
Byplanmøde ”Byer i bevægelse”

1. oktober 2009

Delmøde C
Sundhed og bypolitik



Sundhed og Bypolitik

Præsentation
Borgmester Lis Tribler

Kommunens sundhedsprofil

Presenter
Presentation Notes
Opsamling på, hvad der skal til for at skabe sunde rammer, der bruges af borgerne.Politisk og administrativt fokus på helhed – når vi skal samarbejde på tværs skal vi være villige til at afgive magt og kompetence til andre i bestemte situationer, og indse at det fælles mål er det vigtigste. Eksempel på samarbejde internt i kommunen er motionsoasen i Slagelse by, som er under etablering. Formålet er at skabe tilgængelighed og interesse for motion – især for unge-gruppen – men også gerne på tværs af aldersgrupper. Nøgleordene for motionsoasen skal være: bevægelse, ophold, æstetik, tilgængelighed, stedets ånd, samvær, dag/aften. Etableringen kræver samarbejde mellem 2 udvalg og 2 administrative centre. Det er en lærerig proces, som gør os endnu bedre i stand til at få samarbejdet til at fungere i kommende år, hvor der formentlig afsættes yderligere midler til motionsoaser.Vi kan måske finde nye samarbejdsformer med private virksomheder og frivillige. Kan der feks. udvikles samarbejde mellem private virksomheder og kommunen i visse projekter? Er der ikke mange borgere, som gerne vil medvirke i lokale aktiviteter – nogen vil gerne dyrke motion med andre, og det kunne være frivillige, der organiserer understøttet af kommunen - feks. ved finansiering af redskaber og hjælp til organisering. Bildsø Skov og Strand – Aktiv NaturVelvære” er et eksempel på at en lokal gruppe borgere, der henvendte sig til kommunen for at få sat fitnessredskaber op i skoven. Samme interessegruppe er nu i gang med at udbygge med muligheder for havkajak-sejlads og overnatningsmuligheder langs Storebælt. Der søges finansiering gennem fonde og sponsorer.Vi skal blive bedre til at inddrage foreninger og andre aktører i forpligtende samarbejde. Slagelse Kommune har indgået samarbejdsaftale med DGI Vestsjælland og forventer at det kan fremme denne udvikling. Slagelse Kommune har søgt om at blive breddeidrætskommune og det satser vi meget på at blive.Både indenfor den organiserede og uorganiserede idræt skal vi bryde med den traditionelle opfattelse af, hvordan vi skal dyrke motion. Vi skal tænke på tværs af aldersgrupper – motion og bevægelse skal kunne være en måde for familien at være sammen på – i en travl hverdag. Lige så vigtigt er det at tænke motion ind, når vi bevæger os fra eet gøremål til et andet.Et eksempel på forsøg på udvikling af den organiserede idræt er et samarbejde, der lige er startet, med Idrætsforeningen i Stillinge. Intentionen er at der i lokalområdet etableres et samarbejde omkring nye tilbud i idrætsforeningsregi – som skal forsøge at tilgodese de børn og unge, der ikke ønsker at gå til en bestemt idrætsgren på en bestemt ugedag. Desuden tænkes forældres deltagelse ind.Det hele skal være båret af medvirken fra borgerne – både i planlægning, etablering og brugen af de faciliteter, der stilles til rådighed.



Sundhed og Bypolitik

Sundhed i Slagelse Kommune

 Det skal være nemt at vælge ”den sunde vej”

 Indsatsen skal ske, der hvor folk i forvejen kommer

 Borgerne inddrages og har mulighed for at komme 
med ideer

 Sundhed indgår i alle politikker og planer

Presenter
Presentation Notes
Præsentation af sundhedspolitikken – 4 principper.Slagelse Kommune har vedtaget en sundhedspolitik, som bygger på det brede sundhedsbegreb, som inddrager en bred vifte af faktorer – udover de medicinske: livsstil, miljø, indkomst, biologi, netværk og social arv. Denne brede tilgang til sundhed betyder at hele den kommunale organisation er inddraget i sundhedsindsatsen. Indsatsen tilrettelægges ud fra de 4 principper på planchen.
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Det nemme valg

 Folk har forskellige ønsker

 En bred vifte af muligheder

 Udvikling af både den organiserede og uorganiserede 
idræt 

 En naturlig del af dagligdagen – nærhed og 
tilgængelighed

Presenter
Presentation Notes
Det nemme valg – 1. og 2. principDet nemme valg, når vi snakker fysisk planlægning, er feks. etablering af cykelstier og stisystemer på en måde som gør det naturligt for befolkningen i et område at benytte stierne – enten som motionsmulighed eller som en sikker og sund måde at komme frem til et bestemmelsessted på (skole, arbejde, indkøb). Det er typisk i beboelseskvarterer, at der er etableret stisystemer. Men der etableres også motionsstier i bynære naturområder. Et eksempel på et sådant område, der kombinerer motion og naturoplevelse er Kobæk Skov og Sø. I et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen er der tæt på Skælskør by lavet stisystem og hundeskov i et skovrejsningsområde, og etableret fugletårn ved Kobæk sø – med handicapadgang. Målet har været et rekreativt og bæredygtigt område. Området ligger så tæt på byen at det er nemt at gå dertil, og for dem, der kommer lidt længere fra, er der lavet parkeringspladserne flere steder i området. Når man færdes i området, ser det ud til at det benyttes af mange.Eksempel på sti- og aktivitetsmulighed i byen er Korsør Bypark, der er etableret på det tidligere jernbaneterræn og strækker sig gennem den nordlige bydel. Eksempel på aktivitetsområder i beboelseskvarterer er Nordbyen i Slagelse, hvor parkeringspladser er afløst af grønne områder og aktivitetszoner. På samme måde er der i helhedsplan for et beboelseskvarter i Skælskør tænkt bevægelse og aktivitet ind. 
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Borgerne med

 Borgerne med i udarbejdelse af planer

 Borgerne med i konkrete projekter

 Udvikling af inddragelsesformer – det skal gi’ mening 
for borgerne at deltage

Presenter
Presentation Notes
Borgerinddragelse – 3. principBorgere og interessegrupper inddrages ved større renoveringer, enten via direkte dialog eller via internettet. Eksempel: ved indretningen af motionsoasen i Slagelse by blev resultatet af en VisionCamp, hvor unge blev spurgt om ønsker til indretning af bevægelsesrum. Ved renoveringen af Lystanlægget i Slagelse har alle borgere haft mulighed for at indsende ønsker til ”Mulighedernes Felt”. Ønskerne indarbejdes dernæst i projektets næste fase.I forbindelse med udarbejdelse af sundhedspolitikken var første fase en inspirationsdag for 100 borgere, som dermed havde mulighed for at sætte præg på indsatser og prioriteringer. En fællesnævner for alle grupper var at ønsket om cykelstier og stiområder bliver prioriteret meget højt.
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Sundhed på tværs – hvorfor så svært?

 Kommuneplanstrategi

 Sundhed tænkes ind i alle planer og 
investeringsforslag i kommunen. Der skal bl.a. 
skabes mulighed for bevægelse i nærmiljøet, sikre 
transportveje, lege- og opholdsarealer

 De kommunale strukturer – Love og regler

 Sundhed – er det nu så vigtigt?

Presenter
Presentation Notes
Sundhed ind i alle politikker og planer – 4. princip - udfordringerEt af sundhedspolitikkens hovedindsatsområder er udendørs fysiske rammer, hvor det centrale mål er at sundhed er tænkt med i alle planer og projekter. De traditionelle kommunale strukturer – både politiske og administrative – har tradition for at være opdelt i fagudvalg/søjler, hvor ”hver passer sit”. Disse strukturer bliver en hæmsko for at tænke og handle helhedsorienteret i planarbejdet – hvis vi ikke gør noget bevidst og konsekvent for at bryde disse rammer. Det er ikke nok at det politiske niveau går nye veje – (det administrative niveau skal osse) men det er en forudsætning for at helhedstænkning får rigtig gennemslagskraft. Kan der nu pludselig skulle tænkes ”blødt” i teknik og planudvalg? Hvis vi virkelig mener at vi vil tænke helhed og sammenhæng – er udvalgene så bemandet rigtigt? Der skal måske være politikere med interesse for sundhed, idræt, kultur i de traditionelt ”hardcore” udvalg? Og hvordan sker behandlingen af tværgående sager i de politiske udvalg? Skal samme sag sendes gennem alle udvalg eller kunne der findes en bedre og smidigere måde? Administrativt skal vi tænke mere i opgaveløsning end i fagområder. Vi skal være parat til at ”gå indover hinandens områder” - efter klare spilleregler. Viljen til ”på tværs-tænkningen” er der i Slagelse Kommune og målene er sat i beskrivelse af organisationen. Vi er på vej – gennem fælles erkendelser og dialog om roller og kompetencer – alt sammen i ønsket om at nå de fælles mål feks. på sundhedsområdet.Sundhed og bæredygtighed er tværgående emner, der indgår i den enkelte chefs aftale med udvalget. Vi er på vej til at målene for de tværgående opgaver er i overensstemmelse med de respektive politikker – ligesom sundhed indgår som et vigtigt element i kommuneplanen.Selv om alle taler om sundhed og sundhed er højt på dagsordenen alle steder – er der så en tilbøjelighed til at vi ikke tager det helt alvorligt – især hvis det får økonomiske konsekvenser for planer og byggeri – er der så stadig en tilbøjelighed til at betragte sundhedsaspektet som et ikke helt så vigtigt som de øvrige aspekter?? Men det er et lige så vigtigt aspekt som alle andre – også økonomisk. Usund kost, rygning, alkohol og for lidt motion er i dag årsag til 40% af alle sygdomme og tidlige dødsfald i Danmark – hvilket har store konsekvenser for udgifter til behandling og sygefravær og ophør på arbejdsmarkedet. Så ja det er vigtigt – og vi skal tage sundhedsaspektet alvorligt både i forbindelse med planlægning og i dialogen med borgerne. Ansvaret for at vælge et sundt liv er borgerens – ansvaret for at skabe rammerne for det sunde valg er politikernes.
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Sundhed på tværs – hvad fremmer?

 Sundhed er kommet på dagsordenen – det skal vi 
benytte os af

 En voksende bevidsthed i befolkningen

 En voksende vilje både politisk og administrativt 

 Udvikling af teknologi, som kan inddrages og gøre 
motion sjovt for de unge

Presenter
Presentation Notes
Sundhed ind i alle politikker og planer – 4. princip – potentialeDet er meget positivt at alle er optaget af sundhed – medier, central politikere, lokale politikere, borgerne. Det gør det nemmere – vi skal bare passe på at få sundhed naturligt ind i hverdagen uden ”løftede pegefingre” – det kan måske pludselig gi’ en modreaktion. Der er en voksende bevidsthed i befolkningen om værdien af sund livsstil – senest har vi i kommunen mærket det i forbindelse med et DR projekt, hvor vi skulle rekruttere minimum 30 korsørborgere til at gennemgå målinger og forskellige aktiviteter. I løbet af en ugestid meldte over 70 personer sig.Voksende vilje politisk og administrativt til at bryde lidt op i etablerede strukturerAnvendelse og udvikling af ny teknologi er et vigtigt element – i øjeblikket især for børn og unge, og der kommer heldigvis flere og flere muligheder. Det påtænkes – i anden fase af motionsoasen i Slagelse by - feks. at inddrage mulighed for at unge hjemme via internet kan sidde og se om nogle af kammeraterne er i motionsoasen. Lege via gps er også et spændende tiltag. 
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Fra tanke til handling
 Politisk vilje og ejerskab

 Opbygge systematik for inddragelse af 
sundhedsaspektet gennem konkrete projekter

 Få erfaring med borgermedvirken gennem indsats i 
lokalområder

 Og allervigtigst – dyrke dialogen både indadtil i 
kommunen og udadtil med borgere og 
samarbejdspartnere

Presenter
Presentation Notes
Hvordan kommer vi fra tanke til handling?Vi ved tilsyneladende hvad der skal til – bud på hvad vi skal gøre for at komme i gang.
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Resultatet!

 Løsninger, der appellerer til borgerne, fordi 
tilgængelighed, æstetik, kultur, bevægelse, samvær, 
og ny teknologi er tænkt sammen i den fysiske 
planlægning

 Sundere borgere – mere trivsel!

Presenter
Presentation Notes
Resultatet, hvis vi tænker og gør, som intentionerne siger
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