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Høringssvar vedr. Ændringer af dagtilbud i lokalområde Amager 

 
 
Amager Vest Lokaludvalg takker for de tilsendte materialer, herunder 
det reviderede koncept for aktivitetstilbud til ældre borgere i 
København - "Aktiv - Hele Livet" (11. maj 2010). 
 
Det glæder os, at flere af vores bemærkninger er blevet afklaret i 
ovennævnte dokument, bl.a. adgangen til aktiviteter, bibeholdelse af 
tilbud i eget hjem, §79 tilbud, m.m. 
 
Vi noterer os, at disse afklaringer og præciseringer er med til at gøre 
implementeringen af de nye tiltag lettere for alle parter. Dog har vi 
nogle bekymringer i forbindelse med forløbet og implementeringen 
af strategien i forbindelse med de tiltag, der drejer sig specifikt om 
lokalområdet Amager. Flytningen af Bomiparken til Gyldenrisparken.  
Da Gyldenrisparkens aktivitetscenter er mindre end Bomiparken, vil 
nogle brugere blive flyttet til hhv. Hørgården og Peder Lykke Centret. 
Vi ser ingen problemer i selve flytningen af brugerne og den 
overskydende del af personale til de nævnte institutioner, tværtimod.  
Men vi finder det problematisk, at de modtagende institutioner - både 
Hørgården og Peder Lykke Centret – ikke er inddraget i processen på 
lige fod med Bomiparken. Ledelse, personale og brugere på de 
modtagende institutioner bør have samme mulighed for at forholde sig 
til processen. Alle involverede parter er orienterede om planen, men 
ingen af institutionerne - udover Bomiparken - er klar over hvor 
mange klienter/personale, de skal integrere i de nuværende rammer.  
 
I forlængelse heraf rejses spørgsmålet også om, hvilken betydning 
disse overflytninger får for institutionernes fremtid. Bliver der tale om 
opnormeringer og i så fald hvor store, og hvad kommer den nye 
situation til at betyde for ressourcerne på institutionerne? De to 
institutioner - Hørgården og Peder Lykke Centret - vil meget gerne 
modtage de nye klienter og personaler, men mangler information om, 
hvad disse ændringer indebærer for institutionernes fremtid. Når 
udvalget har vedtaget overflytning af Bomiparken til Gyldenrisparken, 
har det også gjort sig nogle tanker om hele proceduren. Derfor undrer 
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der os, at disse tanker ikke er blevet formidlet videre til Hørgården og 
Peder Lykke Centret. 
 
Endnu en gang vil vi understrege, at vi hilser planen velkommen og 
regner med at informationen til de respektive institutioner vil blive 
sikret snarest muligt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Formand Lars Rimfalk Jensen 
på vegne af Amager Vest Lokaludvalg 
 
 
 


