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NOTAT 

Til: Gruppeformandskredsen 

Notat om forventet proces for hand-
leplan om overvægt 

Forslag til budget 2022 baseret på handleplanen 

Det foreslås, at handleplanen om overvægt udarbejdes, så den kan godken-
des af regionsrådet sidst i 2021, dvs. efter budgetprocessen. Det vurderes, at 
det vil være muligt at tilrettelægge en proces for udarbejdelse af handlepla-
nen, som giver udvalget for forebyggelse og sammenhæng mulighed for at 
vælge et eller flere fokusområder inden handleplanen er helt færdig. På den 
måde kan der være grundlag for, at udvalget for forebyggelse og sammen-
hæng kan have budgetønsker på overvægtsområdet til forhandlingerne vedrø-
rende regionens budgetaftale for 2022. Det var fx erfaringen ifm. udarbejdel-
sen af forebyggelsesplanen, at der tidligt i processen var enighed i udvalget 
for forebyggelse og sammenhæng om, at ”unge og rygning” skulle være et fo-
kusområde. Tilsvarende kunne det fx tænkes, at udvalget for forebyggelse og 
sammenhæng tidligt i processen beslutter sig for et fokusområde om børn og 
overvægt.  

 

Aftalen om handleplanen 

Det indgik i regionens budgetaftale for 2020, at regionen skulle tage initiativ til 

en konkret aftale om en handleplan på tværs af sektorerne om svært over-

vægtige børn og unge. Formålet med handleplanen var at forebygge over-

vægt, at flere svært overvægtige børn og unge får et relevant tilbud, og at der 

er en klar samarbejdsmodel for indsatsen, der kan være fælles for alle kom-

muner i regionen. 

Arbejdet med handleplanen blev på grund af covid-situationen ikke igangsat i 

starten af 2020, og i regionens budgetaftale for 2021 blev det gentaget, at der 

er behov for at forebygge og behandle overvægt blandt børn og unge og alle 

de sundhedsmæssige og sociale udfordringer, der følger deraf. Desuden blev 
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det besluttet også at sætte fokus på voksne med svær overvægt, og at der 

derfor er behov for en samlet handleplan, der ser på hvordan, der bedst kan 

etableres tilbud til svært overvægtige i alle aldersgrupper. 

  

Indhold og proces for udarbejdelse af handleplanen 

Udarbejdelsen af handleplanen er forankret i udvalget for forebyggelse og 

sammenhæng. Indhold og proces er endnu ikke drøftet i udvalget, men admi-

nistrationen foreslår, at der sigtes mod, at form og omfang svarer til regionens 

forebyggelsesplan fra 2019. Det vil sige, at den endelige plan vil indeholde et 

baggrundsafsnit med en oversigt over de væsentligste problemer inden for 

overvægtsområdet og dernæst en beskrivelse af de fokusområder, som regi-

onsrådet har valgt at prioritere med konkrete initiativer. 

Procesmæssigt tænkes ligeledes en proces svarende til udarbejdelsen af regi-

onens forebyggelsesplan. Det vil sige, at udvalget for forebyggelse og sam-

menhæng over flere møder drøfter og prioriterer handleplanens indhold på 

baggrund af oplæg fra eksterne oplægsholdere samt administrationens bidrag. 

Administrationen vil basere sit bidrag på bl.a. drøftelser med hospitalerne, 

kommunerne og almen praksis. Der forventes desuden input til handleplanen 

fra andre initiativer på området, som fx opgaveudvalget om sundhedsfremme 

og den politisk rundbordssamtale om børn og unges sundhed, som også ind-

går i regionens budgetaftale for 2021. 

 


