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Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget,  
Den 4. maj 2021 
 

 

REFERAT 
 
Teams-møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Dato: Tirsdag den 4. maj 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/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Valg af dirigent 
v/formanden (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 
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 
Udvalget drøftede Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anden behandling af budgettet. 
Derudover nævnte Pia Weise Pedersen medlemsforslaget om tag-over-hovedet-garanti og 
fastsættelse af maksimal husleje for dette. 
 
Derudover drøftede udvalget Socialudvalgets anden behandling af budgettet. 
Udvalget aftalte, at alle medlemmer kigger på referaterne fra de politiske udvalgsmøder. 
Udvalget efterspurgte derudover et oplæg fra Socialforvaltningen med fokus på de borgere + 60 
år, som Socialforvaltningen arbejder med, og herunder særligt med fokus på hjemløseområdet. 
 

5. Godkendelse af kommissorium for Beskæftigelses-, Integrations- og 
Socialudvalget 

v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Formandskabet præsenterede på sidste udvalgsmøde et forslag til udvalgets kommissorier, som 
udvalget drøftede. 
 
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 
reelt varetager, herunder at kommissorierne nævner de fokusområder, der arbejdes med. 
 
Vedlagt er udkastet til Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalgets kommissorium, som 
udvalget skal tage endelig stilling til, om de kan godkende. 
 
BILAG 
Udkast til Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalgets kommissorie 
 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte kommissoriet 
 

6. Drøftelse af mærkesager 
v/formanden (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget beslutter kommissorium. 

http://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Besk%C3%A6ftigelses-%20og%20Integrationsudvalget
http://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Socialudvalget
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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. 
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. 
 
BESLUTNING 
Udvalget 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. 
 
Derudover vendte udvalget følgende nationale problematikker, som noget man kan høre, om fx 
Danske Ældreråd har fokus på:  

• Brug af eventuel pension før man kan få bevilget kontanthjælp  

• Negative renter i banker, hvor fx ældre har større formuer stående  
 
Det blev besluttet, at formanden ville tage emnet op på mødet i Forretningsudvalget den 12. maj 
2021, men ikke som forslag til en mærkesag i Ældrerådet. 

INDSTILLING 

1. at udvalget indledende drøfter arbejdet med mærkesager. 
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7. Input til Ældre Sagens baggrundsgruppe til valgmøde i forbindelse med 
kommunalvalg 2021 

v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Der er tradition for, at Ældrerådets formandskab mødes halvårligt med repræsentanter fra Danske 
Seniorer, Faglige Seniorer og Ældre Sagen, for at forberede de møder, som sundheds- og 
omsorgsborgmesteren holder med ældreorganisationerne. På grund af Covid-19 situationen, har 
møderne med borgmesteren været aflyst, men Ældrerådets formandskab og 
ældreorganisationerne har fastholdt møderne med hinanden, og i stedet sammen drøftet aktuelle 
emner på ældreområdet. 
 
Formandskabet holdt møde med ældreorganisationerne (Danske Seniorer, Faglige Seniorer og 
Ældre Sagen) den 23. februar 2021, hvor blandt andet afholdelse af valgmøder op til 
kommunalvalget den 16. november 2021, blev drøftet. Det er i dette møderegi tidligere blevet 
aftalt, at Ældre Sagen – der også er initiativtager – fungerer som tovholder i forhold til 
tilrettelæggelsen af valgmøderne. På mødet den 23. februar 2021 opfordrede Ældre Sagen de 
øvrige mødedeltagere til at indgå i samarbejdet om valgmøderne ved at deltage med 1-2 
repræsentanter i en baggrundsgruppe. 
 
Det bemærkes, at Ældrerådets sekretariat ikke er en del af tilrettelæggelsen af valgmøderne, og at 
samarbejdet således foregår direkte mellem Ældrerådets repræsentanter og Ældre Sagens 
repræsentanter. 
 
På mødet i Ældrerådet den 24. marts 2021 blev Anne Worning og Pia Weise Pedersen valgt som 
Ældrerådets repræsentanter til baggrundsgruppen vedr. tilrettelæggelse af valgmøder i 
forbindelse med kommunalvalget. 
 
Det første møde i gruppen bliver afholdt den 25. maj 2021, og Anne Worning og Pia Weise 
Pedersen har i den forbindelse bedt fagudvalgene drøfte, hvilke emner de finder relevant at sætte 
fokus på i forbindelse med afholdelse af et valgmøde op til kommunalvalget. 
Ældre Sagen er budt ind med følgende overskrifter: 

• Hvad er et godt plejehjem - indflydelse, normeringer og kvalifikationer 

• Hvordan sikres tilstrækkelig praktisk hjælp og personlig pleje 

• Hvordan bliver retten til selvbestemmelse udmøntet i praksis 

• Er der sammenhæng i overgangen mellem hospital og kommune - kompetencer og pladser  

• Hvordan samarbejdes med pårørende og hvordan inddrages deres viden  

• Hvordan undgås, at pårørende bliver syge og nedslides  

• Hvordan får ældre borgere flere boformer at vælge imellem  
 
Derudover kan fagudvalgene naturligvis også byde ind, hvis de har noget relevant i forhold til de 
praktiske forhold – fx afvikling af mødet, forslag til dato og tidspunkt for mødet, mødested, 
invitationer og annoncering m.v.  
 
Sekretariat vil på baggrund af fagudvalgenes input sammenfatte et notat, som kan sendes rundt til 
rådet, og som kan benyttes på mødet den 25. maj 2021. 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget beslutter, om der er eventuelle temaer, som bør være en del af Ældrerådets input til 
baggrundsgruppens forberedelse af valgmødet ifm. kommunalvalget 2021. 
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BESLUTNING 
Udvalget nævnte, at Anne Worning og Pia Weise Pedersen kunne tage udgangspunkt i 
Ældrerådets tidligere mærkesager som inspiration til emner, herunder 

• Kernevelfærden skal prioriteres sådan, at der ikke sker forringelser på ældreområdet. 

• Flerfaglighed på plejehjemmene, herunder ansættelse af pædagoger, terapeuter og 
sygeplejersker. 

• Bedre læge- og sygeplejedækning på midlertidige døgnophold. Flere demenspladser på 
plejehjemmene. 

• Der skal dannes flere seniorbofællesskaber i København. 

• Ældre skal have mulighed for at deltage i Københavns kulturliv. 

• Ældre skal have bedre og lige mulighed for at dyrke idræt og bevægelse. 

• Ældre må ikke komme i klemme i den digitale udvikling, og det er vigtigt, at der er tænkt på 
løsninger for ikke digitale borgere, og at personlig betjening fortsat er en mulighed. 

• Ældre borgere skal have mulighed for at blive i, eller vende tilbage til, beskæftigelse. 

• Ældre +60 år, der ikke har en realistisk mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, 
skal have mulighed for at få førtidspension. 

• Følge arbejdet i kommunens udvalg med henblik på at fremme muligheder for hurtigere 
og bedre integration for borgere + 60 år. 

• København skal opleves som en tilgængelig og ældrevenlig by, hvor der er bænke, 
bemandede toiletter, vandposter og gadebelysning til gavn for +60-årige. 

• Københavns Kommunes visitationskriterier til Flextrafik-kørselsordning skal lempes sådan, 
at ensomhed inddrages som et selvstændigt kriterie og antallet af årlige ture udvides. 

• Den kollektive trafik herunder busdrift, metro og togdrift skal fungere sådan, at +60-årige 
kan færdes trygt og sikkert i trafikken og i det offentlige rum.  

 

8. Næste udvalgsmøde den 1. juni 2021 kl. 10-12 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget skal på mødet den 1. juni 2021 mødes med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
med henblik på at vende fleksjob. Derudover efterspurgte udvalget et møde med 
Socialforvaltningen. 
 

9. Eventuelt 
Et udvalgsmedlem spurgte ind til forholdene for hjemløse og tandbehandling, som varetages af 
Københavns Kommunes Socialtandpleje under voksentandplejen  
 
www.voksentandplejen.kk.dk/socialtandplejen 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsorden for næste udvalgsmøde. 

http://www.voksentandplejen.kk.dk/socialtandplejen

