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Høringssvar vedr. vedtægtsændringer for Ældrerådet
Beslutningen om at nedlægge de lokale ældreråd blev truffet som en
del af budgetforliget for 2011 en beslutning som i øvrigt genererede en
besparelse på årligt 1,6 mio kr.
Forslaget til implementering af beslutningen blev sendt i høring og
AØLU afgav høringssvar d. 31. okt. 2011. hvor vi bl.a. udtrykte at:
Vi er først og fremmest enige i at der i den ny konstruktion skal være
plads til den lokale forankring. Dette synes dog ikke i tilstrækkeligt
omfang afspejler sig i forslaget, hvor kun 10 af pladserne p
25 pladser og 25 suppleanter.
, at vedtægternes § 5 s
,
der er delt op og har to lokaludvalg. De resterende 5 pladser fordeles
herefter til dem der efterføl
.
Desuden mener vi, at suppleanterne skal vælges efter nøjagtig samme
princip.
Vi kan derfor ikke støtte ændringsforslagt til §6 stk.3.
I henhold til vedtægter for ældreråd er formålet for ældreråd følgende:
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, der vedrører de
ældre.
mellem kommunens ældre borgere og Borgerrepræsentationen og skal
medvirke til at øge medindflydelse og medansvar for kommunens
ældre borgere.
Amager Øst 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.

der vedrører de ældre.
Det var for at sikre dette formål at vi foreslog at 20 af
repræsentanterne skal være lokalt valgte. Vi finder det fortsat vigtigt,
at hver enkelt bydel har mindst 1 repræsentant valt ind i ældrerådet,
for at sikre forbindelsen mellem bydelen ældre og ældrerådets arbejde.
Vi har svært ved at se hvordan ældrerådet kan fremme og udbygge
kontakten mellem kommunens ældre og BR og skabe medindflydelse
og medansvar for kommunens ældre borgere, hvis ikke indsatsen sker
med udgangspunkt i kendskabet til de forhold der gør sig gældende i
de enkelte bydele.
Til gengæld kunne vi tænke os at der sikres en bedre lokal dialog om
de væsentliges spørgsmål vedr. ældrepolitikken og implementeringen
af denne i bydelene, ved en øget kontakt mellem ældrerådet og
lokaludvalget. Lokaludvalget har gennem sit arbejde en bred kontakt
med de ældre i bydelen, og vil kunne blive en væsentlig aktør i
arbejdet for at fremme og udbygge kontakten mellem kommunens
borger og BR. Dette selvfølgelig i et samarbejde med ældrerådet.
Som et minimum for at opfylde denne målsætning ønsker vi følgende
tilføjelsen under samarbejde.
Ældrerådet mødes mindst to gange årligt med lokaludvalgene.
og lokaludvalgenes sekretariat.

Med venlig hilsen
Ole Pedersen
Formand for Amager Øst Lokaludvalg
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