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Det gode liv i nye rammer: Høring af det værdibaserede program

Kommunalbestyrelsen vedtog høringsudkastet til det værdibaserede program mandag den 26. maj 2014. Så
hermed sender vi programmet i høring på de sociale institutioner, bo- og dagtilbud i Social & Handicap Drift
(SHD), SHD-MED og Dialogudvalget for sociale institutioner, i projektets referencegruppe samt i LEVGentofte og i Handicaprådet. Høringen løber frem til den 20. juni.
Det værdibasede program handler om en præcisering af ønskerne, der er til området omkring BankMikkelsens Vej i fremtiden; det liv, der skal leves og de krav, der er til fleksible og gode fysiske rammer om
hverdagen. Det værdibaserede program skal være grundlaget for afholdelse af en arkitektkonkurrence.
Programmet er blevet til gennem en længere dialogproces, hvor mange pårørende og personaler,
medlemmer af projektets referencegruppe og andre fra interesseorganisationer har deltaget. Vi takker for
de mange gode input vi har fået undervejs!
Høringen skal give projektets interessenter mulighed for at respondere på bearbejdningen af de mange
input, som vi har modtaget i den forløbne proces og indarbejdet i det værdibaserede program. Som
introduktion til høringen holdes der informationsmøde den 27. maj.
Lidt vejledning til høringen
Alle fra tilbuddene og institutionerne er velkomne til at indgive høringssvar; som enkeltpersoner eller som
grupper. Det er vigtigt for den videre proces, at alle kommunens tilbud og institutioner på BankMikkelsens Vej og Kellersvej indsender høringssvar – også selvom der alene er positive tilkendegivelser
om programmet
Programmet er rimelig omfattende på sine 75 sider. Det er opdelt i tre dele:
• Del 1 rummer introduktion til projektet, projektets forudsætninger og Bank-Mikkelsens Vej
• I Del 2 indgår de fremadrettede visioner, områdets funktionsbehov i fremtiden samt disponering.
• Del 3 indgår ikke i høringsudkastet. Den rummer en særskilt beskrivelse af konkurrenceopgaven til
arkitekterne.
Vi opfodrer til, at I i jeres læsning, drøftelser og høringssvar af det værdibaserede program især vægter Del
2, der har det fremadrettede sigte.
De forskellige høringsparter vil modtage en trykt version af programmet i det ønskede antal.
Høringsudkastet kan også hentes på projektets hjemmeside via følgende link:
http://detgodeliv.gentofte.dk/da/Proces-og-inddragelse/H%c3%b8ring
Vi vil rigtig gerne – så vidt muligt - have en samlet tilbagemelding fra hvert tilbud/institution.
Høringssvar sendes til detgodeliv@gentofte.dk senest den 20. juni. SHD-MED har frist til efter udvalgets
møde den 24. juni.
Med venlig hilsen
Søren Kjellerup
Leder af Sociale Institutioner og Familiepleje
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