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Vanløse 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.
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Forslag 1; Lokaludvalgets høringssvar vedr. ny 10
integrationspolitik.11

Vanløse Lokaludvalg har modtaget udkast til Københavns Kommunes12
Integrationspolitik 2015-18 ”Social mobilitet og sammenhængskraft” i13
høring. Nærværende høringssvar er udarbejdet i dialog med den lokale14
Integrationsforening Mødestedet Grøndal og godkendt på15
lokaludvalgets møde 11. december 2014.16

17
Overordnet set finder vi at rammerne i politikken er fornuftige og18
giver god mulighed for at arbejde konkret med de udfordringer, der er19
i København, og også i Vanløse. Lokaludvalgets overvejelser i det 20
følgende skal ikke ses som en kritik af den nuværende kommunale 21
indsat.22

23
Vanløse Lokaludvalg har i sit arbejde med sociale spørgsmål fokus på 24
ældre, udsatte og ensomme, og på den baggrund vil vi derfor gerne 25
særligt fremhæve følgende problemstillinger. 26

27
Ældre med ikke vestlig baggrund kan opleve isolation og eksklusion28
på grund af deres manglende danskkundskaber. Ensomhed er et af29
hovedbegreberne for ældre med ikke vestlig baggrund, af begge køn.30

31
Vejen frem er at øge arbejdet med kommunale tilbud på mange sprog, 32
blandt andet gennem fortsat og øget arbejde med konkrete indsatser, 33
som kunne være følgende: 34

35
 Ældre med ikke vestlig baggrund får tilbudt plejebolig og 36

hjemmehjælp på lige fod med andre borgere, men det er 37
særligt vigtigt med en forståelig information om disse tilbud. 38
Det kan være en helt særlig udfordring for kvinder med ikke 39
vestlig baggrund, at sige fra over for forventninger om 40
deltagelse i ”den daglige husholdning” fra familiens side.41

 Ældre med ikke vestlig baggrund får tilbud for hjemmepleje 42
og hjælp, på lige fod med andre ældre. Her kan der være en 43
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særlig udfordring for ældre, der bor hos familien, og har brug 44
for hjælp til bl.a. personlig pleje, en hjælp familien ikke kan 45
eller vil give.46

 Ældre med ikke-vestlig baggrund kan have udfordringer med47
at spise sundt, og vil derfor kunne drage stor nytte af kurser og48
kontakt til sundhedsformidlere/ Folkesundhed København.49

50
Lokaludvalget ser en fortsat kommunal opgave i særligt at prioritere 51
indsatser overfor denne gruppe m.h.p. information om mulighederne 52
for deltagelse i forskellige valghandlinger, på lige fod med de 53
indsatser man bl.a. har lavet overfor gruppen af unge 54
førstegangsvælgere. 55

56
57

Lokaludvalget takker for muligheden for at afgive høringssvar.58
59

Med venlig hilsen60
Bent Christensen61


