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Kommissorium 

Ad hoc udvalg 2019 

Koordinationsudvalg 

 

Indledning 

I kommuner, hvor Ældre Sagen har mere end en lokalbestyrelse, er der et koordinationsudvalg.  
Det skal sikre, at vi taler med én stemme over for kommunen.  

Koordinationsudvalget varetager lokalbestyrelsernes interesser og opgaver over for pressen og de 
offentlige myndigheder. Det er blandt andet i forhold til lokalpolitik, som er af særlig interesse for 
ældre borgere. Ældre Sagen har koordinationsudvalg i 57 af landets 98 kommuner. 

Det er vigtigt, at den lokale Ældre Sag i kommunen ”taler med en stemme” ved møder/drøftelser 
med kommunen, og i den lokale presse. Derfor er et velfungerende koordinationsudvalg, hvor alle 
lokalafdelinger deltager aktivt i samarbejdet et godt grundlag for en slagkraftig indflydelsesindsats 
i kommunen.   

Koordinationsudvalget vælger og prioriterer selv sine indsatsområder.  

Det kan eks. være: 

Ældrepolitik, Sundhedspolitik, Frivilligpolitik (f.eks. rammerne for frivillige aktiviteter og 
ansøgninger om tilskud fra § 18 og § 79), ældres kulturelle muligheder, boliger til ældre, PR-
aktiviteter, samarbejde med ældreråd/seniorråd og handicapråd. 

 

Udvalgets opgave 

Ad-hoc udvalgets opgave vil være at samle op på de erfaringer man har gjort lokalt i Ældre Sagen, i 
forhold til rekruttering og organisering af koordinationsudvalg, og komme med anbefalinger til 
hvordan man bedst samarbejder i et koordinationsudvalg, så det får stor lokal indflydelse og har 
opbakning fra alle lokalafdelingerne i kommunen.  

Både hvordan man rekrutterer, hvordan man arbejder med ældre- og sundhedspolitiske emner, og 
hvordan man samarbejder med både lokalafdelinger og distrikter. 
 
Spørgsmål som ad-hoc udvalget bedes drøfte er:  
 

• Hvordan er udvalgsmedlemmernes oplevelse af planlægning og indsatser i eget 
koordinationsudvalg – hvad fungerer godt og hvad fungerer mindre godt? 

• Hvordan får man det bedste samarbejde om lokal indflydelse imellem de tilhørende 
lokalafdelinger? 

• Hvordan får man engageret alle tilhørende lokalafdelinger i ældrepolitiske spørgsmål? 
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• Hvordan kan KOU være med til at sikre den lokale erfaringsopsamling fra kommunens 
ældre og pårørende, som er et vigtigt bidrag til lokal indflydelse i kommunen og 
sygehusudvalgenes indsats for ældre patienter?  

• Hvordan sikrer man fokus på ældrepolitik i alle koordinationsudvalgets tilhørende 
lokalafdelinger 

• Hvordan ”driver” man et velfungerende koordinationsudvalg? 

• Hvordan ser udvalget samarbejdet med distrikter, sygehusudvalg og sekretariatet og 
hvilken støtte de mener, der er behov for. 

Udvalget skal komme med anbefalinger til landsbestyrelsen om, hvordan der skabes velfungerende 
koordinationsudvalg og hvordan disse formidles bedst.    

Møder 

Udvalget holder to møder i 2019. første møde i slutningen af februar, andet møde ved udgangen af 
maj. Notat til landsbestyrelsen skal foreligge senest med udgangen af august 2019.  

Sammensætning  

• 2 landsbestyrelsesmedlemmer (hvoraf en er formand)  
• 7 KOU-repræsentanter, heraf 4 formænd og en er KOU formand men ikke formand i sin 

lokalbestyrelse.  
• 2 fra sekretariatet: Afdelingschef Lars Linderholm og Rikke Sølvsten Sørensen, Ældrepolitisk 

konsulent 
 

Funktionsperiode  

2019 (februar – september) 

Placering  

Møderne holdes i Sekretariatet i Snorresgade. Frivilligafdelingen, sørger for indkaldelser, 
dagsorden og referat, mødeledelse og udarbejdelse af notat til landsbestyrelsen. 

 


