
Rådmandsindstilling: Fælles tandplan for udsatte målgrupper i Aarhus Kommune 
Den 30. november 2017, Sundhed  

Baggrund: 
Aarhus Byråd besluttede på sit møde d. 21. juni 2017, i forbindelse med behandlingen af et forslag fra 
Venstre, at forvaltningerne i MSB, MBU og MSO skulle udarbejde et forslag til en fælles tandplan for Aar-
hus Kommune. 
 
Som bilag er medsendt udkast til tandplan for udsatte målgrupper samt forslag til fælles rådmandsindstil-
ling for MBU, MSB og MSO. Udkast til fælles tandplan er samtidigt til behandling på rådmandsmøder i 
MSB, MBU og MSO i uge 48. 
   
Udkastet til fælles tandplan for udsatte målgrupper foreslås præsenteret og drøftet på et fælles møde for 
de politiske udvalg inden jul 2017. 
 

Beslutninger: 
Det besluttes at: 

• Udkast til fælles tandplan for udsatte målgrupper i Aarhus Kommune godkendes 

• At udkast til fælles tandplan præsenteres og drøftes på et fælles møde mellem de politiske ud-
valg for Sundhed og Omsorg, Børn og Unge samt Sociale forhold og Beskæftigelse inden jul 
2017  

 

Effekt og målopfølgning: 
 
Udkast til fælles tandplan for udsatte målgrupper i Aarhus Kommune tager afsæt i: 

• at reducere den sociale ulighed i sundhed  

• at medvirke til bedre tandsundhed hos udsatte målgrupper 

• at medvirke til at sætte ind med forebyggelse for at undgå mere indgribende indsatser  

• at forebygge udvikling af sygdom (f.eks. luftvejsinfektioner, diabetes, hjerte- og karsygdomme) 

Implementering: 
Ikke relevant på nuværende tidspunkt 

 

 

Kommunikation: 
 
Ikke relevant på nuværende tidspunkt 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
x 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: MBU og MSB 

    

Ansvarlig/Navn: Kirstine Markvorsen 

Deltager på mødet: Hanne Linnemann 51 57 64 68 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

    
 

 

  21. juni 2017 30. nov. 2017  Inden jul 2017    

    

Byråd godkender udarbej-
delse af fælles tandplan 

Rådmands-møde Fælles politiker møde i de 3 
udvalg 

   

 



Referat: 

Chefteamet besluttede, 

• Udkast til fælles tandplan for udsatte målgrupper i Aarhus Kommune med nedenstående bemærkninger 

• At udkast til fælles tandplan præsenteres og drøftes på et fælles møde mellem de tre nye rådmænd for Sundhed og Omsorg, Børn og Unge samt 

Sociale forhold og Beskæftigelse i starten af 2018 ift. den videre proces. 

 

I det videre arbejde tages følgende input med: 

- Mere fokus på effekt – målgruppe og hvilke effekter forventer vi.  

- Tænkes sammen med investeringsmodellen/de forebyggelsesmidler der er pt.  

- Tænke Aarhus Klyngen ind. 

- I eget regi skal der arbejdes med at tænke tænder ind i den almindelige opgavevaretagelse.  

- Tandsundhed tænkes ind i eksisterende tilbud og lette adgangen til det.  

 


