TIL: Borgmesteren
BILAG:
- Forslag til mødesag til inspiration ved politisk behandling
- Udkast til fælles kommunal strategi for unges fysiske og mentale sundhed
- Udkast til inspirationskatalog

Høring af fælles kommunal strategi for unges sundhed
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Kære kollega
Vi har i kommunerne et fælles ansvar for at sikre bedre sundhed for de
kommende generationer. Derfor vedtog KKR Hovedstaden i 2017 et mål
om "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge", som nu bliver fulgt op
med et udkast til en konkret strategi for, hvordan vi kan skubbe yderligere
til denne dagsorden. Strategien skal understøtte de lokale samarbejder
og partnerskaber med ungdomsuddannelsesinstitutionerne om bl.a. rygning, alkohol, misbrug og mistrivsel iblandt de unge.
Den forebyggende sundhedsopgave med at fremme unges sundhed er
delt mellem vores respektive faglige udvalg, og kan kun løftes i tæt samarbejde med de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner, som ofte har
elever fra flere forskellige kommuner. Derfor er det vigtigt med en fælles
strategi og fælles samtidig handling, som er forankret i jeres lokale samarbejder.
Vi vil derfor bede jer behandle udkastet til strategien og inspirationskataloget i fagudvalgene med ansvar for unges sundhed (Fx Sundheds- og
Unge-udvalg). Vi har udarbejdet bilagte forslag til mødesag til inspiration.
Jeres fagudvalg opfordres til at drøfte, hvordan materialet bedst kan bruges i samarbejdet med ungdomsuddannelsesinstitutionerne for at fremme
unges fysiske og mentale sundhed. I jeres tilbagemelding er I også velkomne til at foreslå nye initiativer til inspirationskataloget, som vi endnu
ikke er blevet gjort opmærksomme på.
I bedes give tilbagemelding til sekretariatet senest den 21. oktober 2019.
Strategien og inspirationskataloget sendes parallelt også i høring hos.
Strategi og inspirationskatalog behandles på KKR-møde den 10. september og forventes godkendt i KKR Hovedstaden primo 2020.
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