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Høringssvar fra stående udvalg 
 
Fagudvalg Kommentar Administrations forslag til 

håndtering 
TMU Naturen skal aktivt bruges 

til at understøtte mental 
sundhed  

Under det politiske pejlemærke 
”Bedre mental sundhed” er der al-
lerede et helt afsnit, som beskriver, 
hvordan naturen kan bruges til at 
understøtte mental sundhed. Kom-
mentaren giver ikke anledning til 
ændringer i dette afsnit.   

 Netværket omkring borge-
ren er bredere end sund-
hedssystemet (s. 2).  

På s. 2 under afsnittet ”Sundhed er 
et fælles ansvar” fremgår det, at 
både den enkelte person og det 
omgivende samfund har et ansvar 
ift. borgernes sundhed. Her tilføjes, 
at det brede civilsamfund også spil-
ler en vigtig rolle ift. borgernes 
sundhed.  
 

 Jacob Wøhler Jørgensen (V) 
fremsatte følgende æn-
dringsforslag: 
  
Under afsnittet "En tryg 
barndom" tilføjes følgende 
afsnit: "Børn har ret til de-
res egne kroppe, og skal ha-
ve en god start på livet og 
en sund og tryg opvækst. 
Omskæring har omfattende 
negative konsekvenser og 
indebærer en række risici, 

Forslaget er ikke indarbejdet i 
sundhedspolitikken.  
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som barnet skal leve med 
resten af livet. Ballerup 
Kommune vil derfor priorite-
re indsatser, der forebygger, 
at børn under 18 år udsæt-
tes for religiøst eller kultu-
relt begrundet omskæring 
eller anden kønskirurgi, som 
ikke er helbredsmæssigt be-
grundet". 
  
For stemte 3: Jacob Wøhler 
Jørgensen (V), Birgitte Dahl 
(O) og Stine Rahbek Peder-
sen (Ø) 
Imod stemte 4: Hella Hardø 
Tiedemann (A), Per Morten-
sen (A), Özcan Kizilkaya (A) 
og Morten Andersson (A) 
  
Forslaget er hermed faldet. 
 

KFU Der er et fokus i udvalget på 
misbrug af andre former for 
rusmidler herunder bl.a. lat-
tergas. Dette kan evt. indar-
bejdes i afsnittet om "En 
tryg barndom". 

Under pejlemærket ”Mere lighed i 
sundhed” tilføjes et afsnit om fore-
byggelse af misbrug af stoffer 
blandt unge.  
 
 
 

 Udvalget synes, at der er 
udarbejdet en god sund-
hedspolitik 
 

Kommentaren giver ikke anledning 
til ændringer. 

 Der ønskes et fokus på kost 
 

Under pejlemærket ”Mere lighed i 
sundhed” tilføjes, at kost også har 
betydning for udviklingen af livs-
stilssygdomme.  
 
 

 Der ønskes et fokus på un-
ges seksuelle sundhed. 
 

Seksuel sundhed falder ikke inden 
for de politiske pejlemærker, som 
er valgt. Emnet er derfor ikke skre-
vet ind i politikken. 
 
Det betyder dog ikke, at Ballerup 
Kommune stopper med at have fo-
kus på borgernes seksuelle sund-
hed. Sundhedsplejen har en vigtig 
funktion ift. fremme seksuel sund-
hed i Ballerup Kommune. Desuden 
vil Ballerup Kommune fortsat delta-
ge i nationale kampagner mv.  
 

 Jacob Wøhler Jørgensen (V) 
fremsatte følgende æn-
dringsforslag: 

Kommentaren giver ikke anledning 
til ændringer. 



 
Under afsnittet "En tryg 
barndom" tilføjes følgende 
afsnit: "Børn har ret til de-
res egne kroppe, og skal ha-
ve en god start på livet og 
en sund og tryg opvækst. 
Omskæring har omfattende 
negative konsekvenser og 
indebærer en række risici, 
som barnet skal leve med 
resten af livet. Ballerup 
Kommune vil derfor priorite-
re indsatser, der forebygger, 
at børn under 18 år udsæt-
tes for religiøst eller kultu-
relt begrundet omskæring 
eller anden kønskirurgi, som 
ikke er helbredsmæssigt be-
grundet". 
 
For stemte: Jacob Wøhler 
Jørgensen (V) og Michael 
Jensen (O) 
Imod stemte: Charlotte Hol-
termann (A), Özcan Kizil-
kaya (A), Anja Holtze (A) og 
Johan Müller (A) 
 
Forslaget er hermed faldet. 

BSU Børne- og Skoleudvalget til-
slutter sig sundhedspolitik-
kens retning på børneområ-
det og glæder sig til, at der 
efterfølgende skal sættes 
handlinger på for at nå am-
bitionerne. 

Kommentaren giver ikke anledning 
til ændringer. 

 Børne- og Skoleudvalget er 
glade for, at det fremgår, at 
der skal gøres en indsats 
for, at børn og unge ikke 
bruger tobak. Det er vigtigt, 
at der netop står bruger, 
fordi det både omfatter ryg-
ning, snus mv. 
 

Kommentaren giver ikke anledning 
til ændringer. 

 Børne- og Skoleudvalget øn-
sker et øget fokus på børn 
og unges seksuelle sundhed 
og trivsel, samt at det af 
sundhedspolitikken kommer 
til at fremgå, at Ballerup 
Kommune fortsat skal have 
fokus på at forebygge 
seksuelt misbrug i vores fri-
villigt organiserede aktivite-
ter og på arbejdspladserne. 

Forebyggelse af seksuelt misbrug i 
frivilligt organiserede aktiviteter er 
ikke medtaget i sundhedspolitik-
ken. Administrationen vurderer, at 
det teamet falder uden for de valg-
te pejlemærker og temaer.  
 
Forebyggelse af seksuel chikane og 
misbrug på arbejdspladserne falder 
ind under temaet ”Trivsel i arbejds-
livet” under pejlemærket ”Bedre 



Igennem de seneste 20 år 
har børneattesterne haft 
stor effekt og reduceret an-
tallet af seksuelt udnyttede 
børn og unge i sports-, kul-
tur- og foreningslivet. Ind-
satsen skal fastholdes, så 
både frivillige og professio-
nelle altid sikrer bevidsthe-
den hos barnet og den unge 
om, at de har ret til at be-
stemme over egen krop. 
 

mental sundhed”. Seksuel chikane 
og misbrug er ikke nævnt specifikt 
i dette afsnit, men vil i stedet være 
et af mange emner, som Ballerup 
Kommune skal have fokus på.  
 

 Stine Rahbek Pedersen (Ø) 
oplyste, at Enhedslisten i 
Social- og Sundhedsudval-
get vil fremsætte følgende 
ændringsforslag: 
  
Under afsnittet ”En tryg 
barndom” tilføjes følgende 
afsnit: ”Alle børn har ret til 
deres egen krop, og derfor 
vil vi arbejde for, at religiøst 
eller kulturelt begrundet 
omskæring, som ikke er hel-
bredsmæssigt begrundet, 
udsættes til barnet selv kan 
tage stilling”. 
  
Dette fandt ikke umiddelbart 
tilslutning i Børne- og Skole-
udvalget. 
 

Kommentaren giver ikke anledning 
til ændringer. 

 


