
1 

Møde i Boligudvalget,  
Den 12. april 2021 
 

 

REFERAT 
 
Teams-møde i Boligudvalget 
Dato: Mandag den 12. april 2021 kl. 13-15 
 
Medlemmer: 
Arvin Storgaard (formand), Elin Johansson (næstformand), Annette Thernøe, Arne Bjørn Nielsen, 
Eleonora Lewandowski, Hanne Simonsen, Jesper Balle, Kirsten Nissen, Lise Helweg, Lone Skov 
Valentin Al Awssi, Peder Blom. 
 
Lise Helweg havde afbud til mødet. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Valg af dirigent 
v/formanden(beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Peder Blom blev valgt som dirigent. 
 

3. Godkendelse af referat 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Referatet blev godkendt. 
 

4. Orientering fra det politiske Sundheds-og Omsorgsudvalg samt Teknik-og 
Miljøudvalg 

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 
Formanden orientererom eventuelle relevante sager vedrørende pleje-og boligområdet fra de 
seneste møder i de politiske udvalg.  
 
Mødemateriale fra det politiske Sundheds-og Omsorgsudvalg: 
www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget 
 
Mødemateriale fra det politiske Teknik-og Miljøudvalg:  
www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget 
 
BESLUTNING 
Arvin Storgaard orienterede udvalget om, at Sundheds-og Omsorgsudvalget har behandlet 
tilsynskonceptet, hvor Ældrerådet som bekendt har afgivet høringssvar. 
 

5. Oplæg om plejehjemsprojekter m.v. vedleder af Sundheds-og 
Omsorgsforvaltningens boligsekretariatet Per Christensen (besøg kl. 13.10-
13.50) 

v/formanden (orienterings-og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Leder af Sundheds-og Omsorgsforvaltningens boligsekretariat Per Christensen deltager på mødet 
i Boligudvalget fra kl. 13.10-13.50 med henblik på at orientere nærmere om aktuelle 
plejehjemsprojekter i Københavns Kommune. Punktet ligger i forlængelse af oplægget om 
forvaltningens moderniseringsplan på mødet i Ældrerådet den 24. marts 2021. Slides fra 
oplægget er vedhæftet som bilag.  
 
På mødet vil der bl.a. blive orienteret nærmere om følgende byggeprojekter: 

• Plejehjem Sølund  

• Plejehjem Sundparken  

• Status ift. tryghedsboliger i Guldbergs Have  

• Fremtidig inddragelse i plejehjems-byggeprojekter  

• Status for Bystævneparken-Status for De Gamles By 
 
BILAG 
Oplæg om SUF moderniseringsplan v. Per Christensen den 24. marts 2021 
 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning, og afventer derudover nærmere information om 
inddragelse i kommende plejehjemsbyggeudvalg. 
 

6. Orientering om møde mellem Ældrerådet og det politiske Teknik-og 
Miljøudvalg den 7. juni kl. 15.00-15.45 

INDSTILLING 

1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

http://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget
http://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget
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v/formanden (orienterings-og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Der er kalendersat et møde mellem Københavns Ældreråd og det politiske Teknik-og Miljøudvalg 
mandag den 7. juni 2021 kl. 15.00-15.45.  
 
Ældrerådet havde også sidste år et møde med det politiske Teknik-og Miljøudvalg, hvor 
Ældrerådets Teknik-og Miljøudvalg og Boligudvalg havde besluttet, at mødet skulle handle om 
tilgængelighed og seniorbofællesskaber. Det viste sig imidlertid, at der på mødet ikke var tid til at 
drøfte punktet om seniorbofællesskaber, hvorfor udvalgene bør overveje, om det vil give mening 
at have en politisk drøftelse med udvalget om, hvordan man kan understøtte udvikling af almene 
seniorbofællesskaber i Københavns Kommune. 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at indstille punktet til mødet med Teknik-og Miljøudvalget. 
 

7. Bemærkninger til Ældrerådets forretningsorden 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets forretningsorden behandles på mødet i Ældrerådet den 28. april 2021.  
 
Det er fastsat i § 6, stk. 4, i vedtægten for Københavns Ældreråd, at Ældrerådet selv fastsætter sin 
forretningsorden. Med hjemmel i denne vedtægtsbestemmelse vedtog det tidligere Ældreråd 
den 27. november 2019 vedhæftede forretningsorden. Det fremgår af forretningsordenens § 7, 
stk. 1, at ”Ændringer og tilføjelser til nærværende forretningsorden for afholdelse af møder i 
Ældrerådet kan vedtages af Ældrerådet med almindeligt stemmeflertal.” Forretningsordenen er 
en del af Ældrerådets arbejdsgrundlag –sammen med vedtægt, eventuelle kommissorier, 
mærkesager m.v. -og fungerer på den måde som en rettesnor for rådets arbejde. 
Forretningsordenen bør derfor på en hensigtsmæssig måde afspejle den struktur, 
arbejdstilrettelæggelse, beslutningsproces m.v., der gælder i Ældrerådet. Det er hensigtsmæssigt, 
at der er sådanne klare retningslinjer og rammer for Ældrerådets arbejde, og i forbindelse med at 
det nye Ældreråd tiltrådte blev den eksisterende forretningsorden også midlertidigt tiltrådt på 
møde i Ældrerådet den 27. januar 2021. Dette med henblik på at rådet arbejder videre med 
fastsættelse af en ny forretningsorden.  
 
Da forretningsordenen behandles på mødet i Ældrerådet i april, er der lagt op til, at udvalgene 
drøfter forretningsordenen i forhold til eventuelle ændringer og justeringer på møder i april med 
henblik på Forretningsudvalgets koordinering af de eventuelle forslag på møde den 14. april 2021. 
 
Vedlagt er til orientering den midlertidigt tiltrådte forretningsorden. 
 
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget vender punktet. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget drøfter om der er bemærkninger til Ældrerådets forretningsorden.  
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BILAG 
Forretningsordenen godkendt den 27. november 2019 af det tidligere Ældreråd 
 
BESLUTNING 
Der var ikke bemærkninger til forretningsordenen. 
 

8. Næste udvalgsmøde den 3.maj2021kl. 13-15 
v/formanden(orienteringspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede bl.a. at behandle følgende på næste udvalgsmøde: 

• Videre forberedelse af mødet med det politiske Teknik-og Miljøudvalg den 7. juni 2021med 
henblik på delen vedr. seniorbofællesskaber  

• Drøftelse af inddragelse i byggeudvalg og udarbejdelse af en liste over nogle 
værdier/principper til plejehjemsbyggeri, som kunne være et arbejdsgrundlag i 
byggeudvalgene  

 
Kirsten Nissen meddelte, at hun desværre havde afbud til næste udvalgsmøde. 
 

9. Eventuelt 
Der var intet at bemærke. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.  


