Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 02-10-2018

Beslutning: Opfølgning på styringsdialog om Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik 20192022
Sagsnr. i ESDH:

18/13734

Beslutningskompetence:

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Beslutningstema:
Udvalget skal godkende referat fra styringsdialog om den kommende Forebyggelses- og
sundhedsfremmepolitk Furesø Kommune 2019-2022, udvalgsmøde den 4. september 2018, jf. bilag
1. Udvalget skal desuden godkende den reviderede procesplan.
Sagsfremstilling:
Udvalget blev på udvalgsmøde den 4. september 2018 præsenteret for rammer og mulige temaer i
relation til planlægning af en kommende Forebyggelses- og sundhedsfremme politik for Furesø
Kommune 2019-2022. Udvalget tilsluttede sig sagsfremstillingen, hvad angår de beskrevne rammer
for politikudviklingen.
Udvalget drøftede de foreslåede temaer for underliggende konkrete handleplaner til den
overordnede visionære politik.
De fire foreslåede temaer var:
1. Børn og unge
2. Ulighed i sundhed og tidlig indsats
3. Strukturel forebyggelse
4. Kronisk syge borgere og psykisk syge borgere.
Udvalget gav overordnet udtryk for at være enige i disse temaers væsentlighed for den kommende
politikudvikling. Dog blev det konkretiseret, at tema ”Strukturel forebyggelse” ikke skal være et
selvstændigt tema, men i stedet indgå i alle relevante indsatsbeskrivelser under de tre
tilbageværende temaer.
Udvalget præciserede, at man ønsker et generelt fokus på ”ensomhed” i relation til alle
målgruppebeskrivelser af borgere, under alle de tre tilbageværende temaer.
Udvalget konkretiserende desuden under tema Børn og unge ønsker til det efterfølgende
handleplansarbejde.
Det er et ønske, at handleplanssporet håndterer:


Motivation hos de unge (i ændring af vaner)



Håndtering specifikt af overvægt/motivation til kostforandring og bevægelse



FFO – sukkerforbrug/håndtering af slikforbrug



Udvide fritidspasordningen (et perspektiv på hele familien i nogle børnefamilier)

Regelsæt for det (kommunale) offentlige rum, hvad angår:


Rygning



Motion/bevægelsesmuligheder i institutionstiden (fx skoletid)
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Sunde vaner generelt

Mental trivsel/ensomhed (unge med kronisk syge forældre er mere ensomme end andre unge SIF)
Digital strategi
Mobil & tablet brug
Forebyggelse af misbrug, fx hash og amfetamin/”brugs” problematik.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt.
Borgerinddragelse:
Der vil komme borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete
handleplaner (temabaserede) i løbet af 2019 -2020. Borgerinddragelsen vil følge Furesømodellen
for borgerinddragelses principper om tidlig inddragelse, rettidig information og kommunikation og
at alle borgere skal have mulighed for indflydelse.
Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.
Lovgrundlag:
Sundhedsloven.
Det videre forløb:
Første udkast til en Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik præsenteres på udvalgsmøde den 6.
november 2018, efterfølgende sendes udkastet til kommentering i øvrige udvalg mhp. endelig
godkendelse på USS møde den 4. december og Byrådsgodkendelse ultimo december 2018.
Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at:
Udvalget godkender
Referat fra styringsdialogen og dermed de prioriterede temaer for udarbejdelse af handleplaner for
den kommende Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019 – 2022
Procesplan for det videre arbejde med politikken, jf. bilag 2.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 02-10-2018:
Indstillingen godkendt.
Bilag:
11838618

Åben Bilag 2. Procesplan for arbejdet med Forebyggelses- og
Sundhedsfremmepolitik 2019 - 2022.docx

(113643/18) (H)

21838619

Åben Bilag 1. Referat fra styringsdialog.docx

(113644/18) (H)

