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Kommissorium for 

Sundhedsudvalget 2018 - 2021 

 

Baggrund 

 

 

 

Byrådet har til opgave at etablere sundhedsfremmende, 

forebyggende og behandlende tilbud til borgerne. Byrådet ønsker at 

skabe sunde rammer og være en kommune, hvor alle trives og har 

mulighed for et godt liv. 

 

Opgaver 

 

 

Udvalget varetager, jf. Styrelsesvedtægten for Fredericia Kommune, 

den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det 

sundhedsmæssige område, herunder opgaver der vedrører:  

 Politikudvikling og opfølgning af forebyggende 

sundhedsfremme for hele kommunen, 

 Medlemskab af WHO Healthy City Network, 

 Udvikling og drift af Sundhedshuset, 

 Kvalitetsudvikling af sundhedsområdet for hele kommunen, 

 Genoptræning og vedligeholdelsestræning (voksne) samt 

Genoptræning 0-18 år 

 Sundhedspleje og tandpleje 

 Sundhedsaftalen med Region Syddanmark samt kommunal 

medfinansiering af regionens sundhedsudgifter, 

 Samarbejdet med almen praksis og øvrige sundhedsaktører 

 Sundhedsberedskabet, 

 Vederlagsfri fysioterapi under sygesikringen,  

 Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for 

udvalgets område. 
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 Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt og udførelse af 

bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område 

 Drift og indvendig vedligeholdelse af områdets bygninger og 

anlæg. 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet 

om 

 Politikker inden for udvalgets område i samarbejde med 

Økonomiudvalget, jfr. § 10, 

 Takster inden for udvalgets område. 

 

 

De politiske mål og 

fokusområder 

 

 

Udvalget udarbejder årligt en plan for udvalgets arbejde. 

Sundhedsudvalgets politiske mål og fokusområder: 

 

 Tværgående politisk ejerskab og samarbejde 

 

1. Udvalget styrker samarbejdet på tværs af fagudvalg og har et 

tværgående fokus i udvalgets politiske arbejde med 

sundhedsfremme og forebyggelse. 

 

2. Udvalget arbejder med kvalitetsudviklingen af 

sundhedsområdet for hele kommunen for at opnå de bedst 

mulige sundhedseffekter til gavn for borgerne.  

 

3. Udvalget har fokus på det gode samarbejde med frivillige, 

samt at den frivillige verden og civilsamfundet fortsat 

inviteres ind i udviklingen af nye tiltag i mødet med borgerne. 

Det nære sundhedsvæsen 

4. Udvalget tager aktivt del i etableringen af sundhedshuset, og 

har fokus på synergier og bedste udnyttelse af både de 

menneskelige og økonomiske ressourcer i det fælles 

sundhedsvæsen 
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5. Udvalget er ansvarligt for arbejdet med sundhedsaftalen, og 

tager aktivt del i den politiske proces omkring den nye 

sundhedsaftale for 2019-2022 og den efterfølgende 

implementering af den. 

 

6. Udvalget prioriterer udviklingen af de nære sundhedstilbud.  

 

7. Udvalget samarbejder med almen praksis. Udvalget har fokus 

på at sikre lægedækningen i Fredericia Kommune.  

 

Forebyggelse og sundhedsfremme 

8. Udvalget sikrer politisk ejerskab på tværs af alle fagudvalg til 

medlemskabet af WHO Healthy Cities Network og sikrer 

fremdriften på WHO Healthy Cities’ kerneområder og temaer. 

 

9. Udvalget arbejder fokuseret med kommunens 

sundhedsprofil i forhold til forebyggelse og tidlig indsats på 

tværs af målgrupper og aldersgrupper. Udvalget har 

prioriteret tre fokusområder: 

a. Røgfrit Fredericia 

b. Fysisk aktivitet og kost 

c. Mental Sundhed 

 

10. Udvalget arbejder for at reducere uligheden i sundhed med 

fokus på udsatte målgrupper og særlige indsatser. Der er et 

særligt fokus på mental sundhed og ensomhed. 

 

 

Organisering 

 

 

Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer:  

1. Susanne Eilersen - formand 

2. Turan Savas – næstformand 

3. Susanne Bjerregaard Mørck 

4. Anette Hyre-Jensen 

5. Peder Wittendorff Tind 
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Udvalget sekretariatsbetjenes af Sundhedssekretariatet og 

Kommunaldirektøren. 

 

Forretningsorden 

  

 

Kommissoriet er gældende fra 2018 - 2021.  

Udvalget kan evaluere kommissoriet med henblik på at udarbejde 

nye eller supplere de politiske fokusområder.  

Udvalget afholder 7 møder årligt. 

 

 


