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Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget, 
Den 7. september 2021 

REFERAT 

Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Dato: 7. september 2021 kl. 13-15 
Sted: Sjællandsgade 40, Kbh. N., Bygning I, lokale 102 (Indgang via receptionen – lokalet ligger i 
stueetagen) 

Medlemmer: 
Anne Worning (formand), Michael Neumann (næstformand), Annette Thernøe, Dorthe Pedersen, 
Henrik Høgh, Pia Weise Pedersen. 

Afbud fra Henrik Høgh. 

1. Godkendelse af dagsorden
v/formanden (beslutningspunkt) 

BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Valg af dirigent
v/formanden (beslutningspunkt) 

BESLUTNING 
Michael Neumann 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.
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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 
Anne Worning orienterede om, at udvalget på møde den 16. august 2021 havde haft 
temadrøftelsen om fleksjob. 

Anne Worning orienterede om, at udvalget havde fået en orientering om pilotprojektet om en 
integreret indsats for sygemeldte i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt 
resultater af IBBIS i København. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet et 
notat om de foreløbige resultater  
www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/28359601-41319903-1.pdf 

Pia Weise Pedersen orienterede om, at udvalget havde fået en status på integrationshandleplanen 
for 2020. 

5. Status budget 2022
v/formanden (orienteringspunkt) 

BAGGRUND 
Borgerrepræsentationen forelægges på møde den 2. september 2021 budgetforslaget for 2022, 
som lægges til grund for forhandlingerne om budget 2022. Ældrerådet har på møde den 25. 
august 2021 godkendt høringssvar, hvor Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget havde 
peget på følgende områder, som relevante ifm. budgetforhandlingerne: 

Færre sager pr. medarbejder (beskæftigelses- og integrationsområdet) 
Københavns Ældreråd mener, at der skal prioriteres midler til at opretholde færre sager pr. 
medarbejder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med henblik på at sikre, at borgere 
oplever at få en grundig og ordentlig sagsbehandling. 

Opmærksomhed på konsekvenser for ældre ved øget digitalisering 
Den øgede digitalisering har store konsekvenser for den gruppe af ældre borgere, som ikke er 
digitale, og af forskellige grunde ikke har de fornødne redskaber og muligheder for at blive det. For 
denne gruppe af ældre borgere medfører den øgede digitalisering en dårligere behandling i en 
række sammenhænge, og skaber en øget ulighed. Københavns Ældreråd mener derfor, at det er 
nødvendigt, at der fortsat tages hensyn til denne gruppe af borgere sådan, at borgerne ikke sættes 
uden for samfundet, og oplever ringere muligheder for at tage del i samfundslivet. Ældrerådet 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

http://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Besk%C3%A6ftigelses-%20og%20Integrationsudvalget
http://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Socialudvalget
http://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/28359601-41319903-1.pdf
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mener, at det er vigtigt at borgere har lige adgang til alle nødvendige oplysninger og kan handle 
selvstændigt som samfundsborgere. 

Færre sager pr. medarbejder (socialområdet) 
Københavns Ældreråd mener, at det er afgørende for at borgere oplever at få en grundig og 
ordentlig sagsbehandling, at den enkelte medarbejder har færre sager. I Ældrerådet har vi haft 
særskilt fokus på dette forhold i tilknytning til Beskæftigelses-og  
Integrationsforvaltningens område, og derfor støtter vi i Ældrerådet også princippet bag ”Flere 
skal med 2 – lavere sagsstammer” på Socialforvaltningens område velvidende, at det ikke er 
gruppen af ældre borgere, der umiddelbart er fokus på.  

Nabo Østerbro skal prioriteres økonomisk  
Københavns Ældreråd er af den opfattelse, at Nabo Østerbro skal prioriteres økonomisk, da Nabo 
Østerbro tilbyder afgørende netværk, fællesskaber og aktiviteter til gruppen af ældre, ensomme og 
udsatte borgere med psykiske og fysiske udfordringer. Nabo Østerbros arbejde har stor betydning 
for de mange ældre borgere, der deltager i netværk og aktiviteter. Det er efter Ældrerådets 
opfattelse afgørende, at der findes væresteder for denne gruppe af ældre borgere, og vi ved, at 
netop ensomhed og isolation er alvorlige problemer der bør sættes ind i forhold til, for at skabe 
livskvalitet.  

Netværkstedet Thorvaldsen skal prioriteres økonomisk  
Ældrerådet mener, at Netværkstedet Thorvaldsen skal prioriteres økonomisk sådan, at  
netværkstedet kan fortsætte som aktivitets-og samværstilbud for psykisk sårbare borgere. For 
Ældrerådet er det vigtigt, at der også eksisterer brugerstyrede samværs- og væresteder for psykisk 
sårbare, og hvor borgere, der bruger tilbuddet, indgår aktivt i aktiviteterne. Det er afgørende for 
Ældrerådet, at der er fokus på fællesskaber, og at fællesskaber understøttes og prioriteres.  

Udvalget bør som led i processen orientere sig om budgettet på Socialforvaltningens og 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens område, når forhandlingerne om budget 2022 er 
afsluttet. 

BILAG 

• Københavns Ældreråds høringssvar til budgetforslag 2022

• Budgetforslag 2022

• Bilag 1 Læsevejledning til augustindstillingens bilag

• Velfærd og fællesskaber i en grøn by

• Budgetaftale 2022
www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/aftaletekst_pa_budget_2022.pdf

BESLUTNING 
Udvalget orienterede sig i budgetaftalen 2022 med henblik på at se, hvilke indsatser der var givet 
midler til. Udvalget var tilfredse med, at der var fundet midler til fortsat finansiering af Nabo 
Østerbro og Netværksstedet Thorvaldsen, men udtrykte utilfredshed med, at der ikke er fundet 
midler til færre sager pr. medarbejder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og 
Socialforvaltningen, da denne indsats har haft stor betydning for borgeres tilfredshed. 

Derudover blev der givet midler til følgende indsatser på beskæftigelses-, integrations- og 
socialområdet i Budgetaftalen 2022: 

Need to - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

BI01 Afskaffelse af deltagerbetaling på danskuddannelse 
Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere den skæve statslige kompensation som følge 
af afskaffelse af deltagerbetaling og ændring af reglerne om depositum for danskuddannelse til 
udenlandske arbejdstagere, studerende med flere. 

http://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/aftaletekst_pa_budget_2022.pdf
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Der afsættes: 

• 9,7 mio. kr. på overførsler i 2021 og 21,4 mio. kr. årligt i 2022 og frem til danskuddannelse.

BI02 Udgifter til seniorpensionsenheden  
Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere skæv statslig kompensation til det årlige 
administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden i Udbetaling Danmark.  
Der afsættes:  

• 1,4 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til det årlige administrationsbidrag til

• Seniorpensionsenheden i Udbetaling Danmark.

Need to - Socialudvalget 

SO01 Stigende udgifter til alkoholbehandling  
Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og flere private tilbud medfører øgede udgifter. 
Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigningen.  
Der afsættes:  

• 11,7 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til at finansiere merudgifterne til
alkoholbehandling.

Parterne er desuden enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen forud for 
forhandlingerne om overførselssagen 2021/2022 vil genbesøge modellen for opgørelse af 
merudgifter til alkoholbehandling.  

SO02 Stigende udgifter til herberger  
Kommunens udgifter til køb af pladser på de private herberger er stigende på grund af 
selvhenvenderprincippet, åbning af nye private pladser, samt opsagt driftsoverenskomst med 
Kirkens Korshær. Parterne er enige om at afsætte midler til køb af pladser.  
Der afsættes:  

• 23,8 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til at finansiere køb af pladser.

SO03 Fortsat stigning i den objektive finansiering af Kofoedsminde  
Kofoedsminde er et tilbud til voksne med udviklingshæmninger og med dom til anbringelse. 
Parterne er enige om at afsætte midler til opkrævninger fra tilbuddet som følge af stigende 
efterspørgsel.  
Der afsættes:  

• 7,1 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til at finansiere opkrævninger fra Kofoedsminde.
Parterne er desuden enige om, at overskydende midler tilbageføres til kassen, såfremt
udgiftsbehovet er lavere end forudsat.

• 

SO04 Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser i regionen  
Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere Københavns Kommunes andel af udgifterne 
til tomgangsudgifter for 10 uudnyttede særlige psykiatriske pladser i Region Hovedstaden.  
Der afsættes:  

• 4,0 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til tomgangsudgifter.

SO05 Midler til afledte udgifter ved ophør af driftsoverenskomst med Kirkens Korshær  
Kirkens Korshær har opsagt driftsoverenskomsten med Københavns Kommune, og derfor skal der 
købes otte pladser til københavnske borgere med komplekse sociale problemer. Parterne er enige 
om at afsætte midler hertil. 
Der afsættes:  

• 5,0 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til køb af otte botilbudspladser.
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SO07 Planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på 
Ellebjergvej  
Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge et nyt botilbud til borgere med sindslidelse 
på Ellebjergvej.  
Der afsættes:  

• 3,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at planlægge et nyt botilbud.

Parterne er enige i, at Socialforvaltningen skal undersøge, om der kan laves profiltilbud samt at det 
kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022. 

SO60 Rådgivningsmidler til lokalplansprocessen i forbindelse med nøglefærdigt byggeri af et 
botilbud med 35 pladser til borgere med Handicap på Elna Munchs Plads  
Der er mulighed for at etablere et botilbud til borgere med handicap på Elna Munchs Plads. 
Parterne er enige om at afsætte rådgivningsmidler til lokalplansprocessen.  
Der afsættes:  

• 1,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2021 og 2022 til rådgivningsmidler.

Parterne er enige i, at Socialforvaltningen skal undersøge, om der kan laves profiltilbud samt at det 
kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022.  

Rettidig Omhu – Socialudvalget  
SO08 Modernisering af Plejekollektivet på Sundholm samt genhusning  
Plejekollektivet er et botilbud målrettet borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller 
psykisk funktionsniveau. Parterne er enige om at afsætte midler til modernisering af 
Plejekollektivet og genhusning.  
Der afsættes:  

• 93,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2025 til modernisering af Plejekollektivet samt
genhusning.

SO09 Planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri 
E-huset er et botilbud til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk
funktionsniveau. Parterne er enige om at omdisponere tidligere afsat anlægsbevilling fra budget
2016 til planlægningsbevilling til afdækning af muligheder og priser for modernisering af E-huset
ved nybyggeri i Jernbanebyen.
Der omdisponeres:

• 4,3 mio. kr. på anlæg og midler fremrykkes til 2022 til en planlægningsbevilling.

Byggepriser for botilbud på socialområdet  
De senere års erfaring med planlægning og byggeri af specialiserede botilbud til 
Socialforvaltningens målgrupper viser, at gennemsnitsomkostningen ved etablering af en 
boligenhed nu udgør op til 3,5 mio. kr. inklusive tilvalg og stedspecifikke udgifter.  
Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen 
igangsætter en analyse, som skal vise hvilke elementer, der driver omkostningerne. Analysen skal 
redegøre for:  

• Målgruppespecifikke krav til byggeriet, herunder hvad der følger af lovgivning, politiske
vedtagelser, eller øvrige kommunale krav og tilvalg.

• Politisk besluttede byggestandarder, som går ud over gældende byggeregulativer. Her
trækkes på resultaterne fra ’Analyse af rammebetingelser og krav til byggeri’ fra august
2020.

• Omkostningseffektivitet i projektet, herunder f.eks. andelen af rådgivningsydelser og andel
af uforudsete udgifter til det samlede projekt. Standarden for funktioner og arealer på
almennyttige plejeboliger og byggepriserne på de almennyttige plejeboliger anvendes som
reference i analysen. Analysen kan endvidere anvende nøglefærdigt byggeri eller
tilsvarende private botilbud som reference.
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Parterne er enige om, at anlægsmidler til modernisering af Botilbuddet Boserupvej søges i 
forbindelse med overførselssagen 2021/2022, og at denne kan indgå som case i analysen. På 
baggrund af analysen vurderes det, om prisfastsættelsen af funktioner og arealbehov kan danne 
grundlag for et revideret maksimalpriskoncept for botilbud til Socialforvaltningens målgrupper. 

Socialområdet 

SO12 Overholdelse af forsyningsforpligtelse for botilbudsområdet for udsatte voksne, borgere 
med sindslidelse og borgere med handicap  
Parterne er enige om at afsætte midler til køb af pladser til udsatte borgere, borgere med 
sindslidelse og borgere med handicap, der har stået på venteliste til et botilbud i mere end 6 
måneder.  
Der afsættes:  

• 25 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til køb af pladser.

SO13a Den supplerende budgetmodel på handicapområdet  
Støtte- og plejebehovet blandt borgere med handicap på egne botilbud er stigende. Parterne er 
derfor enige om at afsætte midler til at fastholde serviceniveauet.  
Der afsættes:  

• 4,6 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til at finansiere støtte og plejebehov.

SO13b Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov  
Parterne er enige om at afsætte midler til stigende enhedspriser ved køb af pladser til borgere 
med handicap.  
Der afsættes:  

• 10,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

SO14 Strukturel ubalance i hjemmeplejen  
Parterne er enige om at afsætte midler til at dække en strukturel ubalance i den sociale 
hjemmepleje.  
Der afsættes:  

• 25 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem.

SO55 Videreførelse af socialfaglig indsats i Sydhavnen  
Parterne er enige om at fortsætte den socialfaglige indsats ved Hørdumsgade. 
Der afsættes:  

• 0,8 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

SO63 Fortsat finansiering af Nabo Østerbro 
Nabo Østerbro driver et værested med cafe og aktiviteter til ældre borgere med udsatte eller 
psykiatriske problemstillinger. Parterne er enige om at afsætte midler til den fortsatte drift.  
Der afsættes:  

• 0,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til Nabo Østerbro.

SO21 Støtte til Brugerforeningen i forbindelse med udløb af satspuljemidler  
Brugerforeningen er en interesseorganisation for mennesker med stofmisbrug, eller mennesker 
som er i stofmisbrugsbehandling. Parterne er enige om at afsætte midler hertil.  
Der afsættes:  

• 1,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til lokaler og en deltidskoordinator.

SO11 Værested 18+ Crossroad  
18+ Crossroad er et aktivitetscenter for socialt udsatte unge i Tingbjerg. Tilbuddet fraflyttede sine 
tidligere lokaler i 2021 på grund af nedrivning og har fungeret som matrikeløst tilbud siden. 
Parterne er enige om, at Crossroads fortsætter som matrikelløs indsats, og at 
Økonomiforvaltningen sammen med Socialforvaltningen arbejder for at finde en egnet placering i 
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eller omkring Tingbjerg til tilbuddet. 
Der afsættes:  

• 2,6 mio. kr. årligt på service i 2024 og 2025.
SO26 Øget åbningstider i weekenden i Café Dugnad  
Café Dugnad er et værested for mennesker, der bruger stoffer og opholder sig på den åbne 
stofscene på Vesterbro. Parterne er enige om at afsætte midler til Café Dugnad.  
Der afsættes:  

• 0,2 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023.

SO18 Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske  
Parterne er enige om at afsætte midler til flere hænder på kommunens botilbud for borgere med 
sindslidelse og handicap samt udsatte voksne for skabe en bedre sundhedsindsats og for at styrke 
den faglige og pædagogiske indsats for borgerne.  
Der afsættes:  

• 50 mio. kr. årligt i 2022-2025 på service til flere pædagogiske og sundhedsfaglige årsværk.

SO19c Udsatteenhed  
De mest udsatte københavnere har komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer. Parterne 
er enige om at afsætte midler til en udsatteenhed, der kan styrke den samlede indsats for de 
udsatte.  
Der afsættes:  

• 4,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til bl.a. opsøgende sagsbehandling og fremskudt
bydækkende substitutionsbehandling.

SO20 Styrket efterværnsindsats  
Parterne er enige om at afsætte midler til, at unge, der har været anbragt, kan få en voksenkontakt, 
der kan understøtte overgangen til voksenlivet. 
Der afsættes: 

• 2,0 mio. kr. på service i 2022, 4,4 mio. kr. i 2023, og 6,4 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til
kontaktpersoner til tidligere anbragte, sagsbehandling og erfaringsopsamling.

SO17 Et mere selvstændigt liv med handicap  
Parterne er enige om at afsætte midler til at hjælpe unge borgere med autisme i overgangen til 
voksenlivet.  
Der afsættes:  

• 4,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 og 3,9 mio. kr. i 2025 til en bedre overgang til
voksenlivet.

SO16 Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af 
boliger til sociale målgrupper  
Opsøgende sociale indsatser og boligrådgivere kan give bedre forudsætninger for at udsatte 
borgere kan få og blive i egne boliger. Parterne er derfor enige om at styrke indsatserne.  
Der afsættes:  

• 5,8 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til boligrådgivere samt udbygning af forløb og
støtte til unge.

SO61 Rønnebo  
Rønnebo er et længerevarende botilbud til borgere med svære psykiatriske lidelser. Parterne er 
enige om at afsætte midler til at opføre et nyt og tidssvarende Rønnebo, der understøtter 
beboernes behov.  
Der afsættes:  

• 223,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til at bygge et nyt Rønnebo. Hertil skal lægges
55,2 mio. kr., som reserveret midler fra tidligere aftaler til Rønnebo.
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SO58 Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber  
Parterne er enige om at afsætte midler til en socialfaglig indsats, så særligt sårbare og udsatte børn 
og unge kan blive en del af foreningslivet.  
Der afsættes:  

• 1,0 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til brobygning til civilsamfundet og nye metoder.

SO79 Mobilt opholdssted i Sydhavnen  
Parterne er enige om at afsætte midler til et mobilt opholdssted i Sydhavnen. 
Der afsættes:  

• 1,5 mio. kr. på service i 2022, 0,8 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. årligt i 2024 og2025 til et
mobilt opholdssted i Sydhavnen.

SO31 Udvidelse af ”de 4 årstider”  
”De 4 årstider” er et tilbud for børn og unge, som bor eller har boet på institution eller i 
plejefamilie. Parterne er enige om at afsætte midler til to ekstra medarbejdere og til aktiviteter. 
Der afsættes:  

• 1,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til de 4 årstider.

SO35 Videreførelse af behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller 
begyndende spiseforstyrrelse  
Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre behandlingsindsatser for børn og unge 
med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse.  
Der afsættes:  

• 2,0 mio. kr. på service i 2022 og 2,9 mio. kr. årligt i 2023-2025.

SO67 Fortsat finansiering af Netværksstedet Thorvaldsen  
Netværksstedet Thorvaldsen er et aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare borgere. 
Parterne er enige om at videreføre tilskuddet.  
Der afsættes:  

• 0,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

SO52 Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner  
For at forbedre sundheden blandt hjemløse veteraner er parterne enige om at afsætte midler til et 
3-årigt projekt i samarbejde med Forsvarets Veterancenter og Soldaterlegatet.
Der afsættes:

• 0,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til sundhedsindsatsen for hjemløse veteraner.

SO56 Flere fritidsaktiviteter til borgere med udviklingshæmning (Voksenklubben Lavuk) 
Parterne er enige om at afsætte midler til at forhøje tilskuddet til Voksenklubben Lavuk, så 
borgerne fremover kan tilbydes at komme i Voksenklubben tre aftener ugentligt frem for to 
aftener.  
Der afsættes:  

• 3,9 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til at forhøje tilskuddet til Voksenklubben Lavuk.

SO48 Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg  
Foreningen Børn, Unge & Sorg hjælper børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt 
syge eller døde. Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe foreningens ventelister. 
Der afsættes:  

• 0,7 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til en ekstra bevilling til Børn, Unge og Sorg.

Videreførelse af øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser  
Parterne er enige om at afsætte midler til at ansætte flere p-vagter, som kan føre p-kontrol. 
Indsatsen kan målrettes flere kontroller specifikt på reserverede p-pladser til eksempelvis 
handicapparkering, erhvervsparkering og el- og delebilsparkering.  
Der afsættes:  
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• 0,6 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til videreførelse af øget kontrol.

SO57 Demografimodel på området for udsatte børn og unge 
Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde vil opdatere 
beregningerne vedrørende en demografimodellen på det udsatte børneområde med henblik på, 
at modellen kan indgå i forhandlingerne om budget 2023. 

ØK57 Hjælp til gangbesværede i forbindelse med langvarige gravearbejder og omlægning af 
busruter  
Parterne er enige om at forbedre forholdene for gangbesværede i forbindelse med langvarige 
gravearbejder og omlægning af busruter.  
Der afsættes:  

• 1,3 mio. kr. på service i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023, 0,8 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til styrket
beboerorientering og analyse af fremkommelighed.

SO71 Pulje til hjemløse hundeejere samt årligt sundhedstjek af hunde  
Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje til hjemløse hundeejeres udgifter, og at der 
årligt tilbydes et sundhedstjek af deres hunde.  
Der afsættes:  

• 0,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til en pulje til hjemløse hundeejere.

Erhverv og beskæftigelse 

BI05 Fokuseret indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere  
Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre indsatsen ’Flere Skal Med’, som skal få 
udsatte kontanthjælpsmodtagere i job, uddannelse, småjob eller afklaring til anden hjælp.  
Der afsættes:  

• 10,1 mio. kr. på service i 2022, 37,4 mio. kr. i 2023, 19,9 mio. kr. i 2024 og 5,9 mio. kr. i 2025
til færdigimplementering af ’Flere skal med’, lavere sagsantal og tværfaglig indsats.

BI07 Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats  
Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotforsøg, som skal danne grundlag for hovedloven 
om en helhedsorienteret indsats på tværs af beskæftigelse og socialområdet. Pilotforsøgene 
omfatter en helhedsorienteret indsats for veteraner, en videreførelse IPS-indsatsen, samt et forsøg 
med fokus på en helhedsorienteret sundhedsindsats for sygedagpengemodtagere.  
Der afsættes:  

• 9,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til indsats for veteraner med tilbud om efterværn
til alle veteraner samt fritidsjob og foreningsdeltagelsesindsats, IPS-konsulenter og
projektleder og sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter under Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget.

• 2,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til øget koordination om veteraner og
rusmiddelbehandler under Socialudvalget.

• 1,0 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til sagsbehandlere under Sundheds- og
Omsorgsudvalget.

BI14 Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS)  
Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre den særlige beskæftigelsesindsats i 
Sydhavnen, der skal øge aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres mulighed for at få fodfæste på 
arbejdsmarkedet.  
Der afsættes:  

• 1,9 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til IPS-konsulenter under Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget.

• 0,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til misbrugsbehandling under Socialudvalget.
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BI13 Indsatsen mod overledighed (A-kassesamarbejdet)  
Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte samarbejdet med a-kasserne om indsatsen 
mod overledighed målrettet en tidlig indsats samt en indsats målrettet langtidsledige.  
Der afsættes:  

• 1,2 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til at videreføre indsatsen mod overledighed.

• 4,5 mio. kr. årligt på overførsler i 2022-2025 til at videreføre indsatsen mod overledighed.

BI15 Samarbejde med Jobbanken om indsats til psykisk sårbare veteraner på førtidspension 
Parterne er enige om at afsætte midler til en beskæftigelsesindsats via jobbanken for psykisk 
sårbare veteraner på førtidspension.  
Der afsættes:  

• 1,1 mio. kr. årligt på overførsler i 2022-2024 til en beskæftigelsesindsats via jobbanken.

BI51 Life Science Task Force  
Parterne er enige om at afsætte midler til en task force, som skal udvikle nye værktøjer til at bringe 
sygedagpengemodtagere med livsstilssygdomme tilbage på arbejdsmarkedet.  
Der afsættes:  

• 2,0 mio. kr. på service i 2022 til at etablere en Life Science Task Force.

KF105 Styrket velkomst og fastholdelse af nye internationale borgere  
For at sikre at internationale borgere kan blive budt velkommen og guidet om bolig, job og fritid, 
er parterne enige om at afsætte midler til at afholde International Citizen Days.  
Der afsættes:  

• 0,5 mio. kr. årligt fra 2022-2025 til drift og flere aktiviteter.

ØK20 Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for højere kønsdiversitet i 
bygge- og anlægsbranchen  
Parterne er enige om, at der afsættes midler til at udføre et pilotprojekt, der skal styrke indsatsen 
om at anvende Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for flere kvindelige 
lærlinge.  
Der afsættes:  

• 1 mio. kr. på service i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023 til pilotprojektet.

BI17 Støtte til Bydelsmødre  
Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre støtten til Bydelsmødre, som er en indsats 
under Fonden for Socialt Ansvar, der støtter særligt isolerede kvinder i deres lokalområder.  
Der afsættes:  

• 0,3 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til at videreføre støtten til Bydelsmødre.

BI36 Tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København  
Parterne er enige om at afsætte midler til indsats for tiltrækning af bæredygtige internationale 
virksomheder til København.  
Der afsættes:  

• 0,6 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til opsøgende og assisterende
virksomhedsindsats.

BI29 Partnerskab med Ørestad Innovation City Copenhagen  
Parterne er enige om, at driftsudgifterne Ørestad Innovation City Copenhagen indgår i 
forhandlingerne om overførselssag 2021-2022.  

BI44 Støtte til FISKEN  
Parterne er enige om at afsætte midler til Foreningen FISKEN, som tilbyder udsatte unge et gratis 
værested og støtte til at finde og fastholde et fritidsjob.  
Der afsættes:  

• 0,6 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til fritidsjobformidling.
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BI24 Støtte til Creative Business Cup  
Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre støtten til Creative Business Cup, som 
arbejder med at udvikle det Københavnske start-up miljø og årligt afholder en større 
iværksætterkonkurrence.  
Der afsættes:  

• 0,8 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

BI49 Iværksætterinitiativer i København  
Parterne er enige om at afsætte midler til at støtte iværksætterinitiativerne 
Acceleratorprogrammet for kvindelige iværksættere og Iværksætterfestivalen, der skal hjælpe til at 
kickstarte iværksættermiljøet oven på coronakrisen.  
Der afsættes:  

• 1,5 mio. kr. på service i 2022 og 1 mio. kr. på service i 2023 til iværksætterinitiativer.

BI28 Opkvalificeringsindsats målrettet grøn omstilling  
Parterne er enige om at afsætte midler til en opkvalificeringsindsats målrettet grønne jobs for at 
imødekomme virksomhedernes efterspørgsel.  
Der afsættes:  

• 1,2 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til projektleder og koordination af pilotprojekt til
akademikere.

• 2,4 mio. kr. årligt på overførsler i 2022 og 2023 til opkvalificering.

BI40 Lærlingeindsats for minoriteter  
Parterne er enige om at afsætte midler til opsøgende lærlingeindsats i udsatte boligområder til 
den allerede eksisterende lære- og elevpladsindsats under Københavns Kommune.  
Der afsættes:  

• 0,6 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til opsøgende lærlingeindsats.

BI46 Forlængelse af projekt Trædesten 
Projekt Trædesten tilvejebringer evidensbaseret viden om, hvordan udsatte borgere støttes i 
fleksjob og ordinær beskæftigelse. Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle et nyt 
samarbejde med projektet.  
Der afsættes:  

• 0,4 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til at drifte samarbejdet.

BI18 Støtte til Det Bosniske Kulturcenter  
Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre støtten til Det Bosniske Kulturcenter. 
Der afsættes:  

• 0,2 mio. kr. på service i 2022 til at videreføre støtten til Det Bosniske Kulturcenter.

6. Forberedelse af møde med Socialforvaltningen
v/formanden (beslutningspunkt) 

BAGGRUND 
Udvalget har efterspurgt et møde med Socialforvaltningen med henblik på at få en generel 
introduktion til deres område ift. de borgere + 60 år, som forvaltningen på forskelligvis 
hjælper/understøtter. Det kan fx omhandle hjemløse, borgere med handicap og borgere med 
psykisk sygdom. 

INDSTILLING 

1. at udvalget forbereder mødet med Socialforvaltningen.



12 

Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget, 
Den 7. september 2021 

Socialforvaltningen har fremsendt et notat, som belyser antallet af borgere, som er fyldt 65 år og 
over i henholdsvis botilbud, dagtilbud og modtagere af socialpædagogisk støtte pr. august 2021, 
jf. bilaget. 

Socialforvaltningen deltager på Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalgets møde den 5. 
oktober 2021. Udvalget bør derfor forberede mødet og herunder vende, hvorvidt der er emner, 
som er relevant at tage op. 

BILAG 
Notat - Antal borgere fyldt 65 år og ældre i hhv. botilbud, dagtilbud og modtagere af 
socialpædagogisk støtte pr. aug. 2021 

BESLUTNING 
Udvalget vendte det tilsendte notat og bad om at man i forbindelse med mødet får en uddybning 
af tallene samt at notatet belyser borgere + 60-årige. 

Derudover ønskede udvalget, at Socialforvaltningen også fortæller lidt om forskellen på fx at 
modtage pleje fra Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får borgere over 
65 år – herunder fx konkretisere, hvornår borgere der fylder 65 år fortsætter med at få hjælp fra 
Socialforvaltningen. 

Udvalget ønskede derudover at høre, hvordan Socialforvaltningen arbejder med familier af anden 
etnisk baggrund, og om forvaltningens erfaring med selvudpeget hjælper-ordningen. 

7. Orientering om forskningsprojekt om ældreomsorg i familier med
flygtninge- og indvandrerbaggrund

v/næstformanden (orienterings- og drøftelsespunkt) 

BAGGRUND 
Aarhus Universitet og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har lavet et 
forskningsprojekt om ældreomsorg i familier med flygtninge og indvandrerbaggrund.  

Projektet afslører en række problemer med ordningen blandt andet, at de selvudpegede hjælpere 
er overladt til sig selv uden netværk, hjælp og vejledning fra kommunerne, som har ansat dem.  

VIVE har bl.a. på baggrund af projektet udgivet en rapport med ti anbefalinger til kommunerne, 
som udvalget med fordel kan kigge nærmere på. 

1. Opret en hjælpemiddelcentral
Skab en ”central for hjælpemidler” i den lokale hjemmeplejeenhed. Her kan den selvudpegede
hjælper både hente gummihandsker, bleer og sprit til sit arbejde og mødes uformelt med sin leder
om sit arbejde og den ældres tilstand. Sådan kan kommunen forebygge, at der ikke går halve og
hele år, uden hjælperen har kontakt med sin leder.

2. Afhold MUS-samtaler
Betragt og mød de selvudpegede hjælpere som alt andet personale i kommunen og
hjemmeplejen og afhold årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Her får hjælperen
mulighed for at drøfte sine arbejdsopgaver og balancen mellem arbejde og fritid med sin leder.
En MUS er også en god mulighed for at drøfte, hvilke andre arbejdsopgaver i kommunen, den

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet.
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selvudpegede hjælper evt. kan hjælpes videre til, når den ældre borger er gået bort. 

3. Stil krav til hjælpemidlerne i hjemmet
Følg jævnligt op på, om den ældres hjem er udstyret med de nødvendige hjælpemidler som
skridsikre underlag, hejs ved seng og høje toiletter. Det bør ikke være familierne selv, der vurderer
og bestemmer, om de vil have foretaget disse ændringer i boligen. Ved en § 94-ordning bør
kommunen kræve, at der bliver installeret de fornødne hjælpemidler i den ældres bolig. Sådan
skaber kommunen også bedre vilkår for den selvudpegede hjælper.

4. Vær en synlig kontakt for hjælperen
Sørg for, at den selvudpegede hjælper altid har opdaterede oplysninger på sine kontaktpersoner i
kommunen. Det gælder personer fra HR, visitationen, hjemmeplejen, sundhedsenheden og
hospitalet. Og skriv dem gerne i et format, der kan hænges op på køleskab eller opslagstavle.

5. Tilbyd opkvalificeringskurser
Det er en god idé at afholde kurser, der kan opkvalificere den selvudpegede hjælper, fx i
forflytningsteknik, førstehjælp, motion, kost, hygiejne eller liggesår. Kurserne bør være lønnede og
obligatoriske samt resultere i et kursusbevis. På den måde sikres de ældre borgere bedre og mere
professionel pleje, og det kan måske mindske risikoen for arbejdsskader hos hjælperne.

6. Skab kollegiale fællesskaber
Afhold kollegiale aktiviteter. Det kan være udflugter, månedlige personalemøder eller en årlig
julefrokost, evt. sammen med den ældre borger. Selvudpegede hjælpere er en personalegruppe
som alle andre, som kan have brug for at vende udfordringer i hverdagens arbejdsopgaver med
ligestillede. Personaleaktiviteter vil også kunne give hjælperne et tilhørsforhold til kommunen.

7. Inviter på besøg i kommunalt dagcenter
Afsæt tid til, at ældre borgere og deres hjælpere kan komme på besøg i et kommunalt dag- eller
aktivitetscenter. Besøgene giver mulighed for adspredelse, og den selvudpegede hjælper vil
kunne få råd og vejledning til konkrete udfordringer i hverdagen af uddannet og erfarent
personale. Hjemmeplejelederen vil desuden have mulighed for at møde og tale med hjælperne.

8. Gør det muligt at ansætte flere hjælpere
Giv mulighed for, at to personer kan være selvudpegede hjælpere for én ældre borger. De to
hjælpere kan enten dele tiden, så begge har mulighed for at holde fri, have sygedage eller tage på
ferie. Alternativt kan den ene person være primær hjælper, mens den anden blot er godkendt og
inde i lønsystemet som vikar, hvis den primære hjælper er forhindret i at arbejde.

9. Genovervej tidsudmålingen
Giv lidt mere tid til arbejdsopgaverne. En selvudpeget hjælper vil ofte bruge mere tid på de
enkelte omsorgsopgaver end uddannet social- og sundhedspersonale. Samtidig udfører de
omsorgs- og plejeopgaver for borgere, der ville udgøre en betragtelig udgift for den kommunale
hjemmepleje eller plejecentrene.

10. Skab et godt og attraktivt arbejdsmiljø
Gentænk de eksisterende arbejdsvilkår for selvudpegede hjælpere, så de bliver betragtet på lige
fod med alle andre kommunalt ansatte. Den kommunale ældresektor er ikke kun forpligtet på at
følge serviceloven og yde hjælp og pleje til ældre borgere. Kommunerne skal også skabe
ordentlige arbejdsvilkår og et forsvarligt arbejdsmiljø for sine medarbejdere, herunder de
selvudpegede hjælpere.

BILAG 
Link til VIVES rapport om etniske minoritetsældre og selvudpegede hjælpere (vive.dk) 
Link til artikel fra VIVE (vive.dk) 
Link til artikel på Videnskab.dk 

http://www.vive.dk/media/pure/16043/5462912
http://www.vive.dk/da/udgivelser/de-nye-gamle-16038/?utm_campaign=4.500%20personer%20s%C3%A6lger%20sex%20i%20Danmark%20%7C%20Ny%20viden%20om%20de%20offentlige%20lederuddannelser%20%7C%20%C3%98konomisk%20styring%20af%20hjemmepleje%20og%20rehabiliteringsforl%C3%B8b%20%7C%C3%86ldre%20indvandrere%20er%20d%C3%A5rligt%20stillede%20%7C%20Unges%20syn%20p%C3%A5%20uddannelsesbarrierer%20%7C%20Bof%C3%A6llesskaber%20for%20seniorer&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://videnskab.dk/kultur-samfund/plejehjem-og-kommunal-hjemmehjaelp-er-udelukket-i-mange-muslimske-familier?utm_campaign=Plejehjem%20og%20kommunal%20hjemmehj%C3%A6lp%20er%20udelukket%20i%20mange%20muslimske%20familier%20%2F%20Vulkanudbrud%2C%20en%20gletsjer%20og%20et%20splintret%20ishav:%20Her%20er%20de%20mest%20utrolige%20satellitbilleder_20210816065949&utm_medium=email&utm_source=Vores%20nyhedsbrev
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BESLUTNING 
Michael Neumann orienterede udvalget om, at projektet omhandler borgere med anden etnisk 
baggrund, som modtager pleje af en selvudpeget hjælper. VIVE har på baggrund af 
undersøgelsen udarbejdet ti anbefalinger til kommunerne, som kan hjælpe med at styrke 
ordningen og sikre, at ældre får den rette støtte og omsorg. 

Michael Neumann orienterede derudover om, at der kommer en stigning i antallet af 
brøkpensionister inden for de næste par år. 

Michael Neumann mente, at det er et problem, at lønnen ikke altid dækker den reelle tid, som den 
selvudpegede hjælper bruger ift. pleje af den ældre, og at det binder den selvudpegede hjælper til 
hjemmet, og at borgeren i perioden ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Michael Neumann 
nævnte i den sammenhæng, at det nogle gange er jobcentrene, som orienterer borgerne om 
muligheden for at blive selvudpeget hjælper. 

Michael Neumann nævnte, at der er en underrepræsentation af borgere med anden etnisk 
baggrund på plejehjem, da det for nogle ikke er noget, man ønskede. Pia Weise Pedersen nævnte, 
at der er mange borgere af anden etnisk baggrund på Peder Lykke Centret, og at man fx kan se på, 
hvad deres erfaringer er. 

Udvalget drøftede, hvorvidt det gav mening at vende VIVEs anbefalinger om selvudpeget 
hjælper-ordningen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og udvalget besluttede først at 
høre Socialforvaltningen om deres erfaring med ordningen på deres næste møde. 

Udvalget besluttede derudover, at Michael Neumann inviterede en oplægsholder via Ensomme 
Gamles Værn til et udvalgsmøde med henblik på at fortælle om vedkommendes erfaring med 
selvudpeget hjælper-ordningen m.v. Udvalget drøftede derudover, at man kunne have et tema på 
et møde i Ældrerådet om minoriteter i ældreplejen. 

8. Næste udvalgsmøde den 5. oktober 2021 kl. 10-12
v/formanden (beslutningspunkt) 

BESLUTNING 
Udvalget besluttede at rykke mødet med Socialforvaltningen til november, da formanden havde 
afbud til mødet i oktober. Videre besluttede udvalget at aflyse mødet i oktober, såfremt de ikke 
modtager en høring eller lignende. I den sammenhæng besluttede udvalget også at udvide 
udvalgsmødet den 2. november 2021 med en time, sådan at mødet ligger fra kl. 10-13. 

9. Eventuelt
Pia Weise Pedersen orienterede om, at Politiken havde udgivet en artikel om, at 300.000 borgere i 
Danmark lever som daglejere. 

Pia Weise Pedersen orienterede om, at der på mødet i Ældrerådet kommer et oplæg om Mad- og 
Måltidsstrategien, og at man i den sammenhæng ville kigge lidt på kvaliteten af maden til 
hjemmeboende borgere og borgere på plejehjem, og at rådet eventuelt kan besøge Københavns 
Madservice. Annette Thernøe orienterede om hendes kendskab til Københavns Madservice, som 
var rigtig godt. 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsorden for næste udvalgsmøde.




