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BILAG: HANDLEPLANSKATALOG – 
VERSION 2 



BILAG: HANDLEPLANSKATALOG 
FRA VERSION 1 TIL VERSION 2 
Dette bilag har til hensigt kun at synliggøre ændringerne fra version 1 til version 
2 af Handleplanskataloget til ’Fredericia for Livet’. Version 1 blev udarbejdet i 
marts 2022, mens version 2 er udarbejdet i november 2022. 

Bilaget synliggør fire typer af ændringer: 

- Handlinger der er blevet tilføjet: markeres med lyseblå farve

- Handlinger der har flyttet kategorisering: markeres med lilla farve

- Handlinger der er blevet fjernet: vil være overstreget

- Handlinger der er blevet væsentligt omformuleret: markeres med grøn farve

Derudover vil der være indsat noter, hvor det tænkes relevant i forhold til 
at forklare baggrunden for ændringerne. 

2. version, november 2022



SUNDE RAMMER 
– ET GODT STED AT LEVE OG BO FOR ALLE
Byens, lokalområdernes og naturens indretning og muligheder har stor betydning 
for, hvordan vi lever vores liv og derfor også for vores sundhed. De fysiske rammer 
har både indvirkning på, hvordan og hvor meget de bliver anvendt, men også for 

vores motivation og valg. Vi vil derfor skabe rammer, der gør det let og attraktivt at 
leve sundt og fremmer det gode liv for fredericianere. 

VISIONER FRA 
SUNDHEDSPOLITIKKEN 

NUVÆRENDE STRATEGISK 
PRIORITEREDE INDSATSER 

FREMTIDIGE FOKUSOMRÅDER MULIGE UDVIKLINGSSPOR 

Skabe en byudvikling, hvor der er plads 
til bevægelse, samvær og udfoldelse, og 
hvor tilgængelighed vægtes højt. 

• Bydækkende helhedsplan
Igangsættelse af tværgående indsatser
ex. omkring beskæftigelse i perioden
2023-2026 (Ny formulering)

• OMFORMULERING: Renovering og
opkvalificering af idræts- haller,
legepladser og ny streetsport- facilitet 
ved Ungdommens Hus 
Ny streetsport- facilitet ved 
Ungdommens Hus (åbner i 2024) 

• NY: Opførsel/renovering af
tropisk badeland ved FIC

• Bydækkende helhedsplan
Fredericia Kommune har fået godkendt
prækvalifikationen til en Bydækkende
Helhedsplan for 2023-2026

• OMFORMULERING: Handicapområdet skal
fremadrettet integreres i enhver politik, så
tilgængelighed for personer med
forskellige handicap indtænkes som en del
af kommunes levede liv.



Fremme de blå og grønne områder i hele 
Fredericia Kommune i forhold til 
friluftsliv, leg, fællesskaber og 
fordybelse, og vi vil koble de grønne 
områder sammen med byens og 
lokalområdernes liv. 

• NY: Turismestrategi
Bl.a. fokus på øget synliggørelse af
mulighederne i de grønne og blå områder
i Fredericia Kommune

• OMFORMULERING: Outdoor strategi
Igangsættelse af politisk proces ligger
primært ved: Kultur- og Idrætsudvalget,
i samarbejde med Klima-, Energi og
Miljøudvalget samt Bosætnings- og
Turismeudvalget

• NY: Hannerupområdet
Mulighed for yderligere samarbejde
og aktivitet evt. et trailcenter
Igangsættelse af politisk proces ligger
primært ved: Kultur- og
Idrætsudvalget

Mindske de største sundheds- 
udfordringer, så fredericianerne kan 
opnå flere gode leveår. Derfor vil vi 
understøtte, at det sunde valg bliver til 
det lette valg. 

Det vil vi blandt andet gøre ved at skabe 
en tobaksfri fremtid, en sund 
alkoholkultur, god adgang til sund mad 
og drikke, samt god hygiejne. Det vil vi 
tænke ind i vores egen kommunale 
praksis, ligesom vi vil tilskynde lokale 
arbejdspladser og uddannelses- 
institutioner til det samme. 

• Fokus på højt hygiejneniveau
Midler afsat til ekstra rengøring særligt på 
skoler, daginstitutioner, plejehjem og hos 
dagplejere 
NOTE: Fjernes på baggrund af budgetforliget 
2023-2026 

• NY: Tobaksfri arbejdstid for ansatte
ved Fredericia Kommune
Byrådet skal primo 2023 tage stilling
til tobaksfrie arbejdspladser i
Fredericia Kommune og den evt.
implementeringsplan heraf

• Jobcenteret: Tilbud om
sundhedstjek for medarbejdere 

• Senior og Sundhed: Fokus på
sundhedsfremme for medarbejdere 

• OMFORMULERING: Flere tobaksfrie
miljøer. Eksempelvis røgfrie
udemiljøer, hvor børn og unge
færdes som bl.a. legepladser og
idrætsanlæg.
Igangsættelse af politisk proces ligger
primært ved: Beskæftigelses- og
Sundhedsudvalget og Kultur- og
Idrætsudvalget

• NY: Styrke mulighederne for
foreningsidrætten om en forebyggende
arena og/eller come-back arena
Igangsættelse af politisk proces ligger
primært ved: Kultur- og Idrætsudvalget

Sammentænke flere funktioner, ind- 
satser og løsninger når det kommer til 
klimatilpasning, natur, boligområder, 
rekreation og bevægelse, samt have en 
særlig opmærksomhed på klimaets og 
miljøets indvirkning på sundheden. 

• Støjhandleplan
Indeholder en prioriteret oversigt  
over de kommunale veje, hvor der evt. 
skal ses på støjdæmpende 
foranstaltninger (ny formulering) 

• Støjhandleplan
Regulering af forskellige typer støj 

• NY: Bosætningsstrategi 2023-2032
Klimavenlige boliger, grønne fællesarealer,
grønne korridorer, infrastruktur til
bevægelser (fx. cykelstier)

• NY: Cirkulær by
Nyt projekt med fokus på bl.a. brug af
teknisk vand på virksomheder i stedet for
rent drikkevand



SAMMEN OM SUNDHED 
– MED SAMARBEJDE NÅR VI LÆNGERE 
Det er kun i fællesskab, at vi kan skabe et sundere og gladere Fredericia. Derfor vil 
vi styrke sundheden gennem partnerskaber og samarbejde internationalt, 
nationalt, regionalt, og ikke mindst lokalt, for at være flere, der løfter sammen. 

 
 

 
Her spiller sundhedsvæsenet, foreninger, uddannelsesinstitutioner, 
organisationer, virksomheder, lokalsamfundet, de frivillige og fredericianerne 
selv en vigtig rolle. 

 
 

VISIONER FRA 
SUNDHEDSPOLITIKKEN 

NUVÆRENDE STRATEGISK 
PRIORITEREDE INDSATSER 

FREMTIDIGE FOKUSOMRÅDER MULIGE UDVIKLINGSSPOR 

Udvikle det nære sundhedsvæsen 
sammen med Region Syddanmark, 
sygehusene, de praktiserende læger og 
andre aktører, så vi får 
sammenhængende behandlingsforløb 
og stærke sundhedstilbud til gavn for 
alle fredericianere. 

• NY: Klyngesamarbejde 

• OMFORMULERING: Styrket 
videndeling og kommunikation 
mellem kommune og almen praksis: 
• Hjemmeside 
• Elektronisk kommunikation ml. almen 

praksis og børn,- unge- og 
familieområderne 

• NY: Udvikling af muligt nærhospital 
 

• OMFORMULERING: I forbindelse med 
udvikling af nærhospital: 

• Udeblivelser fra aftaler i 
sundhedsvæsenet 

• Fremtidig anvendelse af virtuelle 
løsninger i sundhedsvæsenet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Styrke samarbejdet i det nære 
samfundsvæsen 
- Udvikle vores lokale samarbejder, 

netværk og partnerskaber og være 
nysgerrig på nye muligheder. 

- Samarbejde med lokale aktører, 
enkeltpersoner og frivillige, der 
engagerer sig i at fremme sundhed 
og trivsel ud fra deres eget ståsted 
som eksempelvis Fredericia Sund 
By mikro-partnere. 

• NY: Samarbejde med lokale foreninger 
Fredericia Kommune har pt. 122 lokale 
foreninger indenfor kultur, spejder og idræt 

 

• Ny pårørendepolitik for Fredericia Kommune 
NOTE: Fjernes grundet tanker om en bredere 
politik 
 
 
 

 
• NY: Kultur- og Idrætsbasen 

Ønske om at gøre det lettere at være 
forening/frivillig i Fredericia Kommune. 
Indeholder fem spor eksempelvis et spor 
omkring netværk – både områdenetværk og 
faglige netværk 
 
 

• Videreudvikling og boost af Fredericia Sund 
By mikro-partnerskaber, så der er flere, der 
løfter den brede sundhedsdagsorden. Evt. 
med større fokus på erhvervslivet og FN’s 
17 Verdensmål. 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Beskæftigelses- og Sundheds- 
udvalget 
NOTE: Fjernes på baggrund af budgetforliget 
2023-2026 

Deltage aktivt i nationale og 
internationale partnerskaber, netværk 
og alliancer der bakker op om 
pejlemærkerne. 

 
• NY: Indgåelse af strategiske partnerskaber 

med nationale aktører indenfor 
foreningsidrætten og kulturområdet ex. 
DBU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BER 



LIVSGLÆDE OG FÆLLESSKABER 
– ALLE SKAL OPLEVE FØLELSEN AF HA’-DET-GODT-HED 
Sundhed handler ikke kun om fraværet af sygdom, men også om at trives i ens 
hverdag og have en følelse af at kunne håndtere hverdagens udfordringer. Det 
er derfor vigtigt, at vi skaber mulighederne for, at fredericianerne kan gøre noget 
aktivt, gøre noget der er meningsfuldt og gøre noget sammen med andre. 

Vi vil skabe forudsætningerne for, at alle børn, unge, voksne og ældre i Fredericia 
kan opleve følelsen af livsglæde og være en del af fællesskabets Fredericia. 

VISIONER FRA 
SUNDHEDSPOLITIKKEN 

NUVÆRENDE STRATEGISK 
PRIORITEREDE INDSATSER 

FREMTIDIGE FOKUSOMRÅDER MULIGE UDVIKLINGSSPOR 

Skabe gode rammer for aktiviteter og 
fællesskaber der giver mening, værdi og 
livsglæde for den enkelte. 

• NY: Udvidelse af tilbudsviften på 
Proaktiv Mulighed for aktivitets- og 
samværstilbud på botilbud 

 

 • NY: Landbypuljen som blev oprettet i 
2022 understøtter arbejdet med 
grønne fællesskaber og arbejdet med 
landbyforum er ved at komme i gang. 
Dette forum kan bl.a. bruges til at 
arbejde med grøn omstilling af 
lokalområderne. Landbypuljen og 
Landsbyforum hører under Teknisk 
Udvalg. 

    
Få fællesskaber til at blomstre uanset 
om de er store eller små, virtuelle eller 
fysiske, formelle eller uformelle, og der 
skal være gode muligheder for at mødes 
på tværs af køn, alder og baggrund. 

 
  

Understøtte fredericianernes 
selvbestemmelse og handlekraft, så der 
er mulighed for at gøre det, der giver 
mening for den enkelte. 

   

Arbejde for, at alle fredericianere har det 
godt i egen krop og tror på egne evner. • NY: ’Lær at tackle’-kurser 

  

Sætte fokus på at hjælpe hinanden med 
at nå vores mål og drømme. 

   



LIGHED I SUNDHED 
– ALLE SKAL HAVE LIGE MULIGHEDER FOR ET GODT LIV 
Det er ikke alle, der har de samme forudsætninger og muligheder for at leve det 
liv, som de ønsker. Social ulighed i sundhed handler ikke kun om en særlig udsat 
gruppes sundhedstilstand, men om at sundhed og sygdom generelt er skævt for- 

delt i samfundet - også i Fredericia. Derfor vil vi i Fredericia arbejde for, at alle skal 
have lige muligheder for et godt og sundt liv uanset alder, køn, sociale og 
økonomiske forskelle. 

 

VISIONER FRA 
SUNDHEDSPOLITIKKEN 

NUVÆRENDE STRATEGISK 
PRIORITEREDE INDSATSER 

FREMTIDIGE FOKUSOMRÅDER MULIGE UDVIKLINGSSPOR 

Sætte tidligt og målrettet ind i 
forhold til børns trivsel, udvikling og 
læring, og vi vil skabe gode sociale 
forhold, så alle børn i Fredericia får 
en god og tryg start på livet. 

• De første 1000 dage 
Et projekt, der har fokus på den gode 
opstart og overgange for de særligt sår- 
bare børn ift. trivsel og tryghed 
NOTE: Projektindsatser overgår til drift 
 

• Udvikling af nye tilbud i 2023 (mellemformer), 
der styrker læringsmiljøet for børn med 
særlige behov i folkeskolerne (ny formulering) 

 

• Kvalificering af eksisterende lokale og 
tværkommunale læringsmiljøer i folkeskolen, 
således at børnegruppers særlige behov kan 
imødekommes (ny formulering) 

• OMFORMULERING: Puljemidler til højere 
normering i de dagtilbud med en stor andel af 
sårbare børn (statslige puljemidler søges igen 
til at fortsætte en højere normering i nogle 
dagtilbud) 

• Indgang H 
Indsats for børn og unge med betydelig og 
varig nedsat kognitiv funktionsevne, som har 
behov for tværgående indsatser 
NOTE: Projektet udfases 

• Trille-dagpleje 
Dagplejeren henter børnene hjemme vha. 
ladcykel 
NOTE: Fjernes grundet besparelse i Budget 
2023 

 

• Udvikling af yderligere skoletilbud samt 
kvalificering af eksisterende lokale og 
tværkommunale læringsmiljøer i 
folkeskolen, således at børnegruppers 
særlige behov kan imødekommes (nye 
mellemformer) 

• Fokus på et styrket læringsmiljø for børn 
med særlige behov i folkeskolerne 

 



Arbejde for, at Fredericias unge 
gennemfører en ungdoms- 
uddannelse og at fredericianerne 
gennem hele livet har mulighed for 
at udvikle sig og lære nyt. 

• Ny ungeenhed under etablering i 2023 
Sammenhængende og tværgående 
ungeindsats, hvor den unge oplever at blive 
mødt af én indgang til kommunen (ny 
formulering) 

 
• Et styrket fokus på de ting, som kan 

understøtte overgange fra ung til voksen for de 
særligt sårbare unge (ny formulering) 

• Ny ungeenhed 
Skabelse af en sammenhængende og 
tværgående ungeindsats, hvor den unge 
oplever at blive mødt af én indgang til 
kommunen 

 
  

• Et styrket fokus på de ting, som kan under- 
støtte overgange fra ung til voksen for de 
særligt sårbare unge. 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Børne- og Skoleudvalget, 
samt Unge- og Uddannelsesudvalget 

Skabe mulighederne for, at så 
mange fredericianere som muligt får 
mulighed for at forsørge sig selv og 
være en del af et rummeligt 
arbejdsmarked. 

 • NY: Beskæftigelsesplan 2023 
Fokus på beskæftigelse og mestring (ny 
Hovedlov) 

 

Have særlige indsatser og sundheds- 
tilbud til fredericianere, der mærker 
den sociale ulighed i sundhed mest, da 
alle fredericianere skal have mulighed 
for at være længst muligt i deres eget 
liv uanset baggrund, køn og alder. 

• NY: Styrket fleksibel bostøtte indsats 
  

Møde fredericianerne der hvor de er og 
skabe gode rammer for hjælp til selv- 
hjælp, og vi vil styrke fredericianernes 
sundhedskompetencer. 
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