Opsamling på høringsmøde den 9. september 2021
om ny sundhedspolitik i Rødovre Kommune
Foruden den normale høringsperiode, hvor der kan fremsendes skriftlige kommentarer til kommunen, blev der afholdt et høringsmøde for relevante råd og interessenter den 9. september 2021.
Input på mødet indgår på linje med skriftlige høringssvar.
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Opsamling på input fra deltagerne på høringsmødet
AOF:
Takkede for den involverende proces og opfordrede til, at aftenskolerne tænkes ind som en ressource i udmøntningen af handleplanerne - gerne gennem partnerskaber. AOF kunne godt tænke
sig, at der i politikken indskrives både idrætsforeninger og aftenskoler. I dag står der alene idrætsforeninger. AOF pointerede derudover, at det er vigtigt at få præciseret, at der skal være fokus på
det tværgående samarbejde.
Seniorrådet:
Ønsker at de ældre fremstår tydeligere i politikken, da det er vigtigt at have fokus på denne gruppe.
Dette kan også ske gennem udfoldning i handleplaner. Overgangen fra arbejdslivet til pensionistlivet er vigtig at have fokus på, ikke mindst i forhold til ensomhed. Det er også vigtigt at have fokus
på de borgere, hvis livssituation ændres ved tab af en ægtefælle. Dette påvirker deres mentale
sundhed meget.
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Headspace:
Vil meget gerne byde ind i samarbejdet omkring mental sundhed i skolerne. Headspace vil også gerne i et tættere samarbejde med idrætsforeningerne.
Rødovre Håndboldklub:
Vigtigt, at der er faciliteter til dem, der ønsker at dyrke idræt, også de uorganiserede. Og det kan
sagtens være eksempelvis nogle boldbaner til dem, der ikke er i klubber.
Efterlyste at kramfaktorerne fremgår tydeligere af politikken, ex. alkohol og kost. Husk foreningerne
er for bredden. Fællesskaber er utrolig vigtige for livskvaliteten.
Rødovre Håndboldklub vil gerne høre, hvilke undersøgelser vi baserer vores politik på. Derudover
blev der opfordret til, at vi selv laver nogle undersøgelser, hvor vi hører dem fra Rødovre.
Rødovre Dansevenner:
Husk også at inddrage de folkeoplysende foreninger i udmøntningen af politikken, herunder inddragelse af byens rum i forhold til bredden af aktiviteter.
AKB:
Husk, at det også er en mulighed at inddrage de faciliteter, som boligområderne råder over – både
ude og inde. Det behøver ikke være de helt store aktiviteter, de små ting tæller også.
Handicaprådet:
Husk fokus på tilgængelighed, da det er vigtigt, at den enkelte kan komme frem til aktiviteterne.
Orient:
Vigtigt at lave noget på tværs af foreningerne – måske nogle aktiviteter i boligområderne. Eksempelvis tilbyde forskellige aktiviteter, så man kan prøve sig frem.
Skolebestyrelsen på Rødovre Skole:
Roste politikken, der rammer rigtig fint og kommer bredt omkring.
Kommentar til forordet: Det drejer sig ikke alene om udvikling, men også vigtigt at have fokus på
stabilitet.
Kommunen skal hjælpe de frivillige til at lykkes med at få flere ud og dyrke sport.
Side 6: Skolerne kunne også nævnes i oplistningen af aktører. Vigtigt med dialog frem for forbud.
Integrationsrådet:
Det er en fin politik. Samarbejde og partnerskab er vigtige. Det er vigtigt, at partnerskaberne er
stærke, og at der stilles krav til hinanden, og man forpligtiger hinanden med forventningsafstemning, og at partnerskabsaftalen er formel med underskrift. Integrationsrådet foreslår, at etniske foreninger involveres som ”talerør”, og at handleplanerne sendes til de etniske foreninger inklusiv en
invitation til et samarbejde og fælles ansvar.
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