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Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. Ældreråd
Ældrerådene udfører et meget vigtigt arbejde, og man bør derfor
benytte denne gennemgribende bearbejdning af vedtægterne til at gøre
rådet til et ægte demokratisk organ.
Det første man kan gøre er, at opprioritere arbejde og gøre det til
borgerligt ombud, således at de ældre der stadig er erhvervsaktive kan
få den fornødne frihed fra deres arbejde til at passe det politiske
arbejde.
Endvidere bør man – i hvert fald i en overgangsperiode – beholde
bydels-islættet i Ældrerådet. Dette gøres ved at man udpeger de 2
medlemmer fra hver bydel, som får flest stemmer – og ikke kun 1.
Endvidere bør man lave samme øvelse med suppleanterne. Derefter
kan man udpege de fem højeste stemmeslugere for de samlede
København.
Ældreråd kan sammenlignes med Lokaludvalg og bør ligesom dem
ligge under Økonomiudvalget, da dette er mest logisk nå man ser på
opgaverne under ét.
Ligesom Lokaludvalgene bør Ældrerådet have mulighed for selv at
ansætte de folk til sekretariatsbetjening, som de anser for at være
nødvendige inden for de økonomiske rammer, der er udstukket. Og
hermed også at Ældrerådet selv inden for rammerne kan prioritere og
styre deres midler
Ved samme lejlighed bør man overveje hvor meget man kræver af
rådet med hensyn til borgerinddragelse, sociale aktiviteter, høringer
mv. og sikre sig, at de har de nødvendige økonomiske rammer. Hvis
der ikke er penge nok, kvæler det mulighederne for at lave
borgerdialog og -møder.
Møderne i Ældrerådet bør som udgangspunkt være åbne møder. Det
burde endvidere være muligt at borgere kunne henvende sig direkte til
Ældrerådet enten skriftlig eller i en spørgetid før selve mødet –
ligesom fx i Regionsrådet og Lokaludvalg. Disse to ting bør tilføjes
vedtægterne.
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Nørrebro 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.

For at sikre et kontinuerligt og smidigt arbejde i Ældrerådet bør man
kunne indkalde en suppleant fra møde til møde såfremt et ordinært
medlem har meddelt forfald. På den måde sikrer man fortsat at hver
bydel er repræsenteret i rådet.
Referat bør derfor også sendes til suppleanterne så disse kan følge
med.
Høringsfristerne bør som udgangspunkt være mindst 6 uger.
Endvidere skal man være opmærksomme på placering af høringer
omkring ferieperioder fx sommerferie. Hastesager skal så vidt muligt
undgås.

Med venlig hilsen

Kim Christensen
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