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Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 

Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen 

og politikerne på Københavns Rådhus. 

 

   

   

      

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes sundhedspolitik 2015-

25 'Nyd livet, københavner' 

Valby Lokaludvalg takker for modtagelsen af Københavns 

Kommunes sundhedspolitik 2015-25 ’Nyd livet københavner’. 

Lokaludvalgets udvalg for ’Et helt liv’ har behandlet høringen 

og lokaludvalget har efterfølgende behandlet høringen på dets 

ordinære møde den 10. februar 2015.  

 

Valby Lokaludvalg støtter politikkens målsætninger og ser positivt på 

de udarbejdede handleplaner. Politikens målsætninger er dog i 

nærværende udgave endnu så løst formuleret, at det er svært at se sig 

uenig i de gode hensigter. Udkastet efterlader derfor et ønske om klart 

formulerede mål, der muliggør en løbende og efterfølgende 

opfølgning på de iværksatte indsatser.  

 

En afgørende faktor for at komme i mål med politikken er, at de 

nødvendige ressourcer afsættes til at løfte opgaven. Lokaludvalget 

opfordrer til, at dette prioriteres og så gerne, at der blev redegjort for 

dette i kommende udkast. Muligheden for nye partnerskaber hilses her 

velkommen, som en mulighed for at skaffe de menneskelige 

ressourcer samtidigt med, at det fagligt høje niveau sikres. 

 

Lokaludvalget efterspørger en indsats indenfor nedenstående områder: 

 

Børn i familier med alkoholproblemer 

Mere end 15.000 børn og unge, der lever i familier præget af 

alkoholproblemer, er mange. Flere børn er opmærksomme på 

misbruget, og oplever herigennem at leve med utryghed i hverdagen. 

Disse skal der tages hånd om gennem tidlige indsatser. I andre 

tilfælde er børn vidne til et usundt alkoholforbrug, uden at være 

bevidst om forældrenes uhensigtsmæssige alkoholvaner. For at undgå 

at børnene adopterer de usunde alkoholvaner og for at sætte gang i en 

adfærdsændringsproces, opfordrer lokaludvalget til en informativ 

indsats, der gør børnene opmærksomme på alkoholens brug og 
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virkning. Herigennem styrkes barnet og den unge i at vurdere, hvad 

der er en uhensigtsmæssig brug af alkohol.     

 

Tidlig opsporing og indsats overfor børn og unge ifht. rusmidler 

Lokaludvalget støtter op om en tidlig opsporing og indsats overfor 

børn og unge. Udvalget finder det afgørende, at indsatsen prioriteres 

således at der afsættes tid til at fagpersoner, herunder lærere, reelt får 

mulighed for at varetage opgaven.  

 

Øvrige tiltag målrettet institutioner og arbejdspladser 

Lokaludvalget er af den overbevisning, at begrænsningen af 

udskænkning af alkohol ved arrangementer, kan nedsætte indtaget af 

alkohol. Udvalget ser på baggrund heraf gerne, at alle institutioner, 

der har med børn at gøre, opfordres til at udarbejde en alkoholpolitik, 

der begrænser serveringen af alkohol for voksne ved arrangementer, 

hvor der er børn til stede. Tiltaget vil medvirke til en kontinuerlig 

alkoholkultur fra barndommens institutioner, gennem 

uddannelsesinstitutioner til arbejdspladsen. En alkoholpolitik for 

institutioner, der beskæftiger sig med børn, vil ligge i tråd med ønsket 

om en forebyggende indsats og kan på sigt være medvirkende til at 

skabe kulturforandringer.  
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