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Høringssvar om Aktiv og tryg hele livet 

Vedrørende ”Dialog om grundlaget for reformprogrammet Aktiv og tryg hele 

livet. 

 

Østerbro Lokaludvalg ser positivt på reformprogrammet Aktiv og tryg hele 

livet, som vi mener indeholder visionære og nytænkende tiltag, og som med 

fokus på målrettede indsatser mod blandt andet ensomhed, mest hjælp til de 

mest trængende, hjælp til selvhjælp med mere, vil være med til at højne 

livskvaliteten og glæden hos de ældre og syge borgere.  

 

Stærkere Fællesskab 

Østerbro Lokaludvalg mener, at ved at inddrage frivillige i processen, og i 

arbejdet for at sikre flere et socialt netværk, vil det generelle sociale 

miljø, fællesskab og samvær på tværs af sociale, aldersmæssige og 

kulturelle forskelle højnes til gavn for alle involverede parter.  

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at arbejdet med de frivillige 

i høj grad skal foregå på de frivilliges præmisser, og det er vigtigt at 

kommunen arbejder tæt sammen med foreninger som for eksempel 

”Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns 

Kommune”, der i samarbejde med kommunen allerede har høstet store 

erfaringer med frivilliges ønsker, evner, rammer, forventninger, anerkendelse 

med videre.  
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Derudover mener Lokaludvalget at der er brug for at tale om ensomhed. Det er 

skræmmende, når undersøgelser kan påvise mange ensomme borgere, oven i 

købet også blandt mennesker der bor i plejeboliger. Det skal der naturligvis 

gøres noget ved. Vi vil dog meget stilfærdigt gøre opmærksom på, at ensomhed 

kan være valgt/villet. Derfor skal problemet behandles med absolut finfølelse. 

 

Mere Frihed 

Østerbro Lokaludvalg mener, at målrettede indsatser kan forbedre ældres 

livskvalitet, helbred og sociale miljø. I den forbindelse er det meget vigtigt, at 

de ældre hjælpes til at benytte de mange nye teknologiske tilbud og 

hjælpemidler, og det er herunder også vigtigt, at der målrettes med tilbud, som 

for eksempel hjælp til brug af Internettet.  

Da kommunen ønsker at mere og mere kontakt til borgerne sker gennem 

telefon og Internet, og da kommunen nedlægger bemandede servicecentre i 

byen, er det særdeles vigtigt at være opmærksom på, at der skal kompenseres 

for den øgede manglende kontakt og følgende risiko for ensomhed hos 

udvalgte grupper i samfundet. 

 

 

Større Tryghed 

Østerbro Lokaludvalg kan støtte den politiske vision om, at hjælpen til 

borgerne prioriteres efter hvem og hvor der er størst behov for den. For at opnå 

en større lighed mellem borgere og bydele, er det nødvendigt med målrettede 

tiltag. Det er dog vigtigt, at indsatsen og niveauet for tilbud til byens øvrige 

borgere ikke forringes.  

 

 

Højere Faglighed 

Det er en stor glæde at konstatere, at medarbejderne i processen mod højere 

faglighed placeres centralt, og at medarbejderne inddrages i arbejdet for at 

sikre en god og attraktiv arbejdsplads.  
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Ved at højne niveauet og arbejdsglæden blandt medarbejderne, så sikres det 

også, at fagligheden og meningsfuldheden i det sociale arbejde sættes højt på 

dagsordenen, og det vil med stor sandsynlighed også føre til en større interesse 

for aktivt medborgerskab.  

 

 

Med venlig hilsen 
 
Torkil Groving  Allan Marouf 
ff. Østerbro Lokaludvalg  ff. Fagudvalget for Social og Sundhed 
 


