Bilag 1. Referat fra styringsdialog
Udvalget blev på udvalgsmøde den 4. september 2018 præsenteret for en procesplan for arbejdet med 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.
2.
3.
4.

Børn og unge
Ulighed i sundhed og tidlig indsats
(Strukturel forebyggelse)
Kronisk syge borgere og psykisk syge borgere.

Udvalget gav ordnet udtryk for at være enige i disse temaers væsentlighed for den kommende
politikudvikling, dog blev det konkretiseret, at tema ”Strukturel forebyggelse” skal fjernes som et
selvstændigt tema og i stedet placeres som en overordnet bjælke, så den strukturelle forebyggelse indgår i
alle relevante indsatser under de tre tilbageværende temaer.

Desuden blev det drøftet, at der ligger en kommunikativ opgave i at få politikkens handleplaner
implementeret, når vi kommer dertil.
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Under de enkelte temaer blev nævnt en række konkrete indsatser, som politik og handleplaner skal kunne
håndtere. Ensomhed er fx et begreb, som skal håndteres i alle relevante sammenhænge for alle målgrupper
af borgere.
I relation til tema børn og unges trivsel og sundhed, kom følgende kommentarer i drøftelsen:










Motivation hos de unge (i ændring af vaner)
Håndtering af overvægt/motivation til kostforandring og bevægelse
FFO – sukkerforbrug/håndtering af slikforbrug
Udvide fritidspasordningen (et perspektiv på hele familien i nogle børnefamilier)
Se på rammer for det (kommunale) offentlige rum, hvad angår:
- rygning
- motion/bevægelsesmuligheder
- 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

I relation til tema ulighed i sundhed og en tidlig indsats, kom følgende kommentarer i drøftelsen:




social arv
ensomhed
fokus på (enlige) ældre mænd

I relation til tema kronisk syge og psykisk syge borgere, kom følgende kommentarer i drøftelsen:


ensomhed

Udvalget vil blive løbende præsenteret for udkast til de konkrete handleplaner under politikkens temaer og
blive inddraget i fx borgerinddragelsesprocesser undervejs. Således følges procesplanen, som blev
præsenteret på udvalgsmøde den 4. september 2018.
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