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Referat
for ekstraordinært møde i
Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune
Der afholdtes ekstraordinært møde den 18. august 2014 i lokale 83 på rådhuset i
Aabybro.
Mødet afvikles kl. 14.00 – 14.30.
Dagsorden:
1) Høring om forslag til ny sundhedspolitik
2) Eventuelt

Deltagere:
Kommunalbestyrelsesrepræsentanter: Aysel Jørgensen, Ib Nellemann
Ledelsesrepræsentanter: Jan Lund Andersen (formand), Michael Stilling, Peter Laursen,
socialområdet vakant
Medarbejderrepræsentanter: Katrine Haagensen, Else Christensen
Afbud:
Anette Nielsen, Birthe Schouw

Sekretær:
Poul Veje Pedersen, udviklingsafdelingen

1) Høring om forslag til ny sundhedspolitik
Baggrund
Som opfølgning på temamødet i kommunalbestyrelsen den 24. 4. 2014 blev Kommunalbestyrelsen den 22.5.2014 forelagt oplæg til fornyelse af sundhedspolitikken i Jammerbugt
Kommune for perioden 2014-2017.
Jammerbugt Kommunes sundhedsstrategiske tænketank har udarbejdet oplæg til ny
sundhedspolitik, som Social- og sundhedsudvalget er tovholder for.
Med udgangspunkt i en sundhedsstrategisk/-politisk vision med fem spor:
• Den kompetente borger
• Lighed i sundhed
• Målrettet indsats over for børn og unge
• Gode naturlige rammer for det sunde liv
• Øget sundhed i kommunale tilbud
samt en opdateret sundhedsprofil er der udarbejdet et handlekatalog med nye mål og indsatser skitseret for hvert fagudvalg.
Handlekataloget er endvidere baseret på ideer og oplæg fra praktikere og råd, samt en
statuskortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker; mental sundhed, fysisk
aktivitet, overvægt, mad og måltider samt alkohol og tobak.
De konkrete indsatser er foreslået i en dialog blandt praktikere, ledelse og sundhedspersonale, ligesom Ældrerådet, Handicaprådet, Frivilligbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget har bidraget konstruktivt til at formulere indsatser.
Sundhed bør betragtes som et tværgående emne, der retter sig mod samtlige borgere i
Jammerbugt Kommune. Af den grund er det vigtigt, at processen vedrørende udarbejdelse
af den ny sundhedspolitik forankres i samtlige forvaltninger. Derfor er sundhedspolitikken
sendt til politisk behandling i alle fagudvalg i maj måned inden høringsperioden, der er forlænget grundet sommerferie. Sundhedspolitikken godkendes på kommunalbestyrelsesmødet i september.
Oplægget til sundhedspolitik er udarbejdet i en tværgående dialog og ved afholdelse af
"roadshows" i den kommunale organisation, MED system og direkte tilknyttede råd og udvalg.
Det udarbejdede oplæg til sundhedspolitik er sendt i en egentlig høring i de mange fora,
råd og nævn som har direkte eller indirekte indflydelse på borgernes sundhed. Der lægges
således op til en bred drøftelse i Handicapråd, Ældreråd, Ligestillingsudvalg, Folkeoplysningsudvalget, Grønt Råd, Frivillighedsbestyrelsen, Beskæftigelsesrådet, Skolebestyrelser, Forældrebestyrelser i dagtilbud, Ungerådet, Socialpsykiatrisk Brugerråd m.fl.

Desuden er ambitionen, at høringen også skal omfatte de borgere og foreninger, som ønsker at involvere sig og være aktive i forhold til at omsætte politikkens visioner, mål og
handlinger i praksis. I forbindelse med høringen er det foreslået, at der afholdes et offentligt møde, hvor de enkelte udvalg kan fremlægge de ideer til handlinger, som tænkes
igangsat i de kommende år. Social- og Sundhedsudvalget har opgaven med at planlægge
borgerinvolveringen.
Sundhedspolitikken er sendt i høring i perioden 26. maj – 25. august.
Anbefaling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 22.5.2014 Ligestillingsudvalgets forslag til igangsættelse af en forstærket indsats på ligestillingsområdet i Jammerbugt Kommune. Det første mål for indsatsen er understøttelse af en proces, der kan medvirke til, at der sker en
inddragelse af ligestillingsvurderinger i opgaveløsningen dvs. inddragelse af et kønsmæssigt aspekt, hvor det skønnes relevant, i de ydelser og tiltag kommunen varetager overfor
borgere og brugere.
Med det for øje anbefales det, at Ligestillingsudvalget på dagens møde drøfter den forelagte sundhedspolitik med henblik på afklaring af, hvorvidt høringssvaret også skal afspejle dette aspekt.
Et forslag i den forbindelse kan være, at der i visionen for sundhedspolitikken også fremhæves, at vi lægger vægt på en accept og respekt for borgernes forskellige kulturelle baggrund og kompetencer så som seksuel orientering, handicap, religion, etnicitet og køn, og
at dette afspejles i de handlinger, vi varetager overfor borgerne.
Bilag:
Sundhedspolitik for jammerbugt kommune - et godt sted at leve og være. Forslag til debat.
Referat:
Udvalget anbefaler forslaget til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Ligestillingsudvalget anbefaler derudover, at der i afsnittet ”Vision for sundhedspolitikken”
efter afsnit to umiddelbart før overskriften ”Formål” tilføjes:
”Vi lægger vægt på en accept og respekt for borgernes forskellige kulturelle baggrund og
kompetencer så som seksuel orientering, handicap, religion, etnicitet og køn, og at dette
afspejler sig i de handlinger, vi varetager overfor borgerne”.

2) Eventuelt
1. Det blev aftalt, at der indlægges et ordinært møde i udvalget mandag den
29.9.2014.
Det aftaltes, at medlemmerne melder tilbage til sekretariatet, hvis der er problemer
med deltagelse på dette tidspunkt.
Efter mødet har sekretariatet for en sikkerheds skyld booket mødelokale 83 på
rådhuset i Aabybro fra kl. 14.30 – 16.00.
2. Der blev forelagt problemer med at kunne anvende e-dagsorden i forbindelse udvalgsmøderne.
Ligestillingsudvalget forefindes endvidere ikke under Råd såvel som Nævn i
SBSYS. Det burde det gøre.
Sekretariatet forelægger dette for den journalansvarlige og henstiller til, at problemerne snarest løses.

