
Rådmands-/Chefteamindstilling: Udkast til sundhedsaftale 2019-2023 - høring 
Den 6. februar 2019, Sundhed  

Baggrund: 
Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast til sundhedsaftale 2019-2023 i høring. 
Høringsfristen er 1. marts 2019. 
Sundhed og Omsorg har udarbejdet et første udkast til høringssvar, som er sendt til kvalificering i MBU, 
MSB, BA samt Handicaprådet og Ældrerådet. 
 
Udkast til sundhedsaftale 2019-2023 samt det første udkast til høringssvar er vedhæftet som bilag. 
 
Endelig sundhedsaftale 2019-2023 skal sendes til politisk behandling i starten af juni 2019 med henblik på 
at kunne træde i kraft 1. juli 2019. 
 

Beslutninger: 
Chefteamet beslutter: 

• At godkende udkast til høringssvar på udkast til sundhedsaftale2019-2023 
 
 

Effekt: 
Den endelige sundhedsaftale, som skal politisk behandles i juni 2019, omfatter mål og indikatorer, som der 
løbende bliver fulgt op på. 
 
 

Opfølgning: 
Endnu ikke aktuelt 

 

 

Kommunikation: 
Der udarbejdes en kommunikationsstrategi i forbindelse med den politiske behandling af endelig sundhedsaf-
tale i starten af juni 2019. 
 

Denne indstilling er (Sæt X): 
 
Åben indstilling   

 
x 

 
Lukket indstilling 

 
 

Koordineret med andre afdelinger, hvilke:  
 

Ansvarlig leder/afdeling: Otto Ohrt, Sundhedsstrategi 
og Forebyggelse 

Deltager på mødet: Otto Ohrt og Hanne Lin-
nemann 

 

Direkte udgifter 
2019 2020 2021 2022 

    

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

Ikke aktuelt. 

Høring via BA, MBU, MSB, 
Ældreråd og Handicapråd 

Chefteam-møde Direktørgruppen Magistratsmøde Endelig sundhedsaftale til poli-
tiske behandling 

Ny sundhedsaftale træder i kraft 

    

Slutning januar og start februar 
2019 

6. februar 2019  20. februar 2019  4. marts 2019 Primo juni 2019 1. juli 2019 

 

 



Referat: 

Chefteamet godkendte udkast til høringssvar på udkast til sundhedsaftale 2019-2023 med følgende tilføjelser: 

- Bærende princip om at penge følger opgaven 

- Bør nævne at man ser på sundhedsaftalen undervejs ift. evt. reform 

- Hvis ingen reform bør vi nævne vores ønsker om hvad vi gerne vil have mere af ift. det nære sundhedsvæsen, lægehuse/fællesskaber 

osv. og hvad vi kan gøre klyngevis – herunder økonomi.  

- Nævne undersøgelsen om at ældre ikke bliver sundere – og forebyggelse/sundhedsfremme skal være mere fremtrædende.  

 


