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Møde den 22. oktober 2018: 

”Hørsholm hele livet - Ældrepolitik i Hørsholm Kommune”
oplæg af Peter Orebo Hansen, direktør i Hørsholm Kommune 

Mødet indledes af Thorkild Gruelund, formand for 
kommunens social- og seniorudvalget, som vil sige lidt 
om Ældreudvalget og arbejdet med ældrepolitikken. 

Derefter vil Peter Orebo Hansen, der er direktør for 
Social, Sundhed og Arbejdsmarked i kommunen, 
fortælle om, hvordan arbejdet med en ny ældrepolitik  
gribes an. 

Der lægges op til debat undervejs.

Hørsholm - Rungsted Vejen til det gode liv – for voksne mænd 

Peter Orebo Hansen siger om 
sit foredrag:

”Ældrepolitik” er mere end 
kommunens ældrepleje. 
Ældrepolitikken skal inddrage, 
hvordan borgerne gerne vil 
leve livet i Hørsholm. Vi 
inddrager derfor også 
kulturpolitikken, idræts-
politikken, trafikpolitikken, 
detailhandlen osv. Vi kalder 
den nye ældrepolitik for 
Hørsholm hele livet.

Kommunen går nye veje og 
inviterer alle borgere og 
interesseorganisationer til 
aktivt at medvirke til at 
formulere den nye ældre-
politik. Der lægges op til en 
aktiv og inddragende proces, 
og der er planlagt en masse

Peter Orebo Hansen blev 
direktør i Hørsholm Kommune i 
2017. Han er cand.polit. og har 
bl.a. været direktør i de 
Praktiserende Lægers 
Organisation og 
amtssundhedsdirektør i 
Københavns Amt.

aktiviteter, som skal summe op 
til en ny ældrepolitik.

Som kick-off til processen 
afholder Ældreudvalget et stort 
borgermøde i Trommen den 19. 
november kl 18, hvor borgerne 
opfordres til at deltage og aktivt 
give deres mening til kende.

Peter Orebo Hansen tager på 
mødet i Hemingway Club  
udgangspunkt i, hvordan 
kommunens ældrepleje opleves 
i dag og fortæller dernæst om, 
hvordan borgerne - helt konkret 
- vil blive involveret i udform-
ningen af ældrepolitikken.

Oplægget lægger op til debat 
med tilhørerne, og vi håber, der 
er masser af spørgsmål til 
kommunens øverste ansvarlige 
på ældreområdet.

Vi ses 
den 22. oktober kl 9:30
Programudvalget

På dette link kan man læse 
mere om den nye 
ældrepolitik:
https://www.horsholm.dk/
politik/aeldreudvalg

https://www.horsholm.dk/politik/aeldreudvalg

