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Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Den 8. februar 2022 
 

 

REFERAT 
 
Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Dato: tirsdag den 8. februar 2022 kl. 10-12 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse A (1. sal, vær. 2) 
 
Medlemmer: 
Michael Neumann (formand), Annette Thernøe (næstformand), Anne Worning, Dorthe Pedersen, 
Henrik Høgh, Pia Weise Pedersen. 
 
Der var afbud fra Dorthe Pedersen.  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte dagsordenen. 
 
 

2. Valg af dirigent 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Pia Weise Pedersen blev valgt som dirigent. 
 
 

3. Godkendelse af referat  
v/ formanden  
 

 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte 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. 
 
Mødemateriale fra det politiske Beskæftigelses- og Integrationsudvalg 
: 
Mødemateriale fra det politiske Socialudvalg  
 
BESLUTNING 
Michael Neumann orienterede om, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på møde den 7. 
februar 202 bl.a. havde drøftet en indstilling vedrørende en foranalyse foretaget af KL og Deloitte 
om mulighederne for et virtuelt jobunivers. Udvalget vendte indholdet i forslaget, og udvalget 
havde en opmærksomhed eller bekymring i forhold til ældres behov, da det ikke kan udelukkes, at 
der vil være nogle +60 årige med begrænsede færdigheder, der har brug for støtte. 
 
Udvalget vendte derudover den aktuelle situation med beskæftigelse- og 
integrationsborgmesteren og forvaltningen. Et udvalgsmedlem nævnte, at Borgerrådgiveren har 
iværksat en undersøgelse af forholdene.  
 
Michael Neumann orienterede derudover om, at Socialudvalget på møde den 9. februar 2022 skal 
drøfte Socialforvaltningens effektiviserings- og investeringsforslag, som rådet ligeledes har fået 
sendt i høring.   
 
 

5. Orientering om 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.  

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Besk%C3%A6ftigelses-%20og%20Integrationsudvalget
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Socialudvalget
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BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget besluttede at forberede mødet på 
udvalgsmødet i marts.  
 
 

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

 
BAGGRUND 
Det blev på møde i Forretningsudvalget den 10. november 2021 besluttet, 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 
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 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
 

7. Henvendelse vedrørende beskæftigelse for ældre borgere 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
En borger har sendt en henvendelse til Ældrerådet vedrørende udfordringer med beskæftigelse 
og langtidsledighed hos ældre borgere.  
 
Udvalget bør i den forbindelse vende henvendelsen.  
  

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vender henvendelsen.  
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BILAG 

• Henvendelse vedr. beskæftigelse for ældre borgere  
 
BESLUTNING 
Udvalget drøftede henvendelsen, som de fandt interessant og i tråd med nogle af de ting udvalget 
arbejder for, og udvalget aftalte, at Annette Thernøe svarer borgeren på udvalgets vegne.   
 
Derudover havde udvalget en drøftelse af, hvorvidt fagudvalg kan behandle og svare på 
henvendelser fra borgere vedrørende generelle problematikker på ældreområdet.  
 
 

8. Forberedelse af budgetmøde med Socialudvalget  
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Socialforvaltningen har 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 er inviteret to medlemmer fra rådet til 
budgetmødet.  
 
Forinden budgetmødet med Socialudvalget, har Socialforvaltningen inviteret Ældrerådet til en 
teknisk gennemgang af investerings- og effektiviseringsforslag samt innovationsforslag torsdag 
den 10. februar, kl. 15:00-16:00. Mødet foregår på Microsoft Teams. Alle der ønsker at deltage har 
mulighed for det. Sekretariatet vil videresende en Teams-invitation til de deltagende.  
 
Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget bør på mødet gennemgå og drøfte materialet 
samt påbegynde forberedelse af mødet, således at de kan fremlægge deres synspunkter over for 
rådet.  
 
Det er umiddelbart lagt op til, at Ældrerådet enten på et ekstraordinært møde eller på møde i 
Ældrerådet den 23. februar 2022 beslutter, hvad rådet i forbindelse med budget 2023 på 
Socialforvaltningens område ønsker at sætte fokus på, og at de to repræsentanter til mødet med 
Socialudvalget naturligvis gør opmærksom på rådets samlede synspunkter.  
 
Udover mødet med Socialudvalget, har Ældrerådet mulighed for at afgive et skriftligt høringssvar 
vedrørende budget 2023, og der er høringsfrist den 25. februar 2022.  
 
BILAG 

• Introduktion til og overblik over budgetmateriale til Socialudvalgets budgetseminar den 9. 
og 10. februar 2022 

• Bilag 1. Oversigt over alle investerings- og effektiviseringsforslag samt innovationsforslag 

• Bilag 2. Katalog investeringsforslag 

• Bilag 3. Katalog over effektiviseringsforslag 

• Bilag 4. Bevillinger der udløber med udgangen af 2022 

• Bilag 5. Konsekvensbeskrivelser af bevillingsudløb i 2022 

• Bilag 6. katalog med innovationsforslag  

• Invitation til møde med Socialudvalget den 24. februar 2022 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender effektiviseringer- og investeringsforslag på socialforvaltningens område 
med henblik på forberedelse af budgetmødet med Socialudvalget den 24. februar 2022. 



5 

Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Den 8. februar 2022 
 

 

• Program til møde mellem Socialudvalget og rådene den 24. februar 2022 

• Skabelon til høringssvar  
 
BESLUTNING 
Udvalget gennemgik forslagene, men afventede ellers den tekniske gennemgang af forslagene 
den 10. februar 2022.  
 
  

9. Næste udvalgsmøde den 1. marts 2022 kl. 10-12 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede på næste udvalgsmøde at forberede mødet med beskæftigelses- og 
integrationsborgmesteren samt at vende temadagen vedrørende minoritetsetniske ældre.  
 
 

10. Eventuelt 
Der var intet at bemærke. 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.  


