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SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

6.  Godkendelse af hverv under Sundheds- og Omsorgs-udvalget - forberedelse af ny
embedsperiode 2022-2025 (2020-0205753)

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende den fremtidige kommunale repræsentation på
sundheds- og omsorgsområdet i forbindelse med forberedelserne af den kommende politiske
embedsperiode 2022-2025.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til, hvilke hverv kommunen skal være
repræsenteret i fremover på sundheds- og omsorgsområdet, jævnfør bilag 1.

2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager til efterretning, at der på uddannelsesområdet
forelægges supplerende indstilling om udpegelse af kommunal repræsentation i foråret 2022.

Problemstilling

Inden hvert kommende kommunalvalg skal samtlige udvalg overveje kommunens fremtidige
repræsentation i selskaber, organisationer og institutioner indenfor det enkelte udvalgs ressort.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal derfor godkende, hvorvidt der fortsat ønskes kommunal
repræsentation i disse hverv, og hvorvidt der skal være politisk eller administrativ repræsentation.  

Løsning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægger her oversigt over de hverv, jævnfør bilag 1, hvor
Københavns Kommune i dag er repræsenteret, med henblik på at Sundheds- og Omsorgsudvalget
skal tage stilling til, om de skal videreføres i den nye samling, og hvorvidt der skal være administrativ
eller politisk repræsentation i de enkelte hverv.

På sundheds- og omsorgsområdet er der i dag kommunal repræsentationen i følgende hverv på
politisk niveau:

• Kommunalt lægefagligt udvalg (borgmesteren er født medlem)

Borgmesteren er jævnfør forretningsordenen for Kommunalt Lægeligt Udvalg født medlem af
udvalget. Det vil derfor kræve en ændring af udvalgets forretningsorden, hvis der skal være en anden
kommunal repræsentation i udvalget. Borgerrepræsentationen tog senest på møde d. 18. januar
2018 stilling til den politiske repræsentation i Kommunalt Lægeligt Udvalg, hvor antallet af den
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politiske repræsentation blev reduceret, således kun Sundheds- og Omsorgsborgmesteren
fremadrettet er repræsenteret.

På administrativt niveau er der i dag kommunal repræsentation i følgende hverv:

• Bestyrelsen for SOSU H (forvaltningschef)
• Bestyrelsen for Tømrermester Th.P. Stillinge og hustru Caroline Amalie Stillinge, f. Krøijers

Fond (forstander)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemærker i forhold til bestyrelsesposten på SOSU H, at det
følger af SOSU Hs vedtægter, at den kommunale repræsentant for Københavns Kommune skal være
på forvaltningschefsniveau. Det vil derfor ikke være muligt at udpege andre end Sundheds- og
Omsorgsforvaltningens administrerende direktør som kommunal repræsentant i SOSU Hs bestyrelse
uden forudgående ændring af SOSU Hs vedtægter.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemærker i forhold til bestyrelsen for Stillinges Fond, at fonden
støtter unge håndværkeres uddannelse. Fonden administreres i dag af Håndværkerforeningen, der
også er stifter af Håndværkerforeningens Plejehjem, der er beliggende i Københavns Kommune. På
den baggrund indstiller Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at repræsentanten fortsat har en
tilknytning til Håndværkerforeningens Plejehjem. Forstanderen på Håndværkerforeningens Plejehjem
har traditionelt været udpeget til bestyrelsesposten.

I vedlagte bilag 1 fremgår det nærmere, hvem der i dag repræsenterer Københavns Kommune.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at den nuværende repræsentation på sundheds- og
omsorgsområdet bibeholdes.

 Øvrige hverv – til senere afklaring

Foruden de faste hverv nævnt ovenfor, udpeges der også repræsentanter til bestyrelses- og
udvalgsposter, der er tilknyttet en række faglige uddannelser. De poster besættes via KL og KKR.

Det betyder, at udpegelse først sker efter kommunalvalget og  konstitueringen i de pågældende
organer. Ligeledes er det først efter kommunalvalget, at det klarlægges, hvilke poster der tilfalder
Københavns Kommune.

Når Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bliver bekendt med, hvilke hverv der tilfalder Københavns
Kommune, forelægger forvaltningen en supplerende hvervsindstilling for Sundheds- og
Omsorgsudvalget med henblik på videre behandling i Borgerrepræsentationen. Dette forventes
tidligst i foråret 2022.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces
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Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender indstillingen, oversendes bilaget til
Borgerrepræsentationens Sekretariat der udarbejder en samlet indstilling, der forelægges
Borgerrepræsentationen.

Så snart Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er bekendt med, hvilke uddannelsesudvalg der i 2022
tilfalder Københavns Kommune, forelægges udvalget en indstilling herom.

 

Katja Kayser

 

/Helle Hartmann-Madsen

 

Beslutning
Indstillingen blev godkendt.

Bilag
Bilag 1: Hverv på sundheds- og omsorgsområdet
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