
1 

Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Den 10. marts 2022 
 

 

REFERAT 
 
Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Dato: torsdag den 10. marts 2022 kl. 10-12 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse F, 2. sal, vær. 13 
 
Medlemmer: 
Michael Neumann (formand), Annette Thernøe (næstformand), Anne Worning, Henrik Høgh, Pia 
Weise Pedersen. 
 
Der var afbud fra Anne Worning.  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte dagsordenen.  
 
 

2. Valg af dirigent 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Annette Thernøe blev valgt som dirigent.  
 
 

3. Godkendelse af referat  
v/ formanden  
 

 
BESLUTNING 
Referatet blev godkendt, idet der blev gjort opmærksom på en slåfejl i referatet. 
 
 

4. Orientering fra det politiske Beskæftigelses- og Integrationsudvalg og 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsordenen.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent. 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender referat af sidste udvalgsmøde.  
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Socialudvalg 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget drøfter eventuelle relevante sager fra de seneste møder i de politiske udvalg. 
 
Link til mødemateriale fra det politiske Beskæftigelses- og Integrationsudvalg 
 
Link til mødemateriale fra det politiske Socialudvalg  
 
BESLUTNING 
Michael Neumann orienterede om, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på møde den 14. 
marts 2022 skulle præsenteres for en analyse om at flytte hele eller dele af 
beskæftigelsesindsatsen til Socialforvaltningen. I den forbindelse havde udvalget en drøftelse af, 
at 11 % af de aktivitetsparate borgere har været i beskæftigelsessystemet i 10 år, og at det er et for 
højt tal, og at Socialforvaltningen muligvis har nogle bedre metoder til at hjælpe disse borgere 
videre. Michael Neumann orienterede udvalget om, at såfremt begge udvalg godkender punktet 
om en revideret tidsplan, fremlægges data for anden del af afrapporteringen på analysen den 19. 
april 2022 og den 2022. april for udvalgene. Den endelige afrapportering på analysen fremlægges 
den 20. juni 2022 og den 22. juni 2022. 
 
Michael Neumann orienterede derudover om, at Socialudvalget orienteres om 
Socialforvaltningens brugertilfredshedsundersøgelser for 2021.  
 
Udvalget aftalte derudover, at Annette Thernøe fremadrettet står for at gennemgå indstillinger til 
Socialudvalget med henblik på at orientere udvalget om relevante sager. 
 
 

5. Opfølgning på budgetmøde med Socialudvalget den 24. februar 2022 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Socialforvaltningen havde i forbindelse med budget 2023 arrangeret budgetmøde mellem 
Socialudvalget og bruger- og organisationsråd - herunder Ældrerådet - den 24. februar 2022 kl. 
16.30-19.30 i Festsalen på Københavns Rådhus.  
 
Der var inviteret to medlemmer fra hvert bruger- og organisationsråd, og fra Ældrerådet deltog 
Michael Neumann og Pia Weise Pedersen på mødet.  
 
Ældrerådets bidrag til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev indledningsvist behandlet på 
mødet i Beskæftigelses-, Integrations og Socialudvalget den 8. februar 2022. Herefter drøftede 
Ældrerådet effektiviseringsforslagene m.v. på internt møde den 10. februar 2022 i forlængelse af 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vender budgetmødet med Socialudvalget den 24. februar 2022. 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Besk%C3%A6ftigelses-%20og%20Integrationsudvalget
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Socialudvalget
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den tekniske gennemgang med Socialforvaltningen. På baggrund heraf blev der udarbejdet 
udkast til høringssvar vedrørende budget 2023 på Socialforvaltningens område, som Ældrerådet 
godkendte endeligt på møde den 24. februar 2022. 
 
Michael Neumann og Pia Weise Pedersen bør på mødet orientere udvalget om budgetmødet den 
24. februar 2022 samt fx vende, hvis der er noget, som giver anledning til nærmere overvejelser 
og/eller anbefalinger. 
 
BILAG 

• Københavns Ældreråds høringssvar til investerings- og effektiviseringsforslag til budget 
2023 samt bevillingsudløb 

 
BESLUTNING 
Michael Neumann orienterede udvalget om budgetmødet den 24. februar 2022, hvor ham og Pia 
Weise Pedersen fremførte rådets synspunkter.  
 
 

6. Høring vedrørende budget på beskæftigelses- og integrationsforvaltningens 
område (besøg kl. 10.30-11.00) 

v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har den 2. marts 2022 sendt Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalgets budgetbidrag i høring i Ældrerådet.  
 
Forvaltningens har i den sammenhæng oplyst, at budgetbidraget blev 1. behandlet i 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 28. februar 2022 og skal 2. behandles den 19. april 
2022. Det fremgår af bilaget ’Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 1. behandling af 
budgetbidrag’, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget valgte at fjerne forslag 3.1 om tilpasning 
af kompetenceudvikling fra effektiviseringskataloget, og forvaltningen skal dermed finde et 
alternativt effektiviseringsforslag. Forvaltningen har oplyst, at de på nærværende møde vil fortælle 
mere om, hvilke alternative effektiviseringsforslag, der overvejes at arbejdere videre med.  
 
På mødet deltager kontorchef Niklas Oxenvad Brøndum og chefkonsulent Philip Grøndahl 
Andersen fra Center for Økonomi og Ejendomme i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
kl. 10.30-11.00 med henblik på at orientere om høringen samt svare på eventuelle spørgsmål.  
 
Efter oplægget skal udvalget udarbejde udkast til høringssvar, som behandles endeligt på møde i 
Ældrerådet den 30. marts 2022.  
 
BILAG  

• Bilag 1 

• Bilag 2  

• Bilag 3 

• Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 1. behandling af budgetbidrag 
 
BESLUTNING 
Udvalget tog Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens oplæg til efterretning, hvorefter 

INDSTILLING 

1. at udvalget behandler høringen.  
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udvalget behandlede høringen. For nærmere henvises til høringssvaret. 
 
BILAG  

• Udkast til Københavns Ældreråds høringssvar vedr. budgetbidraget på Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningens område 
 

 

7. Forberede møde med beskæftigelses- og integrationsborgmesteren den 5. 
april 2022 kl. 11.30-12.15 

v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 22. januar 2022 sendt et velkomstbrev med anmodning om et møde med 
beskæftigelses- og integrationsborgmesteren. I den forbindelse er der kalendersat et møde 
mellem Ældrerådets Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalg samt rådets formandskab og 
beskæftigelses- og integrationsborgmesteren den 5. april 2022 kl. 11.30-12.15. Mødet foregår på 
Københavns Rådhus i borgmesterens mødesal på 1. sal, værelse 57. 
 
Bemærk at mødet er kalendersat i forbindelse med udvalgsmødet i april, og at der forud for mødet 
med borgmesteren er reserveret lokaler på Københavns Rådhus til afholdelse af udvalgsmødet.  
 
I forbindelse med punktet bør udvalget indledningsvist drøfte, hvilke emner – som fx flugter med 
rådets mærkesager – udvalget bør have fokus på og ønske at vende med borgmesteren.  
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede, at de på mødet ønsker at have særligt fokus på gruppen af + 60 årige, som er 
ledige, og at de bl.a. vil høre borgmesteren, hvordan man hjælper borgere i aldersgruppen videre, 
herunder fx også hvordan man hjælper ældre borgere med minoritetsetnisk baggrund.  
 
Udvalget besluttede derudover at efterspørge, om det er muligt at få tal for borgere + 60 år i 
beskæftigelsessystemet tilsendt forud for mødet. 
 
 

8. Orientering fra arbejdsgruppe vedr. integration af minoritetsetniske ældre  
v/ formanden  
 

 
BAGGRUND 
Det blev på møde i Forretningsudvalget den 10. november 2021, at Beskæftigelses-, 
Integrations- og Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget på et kommende møde i 
Ældrerådet faciliterer en temadrøftelse om integration af minoritetsetniske 
ældre. Dette bl.a. med henblik på at få mere viden om integration af minoritetsetniske 
ældre i forhold til ældreområdet, herunder fx i forhold til plejehjemsområdet og i 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  
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forhold til selvudpeget hjælperordningen.  
 
Da temadrøftelsen både vedrører beskæftigelses- og integrationsområdet og social-, 
sundheds- og omsorgsområdet er der lagt op til, at temadrøftelsen tilrettelægges som 
et samarbejde mellem Ældrerådets Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalg og 
Sundheds- og Omsorgsudvalg.  
 
Michael Neumann, Pia Weise Pedersen, Anne Worning, Dorthe Pedersen og Margit Schrøder er 
efterfølgende af henholdsvis Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses-, Integrations- 
og Socialudvalget udpeget til en arbejdsgruppe, som aktuelt arbejder på, hvordan oplægget skal 
tilrettelægges.  
 
Michael Neumann vil på mødet orientere om den videre proces. 
 
BESLUTNING 
Michael Neumann orienterede om temadagen, som er kalendersat til den 9. juni 2022 kl. 10-15. 
Det foreløbige program går på, at der skal være oplæg fra kommunen om status vedrørende 
minoritetsetniske ældre i København, et oplæg om selvudpeget hjælper-ordningen og et oplæg 
om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Etniske Ressourceteam.  
 
Undervejs på dagen vil der være gruppearbejde, og derudover skal temadagen ende i, at rådet gør 
sig overvejelser om, hvordan man fx kommunalt bedst kan understøtte gode rammer for 
minoritetsetniske ældre, og om rådet fx skal arbejde for en bestemt mærkesag inden for området.  
 
Derudover planlægger arbejdsgruppen, at der på dagen bliver noget etnisk mad og musik.  
  
Michael Neumann nævnte, at arbejdsgruppen er ved at lave en lille folder om temadagen, som vil 
blive uddelt til Ældrerådet.  
 
 

9. Næste udvalgsmøde den 5. april 2022 kl. 10-12 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede, at de forlænger næste udvalgsmøde frem til kl. 13.00, hvis der er behov for 
det.   
 
 

10. Eventuelt 
Henrik Høgh foreslog, at udvalget på næste møde i Ældrerådet gør opmærksom på, at der er brug 
for flere kræfter i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget, da de kun sidder fem 
medlemmer i udvalget.   

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.  


