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REFERAT 
 
Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Dato: Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 10-12 
Sted: Snapstinget, Københavns Rådhus 
 
Medlemmer: 
Anne Worning (formand), Michael Neumann (næstformand), Annette Thernøe, Dorthe Pedersen, 
Henrik Høgh, Pia Weise Pedersen. 
 
Eksterne deltagere: 
Områdechef Merete Jørgensen, specialkonsulent Lise Gert Kristensen, kontorchef Lisbet Stihøj 
Kristensen og specialkonsulent Kathrine Dons Christensen fra Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningens Kontor for Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Valg af dirigent 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Der blev ikke valgt en dirigent. 
 

3. Godkendelse af referat 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Referatet blev godkendt. 
 

4. Orientering fra det politiske Beskæftigelses- og Integrationsudvalg 
v/formanden (orienteringspunkt) 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsorden. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent. 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender referat af sidste udvalgsmøde. 
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BAGGRUND 
Udvalget drøfter eventuelle relevante sager fra de seneste møder i de politiske udvalg. 
 
Mødemateriale fra det politiske Beskæftigelses- og Integrationsudvalg: 
www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Besk%C3%A6ftigelses-%20og%20Integrationsudvalget 
 
Mødemateriale fra det politiske Socialudvalg: 
www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Socialudvalget 
 
BESLUTNING 
Punktet blev ikke behandlet. 
 

5. Drøftelse af fleksjobområdet med Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen (besøg kl. 10.15-11.00) 

v/formanden (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har bedt om at drøfte fleksjobområdet med 
udvalget. Indledningsvist vil kontorchef Lisbet Stihøj Kristensen og specialkonsulent Kathrine 
Dons Christensen kort introducere fleksjobområdet. 
 
Forvaltningen har oplyst, at fokus er på både ledige, som gerne vil afklares til et fleksjob, på 
borgere afklaret til et fleksjob, som endnu ikke ansat i et fleksjob (dvs. 
ledighedsydelsesmodtagere), og på borgere ansat i et fleksjob, og forvaltningen vil bl.a. meget 
gerne høre udvalgets input til nedenstående spørgsmål. 

• Hvad fungerer godt på området? 

• Hvilke udfordringer kender I til? 

• Hvilke muligheder for forbedringer ser I? 

• Er der noget særligt, vi bør fokusere på fremadrettet? 
 
BILAG 
Oplæg v. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning, og afgav derudover følgende bemærkninger: 
 
Udvalget tilkendegav, at det er rigtig godt, at der generelt er flere borgere, som i dag bliver 
visiteret til fleksjob og førtidspension, og at det er vigtigt at få folk igennem så hurtigt som muligt, 
og at der er en plan, som borgeren kender til, og løbende er orienteret om. Derudover er det 
vigtigt, at man får indhentet de rette lægejournaler fra start. 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter punktet med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. 

http://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Besk%C3%A6ftigelses-%20og%20Integrationsudvalget
http://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Socialudvalget
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Udvalget foreslog, at man kiggede på, om der var brug for fleksjobansættelser på kommunens 
plejehjem, og om man kunne lave en ordning til gavn for både plejehjemmene og plejehjemmets 
beboere og borgere, som er visiteret til fleksjob.  
 
Michael Neumann nævnte, at der er et problem i, at der er en del af dem, der bliver visiteret til 
fleksjob, som ikke er egnede til det. Derudover spurgte han forvaltningen, om man er opmærksom 
på at trække fleksjobbevillingen tilbage og fx visitere til førtidspension, hvis borgeren ikke opnår 
succes med et fleksjob. Hertil svarede forvaltningen, at det er lovpligtig at revurdere borgerne en 
gang årligt.  
 
Udvalget nævnte, at det er vigtigt, at man orienterer og hjælper virksomheder/arbejdsgivere med 
at navigere i retningslinjer for fleksjobordningen med henblik på at fremme muligheden for flere 
fleksjobansættelser i virksomheder.  
 
Derudover oplyste udvalget, at det er vigtigt, at borgere i beskæftigelsessystemet og herunder 
borgere, som er visiteret til fleksjob, kan få IT-kurser, sådan at de er bedre rustet til at finde et 
passende job.  
 
Henrik Høgh oplyste, at det er vigtigt, at der i indstillingen til Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget står lidt om det lægefaglige grundlag for visitation til fleksjob.  
Udvalget foreslog, at man udvikler flere samarbejder med organisationer som fx GLAD-Fonden.  
Derudover nævnte udvalget, at det er vigtigt, at arbejdsgivere er opmærksomme på, at der kan 
være brug for en ekstra indsats i forhold til at støtte en borger, som er blevet ansat i et fleksjob, hvis 
man vil sikre, at det bliver en succes for begge parter.  
 
Annette Thernøe foreslog, at man gjorde brug af erhvervspsykologer i forhold til at hjælpe borgere 
i fleksjob.  
 
Udvalget nævnte, at det er deres indtryk, at der ikke er mange ældre ansat i Københavns 
Kommune, og at man eventuelt kan se på, hvilke muligheder der er for flere fleksjobansættelser, 
og at man eventuelt kan ansætte borgere i fleksjob i en piccolo lignende ansættelse. Derudover 
kan eventuelt ansætte borgere i fleksjob i Teknik- og Miljøforvaltningen i forhold til at vedligeholde 
byens rum.  
 
Michael Neumann foreslog, at man kunne arbejde med en job-garanti-ordning, hvor kommunen 
hjælper borgere med at finde et fleksjob, hvis de har været på ledighedsydelse i over et år. 
 

6. Høring vedr. orientering om handleplan om jobafklaringsforløb (besøg kl. 
11.00-11.15) 

v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har den 20. maj 2021 sendt en høring til Ældrerådet 
forud for orientering om handleplan for jobafklaringsforløb til Beskæftigelses- og 
integrationsudvalget i juni 2021. Ældrerådets høringssvar vil blive vedlagt som bilag til 
indstillingen. 
 
Til baggrund vedtog Beskæftigelses- og integrationsudvalget den 19. juni 2018 en handleplan for 
udsatte med følgende vision ”Borgerne skal hurtigst muligt have den rette hjælp og støtte til at få 

INDSTILLING 

1. at udvalget udarbejder udkast til høringssvar. 
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afklaret deres situation, herunder en afklaring til en førtidspension eller et fleksjob. På vejen dertil 
oplever borgerne mening og sammenhæng i den indsats, de modtager.” Handleplanen for 
udsatte har været i gang i lidt over 2,5 år, og er ved flere lejligheder drøftet på Ældrerådets møder i 
2019 og i 2020.  
 
Arbejdet med at sikre kvaliteten i jobafklaringsforløb er en del af handleplanen for udsatte borgere. 
Borgere i jobafklaringsforløb er sygemeldt fra et arbejde eller fra ledighed, og sagsbehandlingen 
varetages i Center for Arbejdsfastholdelse.  
 
På mødet deltager områdechef Merete Jørgensen og specialkonsulent Lise Gert Kristensen kl. 
11.00-11.15 med henblik på at orientere om høringen samt svare på eventuelle spørgsmål.  
 
Høringsfristen er den 23. juni 2021. 
 
BILAG 

• Høringsbrev til Ældrerådet om handleplan for jobafklaringsforløb  

• Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indstilling om handleplan for jobafklaring til 
høring i Ældrerådet 

• Handleplan for jobafklaringsforløb til høring i Ældrerådet 

• Udkast til høringssvar vedr. handleplan for jobafklaringsforløb 
 
BESLUTNING 
Udkast til høringssvar vedr. handleplan for jobafklaringsforløb 
 

7. Nedsættelse af en ad hoc arbejdsgruppe vedr. principper for fremtidens 
plejehjem 

v/formanden (orienterings- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På møde i Forretningsudvalget den 12. maj 2021 blev det besluttet, at Ældrerådets Sundheds- og 
Omsorgsudvalg fremsætter et forslag om nedsættelse af en ad hoc arbejdsgruppe på mødet i 
Ældrerådet den 23. juni 2021, idet fagudvalgene forinden orienteres herom med henblik på at 
komme med ideer til vinklinger og perspektiver sådan, at disse kan komme med i indstillingen til 
Ældrerådet. Der var enighed i Forretningsudvalget om, at ad hoc arbejdsgruppen mest 
hensigtsmæssigt består af max 6-7 deltagere i alt. 
 
I den forbindelse bør udvalget drøfte om de har input til arbejdsgruppen, eller om der er 
medlemmer af udvalget, som ønsker at sidde i arbejdsgruppen. 
 
Til udvalgets baggrund vedtog det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2013 10 principper 
for fremtidens plejeboliger", og udvalget har for nyligt indledt en række temadrøftelser om 
fremtidens plejehjemsbyggeri, som udvalget med fordel kan følge.  
 
Her er link til Sundheds- og Omsorgsudvalgets temadrøftelse den 11. februar 2021  
www.kk.dk/node/14110/11022021/edoc-agenda/40669c59-bbb0-412e-9894-
71d1ac8af257/3e7d5637-c001-4855-9f77-5a5074a2f40a 
 
 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter punktet.  

http://www.kk.dk/node/14110/11022021/edoc-agenda/40669c59-bbb0-412e-9894-71d1ac8af257/3e7d5637-c001-4855-9f77-5a5074a2f40a
http://www.kk.dk/node/14110/11022021/edoc-agenda/40669c59-bbb0-412e-9894-71d1ac8af257/3e7d5637-c001-4855-9f77-5a5074a2f40a
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Her er link til Sundheds- og Omsorgsudvalgets temadrøftelse den 22. april 2021 
www.kk.dk/node/14110/22042021/edoc-agenda/109a4f17-991a-4713-a788-
5f9518a43e02/0c1d3811-8125-45b1-aa61-1fa99e4f18a2 
 
De 10 principper har primært fokus på borgerne og favner relativt bredt, og principper indeholder 
følgende elementer:  

• Beboernes privatliv og behov for hjemlighed værnes,  
• Beboernes forskellighed afspejles, og der skal gives plads til udfoldelse af individualitet,  
• Den enkelte støttes i at holde sig fysisk, mentalt og socialt aktiv,  
• Sanseoplevelser og nydelse integreres i hverdagslivet,  
• Fællesskab og sociale relationer understøttes,  
• Livet leves i integration med naboer og lokalsamfund,  
• Almene ældrehensyn holdes for øje i forbindelse med indretningen,  
• Boligens indretning tilpasses ændringer i behovet hos den enkelte beboer  
• Særlige målgruppers behov indtænkes  
• Medarbejdernes arbejdsvilkår prioriteres højt  

 
Derudover har sundheds- og omsorgsforvaltningen ifm. temadrøftelserne oplistet yderligere tre 
mulige principper:  

• Forskellighed mellem plejehjem  
• Den gode arbejdsplads / det fysiske arbejdsmiljø  
• Hygiejne og pandemisikring  

 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen nævner derudover, at principperne har været 
retningsgivende for den fysiske disponering og indretning af forvaltningens plejehjemsbyggerier. 
Byggeri af plejehjem er et meget lovreguleret område, hvor statslig lovgivning med hensyn til fx 
økonomi, almenboliglov, bygningsreglement, tilgængelighed, brandsikring, boligsikringsregler 
mv. sætter relativt snævre rammer for nytænkning af disponering af nye plejehjem. 
 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning, og Pia Weise Pedersen pegede på, at der i forbindelse 
med bebyggelse af nye plejehjem bør etableres varmtvandsbassiner, sådan at beboerne kan få 
træning der, og lokale foreninger og aktivitetscentre kan benytte faciliteterne. 
 

8. Orientering om antallet af borgere +65 år, som er tilknyttet Københavns 
Kommunes Socialforvaltning 

v/formanden (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget efterspurgte på sidste udvalgsmøde nærmere information om gruppen af borgere + 65 
år, som modtager hjælp via Københavns Kommunes Socialforvaltning. 
I den forbindelse er her vedlagt til udvalgets orientering et notat, som blev sendt til det tidligere 
Ældreråd i august 2020, som belyser antallet af borgere +65 år i botilbud og dagtilbud pr. august 
2020 i Socialforvaltningen. 
 
Notatet belyser, at antallet af borgere fyldt 65 år eller over pr. august 2020 er der: 

• 289 borgere med handicap, som bor på botilbud (enten på forvaltningens egne eller købte 
pladser) 

• 40 borgere med handicap, som modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

http://www.kk.dk/node/14110/22042021/edoc-agenda/109a4f17-991a-4713-a788-5f9518a43e02/0c1d3811-8125-45b1-aa61-1fa99e4f18a2
http://www.kk.dk/node/14110/22042021/edoc-agenda/109a4f17-991a-4713-a788-5f9518a43e02/0c1d3811-8125-45b1-aa61-1fa99e4f18a2
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• 237 borgere med handicap, som kommer i et dagtilbud (enten forvaltningens egne eller 
købte pladser) 

• 215 borgere med sindslidelse, som bor på botilbud (enten på forvaltningens egne eller 
købte pladser) 

• 22 borgere med sindslidelse, modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem 
• 30 borgere (i kategorien udsatte voksne) bor i botilbud (enten på forvaltningens egne eller 

købte pladser) 
 
Notatet belyser også andelen af borgere fyldt over 65 år og over i procent. I notatet oplyses det 
ligeledes, at der ikke er registrering eller visitation til væresteder, hvorfor der ikke er opgørelse over 
antallet af borgere på 65 år eller over med sindslidelse og udsatte voksne. Derudover er en 
økonomioversigt for Socialforvaltningen for 2021 vedlagt som bilag. 
 
Udvalget efterspurgte på sidste møde et oplæg fra Socialforvaltningen om borgere + 60 år 
tilknyttet deres forvaltningen, og sekretariatet forsøger at få tilrettelagt mødet i august 2021. 
 
BILAG 

• Antal ældre i botilbud og dagtilbud pr. august 2020  
• Økonomioversigt Socialforvaltningen 2021 

 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning, og besluttede fortsat et efterspørge et møde med 
Socialforvaltningen i forhold til borgere på 60 år og over. 
 

9. Videre drøftelse af mærkesager 
v/formanden (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har på seminar den 14. januar 2021 kort vendt det hensigtsmæssige i – i lighed med 
det tidligere Ældreråd - at arbejde med mærkesager som et redskab til at opnå konkrete resultater. 
 
At arbejde med mærkesager er en måde hvorpå Ældrerådet kan arbejde strategisk og rette fokus 
på nogle særskilte områder og forhold, hvor rådet mener, at der skal sættes ind og ske en udvikling 
til gavn for ældre.  
 
Det er afgørende, at Ældrerådet har ejerskab til mærkesagerne og at disse er forankret i  
Ældrerådet. At det er rådets egne, der er udarbejdet og udtænkt af rådet, og at rådet arbejder med 
mærkesagerne, og indtænker dem i de sammenhænge, som rådet indgår i. Man kan også kalde 
mærkesagerne for rådets politiske mål.  
 
Arbejdet med mærkesager vil typisk have sit udspring i fagudvalgene, hvor udvalgene arbejder 
specifik med at definere, hvilke områder og udfordringer, der skal sættes ind i forhold til, og hvor 
rådet arbejder med, hvordan der kan ske en udvikling væk fra den konkrete situation, og hvad der i 
givet fald skal sættes i stedet for.  
 
Det konkrete arbejde med mærkesager kan omfatte drøftelser om, hvad det er for en udfordring, 
der gør sig gældende, og som rådet gerne vil være med til at løse. Hvem er det, det går ud over – 
er det bestemte grupper af ældre, er det særligt mænd eller kvinder, i forvejen udsatte ældre. 
Hvad sker der, hvis der ikke findes en løsning på problemet, hvilke konsekvenser ser Ældrerådet. 

INDSTILLING 

1. at udvalget indledende drøfter arbejdet med mærkesager. 
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Hvordan kan problemet løses, og hvad kommer derudaf, at problemet løses.  
 
At have mange mærkesager er ikke et mål i sig selv, idet mange mærkesager kan vanskeliggøre 
rådets arbejde og fokus. Mærkesager er ikke statiske, men ændrer sig alt efter hvor rådets fokus er, 
og om mærkesagerne ”indfries”.  
 
Mærkesager kan ses som både et internt redskab, der skærper rådets fokus på at opnå nogle 
konkrete mål i arbejdet i Ældrerådet. Desuden kan mærkesager ses som et eksternt redskab der 
giver synlighed udadtil i forhold til at omverdenen ved hvilke områder, som rådet har særskilt 
fokus på – dette kan også øge rådets mulighed for samarbejde med andre parter om forholdet. 
Fordi et område eller problemstilling ikke er nedskrevet som en konkret mærkesag, er ikke 
ensbetydende med, at Ældrerådet ikke kan arbejde med det konkrete område, men alene udtryk 
for en strategisk overvejelse.  
 
På sidste udvalgsmøde besluttede at have en mærkesag, som omhandler, at borgere +60 år skal 
have hurtig hjælp til beskæftigelse og/eller jobafklaring. Derudover ville rådet gerne have det som 
mærkesag, at sagsbehandlere i beskæftigelsessystemet fortsat har lavere sagsstammer, sådan at 
borgere kan få den bedst mulig kvalificeret hjælp.  
 
Mærkesagen kan som forslag formuleres således  

• Ældre skal have hurtig hjælp til at komme tilbage i beskæftigelse og/eller hurtig 
jobafklaring, herunder kan man fx understøtte lave sagsstammer hos de sagsbehandlere, 
der hjælper borgere  

 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede følgende mærkesager 

• Ældre skal have hurtig hjælp til at komme tilbage i beskæftigelse og/eller hurtig 
jobafklaring, herunder kan man fx understøtte lave sagsstammer hos de sagsbehandlere, 
der hjælper borgere 

• Kvinder på 60 år og over med minoritetsetnisk baggrund skal have en særlig målrettet 
indsats med henblik på at få bedre hjælp til at komme i beskæftigelse eller afklares til 
fleksjob eller førtidspension  

 

10. Næste udvalgsmøde den 17. august 2021 kl. 10-12 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget efterspurgte fortsat et møde med Socialforvaltningen. 
 

11. Eventuelt 
Henrik Høgh gjorde opmærksom på hans erindringer til stadsarkivet. 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsorden for næste udvalgsmøde. 


