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Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Den 5. april 2022 
 

 

REFERAT 
 
Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Dato: tirsdag den 5. april 2022 kl. 10.00-11.30 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse A, 1. sal, vær. 2 
 
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 
Der blev ikke udpeget en dirigent. 
 
 

3. Godkendelse af referat  
v/ formanden  
 

 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte referat af mødet i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget den 10. 
marts 2022. 
 
 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsordenen.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent. 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender referat af sidste udvalgsmøde.  



2 

Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Den 5. april 2022 
 

 

4. Orientering fra det politiske Beskæftigelses- og Integrationsudvalg og 
Socialudvalg 

v/ formanden og næstformanden 
 

 
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 
Formanden orienterede om, at der havde været møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
den 14. marts 2022, og at der ikke var noget at berette om.  
 
Næstformanden orienterede om, at det af en indstilling fra et møde i Socialudvalget fremgik, at 
der mange hjemløse i København, herunder at det er hver fjerde hjemløse, som bor i København.  
 
Derudover nævnte næstformanden resultaterne af Socialforvaltningens 
brugertilfredsundersøgelse. 
 
 

5. 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. 
 
Udvalget besluttede på sidste udvalgsmøde, at de på mødet med borgmesteren – udover at hilse 
på – ønskede at have særligt fokus på gruppen af + 60 årige, som er i beskæftigelsessystemet, og 
bl.a. høre borgmesteren, hvordan man arbejder med borgere i den aldersgruppe, herunder fx 
også hvad man gør ift. ældre, som har været i kontanthjælpssystemet i mange år og ift. ældre med 
minoritetsetnisk baggrund.  
 
I den sammenhæng har rådet også spurgt, om det er muligt at få tal for borgere +60 år i 
beskæftigelsessystemet tilsendt i forbindelse med mødet.   
 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vender mødet med borgmesteren. 

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 vendte punktet, idet dagsordenen efter aftale med borgmesteren var følgende  

• Præsentation 

• Beskæftigelsesindsatsen for borgere over 60 år, herunder ældre med etnisk 
minoritetsbaggrund 

• Resultat af Overførselssagen 21/22, herunder fokus på hjælp til borgere med handicap og 
funktionsnedsættelser 

• Opfølgning på budget 2023  

• Sager til høring hos Ældrerådet  

• Eventuelt 
 
 

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

 
BAGGRUND 
Michael Neumann vil på mødet orientere om planlægning af Ældrerådets interne temadag den 9. 
juni 2022 om minoritetsetniske ældre.  
 
BESLUTNING 
Michael Neumann orienterede udvalget om planlægningen af temadagen den 9. juni 2022 om 
minoritetsetniske ældre. 
 
 

7. Brug af Ældrerådets hjemmeside 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Københavns Ældreråd har en hjemmeside, hvor borgere mv. blandt andet kan orientere sig om 
rådets medlemmer, rådets organisering, referater af møder og rådets høringssvar og større 
offentlige kommunalt støttede arrangementer, hvor rådet deltager. Videre kan borgere - udover at 
læse referater af møder - orientere sig om fagudvalgenes overordnede arbejde samt Ældrerådets 
mål og mærkesager. Derudover offentliggøres Ældrerådets årsberetning, som belyser rådets 
virksomhed, også på rådets hjemmeside.  
 
I forlængelse af Ældrerådets evalueringsdrøftelser på seminar den 17. marts 2022 besluttede 
Ældrerådet på møde den 30. marts 2022, at fagudvalgene arbejder videre i forhold til brug af 
hjemmesiden, idet der blandt nogle er et ønske om, at der lægges flere nyheder på hjemmesiden. 
Efterfølgende vil Forretningsudvalget samle inputtene med henblik på drøftelse i Ældrerådet.  
 
Da hjemmesiden præsenterer rådet som helhed, vil beslutninger, som er truffet i fællesskab i 
rådet, kunne præsenteres på rådets hjemmeside. Det kan fx gælde nyheder/orienteringer om 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vend brug af Ældrerådets hjemmeside.   



4 

Møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Den 5. april 2022 
 

 

afholdelse af temadage, 3-bymøder eller Ældrerådets deltagelse i messer som ’Spring for Livet’ 
eller ’pensionistmessen’. Derudover kan rådet sætte fokus på eller uddybe ældrepolitiske mål, 
mærkesager og ønsker, som fx ordning om afmærkning af udeservering for restauratører, eller 
oplysning om foretræde eller møder med borgmestre og politiske udvalg mv.  
 
Det er medlemmerne, som byder ind i forhold til sager, som der særskilt ønskes oplyst om på 
Ældrerådets hjemmeside. Sekretariatet sørger for at tilsendt indhold, kommer på hjemmesiden, 
og sekretariatet kan derudover hjælpe med redaktionelle tilpasninger, såfremt der er ønske om 
det.   
 
På seminaret den 17. marts 2022 drøftede grupperne brug af Ældrerådets hjemmeside, og 
følgende overvejelser blev nævnt 
 

• Der bør laves retningslinjer for, hvordan man skriver, og hvad der må skrives  

• Der bør være flere orienteringer om rådets aktiviteter på hjemmesiden – mere information 
ud ad til  

• Det er formanden for fagudvalgene, som bør forberede indhold til hjemmesiden, eller 
udvalgene udpeger en hjemmesidekoordinator, som sender udvalgenes input til 
hjemmesiden til den hjemmesideansvarlige/sekretariatet 

• Et udvalgsmedlem savner den tidligere kalenderfunktion, og at det er muligt at markere 
mærkedage som fx en temadag eller møder med politiske udvalg mv.  

• En gruppe mener også, at hjemmesiden fungerer godt, som det er i dag  

 
BESLUTNING 
Udvalget behandlede ikke punktet. 
 
 

8. Næste udvalgsmøde den 3. maj 2022 kl. 10-12 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget behandlede ikke punktet. 
 
 

9. Eventuelt 
Udvalget behandlede ikke punktet. 

 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.  


