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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. 

Lyrskovgade 4, 2 sal 
1758 København V 

 
  

 

SUF Ledelsessekretatiatet 
   
      
 
Høringssvar vedr. vedtægtsændringer for Ældrerådet i 
Københavns Kommune 

Vesterbro Lokaludvalg har ingen kommentarer vedr. 
vedtægtsændringen omkring minimum et årligt møde med hhv. 
Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og 
Beskæftigelses- og integrationsudvalget og minimum to møder årligt 
med hhv. sundheds- og omsorgsudvalget og Socialudvalget.  
 
Ligeledes kan der være god ræson i at ændre vedtægtsændringerne, så 
kandidater til Ældrerådet fremover opstiller for hele København, og at 
de 25 pladser i Ældrerådet tildeles de 25 kandidater, der har opnået 
flest stemmer ved valget – på byniveau, frem for at de første 12 
pladser er reserveret til den kandidat, der er bosiddende i hvert af de 
12 lokaludvalgsområder, der har fået flest stemmer, og de resterende 
efter antal stemmer uanset bydel.   
Ældrerådet ser ændringerne omkring fordeling af pladser i rådet som 
en logisk konsekvens af, at rådet siden 2013 har været bydækkende, 
og arbejder med ældrepolitiske tiltag på byniveau og med 
problemstillinger af generel eller principiel interesse for ældre borgere 
i hele byen.  
 
Vesterbro Lokaludvalg vil gerne bemærke, at den logiske konsekvens: 
At det er problematisk at tildele de første 12 pladser i relation til de 12 
lokaludvalgsområder fordi Ældrerådet siden 2013 er bydækkende, 
måske kunne handle om, at beslutningen om at samle de 12 lokale 
Ældreråd i København til ét i 2013, har fået de konsekvenser, at der er 
nogle ældre borgere, der ikke længere stiller op, efter at rådet er blevet 
slået sammen til ét, hvorfor det nu er svært at finde kandidater i alle 
bydele, modsat før 2013. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Warburg 
Formand for Vesterbro Lokaludvalg 
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