Lyrskovgade 4, 2 sal
1758 København V

Høringssvar vedr. Lev stærkt hele livet
Vesterbro Lokaludvalg har med stor interesse læst udkastet til ny
ældrepolitik for Københavns kommune: Lev stærkt – hele livet.
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2612 1318
E-mail
ltb@okf.kk.dk
EAN nummer
5798009800176

Vi har lagt mærke til, at der lægges vægt på, at medarbejderne i
kommunen nu skal have nye muligheder – og spille en ny rolle. Vi
synes det er nogle flotte målsætninger at have, når det på side 16
skrives, at København skal
• Fortsætte med at vise tillid til medarbejdernes faglighed
gennem styringsmæssige og organisatoriske rammer, som
mindsker kontrol, bureaukrati og regler for vores
medarbejdere.
• Sikre, at vores medarbejdere har de rette kompetencer til at
møde borgeren i et tillidsfuldt samarbejde gennem dialog,
relationsarbejde og anerkendelse
• Sikre, at medarbejdere og borger får en fælles forståelse for,
hvordan borgerens behov bedst imødekommes – det betyder
også, vi giver medarbejderne mulighed for at tænke ud af
boksen for at finde den gode løsning, når det kræves
Men det er også en nødvendighed, hvis denne del af
velfærdssamfundet skal udvikles – til glæde for de borgere, der skal
betjenes.
På Vesterbro har vi i dag et Sundhedshus, som vi deler med Kgs
Enghave og Valby. Placeringen af dette kan diskuteres, idet der ikke
er en optimal afvikling af kollektiv trafik til og fra stedet.
Hvis der ikke ændres på placeringen af selve Sundhedshuset, er det
nødvendigt at der tages hensyn til brugerne af stedet i den fremtidige
(post-cityring) planlægning af den offentlige transport. Både til de
brugere, der kommer fra Vesterbro, og til dem, der kommer fra de 2
andre bydele.
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Med venlig hilsen
Thomas Warburg

Vesterbro 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.

