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Dagsorden til virtuelt møde i Sundhedsrådet d. 2. juni 2020  
 

 
1. Velkommen og præsentationsrunde  

Velkommen til Ozma og Lasse, der begge er nye medlemmer i 
Sundhedsrådet  

 
2. Valg af ordstyrer – man byder ind på chatten, hvis man ønsker ordet.  
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden. 

Noget til evt.? 
 
4. Fokus på ensomhed blandt borgere i Albertslund  

Status på konference om ensomhed – hvad nu? 
 

5. Sundhed for børn og unge i Albertslund  
Fra 2020-2024 forløber et større projekt i Albertslund Kommune. Projeket 
sigter at styrke kommunale og civile aktører i lokalområder til at stå 
sammen om at skabe et godt og sundt børneliv. Der er fokus på at fremme 
børnefamiliers muligheder for at trives i fællesskaber, spise sundt og være 
fysisk aktive for herigennem at fremme en sund vægtudvikling hos 
børnene. Målgruppen er børn 0-10 år. Læs mere her: 
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-
i-praksis/boerneliv-i-sund-balance/  
 
Hvis der er interesse for det, kan vi invitere den kommunale projektleder 
Nina Timm på besøg i Sundhedsrådet til at fortælle mere om projektet? 
  

6. Sundhedspolitikken  
Sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen blev politik godkendt d. 12. maj 
2020.  
En kort gennemgang af sundhedspolitikken v. Christina Skriver Klenø  
Sundhedspolitikken er vedhæftet.  
 

7. Aktuelle kommunalpolitiske sager mm 
Følg venligt med i Albertslundposten og via kommunens hjemmeside.  
Fra møde 28/5 i Social- og sundhedsudvalget henledes opmærksomheden 
på:   
punkt 3: Tværkommunal indsats om unges fysiske og mentale sundhed 
punkt 4: Forslag fra Socialistisk Folkeparti om indsats mod ensomhed 
punkt 6 F: §18, Tilskud til frivilligt socialt arbejde. 
 
 

8. Nyt fra sundhedsområdet 

Forum: Sundhedsrådet 
Tid: Torsdag den 2. juni 2020 kl. 17.00-19.00 
Sted: Teams – deltag i mødet via mødeindkaldelsen pr. mail 

Deltagere: Birgit Hauer, Steffen Wegner Høyer, Paw Østergaard Jensen, Britta 
Schneider Jørgensen, Kira Willmarts, Alice Hasselgren, Tine Pernille 
Rytsel, Helle Hulstrøm, Lasse Crüger 
 Afbud: Ozma Iqbal, Alice Hasselgren, Tine Pernille Rytsel 

Referent: Christina Skriver Klenø  
 
 
 
 

 

Referat fra virtuelt møde i Sundhedsrådet d. 2. juni 2020  
 

 
1. Velkommen og præsentationsrunde  
Velkommen til Lasse, der er nyt medlem i Sundhedsrådet. Lasse 
repræsenterer Idrætsrådet og sidder også i Folkeoplysningsudvalget.  
 
Det blev besluttet, at forvaltningen til efteråret udarbejder en sag til 
Kommunalbestyrelsen om godkendelse af nye medlemmer i 
Sundhedsrådet samt vedtægtsændringer ang. en repræsentant fra 
Bydelsmødrene.      

 
2. Valg af ordstyrer – man byder ind på chatten, hvis man ønsker ordet.  
Birgit er ordstyrer  

 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden. 
Der var en fejl i referatet fra sidste møde d. 4. marts 2020, hvor der var 
anført forkert navn. Fejlen rettes.  
 
Sundhedsrådet ønsker en opfølgning fra fællesmødet d. 7. januar 2020.  
 
Opfølgningen fra forvaltningen lyder:  

Mødet gav anledning til mange gode snakke om både 

samarbejdsmæssige og faglige udfordringer og ønsker. På den 

baggrund var der enighed om, at vi arbejder videre med, hvordan 

modellen for de kommende, tilsvarende møder skal være.  

På mødet den 7. januar var kommunens 10 råd og nævn inviteret, og det 
var kun Ungerådet som ikke var repræsenteret til selve mødet. De 9 råd og 
nævn, der var tilstede var:  
• Idrætsrådet 
• Folkeoplysningsudvalget  
• Skolerådet 
• Brugergruppen 
• Handicaprådet 
• Ældrerådet 
• Naturgruppen 
• Sundhedsrådet 
• Udsatterådet 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-i-praksis/boerneliv-i-sund-balance/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-i-praksis/boerneliv-i-sund-balance/
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Hvis Sundhedsrådet har nogle inputs, tager jeg som nævnt før og under 
mødet meget gerne i mod dem, så de kan indgå i planlægningen af de 
fremtidige møder.   

 
4. Fokus på ensomhed blandt borgere i Albertslund - Status 
Der er fastsat en ny konferencedato til torsdag den 1. oktober 2020 kl. 
19.00-21.30.  
 
 Formen er den sammen, som tidligere aftalt.  

- Arrangementet skal fortsat afholdes på biblioteket.  Biblioteket står for 
kaffe, te opstilling af stole, samt trykker plakat og flyer.  

- Oplæg ved Jan Sjursen  
- Panel bestående af 4-5 pers. Paneldebat med afsæt i Jan Sjursens oplæg, 

herefter skal der nedsættes en aktionsgruppe.    
- Tonny Nissen som moderator  
- Det kan overvejes, om der skal opsættes stande til relevante aktører 

indenfor feltet, Fx Headspace, Ventilen, repræsentant fra et Lær at tackle 
forløb, Ungdommens Røde Kors, Børnetelefonen, Per Børsting fra Børns 
Vilkår. Lasse har en kontakt ved Børnetelefonen  

- Der skal også være fokus på børn og unge,  der skal være fokus på den 
gode historie.   

 
Se evt. referat fra sidste møde d. 4. marts 2020 for flere detaljer.  
 
5. Sundhed for børn og unge i Albertslund  
Fra 2020-2024 forløber et større projekt i Albertslund Kommune. Projeket 
sigter at styrke kommunale og civile aktører i lokalområder til at stå 
sammen om at skabe et godt og sundt børneliv. Der er fokus på at fremme 
børnefamiliers muligheder for at trives i fællesskaber, spise sundt og være 
fysisk aktive for herigennem at fremme en sund vægtudvikling hos 
børnene. Målgruppen er børn 0-10 år. Læs mere her: 
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-
i-praksis/boerneliv-i-sund-balance/  
 
Sundhedsrådet er meget interesse i, at den kommunale projektleder Nina 
Timm inviteres på besøg i Sundhedsrådet til at fortælle mere om projektet. 
Nina har takket ja til invitationen og deltager på mødet d. 19. august 2020 
  
6. Sundhedspolitikken  
Sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen blev politik godkendt d. 12. maj 
2020.  
Der var en kort gennemgang af sundhedspolitikken v. Christina Skriver 
Klenø. Se vedhæftede PP-oplæg 
 
Ved udarbejdelsen af sundhedspoliitkken har der været en længere 
borgerinddragelsesproces, med inddragelse af råd, borgere, politikere og 
medarbejdere. 
 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-i-praksis/boerneliv-i-sund-balance/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-i-praksis/boerneliv-i-sund-balance/
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Der var en drøftelse omkring, hvad borgerinddragelsesprocesser skal 
bidrage til. ’Hvad vil vi bruge borgerinddragelsen til?’. Der er brug for 
forventningafstemning, så man føler, at det man bidrager med også bliver 
brugt. Dette er altid et godt opmærksomhedpunkt at have, når man laver 
borgerinddragelsesprocesser.  
 
7. Aktuelle kommunalpolitiske sager mm 
Følg venligt med i Albertslundposten og via kommunens hjemmeside.  
Fra møde d. 28/5 i Social- og sundhedsudvalget henledes 
opmærksomheden på:   
punkt 3: Tværkommunal indsats om unges fysiske og mentale sundhed. 
Dette initiativ er en forlængelse og en udvidelse af et allerede godt 
eksisterende samarbejde på Vestegnen og Sydamager.  
  
punkt 4: Forslag fra Socialistisk Folkeparti om indsats mod ensomhed 
Rådet drøftede SF’s forslag. Nedslag i drøftelsen gik bl.a. på: 

- Hjemmevejledere og Hjemmeplejen opfordres til at deltage i 
ensomhedsnetværket.       

- Kommunens medarbejdere som ambassadører – det er svært at ”finde” 
de ensomme.  

- Konvertere arbejdstid til frivilligt arbejde. Dette var der delte holdninger 
til.  

- Forslag om social ildsjælpris. Britta fortæller, at der findes en liggende pris 
i regi af Ældrerådet. 

- Næste nr. af 60+ bladet kommer til at omhandle fællesskaber  
- Forslagene fra SF skal kvalificeres og omformuleres til forvaltningen. Evt. 

til budgettet 
- Paw har spurgt Forvaltningen omkring allokeret arbejdstid til deltagelse i 

ensomhedsnetværket 
- Lasse har gode erfaringer fra et hospice  i Måløv 

   
punkt 6 F: §18, Tilskud til frivilligt socialt arbejde. – Dette blev ikke 
yderligere drøftet.   
 
Rådet drøftede også frokost i daginstitutioner, og den kommende 
afstemning om forældrebetalt frokostordning. Nedslag i drøftelsen gik på: 

- Forældrene skal stemme om, hvorvidt de vil fortsætte med den 
kommunale frokostordning eller ej.  

- Hver enkelt daginstitution har et beløb på 461 kr. pr. barn pr. måned til 
frokost, ikke formiddagsmad. Det er et gennemsnitsbeløb. Dette beløb er 
udover den alm. Takst til daginstitutioner.       

- Forældre, der har friplads får også betalt frokosten.  
- Lasse sidder i Baunegårdens forældrebestyrelse og fortæller, at særligt 

små institutioner vil have svært ved at forsætte ordningen, da de ikke kan 
få det til at køre rundt for de midler. 461 kr. rækker ikke til mad og 
medarbejderløn. 

- Det lyder som om, at der er nogle ulige betingelser ift. frokostordningen, 
og at der på en måde sker en ”forringelse” af det tilbud, som forældrene 
skal stemme om. Sammenlignet med det nuværende tilbud.  
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- Der er uoverensstemmelse mellem det, der ligger som 
beslutningsgrundlag, og det der skal stemmes om.    
 

Det besluttes, at Birgit udarbejder et udkast til en udtalelse på vegne af 
Sundhedsrådet. Birgit sender dette rundt.  
 
8. Nyt fra sundhedsområdet 
Pga. Corona er de fleste sundhedsfremmende og forebyggende initiativer 
udskud til efteråret, fx Lungedag, opstart af Lær at tackle hold for unge 
mm.  
 
D. 31 maj var der World No Tobacco Day og samtidig Røgfri Fremtids 
mærkedag. Denne dag blev en ny musikvideo om snus offentliggjort. Se. 
Videoen Daus Daus på Albertslund Kommune Facebook side.  

   
9. Eventuelt  
Birgit fortæller om de kommende Borgersamlinger og opfordrer til, at man 
melder sig.  
 
Britta efterspørger viden om, hvordan det går med Corona i Albertslund, - 
hvordan har Albertslund Kommune klaret Corona-situationen? Hun 
opfordrer til, at der laves en artikel til AP, der orienterer borgerne.  
Paw fortæller, at der på sidste udvalgsmøde i SUS var en orientering 
omkring Corona.   
   

 
Kommende møder i sundhedsrådet: 
Onsdag d. 19. august 2020 
Torsdag d. 10. september 2020 
Tirsdag d. 20. oktober 2020 
Onsdag d. 25. november 2020 
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