgets møde d. 4. februar blev det besluttet at udsætte dette punkt.

Forslag
Det foreslås, at Sundhedsudvalget godkender missionen samt ramme og tidsplan for det
videre arbejde.

Sagsfremstilling
Baggrund
At lave en strategi for arbejdet i Sundhedsudvalget vil hjælpe både medlemmerne,
borgerne og administrationen i at få klarhed over tankerne bag og de fremtidige ideer fra
Sundhedsudvalget.
Strategien for Sundhedsudvalget tager udgangspunkt i:




Den handleplan for sundhed, det forrige sundhedsudvalg har
defineret (”Her ser vi sundheden i Hørsholm Kommune 2013-2016)
Budgetaftalen for 2014-2017
Overlevering af erfaringer, som det forrige sundhedsudvalg har
bidraget med

D. 5. marts 2014 publiceres resultaterne fra Sundhedsprofilen 2013 (præsenteres på
Sundhedsudvalgsmødet i marts). Denne skal naturligvis danne udgangspunkt for
prioritering af fokusområder for sundhedsfremme og forebyggelsesindsatserne i Hørsholm
Kommune. Det foreslås, at der sættes fokus på mental sundhed, misbrug og motion,
såfremt Sundhedsprofilen indikerer, at det er risikofaktorer, der har betydning for
borgernes sundhed i Hørsholm Kommune.
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Tidsplan og indhold
Administrationen anbefaler at Sundhedsudvalget, tager udgangspunkt i nedenstående figur,
hvor der arbejdes på tre niveauer:
Mission
Sundhedsudvalgets overordnede mission er ”Forebyggelse”.
Hovedopgaver
Sundhedsudvalget arbejder generelt med tre hovedopgaver; borgerrettet forebyggelse,
patientrettet forebyggelse samt driftsopgaver.
Aktiviteter og indsatser
Hvilke initiativer vil Sundhedsudvalget især fokusere på i løbet af valgperioden, under de
tre hovedopgaver?
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Administrationen foreslår følgende tidsplan, i det videre arbejde:
Mødedato
Indhold
27. februar
Godkende mission samt ramme og tidsplan
27. marts
Drøfte aktiviteter og indsatser under
”borgerrettet forebyggelse”
24. april
Drøfte aktiviteter og indsatser under
patientrettet forebyggelse”
22. maj
Drøfte aktiviteter og indsatser under ”drift”
Inspiration fra andre kommuner
Der er vedlagt eksempler på sundhedspolitikker mm. som bilag i fuld længde (bilag 1, 2, 3
og 4).
Kommende puljer der kan indtænkes
Regeringen vil med "Sundere liv til alle" sætte retningen for en ambitiøs
forebyggelsespolitik de næste 10 år, herunder en række nationale mål. I udspillet er sat 7
konkrete mål for danskernes sundhed inden for:





social ulighed i sundhed
mental trivsel for børn
mental trivsel for voksne
rygning
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alkohol
overvægt
fysisk aktivitet

Derfor har regeringen afsat 120 mio. kr. de næste fire år til en partnerskabsstrategi. Med
partnerskabsstrategi menes der, at der fremover skal satses på strategiske partnerskaber
på tværs af myndigheder, civilsamfundet og det private. I bilag 5 er hele publikationen
"Sundere liv for alle - Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år" vedhæftet.
Der er pt. ikke udgivet yderligere information, men administrationen vil løbende videregive
information til Sundhedsudvalget om udmøntning af puljen.
Sundhedsudvalget ”egen pulje”, hvor der allerede er aktiviteter der er planlagt, men som
også indeholder ikke anvendte midler som kan komme i spil.

Sagens tidligere behandling
Sagen blev første gang behandlet på Sundhedsudvalgets møde d. 4. februar.

Bilag
-

Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

1
2
3
4
5

-

Københavns kommune.pdf
Odense kommune.pdf
Rudersdal kommune.pdf
Esbjerg kommune.pdf
Sundere liv for alle - nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år.pdf
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Ønske om tilskud til Tour de Hørsholm
Resume
Seniorrådet har rettet henvendelse til Sundhedsudvalgets formand med et ønske om at
Sundhedsudvalget støtter ’Tour de Hørsholm’ gennem et økonomisk sponsorat, som de
tidligere år.

Forslag
Administrationen anbefaler at Sundhedsudvalget beslutter om de vil støtte Tour de
Hørsholm med 40.000 kr..

Sagsfremstilling
Søndag d. 15. juni afholdes Tour de Hørsholm – et cykelløb i Hørsholm kommune for hele
familien med forskellige ruter. Formålet er at fremme sundheden og familiesammenholdet
gennem en frisk cykeltur samt at motivere til at cykle. Sundhedsudvalget har de tidligere år
sponsoreret t-shirts samt dækning af underskud.

Økonomi/personale
SU har givet Seniorrådet 40.000 kr. til Tour de Hørsholm i 2011, 2012 og 2013 (20.000 til
køb af t-shirts og 20.000 til dækning af underskud). I 2010 var beløbene 20.000 til køb af
t-shirts og 10.000 til dækning af underskud.

Sagens tidligere behandling
På sundhedsudvalgets møde den 29. april 2010 blev der fremlagt ’Notat om procedure for
sundhedsudvalgets fordeling af pulje til sundhedsfremme’, hvor især proceduren for tilskud
til Tour de Hørsholm blev drøftet.
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Bilag
-

Bilag 1 - Tour de Hørsholm.pdf
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3
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Tilgang Titel

Refnr.

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

1720353
1737188
1737189
1737190
1737187

3

Åben

4

Åben

Organisationsdiagram Børn og Voksne
Bilag 1 - Københavns kommune.pdf
Bilag 2 - Odense kommune.pdf
Bilag 3 - Rudersdal kommune.pdf
Bilag 4 - Esbjerg kommune.pdf
Bilag 5 - Sundere liv for alle - nationale mål for danskernes
sundhed de næste 10 år.pdf
Bilag 1 - Tour de Hørsholm.pdf
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Sundhedsudvalgets møde 27-02-2014

Otto B. Christiansen (C)
Formand

Pernille Schnoor (A)
Næstformand

Anne Ehrenreich (V)
Medlem

Kristin Arendt (C)
Medlem

Niels Lundshøj Petersen (A)
Medlem
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