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Notat – Sundhed som tema
Temaudvalget ønsker, at arbejde med temaet Sundhed som deres næste tema. 
Dette notat beskriver hvordan temaudvalget vil arbejde med temaet og inddrage 
borgere i forløbet. Temaet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Med budgetaftalen for 2018 blev det besluttet, at Albertslund Kommune skal have 
en ny sundhedspolitik. Der er i forlængelse heraf udarbejdet et udkast til 
Albertslund Kommunes nye sundhedspolitik Sundt Liv Sammen. Udkastet til 
Sundt Liv Sammen er et forslag til en sundhedspolitik, der sendes i offentlig 
høring i perioden fra den 24. januar 2020 til den 24. februar 2020. Efter 
høringsperioden behandles sundhedspolitikken i Social- og Sundhedsudvalget 
den 23. april 2020 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 12. 
maj 2020
 
Den nye sundhedspolitik er skabt i samspil med byens borgere, kommunens 
medarbejdere og byens forskellige råd. Den nye sundhedspolitik skal bidrage til, 
at vi sætter tidligere ind og ved hjælp af en fælles indsats og samarbejde får vendt 
udviklingen på sundhedsområdet og fremmer sundheden i Albertslund. 

1. Fokusområder
Med temaet Sundhed vil Temaudvalget sætte sundhedspolitikkens tre primære 
fokusområder i scene. Fokusområderne er

- Mental sundhed
- Fysisk aktivitet og Mad & måltider
- Tobak, alkohol og stoffer

Temaudvalget vil bruge to møder til hvert af de ovenstående fokusområder. Her 
vil man fokusere på at indhente viden fra fagpersoner og eksperter, om fx mental 
sundhed, for derefter i samarbejde med borgere at fremkomme med forslag til  
hvordan kommunen positivt kan sætte fokus på sundhed inden for det gældende 
fokusområder. 

2. Produkt
Temaudvalget skal på baggrund af hvert fokusområde komme med et forslag 
eller en idé til hvordan Albertslund Kommune kan fremme sundheden for byens 
borgere. Det kan eksempelvis være forslag til kommunikationsfremstød, 
samarbejde med lokale frivillige aktører og foreninger eller anden form for 
opmærksomshedskabenede tiltag, der kan fremme sundheden inden for det 
konkrete fokusområde. Forslagene må ikke være yderligere udgiftsdrivende og 
skal kunne afholdes inden for det gældende budget. 

Temaet om sundhed vil på denne baggrund være gældende i minimum 8 møder 
og dermed strække sig til år 2021. De første seks møder vil blive brugt til 
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ovenstående fokusområder. De resterende vil omhandle produktion og 
godkendelse af de forslag til sundhedsfremstød som udvalget kommer frem til.

3. Et tværgående tema
Temaet går på tværs af både udvalgsstrukturen og forvaltningsstrukturen 
idetarbejdet med sundhed er forankret på tværs af skoler, dagtilbud, ældre, kultur, 
børn og unge samt de specialiserede socialområder. 

Temaudvalget afrapporterer til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
Medlemmer af Social & Sundhedsudvalget er velkomne til at deltage på 
Temaudvalgets møder. Såfremt de ønsker det meddeles det til formanden eller 
sekretæren for udvalget. 

Udvalgsmøderne afholdes så deltagere ude fra er med til at modtage viden og 
derpå kan indgå i dialogen med fagpersoner og lokalpolitikere som eksperter på 
eget liv og sundhed. Møderne vil være dialogbaserede.

Udvalgsmøder kan tilrettelægges fysisk, hvor sundhedsindsatser og personale er 
til stede, så udvalget kan få indblik i konkrete indsatser. 

4. Profiler for eksterne medlemmer
Temaudvalget italesatte på deres møde den 6. februar 2020 et behov for, at 
sammensætningen af eksterne medlemmer i udvalgets arbejde med sundhed 
bør repræsentere et generationsperspektiv. Det anbefales at medlemmer 
udpeges på baggrund af deres profil fremfor for at de udpeges ved navn. Det vil 
gøre det muligt at eksterne medlemmer kan deles eller skiftes om pladsen i løbet 
af arbejdet med temaet.

Sammensætningen herunder er godkendt af Temaudvalget på møde den 3. april 
2020:

- En repræsentant fra en forældrebestyrelse fra en af kommunens 
dagtilbud

- En forældrerepræsentant fra en skolebestyrelse
- En repræsentant fra det fælles elevråd
- En repræsentant fra gymnasiets elevråd
- En repræsentant fra Morbærhaven eller DIC-kollegiet
- En repræsentant fra bestyrelsen i Albertslund Idrætsforening
- En repræsentant fra senioridræt
- En repræsentant fra Damgårdshave eller det Åbne Akivitetscenter
- En repræsentant fra Opstandelseskirken
- En repræsentant fra Næstehjælperne
- En repræsentant for bydelsmødrene

4. Involvering af fagpersoner
Med temaet om sundhed ønskes det, at fagpersoner inddrages med perspektiver 
og viden inden for de forskellige fokusområder inden for sundhedspolitikken. Det 
kan være både kommunens eget sundhedspersonale samt eksperter udefra. 
Relevante fagpersoner vil blandt andet være:

- Sundhedsplejen
- Fysioterapeuter, ergoterapeuter og dietister
- Sundhedskonsulenter
- Jobcenterpersonale med viden inden for stresshåndtering, overvægt og 

psykiske lidelser.
- Rusmiddelcenteret
- Repræsentanter fra det boligsociale arbejde
- Lokale praktiserende læger og apotekere
- Headspace
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5. Involvering af byens borgere
Med temaet om sundhed ønskes det, at byens borgere inddrages bredt og 
løbende, så flest mulig perspektiver på sundhed kommer i spil. Følgende kan 
indgå ad-hoc i udvalgets arbejde med temaet: 

- Borgere som bruger kommunens sundhedstilbud
- Handicaprådet
- Sundhedsrådet
- Ældrerådet
- Erhvervslivet i byen
- Naturgruppen

6. Yderligere opgaver
Af kommissoriet for Temaudvalget fremgår det at udvalget ifm. et behandlingen
af et tema yderligere har til opgave, at:

- Udvikle modeller og principper for fremtidig, kontinuerlig politisk 
borgerinddragelse inden for alle politikområder

- Udvikle nye former for politisk dialog og roller
- Erfaringerne fra udvalget løbende bringes ind til inspiration til det øvrige 

politiske arbejde i Albertslund Kommune.
Ved afslutning af temaet skal udvalget evaluere deres arbejde ud fra 
ovenstående. 


