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Høring af Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-22
Sundhed- og Kulturforvaltningen sender høringsudkast til Sundhedspolitik 2019-22 i høring i perioden 1. november – 17. december 2018.
Aalborg Kommunes nuværende sundhedspolitik udløber i 2018. Derfor er
der udarbejdet en ny sundhedspolitik, som skal gælde fra 2019 til 2022. I
den nye sundhedspolitik er de fire politiske pejlemærker fra Sundhedspolitikken 2015-2018 bibeholdt, da de stadig viser den fornødne retning for
arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen. De fire politiske pejlemærker er som følger:
1.
2.
3.
4.

Sunde rammer
Lighed i sundhed
Mental sundhed
Sundhed i fællesskab

Sundhedspolitikken sætter rammen og retningen for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i den kommende politikperiode og opstiller
mål for arbejdet. For at omsætte sundhedspolitikkens pejlemærker og mål,
er hver fagforvaltning i gang med at udarbejde en handleplan, der imødekommer det udfordringsbillede, som er tegnet i sundhedsprofil 2017. De
politiske udvalg godkender fagforvaltningernes handleplan i december
2018.
Følgende parter skal høres, inden det endelige udkast til sundhedspolitikken udarbejdes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ældrerådet
Handicaprådet
Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU)
Udsatterådet
Integrationsrådet
Folkeoplysningsudvalget
Ungebyrådet
Følgende politiske udvalg:
o Ældre- og Handicapudvalget
o Familie- og Socialudvalget
o Beskæftigelsesudvalget
o Skoleudvalget
o By- og Landskabsudvalget
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Høringssvarene vil indgå i den videre udarbejdelse af politikken og behandling i Sundheds- og Kulturudvalget 23. januar 2019 og Byrådet d. 11. februar 2019.
Høringssvar bedes senest 17. december 2018 fremsendt til Thomas Engel
Dejgaard på mail Thomas.dejgaard@aalborg.dk
Vedlagt ”Høringsudkast Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-22”.

Venlig hilsen

Mads Duedahl
Rådmand

Bente Graversen
Direktør

2/2

