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Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget,  
Den 15. marts 2021 
 

 

REFERAT 
 
Teams-møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Dato: Mandag den 15. februar 2021 kl. 10-12 
 
Medlemmer: 
Anne Worning (formand), Michael Neumann (næstformand), Annette Thernøe, Dorthe Pedersen, 
Henrik Høgh, 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. 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. 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 
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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 
Der var intet at bemærke. 
 

5. Orientering om møderække for 2021 
v/formanden (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget besluttede at mødes første tirsdag i måneden kl. 10-12, og møderækken for 2021 er 
derfor følgende: 

• 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 

 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet de besluttede at flytte mødet fra tirsdag den 6. 
april 2021 kl. 10-12 til tirsdag den 13. april 2021 kl. 10-12. 
 

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

 
BAGGRUND 
Udvalget besluttet på sidste udvalgsmøde, at formanden sender et forslag til udvalgets 
kommissorier ud til medlemmerne, og at udvalget på mødet drøfter dette. 
 
Det kan i den sammenhæng fremhæves, at udvalgets kommissorium bør indeholde de opgaver og 
områder m.v., som det pågældende udvalg har besluttet at ville arbejde med. Tanken bag brugen 
af kommissorierne er, at udvalgene har en konkret støtte i en struktur og en ramme for det daglige 
arbejde. Da udvalgenes fokusområder ikke er statiske, har udvalgene med jævne mellemrum, 
herunder ved et nyt års begyndelse, givet kommissorierne et gennemsyn. Udvalgene sørger på 
den måde for, at kommissoriernes ordlyd er i overensstemmende med det arbejde, som udvalget 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget beslutter kommissorium. 

http://www.kk.dk/indhold/beskaeftigelses-og-integrationsud-valgets-modemateriale
http://www.kk.dk/indhold/socialudvalgets-modemateriale
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reelt varetager, herunder at kommissorierne nævner de fokusområder, der arbejdes med. 
 
Vedlagt som inspiration er det tidligere Beskæftigelses- og Integrationsudvalgs kommissorier. 
 
BILAG 

• Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets kommissorie 2017  

• Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets kommissorie 2020 
 
BESLUTNING 
Udvalget drøftede kommissoriet og vendte herunder bl.a. 

• at borgere som mister deres beskæftigelse som +50 år gennemsnitligt har sværere ved at 
komme tilbage i beskæftigelse, og at rådet derfor også mener, at det som en del af 
kommunens beskæftigelsesindsat kan være en opgave at se særskilt på den problematik 

• Psykisk sårbare ældres ret/lige adgang til ordentlig mental behandling 

• Fokus på samarbejdet mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og 
Socialforvaltningen 

• Fordeling af §-18 midler 

• Revalidering 

• Fokus på de forskellige pensioner for ældre borgere og hjælp til disse 
 

Derudover nævnte et udvalgsmedlem, at kommissoriet bør få et løft, så sproget bærer mindre 
præg af forvaltningssprog, og i højere grad tager udgangspunkt i borgerne. 
På baggrund af drøftelsen besluttede udvalget, at Anne Worning og Michael Neumann sammen 
laver et udkast til udvalgets kommissorie, som kan drøftes på næste udvalgsmøde. 
 

7. Forberedelse af møde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
vedrørende høring om budget 2022 den 17. marts 2021 kl. 15.00-16.30 

v/formanden (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har inviteret Ældrerådets Beskæftigelses-, 
Integrations- og Socialudvalg til møde den 17. marts 2021 kl. 15-16, 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. 
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har fremsendt følgende dagsorden, 
1) Velkomst - Præsentationsrunde af mødedeltagere samt introduktion af mødets formål om 
inddragelse af Ældrerådets Beskæftigelses- og Integrationsudvalg. 
 
2) Kort om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune - Kort 
præsentation af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens resort, beskæftigelsessituationen i 
Københavns Kommune, forvaltningens strategiske fokusområder samt en kort opsamling på 
sager, der tidligere har været i høring. 
 
3) Gennemgang af effektviseringsforsalg for 2021 - Forvaltningen gennemgår forslag til 
effektiviseringer, der skal indfri forvaltningens effektiviseringskrav for 2022.  

INDSTILLING 

1. at udvalget forbereder mødet med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedrørende 
budget 2022. 
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4) Kort orientering om bevillingsbortfald - Kort gennemgang af tidsbegrænsede bevillinger på 
forvaltningens område som udløber med udgangen af 2021.  
 
5) Videre proces - Drøftelse af videre dialog og muligheder for fremadrettet inddragelse af 
Ældrerådet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens budgetproces.  
 
På linket her kommer I ind til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets første behandling af 
budgettet, hvor det bl.a. fremgår, at en del af måltallet er opfyldt af forslag vedtaget i tidligere år 
samt forslag, der går på tværs af kommunen, og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal 
derfor finde effektivisering for 1,75 mio. kr. i 2022, som bl.a. er det I skal vende med forvaltningen 
på mødet den 17. marts 2021.  
 
Link til referat af møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. marts 2021 
 
Derudover er det relevant at orientere sig om forvaltningens bevillingsudløb, som fremgår af 
bilagene til indstillingen, idet dette også kan have betydning for borgere +60 år.  
 
Efter mødet bør I udarbejde et udkast til høringssvar, som kan godkendes på ældrerådsmødet den 
24. marts 2021, og som forelægges det politiske Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, når de 2. 
behandler budgettet. 
 
BILAG 

• Dagsorden til møde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens den 17. marts 2021 

• Bevillingsbortfald i 2021 

• Bevillingsbortfald i 2022-2024 

• Notat om udviklingen på udsatteområdet i perioden 2017-2021 

• Notat med kvantitative resultater for Flere skal med 1 og 2 

• Oversigt over bevillingsudløb vedr. FSM og lavere sagsstammer 
 
BESLUTNING 
Udvalget vendte mødet og besluttede at udarbejde høringssvar efter mødet med Beskæftigelses- 
og Integrationsforvaltningen onsdag den 17. marts 2021. Derudover har udvalget en særlig 
opmærksomhed på bevillingsudløbene. 
 

8. Det gode udvalgsarbejde 
v/formanden (drøftelsespunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget vendte, at det gode udvalgsarbejde bl.a. drejer sig om: 

• At udvalget på hvert møde rammesætter dagsordspunktet, og herunder fx vender, om der 
er tale om et orienteringspunkt eller beslutningspunkt, og i fællesskab samler op på 
beslutningen under det enkelte dagsordenspunkt 

• At udvalget accepterer, at de ikke kan ikke brede sig over alle områder, men at de i 
fællesskab må udvælge nogle særskilte områder, som de vil gå i dybden med og se, 
hvordan de bedst kan øge indflydelse på området. 

 

9. Næste udvalgsmøde den 13. april 2021 kl. 10-12 
v/formanden (beslutningspunkt) 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter det gode udvalgsarbejde. 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Besk%C3%A6ftigelses-%20og%20Integrationsudvalget/m%C3%B8de-01032021/referat
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BILAG 
Link til VIVE’s rapport om Borgeroplevelse af Jobcenter København 2020 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede bl.a. at behandle følgende på udvalgsmødet den 13. april 2021 kl. 10-12 

• Forslag til kommissorie v. Anne Worning og Michael Neumann 

• Drøftelse af resultaterne fra VIVE’s rapport om borgeroplevelsen i Jobcenter København 
 

Udvalget besluttede, at der på dagsordenen skal være et fast punkt, hvor formanden orienterer om 
møderne i Forretningsudvalget, og hvis der fx har været vendt noget, som har særlig relevans for 
udvalget. 
 

10. Eventuelt 
Pia Weise Pedersen orienterede om et forsøg i Horsens Kommune, hvor man har kigget på, 
hvordan man sikrer en god sammenhæng mellem udskrivelse fra hospital til eget hjem og 
efterfølgende rehabilitering, som er gået rigtig godt, og som hun gerne vil have, at 
Sundhedsudvalget kigger nærmere på. Et udvalgsmedlem oplyste i den sammenhæng, at 
vedkommende havde haft en god oplevelse ift. samarbejdet mellem hospitalet og Københavns 
kommune ved udskrivelse. 
 
Anne Worning oplyste, hvem der havde deltaget i mødet i Forretningsudvalget den 13. marts, og 
at hun og Pia Weise Pedersen havde givet udtryk for, at de gerne ville sidde i en arbejdsgruppe 
med andre ældreorganisationer om et kommende valgmøde op til kommunalvalget. Anne 
Worning oplyste derudover, at hun havde opstillet som budgetansvarlig. 
 
Udvalget drøftede, hvilke medlemmer der sidder i de forskellige parkbrugerråd og følgegrupper 
m.v., og efterspurgte en liste over dette. Sekretariatet oplyste, at der løbende vælges 
repræsentanter til parkbrugerråd og følgegrupper m.v., og at invitationer til parkbrugerråd 
behandles af Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg, idet det er Teknik- og Miljøforvaltningen som 
inviterer til det, og da der er tale om teknik- og miljømæssige forhold. I Teknik- og Miljøudvalgets 
referater kan man se, hvilke grupper udvalgsmedlemmer sidder i, og derudover kan man også se 
en liste over Ældrerådets deltagelse i parkbrugerråd og følgegrupper m.v. i Ældrerådets 
årsberetning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsorden for næste udvalgsmøde. 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/borgeroplevelser-af-jobcenter-koebenhavn-2020-16023/

