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Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget,  
Den 10. februar 2021 
 

 

REFERAT 
 
Teams-møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Dato: Onsdag den 10. februar 2021 kl. 13-15 
 
Medlemmer: 
Anne Worning, Annette Thernøe, Dorthe Pedersen, Henrik Høgh, Michael Neumann, Pia Weise 
Pedersen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/sekretariatet (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Valg af dirigent 
v/sekretariatet (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Pia Weise Pedersen blev valgt som dirigent. 
 

3. Valg af formand for Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
v/dirigenten (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Anne Worning blev valgt som formand for Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget. 
 

4. Valg af næstformand for Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsorden.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget vælger formand.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger næstformand. 
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BESLUTNING 
Michael Neumann blev valgt som næstformand for Beskæftigelses-, Integrations- og 
Socialudvalget. 
 

5. Valg af mødedatoer og -tidspunkt 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Der har tidligere været tradition for, at udvalget vælger en bestemt ugedag og tidspunkt, hvor 
mødet hver måned ligger den første eller anden uge i måneden. 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at mødes første tirsdag i måneden kl. 10-12, og møderækken er derfor 
følgende datoer: 

• Tirsdag den 6. april 2021 kl. 10-12 

• Tirsdag den 4. maj 2021 kl. 10-12 

• Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 10-12 

• Tirsdag den 10. august 2021 kl. 10-12 (af hensyn til ferie) 

• Tirsdag den 7. september 2021 kl. 10-12 

• Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 10-12 

• Tirsdag den 2. november 2021 kl. 10-12 

• Tirsdag den 7. november 2021 kl. 10-12 
 

Derudover har udvalget aftalt, at mødes onsdag den 15. marts 2021, da det ikke var muligt at 
mødes den 2. og 9. marts 2021. 
 

6. Kommissorium for Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Vedlagt som inspiration er det tidligere Beskæftigelses- og Integrationsudvalgs kommissorier. 
 
BILAG 

• Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets kommissorie 2017 

• Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets kommissorie 2020 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede, at formanden sender et forslag til udvalgets kommissorier ud til 
medlemmerne. 
 
 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget beslutter møderække for 2021. 

INDSTILLING 

1. at udvalget beslutter kommissorium. 
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7. Orientering fra det politiske Beskæftigelses- og Integrationsudvalg 
v/formanden (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Mødemateriale fra det politiske Beskæftigelses- og Integrationsudvalg:  
 
www.kk.dk/indhold/beskaeftigelses-og-integrationsud-valgets-modemateriale 
 
Mødemateriale fra det politiske Socialudvalg:  
www.kk.dk/indhold/socialudvalgets-modemateriale 
 
BESLUTNING 
Et udvalgsmedlem nævnte, at der Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har haft et fællesmøde 
med Dialogforum for Psykiatriområdet. 
 

8. Socialforvaltningen Budget 2022 
v/formanden (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Københavns Ældreråd samt en række øvrige interessenter på socialområdet bliver hvert år 
inviteret til et budgetmøde med Socialudvalget, hvor organisationerne og rådene har mulighed 
for at komme med bemærkninger til de investerings- og effektiviseringsforslag, som 
Socialforvaltningen har lagt op til på forvaltningens område. Forinden selve budgetmødet med 
Socialudvalget er Ældrerådet inviteret til et formøde, hvor Socialforvaltningen laver en teknisk 
gennemgang af investerings- og effektiviseringsforslagene, og hvor Ældrerådet har mulighed for 
at stille opklarende spørgsmål. 
 
I forlængelse af formødet er der lagt op til et internt møde i Ældrerådet, hvor I drøfter jeres 
holdninger til investerings- og effektiviseringsforslagene. Dvs. der knytter sig i alt tre møder til 
rådets behandling af Budget22 på Socialforvaltningens område. På grund af situationen med 
Covid-19 holdes samtlige møder denne gang som Teams møder. 
 
Formødet med socialforvaltningen og det efterfølgende interne møde i Ældrerådet ligger den 11. 
februar 2021 kl. 14.30-16.40. Det er Socialforvaltningens afdeling for Økonomi og Byggeri, der 
deltager i formødet v. kontorchef Johs Kristiansen, vicekontorchef Mikkel Noah Clausen (og 
eventuelt chefkonsulent Kristian Bay Knudsen). Herudover vil der være en repræsentant fra de 
relevante borgercentre til at svare på eventuelle spørgsmål til forslagene. På mødet i Ældrerådet 
efterfølgende er der lagt op til at i fælles drøfter jeres holdning til investerings- og effektiviserings-
forslagene, herunder deltagelse i budgetmødet, hvor fire fra Ældrerådet kan deltage. 
 
Budgetmødet med Socialudvalget og øvrige interessenter, hvor fire fra ældrerådet kan deltage, 
ligger den 25. februar 2021 kl. 16.30-18.30. På mødet er der lagt op til, at Ældrerådet (og øvrige 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter budget 2022 på socialområdet. 

http://www.kk.dk/indhold/beskaeftigelses-og-integrationsud-valgets-modemateriale
http://www.kk.dk/indhold/socialudvalgets-modemateriale
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råd m.v.) holder et kort oplæg om 1) de mest foretrukne forslag (fx tre), 2) de mindst foretrukne 
forslag (fx tre), 3) generelle budskaber til Socialudvalget forud for deres beslutning om budget 
2022. 
 
Budgetmateriale 
Vedhæftet mailen med dagsordenen finder I Socialforvaltningens budgetmateriale for budget 
2022, der består af følgende dele:  

• Læsevejledning til budgetmateriale til Socialudvalgets budgetseminar  

• Bilag 1. Oversigt over investerings- og effektiviseringsforslag (pixikatalog) 

• Bilag 1a. Katalog med investeringsforslag  

• Bilag 1b. Katalog med effektiviseringsforslag  

• Bilag 2. Bevillinger der udløber med udgangen af 2021 med fortsat genfinansieringsbehov  

• Bilag 2a. Konsekvensbeskrivelser af bevillingsudløb i 2021  

• Bilag 3. Økonomioversigt Socialforvaltningen 2021  

• Skabelon til høringssvar  
 
I holder møde i Ældrerådet den 24. februar 2021, hvor jeres høringssvar vedrørende Budget 22 på 
Socialforvaltningens område m.v., sættes på dagsordenen. Der er frist for høringssvaret den 16. 
februar 2021.  
 
Til orientering er her indsat en tidsplan for Socialudvalgets budgetproces. 
 
5. februar   SUDs budgetseminar  
10. februar    SUDs 1. behandling  
25. februar kl. 16.30-18.30  Fællesmøde SUD og rådene  
26. februar kl. 10  Frist for indsendelse af høringssvar  
3. marts    SUD behandler smarte investeringer  
21. april    SUDs 2. behandling af budget 2022  
 
BESLUTNING 
Udvalget drøftede materialet og besluttede, at medlemmerne af udvalget hver især læser 
materialet forud for møderne den 11. februar 2021. 
 

9. Orientering om brev fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Det tidligere Ældreråds Beskæftigelses- og Integrationsudvalg henvendte sig på baggrund af en 
drøftelse om forholdene på Jobcenter Gammel Køge Landevej til Beskæftigelses- og 
Integrationsborgmesteren og -forvaltningen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
besvarede henvendelsen den 12. januar 2021. Svaret er vedlagt som bilag til udvalgets orientering. 
 
BILAG 
Notat vedr. fysiske forhold på Jobcenter Gammel Køge Landevej 
 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. Derudover besluttede udvalget at besøge jobcentret 
på Gammel Køge Landevej, når situationen med Covid-19 tillader det. 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  
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10. Det gode udvalgsarbejde 
v/formanden (drøftelsespunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at drøfte punktet på deres næste møde. 
 

11. Møde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedrørende høring 
om budget 2022 

v/formanden (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har inviteret Ældrerådets Beskæftigelses-, 
Integrations- og Socialudvalg til et møde, hvor Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens 
effektiviserings- og investeringsforslag gennemgås og drøftes v. direktør Jeppe Bøgn Andersen. 
Efterfølgende vil udvalget have mulighed for at sende et høringssvar med deres bemærkninger til 
budgettet. 
 
Forvaltningen har foreslået følgende to datoer for afholdelse af mødet: 
Udvalget godkendte at mødet med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om budget 2022 
på beskæftigelses- og integrationsområdet afholdes den 17. marts 2021 kl. 15-16. 
Udvalget bør på mødet godkende en af datoerne. 
 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte at mødet med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om budget 2022 
på beskæftigelses- og integrationsområdet afholdes den 17. marts 2021 kl. 15-16. 
 

12. Næste udvalgsmøde 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at holde næste udvalgsmøde mandag den 15. marts 2021 kl. 10-12, hvor de 
bl.a. skal beslutte deres kommissorie og drøfte ’det gode udvalgsarbejde’. 
 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter det gode udvalgsarbejde. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget godkender en dato for mødet med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
om budget 2022 på beskæftigelses- og integrationsområdet.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget drøfter dagsorden for næste udvalgsmøde.  
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13. Eventuelt 
Et udvalgsmedlem oplyste om en række problemer vedrørende Tranehavegård, hvor der er 
ældreboliger, og hvor der tidligere har været ansat socialpædagoger, som understøttede sociale 
fællesskaber derude. 


