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Møde i Teknik- og Miljøudvalget 
Den 7. februar 2022 
 

 

REFERAT 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget  
Dato: Mandag den 7. februar 2022 kl. 10-12 
Sted: Sjællandsgade 40, 2200 København N, bygning I, lokale 207  
 
Medlemmer: 
Peder Blom (formand), Annette Thernøe (næstformand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, 
Bjarne Jørgensen, Dorthe Pedersen, Lisbeth Sølver, Ulla Morin. 
 
Der var afbud fra Bjarne Jørgensen og Ulla Morin.  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte dagsordenen, idet der blev tilføjet et nyt dagsordenspunkt vedrørende 
Flextrafik.  
 
 

2. Valg af dirigent 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Annette Thernøe blev valgt som dirigent.  
 
 

3. Godkendelse af referat 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte referatet. 
 
 

4. Orientering fra det politiske Teknik- og Miljøudvalg og evt. møde i 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsordenen. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger en dirigent.  

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender referat af sidste fagudvalgsmøde i Teknik- og Miljøudvalget. 
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Ældrerådets Forretningsudvalg 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget vender eventuelle relevante sager fra det seneste møde i det politiske Teknik- og 
Miljøudvalg.  
 
Link til mødemateriale fra det politiske Teknik- og Miljøudvalg  
 
BESLUTNING 
Peder Blom orienterede udvalget om, at Astrid Aller er blevet valgt som næstformand for det 
politiske Teknik- og Miljøudvalg. 
 
Videre orienterede Peder Blom om, at udvalget på møde den 31. januar 2022 havde besluttet, at 
genetablere fire busstoppesteder på Vesterbrogade, sådan at det bliver lettere at komme til 
Sundhedshuset på Vesterbro med 1A. Peder Blom orienterede om, at der fra den ene side vil være 
170 meter og fra den anden side 200 meters gå afstand til sundhedshuset. Udvalget var ærgerlige 
over, at rådet ikke har været hørt om forslaget. 
 
Arne Bjørn Nielsen nævnte, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og 
Borgerrepræsentationen har anbefalet, at der i forbindelse med et genopretningsprojekt på 
Kastrupvej disponeres en halv million til genopretning til at foretage ændringer i projektet, der skal 
højne trafiksikkerheden og forbedre skolevejene på strækningen.  
 
Arne Bjørn Nielsen gjorde opmærksom på, at Forretningsudvalget havde vendt, at der blandt de 
medlemmer fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, som er udpeget som delegerede i 
Regionsældreråd Hovedstaden, er medlemmer repræsenteret fra alle Ældrerådets fagudvalg, og 
at han fortsat har et ønske om, at deltage på møder i Regionsældreråd Hovedstaden.  
 
 

5. Forberedelse af møde med teknik- og miljøborgmesteren den 7. marts 2022 
kl. 10-11  

v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 14. januar 2022 sendt et velkomstbrev med anmodning om et møde med 
teknik- og miljøborgmesteren. I den forbindelse er der kalendersat et møde mellem Ældrerådets 
Teknik- og Miljøudvalg samt rådets formandskab og teknik- og miljøborgmesteren den 7. marts 
2022 kl. 10-11. Mødet foregår på Københavns Rådhus. 
 
Bemærk at mødet er kalendersat i forbindelse med udvalgsmødet i marts, og at der efter mødet er 
reserveret lokaler på Københavns Rådhus til afholdelse af udvalgsmødet.  

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget forbereder møder med teknik- og miljøborgmesteren den 7. marts 2022.  

https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale
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I forbindelse med punktet bør udvalget beslutte, hvilke emner – som fx flugter med rådets 
mærkesager – udvalget bør have fokus på og ønske at vende med borgmesteren.  
 
BESLUTNING 
Udvalget drøftede mødet med teknik- og miljøborgmesteren, idet de besluttede at vende 
følgende på mødet:  
 

- Indledningsvist orientere om, hvem Ældrerådet er og takke for en god og inddragende 
budgetproces   

- Fortælle om rådets mærkesager inden for teknik- og miljøområdet, herunder 
tilgængelighed og flere seniorbofællesskaber samt nævne rådets ønske om en ordning 
med afmærkning af udeservering ved restauranter og cafeer.  

 
Udvalget bad sekretariatet samle et baggrundsnotat til udvalget forud for mødet.  
 
 

6. Udpegning af medlem til arbejdsgruppe vedrørende Ældrerådets brochure 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
På møde i Ældrerådet den 26. januar 2022 besluttede Ældrerådet, at alle fagudvalg udpeger et 
medlem, som kan sidde i en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med henblik på at komme med et 
oplæg til Ældrerådet om, hvilken vej rådet bør gå i forhold til at få udarbejdet en brochure. Det 
blev på mødet i Ældrerådet derudover besluttet, at næstformand Pia Weise er med i 
arbejdsgruppen.  
 
Arbejdsgruppens opgave er blandt andet at gøre sig overvejelser om, hvilket format brochuren 
bør have, hvad formålet med brochuren er, og hvem der er den primære målgruppe, samt hvad 
rådet med brochuren ønsker at sætte fokus på.   
 
Arbejdsgruppen vil på deres første møde indledningsvist blive orienteret nærmere om de 
forskellige muligheder, idet sekretariatet på formandskabets vegne har været i gang med at 
undersøge forskellige muligheder for udarbejdelse af en brochure. 
 
BESLUTNING 
Annette Thernøe blev udpeget til arbejdsgruppen vedr. Ældrerådets brochure.   
 
 

7. Budgetforslag til Københavns Kommunes overførselssag 21/22 
v/ formanden 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget udpeger et medlem af udvalget til arbejdsgruppen vedr. Ældrerådets brochure. 

INDSTILLING 

1. at udvalget indstiller, at udvalgets budgetforslag vedr. overførselssag 21/22 godkendes i 
Ældrerådet.  
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BAGGRUND 
Hvert år efter Københavns Kommunes regnskabsafslutning forhandler de politiske partier i 
Borgerrepræsentationen om udmøntning af det foregående års uforbrugte budgetmidler.  
 
Da der på grund af serviceloftet er begrænset mulighed for serviceoverførsler og ønsker til ny 
service, er der tradition for, at der hovedsageligt afsættes midler til engangsudgifter. De politiske 
forhandlinger om overførselsmidlerne ligger i starten af foråret, og det er partierne, som indgik i 
aftalen om budget 2022, som er med til de politiske forhandlinger. 
 
Udvalget besluttede på udvalgsmøde den 6. december 2021, at udvalget ønsker at stille forslag 
om, at der med overførselssagen 21/22 afsættes midler til en ordning omkring afmærkning af 
udeservering for restauratører.   
 
Derudover besluttede udvalget at høre Dansk Cyklistforbund, hvilke erfaringer forbundet har i 
forhold til, hvorvidt markerede fodgængerfelter ved busstoppesteder er hensigtsmæssigt, og om 
det er deres indtryk, at det er med til at øge trygheden.  
 
Når udvalget har besluttet, hvad de ønsker at indstille til Ældrerådet, udarbejdes er et udkast, som 
kan forelægges rådet på møde den 24. februar 2022. 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at indstille forslag til afmærkning af restauration til overførselssagen 2021-
2022, og bad sekretariatet udarbejde et udkast til brev.  
 
BILAG 

• Henvendelsen vedr. overførselssagen 2021-2022 
 
 

8. Drøftelse af muligheder for forbedring af offentlig transport i Indre By 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget besluttede på sidste møde, at de på nærværende udvalgsmøde ville afsætte tid til at 
drøfte mulighederne for forbedring af bustrækningen mellem Kongens Nytorv og Østerport 
Station og argumentationen herfor.  
 
I den sammenhæng besluttede udvalget også at vende af adgangsforholdene og 
busforbindelserne ved metrostationerne ved Marmorkirken, Østerport Station og Kongens Nytorv. 
 
BESLUTNING 
Udvalget vendte punktet, idet følgende bl.a. blev drøftet  
 

- Annette Thernøe oplyste, at Marmorkirkens metrostation for nogle kan opleves som utryg, 
da den er meget stejl – der er imidlertid mange elevatorer og skiltningen på selve stationen 
er fin.  

- Annette Thernøe oplyste, at der er langt fra Marmorkirken metrostation til linje 23, og at der 
er ikke tydelig skiltning fra Marmorkirken til busstoppestederne. 

- Annette Thernøe oplyste, at Kongens Nytorv metrostation fungerer godt.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet.  
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- Udvalget drøftede om det ville give mening at have en ordning med en servicebus/citybus 
målrettet ældre, som fx kørte på el  

- Et udvalgsmedlem nævnte, at den offentlige transport i København ikke harmonerer med 
Københavns Kommunes Ældrepolitik om, at der skal være nem adgang til offentlig 
transport  

 
Udvalget besluttede at undersøge, hvad behovet/efterspørgslen for bedre busdækning mellem 
Østerbro og Indre By er, og fx søge dialog med Østerbro Lokaludvalg og Lokaludvalget Indre By.  
 
 

9. Flextrafik Handicapkørsel 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Lisbeth Sølver bad udvalget vende flextrafik Handicap Kørsel.  
 
Beslutning  
Udvalget besluttede at få et oplæg om Flextrafik Handicapkørsel, sådan at de er bekendt med 
retningslinjerne og blandt andet for at få mere viden om situationen med chaufførerne og klager 
over flextrafik.  
 
Når Teknik- og Miljøudvalget har fået denne viden, vil udvalget vurdere, om det giver mening at 
holde oplæg for Ældrerådet med henblik på en fælles drøftelse. 
  
 

10. Forslag til artikel om udvalgets arbejde 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget besluttede på sidste møde at vende eventuelle forslag til artikler eller notitser om 
udvalgets arbejde, som kan præsenteres for Ældrerådet med henblik på at blive lagt på 
Ældrerådets hjemmeside.  
 
BESLUTNING 
Udvalget vendte kort punktet, men havde ikke konkrete forslag til artikler til hjemmesiden.  
 
 

11. Nyt fra parkbrugerråd og følgegrupper m.v. 
v/ formanden  
 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender forslag til artikler eller notitser til rådets hjemmeside. 
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BAGGRUND 
Under dette punkt følges op på eventuelle møder i parkbrugerråd og følgegrupper m.v., som 
medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget sidder i.  
 
BESLUTNING 
Arvin Storgaard orienterede om, at der er møde i følgegruppen for Middelaldergruppen den 24. 
januar 2022 kl. 16.30. 
 
Arne Bjørn Nielsen orienterede om, at der er møde i følgegruppen for Kagsmosen vedrørende 
skybrudsprojektet den 10. februar 2022, og at han gerne ville være suppleant til arbejdsgruppen, 
såfremt der ikke er nogle indvendinger. 
 
 

12. Næste udvalgsmøde den 7. marts 2022 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
På næste møde skal Teknik- og Miljøudvalget sammen med rådets formandskab mødes med 
borgmesteren på Københavns Rådhus. Det er på udvalgets forespørgsel derudover aftalt, at 
udvalget har et oplæg om Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse og ’Sikker By’ på næste 
udvalgsmøde.  
 
Udvalget aftalte derudover, at de på udvalgsmødet i april ville vende udvalgets kommissorium.  
 
 

13. Eventuelt 
Peder Blom orienterede udvalget om, at han var blevet oplyst om, at DSB har nogle bedre 
ledelinjer for blinde og svagtseende end Metroen. 
 
Arne Bjørn Nielsen oplyste, at han oplever problemer med at printe indstillinger ud fra 
Københavns Kommunes hjemmeside, og spurgte om han er den eneste, der oplever problemet. 
[Sekretariatet har efterfølgende fået oplyst, at der er tale om en teknisk fejl, som er ved at blive 
udbedret, men at det endnu er uklart, hvornår det præcist vil være løst.] 
 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet. 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde. 


