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Møde i Teknik- og Miljøudvalget,  
Den 3. maj 2021 
 

 

REFERAT 
 
Teams-møde i Teknik- og Miljøudvalget 
Dato: Mandag den 3. maj 2021 kl. 10-12 
 
Medlemmer: 
Peder Blom (formand), Annette Thernøe(næstformand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, 
Bjarne Jørgensen, Dorthe Pedersen, Lisbeth Sølver, Ulla Morin. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt, idet det blev besluttet at tilføje et nyt dagsordenspunkt vedrørende 
forberedelse af mødet med Vejdirektoratet den 25. maj 2021. 
 

2. Valg af dirigent 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Arvin Storgaard blev valgt som dirigent. 
 

3. Godkendelse af referat 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Referatet blev godkendt. 
 

4. Orientering fra Forretningsudvalget og det politiske 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 
Udvalget drøfter eventuelle relevante sager fra det seneste møde i det politiske udvalg.  
 
Link til mødemateriale fra det politiske Teknik-og Miljøudvalg:  
www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget 
 
BESLUTNING 
Peder Blom orienterede udvalget om, at det har været drøftet at sikre røgfrie strande i 
Københavnsamt at de ændrede retningslinjer for udeservering er rykket frem til den 1. oktober 
2021.  
 
Arne Bjørn Nielsen gjorde opmærksom på, at der er udarbejdet en mobilitetsanalyse, som er en 
analyse af grøn omstilling af trafikken og analyse af reduktion af biltrafik og tung trafik i Indre by og 
brokvartererne.  
 
Derudover nævnte Arvin Storgaard at borgerrepræsentationen skal tage stilling til de reviderede 
affaldsregulativer for husholdnings-og erhvervsaffald, som Teknik-og Miljøudvalget har sendt i 
lovpligtig høring 22. februar 2021, og som forventes at kunne træde i kraft den 1. juli 2021. I den 
forbindelse ønskede udvalget at høre nærmere om, hvordan man udmønter ordningen over for fx 
ældre, og gjorde i den sammenhæng opmærksom, at det kan være svært for ’’sårbare ældre’’ at 
finde rundt i systemerne og fx finde plads til sortering i eget køkken. Udvalget har derfor en 
opmærksomhed på, om der er samarbejde med Sundheds-og Omsorgsforvaltningen om 
håndtering af sorteringen hos borgere, der fx modtager hjemmehjælp, og om der er lavet noget 
kommunikationsmateriale. 
 

5. Forberedelse af møde med Teknik-og Miljøudvalget den 7. juni 2021 kl. 
15.00-15.45 

v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Som tidligere orienteret er der kalendersat et møde mellem Københavns Ældrerådet og det 
politiske Teknik-og Miljøudvalg mandag den 7. juni 2021 kl. 15.00-15.45.  
 
Ældrerådets Teknik-og Miljøudvalg bør i den sammenhæng beslutte, hvilke emner Ældrerådet vil 
drøfte med det politiske udvalg.  
 
Teknik-og Miljøudvalget og Boligudvalget har på de sidste udvalgsmøder drøftet at indstille 
seniorbofællesskaber og tilgængelighed i byens rum, som tema. Udvalget bør i den 
sammenhæng også aftale, hvem der fører ordet m.v. under de forskellige punkter på mødet. 
 
I nedenstående udfoldes de to punkter, som kan danne grundlag for mødet, og som udvalget med 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

1.   at udvalget beslutter, hvilke temaer Teknik-og Miljøudvalget vil indstille til mødet med Teknik-
og Miljøudvalget den 7. juni 2021. 

http://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget
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fordel kan udbygge argumentationen bag. 
 
Understøttelse af etablering af flere (almene) seniorbofællesskaber i København 
Det tidligere Ældreråd havde vedtaget en mærkesag, om at der skal dannes flere 
seniorbofællesskaber i København. Kommunen kan understøtte dette arbejde ved at sikre gode 
rammer for etablering af almene seniorbofællesskaber. 
 
Dannelse af flere seniorbofællesskaber er ud fra et sundheds-og omsorgsperspektiv interessant, 
fordi dét at være en del af et bofællesskab kan være med til at afværge ensomhedsproblematikker, 
hvilket kan have en afledt positiveffekt på ældres sundhed og livskvalitet, og seniorbofællesskaber 
kan bidrage til at udskyde behovet for hjælp til praktiske gøremål i dagligdagen. Etableringen af 
seniorbofællesskaber kan således både være en gevinst for den enkelte og for samfundet, og det er 
derfor, at det er vigtigt, at Københavns Kommune gør, hvad de kan for at understøtte udviklingen. 
 
Det er tidligere vedtaget, at Teknik-og Miljøforvaltningen vil arbejde for, at der gennemsnitligt 
etableres fire almene bofællesskaber pr. år. Her kan der eventuelt spørges ind til, om det er muligt 
for rådet at følge udviklingen nærmere, og derudover bruges som argument for, hvorfor man bør 
gøre mere, da måltallet umiddelbart ikke er opfyldt. 
 
Det er vigtigt, at Teknik-og Miljøforvaltningen (eventuelt i samarbejde med Sundheds-og 
Omsorgsforvaltningen) samarbejder om at gøre det nemmere for ældre, som gerne vil oprette 
bofællesskaber at finde vej i retningslinjer og beslutningsprocesser. Man kan fx se på, hvordan 
man understøtter opgangsfællesskaber i allerede eksisterende ejendomme. Der kunne fx være en 
tilskudspulje, som foreninger kan søge til forbedring og etablering af fællesfaciliteter med henblik 
på at styrke fællesskabet. 
 
Derudover kan man overveje at fremhæve behovet for, at der bør afsættes ressourcer til at foretage 
et mere opsøgende arbejde ift. borgere og ift. at motivere almene boligselskaber til at etablere 
boligfællesskaber i nye og allerede eksisterende almene boliger. 
 
Understøttelse af bedre tilgængelighed for ældre m.v. i København 
På baggrund af kortlægningen af tilgængelighedsbarrerier i København fra 2017kan udvalget gøre 
opmærksom på, at rådet gerne ser, at der afsættes budgetmidler til udbedring af flere ruter end de 
fem ruter, der indtil nu er fundet midler til udbedring af.  
 
Derudover kan udvalget fremhæve, at det er vigtigt at bænke og offentlige handicaptoiletter er 
indtænkt som en del af tilgængelighedsruterne–her kan man fx tænke budgetbevillinger til bænke 
sammen med udbedring af tilgængelighedsruter. Derudover kan rådet gøre opmærksom på, at 
bevillinger til udeservering og skiltning for restauratører og butikker i mange tilfælde også 
udfordrer fremkommeligheden for særligt ældre.  
 
På sidste udvalgsmøde besluttede udvalget at kigge nærmere i kortlægningen og fx udvælge to-
fire mulige ruter, som man særligt kunne pege på, at man af hensyn til ældre, ønsker udbedret 
snarest muligt, og fx som en del af budget 2021. 
 
BILAG 
Kortlægning af tilgængelighedsbarrierer i København (kk.dk) 
Resultater af undersøgelse af ældrevenlig by 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at gå videre med punkterne til mødet mellem Ældrerådet og Teknik-og 
Miljøudvalget, og drøftede i den forbindelse om der var nogle ruter, som de kunne pege på som 
mulige tilgængelighedsruter. I den sammenhæng blev kigget nærmere på: 

• Området omkring Trianglen på Østerbro 

• Området omkring Peder Lykke Centret på Amager 

http://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/5e1a7bb6-baad-491b-804d-b115a1b6b9d4/ac260228-f929-4f4a-a42a-b105d0e918ff/Attachments/18166265-23667285-1.PDF


4 

Møde i Teknik- og Miljøudvalget,  
Den 3. maj 2021 
 

 

Udvalget aftalte, at der ville blive arrangeret en gåtur mandag den 17. maj 2021 kl. 13.00, og at man 
kunne sende forslag til ruter til Peder Blom.   
 
Derudover foreslog udvalget, at restauratører ved udeservering skal markere, hvor deres borde må 
gå til, sådan at det er synligt for alle, hvad der er givet tilladelse til.  
 
Derudover nævnte Bjarne Jørgensen, at seniorbofællesskaber ikke kun skal være for velstillede, 
men for dem, der rent faktisk har brug for det, fx af hensyn til ensomhedsproblematikker. 
 
 

6. Forberedelse af møde med Vejdirektoratet den 25. maj 2021 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget drøftede mødetog besluttede bl.a. at lægge vægt på, at der skal være en god 
tilgængelighed i området og derudover tydelig skiltning fra Københavns Hovedbanegård om, 
hvordan man kommer over til fjernbusterminalen.  
 
Annette Thernøe, Ulla Morin og Arne Bjørn Nielsen oplyste, at de deltager på mødet. 
 

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

 
BAGGRUND 
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 
medmærkesagerne, og indtænker dem i de sammenhænge, som rådet indgår i. Man kan også 
kaldemærkesagerne for rådets politiske mål. 
 
Arbejdet med mærkesager vil typisk have sit udspring i fagudvalgene, hvor udvalgene 
arbejderspecifik 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, 

INDSTILLING 

1.  at udvalget forbereder mødet med Vejdirektoratet den 25. maj 2021. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget indledende drøfter arbejdet med mærkesager. 
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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 
vanskeliggørerådets 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 atomverdenen 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 
strategiskovervejelse. 
 
BESLUTNING 
Peder Blom orienterede udvalget om tidligere mærkesager for Teknik-og Miljøudvalget. 
 
Ulla Morin oplyste, at hun mener, at man skal udvælge et par mærkesager og arbejde indgående 
med dem. Hun foreslog, at rådet har en mærkesag om flere offentlige handicaptoiletter, som er 
tilgængelige for alle borgere. 
 
Annette Thernøe mener, at den offentlige transport bør være en mærkesag, som Ældrerådet hele 
tiden har fokus på. Herunder placering af ruterne og stoppesteder samt deres indretning og 
kommunikation til og med borgerne –også ikke digitale. 
 
Udvalget efterspurgte derudover en oversigt over antallet af offentlige bemandende og 
ubemandede toiletter i København. Sekretariatet undersøger, om det er muligt at få fremsendt.  
 
Bjarne Jørgensen nævnte også, at brugervenlig IT er relevant, hvilket gælder alle områder.  
 
Peder Blom nævnte, at affald og luftforurening også er fokusområder. 
 
Det blev besluttet, at udvalget arbejdervidere med forslagene til mærkesager. 
 

8. 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. 

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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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. 
 
BESLUTNING 
Udvalget havde følgende opmærksomhedspunkter: 

• Vil I prioritere ressourcer til forbedring af den offentlige transport? Ser I servicebusser for 
ældre på udvalgte strækninger, som en mulighed?  

• Vil I arbejde for at sænke prisen på offentlig transportfor pensionister i Københavns 
Kommune, såfremt det er muligt? 

• Vil I sikre, at klippekortsordningen for borgere på plejehjem og for borgere, som modtager 
hjemmepleje, fortsætter? 

 

9. Orientering om møde i referencegruppe til projekt Demensvenligt Vanløse 
v/Bjarne Jørgensen(orienteringspunkt) 
 

 
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning  
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BAGGRUND 
Referencegruppen til projekt Demensvenligt Vanløse, hvor Bjarne Jørgensen, Kirsten Nissen og 
Lise Helweg er repræsentanter, havde deres første møde den 15. april kl. 13.00-14.30. 
 
På mødet deltog bl.a. repræsentanter Vanløse Lokaludvalg, Ældre Sagen og Sundheds-og 
Omsorgsforvaltningen.  
 
Vedlagt er derudover oplæg fra og referat af det første møde i referencegruppen. 
 
BILAG 

• Oplæg fra møde i referencegruppen for projekt Demensvenligt Vanløse (april 2021)  

• Referat af møde i referencegruppen for projekt Demensvenligt Vanløse (april 2021) 
 
BESLUTNING 
Bjarne Jørgensen oplyste, at Sundheds-og Omsorgsforvaltningen er i fuld gang med at involvere 
relevante parter i projektet, herunder bl.a. seniorklubben Vanløse, og at der afholdes et 
arrangement på Vanløse Torv, hvor et nyt demenssymbol lanceres i anledning af demensugen i 
uge 19. Det offentlige symbol kan bæres af mennesker med demens i det offentlige rum. 
 
Bjarne Jørgensen oplyste, at han følte, at han mangler nærmere information om indsatser til 
pårørende til borgere med demens.  
 
Find oplysninger om forvaltningens tilbud til pårørende til borgere med demens på 
www.demens.kk.dk 
 
Bjarne Jørgensen oplyste, at næste møde i referencegruppen afholdes i august 2021. 
 

10. Nyt fra parkbrugerråd og følgegrupper m.v. 
v/formanden (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Under dette punkt følges op på eventuelle møder i parkbrugerråd og følgegrupper m.v. 
 
BESLUTNING 
Arvin Storgaard og Arne Bjørn Nielsen orienterede udvalget om, at de er indkaldt til møde i 
følgegruppen for Middelalderbyen den 6. maj 2021. 
 
Ulla Morin oplyste, at der er mange protester imod lokalplansforslaget vedrørende De Gamles By. 
 

11. Næste udvalgsmøde den 7. juni2021 
v/formanden(orienteringspunkt) 
 

 

INDSTILLING 

1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning  

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.  

http://www.demens.kk.dk/
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BAGGRUND 
Mødet ligger samme dag som mødet mellem Ældrerådet og Teknik-og Miljøudvalget, som 
forventes afholdt på Københavns Rådhus kl. 15.00-15.45, og sekretariatet skal i den forbindelse 
høre, om udvalget ønsker at flytte mødet til et senere tidspunkt/dato eller fx en tidligere dato.  
 
Til orientering har Boligudvalget også udvalgsmøde den 7. juni 2021 kl. 13-15. Mødet forventes 
afsluttet et kvarter tidligere. 
 
BESLUTNING 
Det blev aftalt, at Peder Blom tilrettelægger mødet i samarbejde med sekretariatet ift. tidsrum og 
mødested. 
 

12. Eventuelt 
Der var intet at bemærke. 


