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Sundhed og Omsorgsforvaltningen 
Ældrestaben 
Att. Inge Kolind Q645@suf.kk.dk 

HØRINGSSVAR OM VIDEREUDVIKLING AF DAGTIL-
BUD 
 
Østerbro Lokaludvalg finder, at der er mange gode tiltag i kon-
cept for aktivitetstilbud til ældre borgere i København, ”Aktiv he-
le livet”. 
 
I følgebrevet af 26. Marts 2010, står, at Målet med det nye koncept 
”Aktiv hele livet” er at skabe et tilbud, der fremadrettet imødekommer 
både ønsker og behov hos den kommende ældrebefolkning – og har 
stort fokus på aktivitet og forebyggelse samt understøttelse af sociale 
relationer.  
Det fremgår ikke klart af konceptet hvorvidt det udelukkende er rettet 
mod en videreudvikling af dagtilbud til de svageste af de ældre, i så 
fald bør det fremgå tydeligere af konceptets overskrift. 
 
Lokaludvalget vil derfor gerne gøre opmærksom på, at der til de man-
ge selvhjulpne aktive ældre er brug for nogle utraditionelle løsninger, 
der i større omfang inddrager frivillige foreninger og grupper, hvilket 
ikke er tilstrækkeligt beskrevet i det nuværende grundlag. 
 

� Samarbejdet med de mange frivillige idrætsorganisationer er 
vigtigt.  Er der f. eks. brug for bedre lokaler eller bare lokaler 
til ældres idrætsudøvelse i dagtimerne, herunder i weekenden? 

� Har de mange idrætsforeninger brug for en håndsrækning for 
at kunne etablere tilbud, der fastholder og tiltrækker ældre 
medlemmer? 
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� Ønskeligt, at Københavns Kommune aktivt arbejder for, at de 
ældre sikres en repræsentation i Idrættens tænketank, der blev 
oprettet for et par år siden. 

� Københavns Kommune skal udvikle årlige stævner for ældre 
evt. i samarbejde med de frivillige idrætsorganisationer. 

� København skal arbejde for at udvikle disse stævner regionalt, 
national og internationalt (meget gerne med EU-støtte) 

� De ældre skal tilbydes økonomisk støtte i lighed med støtten til 
børn og unge. 

� Der bør fastsættes regler for hvorledes borgerne orienteres om de 
aktuelle tilbud, navnlig at der sikres kontakt til de borgere 
kommunen ikke i forvejen har kontakt med. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Torkil Groving    Jan Due 
ff. Østerbro Lokaludvalg   ff. Fagudvalget sundhed og omsorg 


