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    Aarhus, d. 27. august 2019  

 

Høringssvar vedr. de samlede anbefalinger fra det midlertidige §17.4 opgaveudvalg om 
sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv 

  

Vi i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) vil gerne takke for muligheden for at afgive 
høringssvar vedr. anbefalingerne til den kommende sundhedspolitik i Aarhus Kommune.  
  
Vi vil gerne rose anbefalingernes fokus på værdien af et aktivt foreningsliv for børn og unges 

trivsel og livstilfredshed. ÅUF ser som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende 

børne- og ungdomsforeninger selvsagt en stor værdi i det fællesskab og de aktiviteter, som 

foreningerne kan tilbyde. Vi er ikke i tvivl om, at lokale forpligtende fællesskaber for børn og 

unge kan spille en vigtig rolle i forebyggelsen af ensomhed, og med den rette indsats også kan 

hjælpe børn og unge ud af ensomhed.  

Derfor kan vi kun bakke op om anbefaling 3 ’Flere unge i foreningslivet’. Og vi vil gerne være 

med til at gøre en indsats gennem partnerskaber og tværsektorielt samarbejde for at børn og 

unge, som ikke kender til foreningslivet, finder et foreningsfællesskab, der passer til dem. Det 

kan være gennem samarbejder med skolen som nævnt i anbefalingen, men også unge på 

ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser er en vigtig målgruppe, som vi ikke har 

så godt fat i.      

Vi vil også gerne støtte op om anbefaling 6 ’Ingen foreningsudfordrede områder’, som vi ser 

som et vigtigt initiativ til, at alle byens børn og unge har samme muligheder for et aktivt 

foreningsliv. Børn og unge er ikke så mobile som voksne borgere, derfor skal foreningstilbud 

være lokale for at være en reel mulighed – det gælder i alle byens områder. Men vi oplever, at 

børne- og ungdomsforeninger, som har aktiviteter i udsatte områder, har svært ved at finde 

egnede lokaler fx til børneklubber, lektiehjælp, spejderaktiviteter mv. Det sætter en 

begrænsning for foreningsaktiviteterne, som kun kan løses gennem investeringer i faciliteter i 

de områder, hvor de mangler. Vi mener derfor, at det er den helt rigtige vej at gå, når der i 

anbefalingens første punkt står ”Derfor anbefaler vi, at: Investere målrettet i foreningslivet i de 

udfordrede boligområder samt andre dele af byen som mangler foreningsliv”. Men det er 

vigtigt, at investeringerne bliver i permanente løsninger – ikke i projekter og forsøgsordninger, 

som både børn, unge og frivillige bruger en masse energi på for derefter at miste fællesskabet.   

ÅUF synes det er positivt, at den brede sundhedsopfattelse med fokus på såvel mental som 

fysisk sundhed fastholdes fra den nugældende politik. I anbefaling 12 ’Sammen om livsglæde’, 

beskrives ensomhed og dårlig trivsel som en af de største sundhedsudfordringer, der kan 

starte i ungdommen og holde ved hele livet.  

 

 ÅUF er paraplyorganisation for 
120 lokalafdelinger af 

idébestemte foreninger, fx 
spejdere, rollespillere, politiske, 

religiøse, mellemfolkelige og 
internationalt arbejdende 

foreninger i Aarhus Kommune. 
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Anbefalingen om en fælles alliance for unges mentale sundhed ser vi som en fin ide til at skabe 

sammenhæng og koordination mellem de mange initiativer, som findes i forvaltning, i 

foreningslivet, på ungdomsuddannelserne og på skolerne. Vi foreslår, at alliancen har fokus på 

både mental og fysisk sundhed, så der ikke skabes en kunstig opdeling af samarbejder og 

initiativer på de to områder – begge dele handler jo om børn og unges livsglæde. Vi vil foreslå, 

at erfaringerne fra Børn og Unge-forvaltningens opstart af Børnealliancen i 2018 inddrages i 

organiseringen af en ny sundhedsalliance. Vores opfattelse er, at det vil være en fordel at være 

mere konkret i alliancens formål og definere klart hvilke udfordringer alliancen skal løse – samt 

hvordan ansvarsfordelingen skal se ud og ikke mindst hvilke økonomiske ressourcer, der er til 

rådighed.  

Vi glæder os til at følge det videre arbejde med politikudviklingen på sundhedsområdet, og 

stiller os gerne til rådighed for sparring og samarbejde, når det gælder børne- og 

ungdomsforeningernes rolle i politikken.  

Med venlig hilsen 

På vegne af ÅUFs styrelse 

 
Nina Hansen og Sara Springborg 

Formand      Sekretariatsleder 

  

 


