Thomas Tækker
Emne:

VS: Kalenderreservation 9. maj kl. 17 - 18.30: Politisk dialogmøde for fagudvalg,
sundhedschefer/direktører m.fl. om den kommende sundhedsaftale

Fra: Hanne Ladekjær <hal@brondby.dk>
Sendt: 17. april 2018 15:30
Til: borgmesteren@suf.kk.dk; Borgmester <borgmester@HVIDOVRE.DK>; borgmesteren@frederiksberg.dk
Cc: Nicolai Kjems <nkg@hvidovre.dk>; Mette Dissing Odgaard <muw@hvidovre.dk>; Susan Bjerregaard
<srr@HVIDOVRE.DK>; 'kka@suf.kk.dk'; Karen Toke (EC5A@suf.kk.dk) <EC5A@suf.kk.dk>; Melissa Holmes
<Z13S@suf.kk.dk>; ssa-direktoeren@frederiksberg.dk; tola03@frederiksberg.dk; Susanne Mikkelsen
(sumi02@frederiksberg.dk) <sumi02@frederiksberg.dk>
Emne: Kalenderreservation 9. maj kl. 17 - 18.30: Politisk dialogmøde for fagudvalg, sundhedschefer/direktører m.fl.
om den kommende sundhedsaftale

Kære borgmestre i Sundhedskoordinationsudvalget for kommunerne i Syd-klyngen, Byen og Bornholm;
Helle Adelborg, Jørgen Glenthøj og Sisse Marie Berendt Welling
Som en del af processen for udarbejdelse af den kommende sundhedsaftale, skal der afholdes politiske dialogmøder
på klyngeniveau. Syd-klyngen, Byen og Bornholm afholder fælles dialogmøde. I modtager her mail om
kalenderreservation. Vi håber I har mulighed for at deltage.
Lignende mail er sendt til de relevante direktører og fagchefer i jeres kommuner med henblik på videreformidling til
de relevante politiske udvalg mv. (se eventuelt mailen nedenfor).
Mødet for Syd-klyngen, Byen og Bornholm afholdes onsdag d. 9. maj kl. 17 – 18.30.
Mødet holdes på Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 i Hvidovre. Yderligere oplysninger om program, tilmelding
mm. følger.
Deltagere i dialogmødet:
−
−
−
−

Relevante fagudvalg (formænd og øvrige medlemmer) for sundhedsområdet somatik og psykiatri, beskæftigelse,
børn/unge – dette beror på en vurdering i de enkelte kommuner (jf. også nedenfor).
Repræsentanter for Sundhedskoordinationsudvalget
Repræsentanter for Embedsmandsudvalget for Sundhed
Sundhedschefer/direktører fra kommunerne i klyngerne.

Hvidovre og Brøndby Kommuner er arrangører af dialogmødet i samarbejde med Det Fælleskommunale
Sundhedssekretariatet.

Venlig hilsen
Hanne Kirk Ladekjær
Udviklingskonsulent
.............................................................................

Brøndby Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen
Sekretariatet
Park Allé 160, 2605 Brøndby
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Telefon: 4328 2661
Mail: hal@brondby.dk
Web: www. brondby.dk
Signerede eller krypterede mails kan sendes til mig på social@brondby.dk

Fra: Hanne Ladekjær
Sendt: 17. april 2018 13:24
Til: Niels Peter Møller; 'll@ishoj.dk'; 'morten.winge@glostrup.dk'; 'henrik.abildtrup@rk.dk'; 'Dir.as@htk.dk'; 'ssadirektoeren@frederiksberg.dk'; 'kka@suf.kk.dk'; 'mikkel.boje@sof.kk.dk'; 'srr@hvidovre.dk';
'kristina.koch.sloth@albertslund.dk'; 'ahs@vallensbaek.dk'; 'rsm@vallensbaek.dk'; 'bsg@vallensbaek.dk';
'kam.sf@Taarnby.dk'; Johannes Nilsson (Johannes.Nilsson@brk.dk); 'pt@dragoer.dk'; 'sbk@dragoer.dk'
Cc: 'vibf@balk.dk'; 'chw1@balk.dk'; 'Helle Pernille Madsen'; Jens Damsø Pedersen (sopjd@rk.dk); 'Johan Kroesen';
lhn.as@taarnby.dk; 'Peter Rymann'; Susanne Samuelsen; 'Susanne Strandkjær'; Tine Larting; Anette Hein Sørensen ;
Britt.Bergstedt@glostrup.dk; Freddy Lillelund (fli.as@taarnby.dk); 'Helle Pernille Madsen'; Ida Kock Møller
(ikm@Albertslund.dk); Karen Toke (EC5A@suf.kk.dk); Lisbeth Sommer; Maria Mantzorou Smith (VV28@sof.kk.dk);
Nikolai Kjems (nkg@hvidovre.dk); Thyra Pallesen; Ulla Callesen; 'lisbeth_nielsen@brk.dk'; Melissa Holmes; Nikoline
Haugaard Jensen (CM62@sof.kk.dk); Susanne Mikkelsen (sumi02@frederiksberg.dk)
Emne: Kalenderreservation 9. maj kl. 17 - 18.30: Politisk dialogmøde for fagudvalg, sundhedschefer/direktører m.fl.
om den kommende sundhedsaftale

Kære direktører for social- og sundhedsområdet i kommunerne i Syd-klyngen, Byen og Bornholm
Som en del af processen for udarbejdelse af den kommende sundhedsaftale, skal der afholdes politiske dialogmøder
på klyngeniveau. Syd-klyngen, Byen og Bornholm afholder fælles dialogmøde. I modtager her mail om
kalenderreservation, dels til jer selv og dels til videreformidling til de relevante politiske udvalg i jeres kommuner (se
også nedenfor).
Mødet for Syd-klyngen, Byen og Bornholm afholdes onsdag d. 9. maj kl. 17 – 18.30.
Mødet holdes på Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 i Hvidovre. Yderligere oplysninger om program, tilmelding
mm. følger.
Deltagere i dialogmødet:
−

−
−
−

Relevante fagudvalg (formænd og øvrige medlemmer) for sundhedsområdet somatik og psykiatri, beskæftigelse,
børn/unge – dette beror på en vurdering i de enkelte kommuner. OBS: Såfremt I vurderer, at der er øvrige
direktørkolleger i jeres kommuner, som skal modtage denne mail mhp. politisk og administrativ deltagelse fra
deres fagområder, vil I da orientere mig om det snarest muligt af hensyn til den korte tidsfrist.
Repræsentanter for Sundhedskoordinationsudvalget
Repræsentanter for Embedsmandsudvalget for Sundhed
Sundhedschefer/direktører fra kommunerne i klyngerne.
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Mailen her sendes også cc. til orientering til samordningsudvalgene for somatik og psykiatri og til
samordningsudvalgenes kommunale med-sekretærer. Samme kreds har været behjælpelig med så vidt muligt at
styre udenom tidspunkter for politiske møder i de enkelte kommuner.
Note vedr. vedrørende Rødovre Kommune: Rødovre hører til Syd-klyngen fsva. psykiatri, men til Midt-klyngen ikke
fsva. somatik.
Hvidovre og Brøndby Kommuner er arrangører af dialogmødet i samarbejde med Det Fælleskommunale
Sundhedssekretariatet.
Venlig hilsen
Hanne Kirk Ladekjær
Udviklingskonsulent
.............................................................................

Brøndby Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen
Sekretariatet
Park Allé 160, 2605 Brøndby
Telefon: 4328 2661
Mail: hal@brondby.dk
Web: www. brondby.dk
Signerede eller krypterede mails kan sendes til mig på social@brondby.dk
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