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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 ældrepolitik 2015-18 

"Lev stærkt hele livet" 

Valby Lokaludvalg har modtaget forslag til Københavns Kommunes 

ældrepolitik 2015-18 ”Lev stærkt hele livet”. Lokaludvalget har 

behandlet høringen i sit udvalg for ’Et helt liv’ samt på lokaludvalgets 

ordinære møde den 10. februar 2015.  

 

Lokaludvalget støtter op om politikkens indsatser og ser positivt på 

ønsket om løsninger, der tilpasses den enkelte borger. En god intern 

kommunikation i kommunen skal sikre, at kommunens tilbud 

supplerer hinanden og vil være forudsætningen for, at de 

skræddersyede løsninger implementeres succesfuldt.  

 

Udviklingen af kommunens indsats for ældre, så den i højere grad 

passer til det, den enkelte borger har behov for, er en 

ressourcekrævende omstilling. Lokaludvalget opfordrer til, at der 

afsættes de nødvendige ressourcer til at løfte opgaven.  

 

Lokaludvalget har følgende bemærkninger til de foreslåede 

reformspor: 

 

Reformspor 6 

Lokaludvalget støtter op om ønsket om at inddrage alle i ældreplejen, 

men finder det vigtigt, at den frivillige arbejdskraft betragtes som en 

ekstra ydelse og ikke skal stå i stedet for professionel pleje.  

 

For at kunne tiltrække og fastholde personale i ældreplejen, skal det 

sikres, at det faglige personale gives mulighed for positivt samvær 

med de ældre.    

 

Ved indgåelsen af partnerskaber med frivillige organisationer er det 

vigtigt at have for øje, at organiseringen af frivillige kræver en anden 

grad af koordinering end ved fastansatte. 

 

 

 

 



 Side 2 af 2 

Reformspor 8 

Lokaludvalget støtter op om varierede og integrerende boligtyper, som 

en løsningsmodel for ønsket om at blive boende i egen bolig så længe 

dette er muligt, samt efterkomme ønsket om at være en del af et 

fællesskab. For at imødekomme dette skal kommunen tilvejebringe 

muligheden for at ommærke boliger, så der kan etableres 

opgangsfællesskaber o. lign. 

 

Med venlig hilsen 

Anette Bonde  
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