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Ballerup Kommunes Sundhedspriser 
 
 
§ 1 Formål 
 
Stk. 1. Ballerup Kommune uddeler to sundhedspriser som anerkendelse for 
initiativer og aktiviteter inden for sundhedsfremme og forebyggelse, der gør 
Ballerup Kommune sundere. 
 
Stk. 2. På børne- og ungeområdet (0-18 år) skal initiativerne og 
aktiviteterne være igangsat og udført af børn og unge under 18 år. 
Prismodtagerne skal være med til at skabe sundhedsfremmende 
fællesskaber og inspirere andre unge til at træffe det sunde valg.  
 
Stk. 3. Sundhedspriserne skal understøtte Ballerup Kommunes 
sundhedspolitik og gives for: 
 
• Indsatser, der retter sig mod væsentlige fokusområder indenfor 
folkesundhedsområdet. 
• Væsentlige og banebrydende indsatser, der understøtter et tværfagligt 
fokus inden for sundhedsfremme og forebyggelse. 
• Nyskabende og utraditionelle indsatser og aktiviteter til sundhedsfremme 
og forebyggelse. 
• At understøtte væsentlige fokusområder inden for folkesundhed blandt 
børn og unge, fx styrke den mentale sundhed, rygestop, 
alkoholforebyggelse, 
fysisk aktivitet og bedre motorik, fremme af sunde kostvaner, 
hygiejnevaner m.m. 
 
 
§ 2 Prismodtagere 
Stk. 1. Sundhedspriserne uddeles til enkeltpersoner, grupper af borgere, 
foreninger, boligforeninger, virksomheder, frivillige, daginstitutioner, skoler 
og uddannelsesinstitutioner, der er hjemhørende i Ballerup Kommune. 
 
Stk. 2. Sundhedsprisen på børne- og ungeområdet skal uddeles til 
enkeltpersoner eller grupper af børn og unge under 18 år, som har igangsat 
en sundhedsfremmende indsats.  
Sundhedsprisen på børne- og ungeområdet bliver ikke uddelt, hvis der ikke 
er kandidater under 18 år. 
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§ 3 Uddeling 

Stk. 1. Social- og Sundhedsudvalget tager i første halvår af et givent år 
stilling til hvordan og hvor, prisoverrækkelsen skal foregå.  
Sundhedspriserne overrækkes af borgmesteren eller formanden for Social- 
og Sundhedsudvalget. 

Stk. 2. Efter annoncering indhenter dommerkomitéen forslag til årets 
prismodtagere. 

Stk. 3. Enhver kan fremsende en motiveret indstilling til Ballerup Kommune 
om uddeling af en af sundhedspriserne til enkeltpersoner (herunder børn og 
unge under 18 år), grupper af borgere, foreninger, boligforeninger, 
virksomheder, frivillige, daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, 
som er hjemhørende i Ballerup Kommune. 

 

§ 4 Funktionsperiode 

Stk. 1. Dommerkomitéen udpeges for fire år ad gangen og følger den 
kommunale valgperiode. 

Stk. 2. Medlemmerne af Ballerup Kommunes Ungdomsråd og Ballerup 
Fælleselevråd (BAFE) følger dog valgperioden for de to råd. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tager ved begyndelsen af ny kommunal 
valgperiode stilling til uddeling af Ballerup Kommunes Sundhedspriser. 

 

§ 5 Sammensætning 

Dommerkomitéen består af 9 medlemmer:  

• Borgmesteren, formand for dommerkomitéen  

• Formanden for Social- og Sundhedsudvalget  

 1 medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer 

• 1 medlem af Ballerup Kommunes Frivillighedsråd 

• 1 medlem af Ballerup Kommunes Ungdomsråd  

• 1 repræsentant for erhvervslederne i Ballerup Kommune udpeget af 
Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Center for By, Erhverv og Miljø 

• 1 medlem fra Ballerup Fælleselevråd (BAFE)  

• Den kommunale praksiskonsulent.  

 

§ 6 Mødeafvikling 

Stk. 1. Dommerkomitéens møder ledes af formanden. 

Stk. 2. Mødelokale stilles til rådighed af Ballerup Kommune. 

 

§ 7 Dagsorden 

Dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet. 
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§ 8 Udsendelse af dagsorden og bilag m.m. 

Stk. 1. Dagsorden og bilag udsendes til medlemmerne med digital post eller 
sikker e-mail.  

 

Stk. 2. De medlemmer, som ønsker at få dagsorden og bilag i papir kan få 
materialet tilsendt med almindelig post eller få materialet udleveret på 
mødet. 

 

§ 9 Offentliggørelse 

Dommerkomitéens møder er ikke offentlige og offentliggøres ikke på 
Ballerup Kommunes hjemmeside eller intranet. 

 

§ 10 Sekretariatsbetjening 

Administrationen, pt. Center for Voksne og Sundhed, yder 
sekretariatsbistand og deltager i møderne, herunder 

 annoncerer efter indstillinger til de to sundhedspriser 
 Udarbejder et samlet overblik over indstillinger, herunder 

sammenholder indstillingerne med kriterierne i vedtægterne.   
 indkalder til møder 
 udarbejder dagsordener efter kommunens dagsordensskabelon 
 deltager i dommerkomitéens møder 
 udarbejder dommerkomitéens begrundelse for valg af vindere  
 forbereder prisuddelingen 

 

§ 11 Økonomi og diæter 

Stk. 1. De to sundhedspriser er på i alt 15.000 kr. årligt, hvoraf 5.000 kr. 
skal anvendes på børne- og ungeområdet. 

Stk. 2. Sundhedspriserne finansieres af ramme 50.56 Sundhed og 
forebyggelse. 

Stk. 3. Der udbetales ikke diæter til medlemmerne af dommerkomitéen for 
Ballerup Kommunes Sundhedspriser. 

 

§ 12 Ændringer 

Kriterierne for sundhedspriserne kan ændres af Kommunalbestyrelsen.  

Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020. 
 
 
 
 
 
 

Jesper Würtzen 
borgmester 

 Eik Møller 
kommunaldirektør 
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