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Møde i Teknik- og Miljøudvalget 
Den 4. april 2022 
 

 

REFERAT 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget  
Dato: Mandag den 4. april 2022 kl. 10-12 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse A, 1. sal, vær. 2 
 
Medlemmer: 
Peder Blom (formand), Annette Thernøe (næstformand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, 
Bjarne Jørgensen, Lisbeth Sølver, Merete Råschou, Ulla Morin. 
 
Medlem af Ældrerådet Hanne Simonsen deltog som gæst på mødet. 
 
Der var afbud fra Merete Råschou.  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte dagsordenen. 
 
 

2. Valg af dirigent 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Ulla Morin blev valgt som dirigent. 
 
 

3. Godkendelse af referat 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte referat af mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2022. 
 
 

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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Møde i Teknik- og Miljøudvalget 
Den 4. april 2022 
 

 

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 
Formanden redegjorde for mødet i det politiske Teknik- og Miljøudvalg og konkluderede, at der 
ikke var noget af relevans for Teknik- og Miljøudvalget. 
 
 

5. Møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om budgetkatalog den 6. april 2022 
kl. 10.40-11.40 

v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Som led i Ældrerådets inddragelse i budgetprocessen på Teknik- og Miljøforvaltningens område 
er rådet blevet inviteret til møde med Teknik- og Miljøforvaltningen onsdag den 6. april 2022 kl. 
10.40-11.40. Mødet foregår på Njalsgade 13, 2300 København S.  
 
På mødet vil Teknik- og Miljøforvaltningen præsentere deres budgetkatalog, jf. bilaget. 
Budgetkataloget er en samling af små korte beskrivelser af de budgetnotater forvaltningen af egen 
drift udarbejder til Budget 2023. På mødet får I også mulighed for at give input, som vil blive taget 
med i det videre arbejde med budgetnotaterne.  
 
Udvalget aftalte på sidste udvalgsmøde, at de på nærværende møde gennemgår Teknik- og 
Miljøforvaltningens budgetkatalog med henblik på at forberede mødet med forvaltningen den 6. 
april 2022. 
 
BILAG  

• Teknik- og Miljøforvaltningens budgetkatalog 2023  
 
BESLUTNING 
Udvalget gennemgik budgetkataloget, og formanden henviste i den sammenhæng til det allerede 
afgivne høringssvar til Teknik- og Miljøudvalget vedr. budget 2023.   
 
 

6. Forberedelse af møde mellem Ældrerådet og Teknik- og Miljøudvalget 
v/ formanden 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale
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Møde i Teknik- og Miljøudvalget 
Den 4. april 2022 
 

 

 

 
BAGGRUND 
Der er aftalt møde mellem Ældrerådet og det stående politiske Teknik- og Miljøudvalg mandag 
den 25. April 2022 fra kl. 15.00-15.45 i Københavns Rådhus. Teknik- og Miljøudvalg bør i den 
sammenhæng beslutte, hvilke emner Ældrerådet vil drøfte med det politiske udvalg.  
 
Udvalget har tidligere drøftet, at det af hensyn til nyt BR, vil give mening at vende tilgængelighed i 
byen og etablering af flere almene seniorbofællesskaber med politikerne. Videre kan udvalget i 
forlængelse af deres inddragelse i budget 2023 sætte fokus på eventuelle indsatser/områder, som 
rådet mener bør prioriteres af hensyn til ældre. I den sammenhæng kan rådet også fremhæve 
deres forslag om en ordning for afmærkning af tilladelser til udeservering for restauratører, jf. 
bilaget.  
 
Emnerne vil således også flugte med de drøftelser udvalget har haft med borgmesteren på møde 
den 7. marts 2022. 
 
Som forberedelse til mødet bør udvalgene bl.a. også aftale, hvem der fører ordet mv. under de 
forskellige punkter på mødet. Derudover er vedlagt et notat på baggrund af udvalgenes input med 
opmærksomhedspunkter til Ældrerådet til brug på mødet. 
 
Til baggrund er vedlagt notatet fra mødet med teknik- og miljøborgmesteren den 7. marts 2022. 
 
BILAG  

• Notat til brug på møde med teknik- og miljøborgmesteren den 7. marts 2022  

• Ældrerådets henvendelse vedr. budgetønske til overførselssagen 2021-2022 
 
BESLUTNING 
Udvalget forberedte mødet med Teknik- og Miljøudvalget den 25. april 2022, hvor rådets fokus vil 
være på bedre tilgængelighed og flere almene seniorbofællesskaber i byen. Formanden for 
henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Boligudvalget koordinerer, hvem der fremlægger de 
forskellige punkter.  
 
Med hensyn til tilgængelighed nævnte udvalget, at det var vigtigt at gøre medlemmerne af det 
politiske Teknik- og Miljøudvalg opmærksomme på rådets budgetønske om ’afmærkning af 
udendørsservering ved restauranter’ samt opfordre til, at kommunen udarbejder en plan for det.  
 
 

7. Opfølgning på forslag om samarbejde med Horesta om toiletfaciliteter i byen 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets formandskab og Teknik- og Miljøudvalget mødtes den 7. marts 2022 med teknik- og 

INDSTILLING 

1. at udvalget forbereder mødet mellem Ældrerådet og det politiske Teknik- og Miljøudvalg. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet.  
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Møde i Teknik- og Miljøudvalget 
Den 4. april 2022 
 

 

miljøborgmesteren. Udvalget besluttede på sidste udvalgsmøde i forlængelse af 
borgmestermødet at vende borgmesterens forslag, om at Ældrerådet tager kontakt til Horesta 
med henblik på at høre om københavnske restauratører og hoteller kunne være interesserede i en 
ordning, hvor de i højere grad åbner op for, at borgere og turister kan benytte deres 
toiletfaciliteter.  
 
BESLUTNING 
Udvalget fandt, at det er mere hensigtsmæssigt, hvis Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med 
Horesta om et samarbejde om bedre toiletfaciliterer i byen.  
 
 

8. Opfølgning på møde med DOT den 11. marts 2022  
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg mødtes den 11. marts 2022 med Din Offentlige Transport 
(DOT), da de gerne ville mødes med Ældrerådet med henblik på at orientere om forskellige 
projekter.  
 
Det bemærkes, at DOT har meldt ud, at aldersgrænsen for adgang til pensionistrabat stiger til 67 år 
den 1. juli 2022, og at der fra samme dato indføres et tillæg til metro på pensionistkort. 
 
BESLUTNING 
Formanden gjorde opmærksom på, at punktet var på Ældrerådets sidste møde, men at det 
grundet tidsnød blev udsat til næste møde i Ældrerådet. Udvalget besluttede at lægge op til, at 
Ældrerådet sender en henvendelse til DOT med protest mod yderligere forhøjelse af taksterne på 
pensionistkortet. Derudover ønskede udvalget at gøre opmærksom på, at der er en 
uhensigtsmæssig trappeafmærkning ved Metrostationer sammenlignet med S-togstationer.  
 
 

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

 
BAGGRUND 
Under dette punkt følges op på eventuelle møder i parkbrugerråd og følgegrupper m.v., som 
medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget sidder i.  
 
Teknik- og Miljøforvaltningen har skrevet til Ældrerådet og bedt dem udpege en repræsentant til 
parkbrugerrådet for Fælledparken. Det nye parkbrugerråd holder første møde tirsdag den 26. 
April 2022 kl. 16.30-19.30. Mødet foregår i Njalsgade 13, mødecentret på 1. sal, 2300 København S. 
Invitationen er vedlagt som bilag.  
 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender mødet med DOT den 11. marts 2022. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet. 
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Møde i Teknik- og Miljøudvalget 
Den 4. april 2022 
 

 

Videre har Teknik- og Miljøforvaltningen fremsendt udkast til udviklingsplan for Vigerslevparken i 
høring. Deadline for indsendelse af høringssvar er onsdag den 4. maj kl. 12.00. Udviklingsplanen 
mv. er vedlagt som bilag. 
 
Derudover besluttede rådet på sidste udvalgsmøde, at Ulla Morin orienterer udvalget om arbejdet 
i følgegruppen vedrørende skybrudssikring i Kagsmosen og kvarterpanelet om Bispeengbuen 
samt at Arvin Storgaard orienteret om arbejdet I følgegruppen for Middelalderbyen. Arvin 
Storgaard har bedt om en halv time til at orientere om projektet i Middelalderbyen.  
 
BILAG 

• Invitation til parkbrugerråd for Fælledparken  

• Orientering om udviklingsplan for Vigerslevparken mv.  

• Referat af møde i følgegruppen for Middelalderbyen den 24. februar 2022 
• Præsentation for følgegruppen for Middelalderbyen den 24. februar 2022  

 

BESLUTNING 
Ad repræsentant til parkbrugerrådet for Fælledparken 
Lisbeth Sølver blev valgt som repræsentant til parkbrugerrådet for Fælledparken og Bjarne 
Jørgensen blev valgt som suppleant.  
 
Ad udviklingsplan for Vigerslevsparken 
Udvalget aftalte, at formanden udarbejder et høringssvar til udviklingsplanen.  
 
Ad følgegruppe for Middelalderbyen 
Arvin Storgaard orienterede om arbejdet i følgegruppen for Middelalderbyen og oplyste, at 
Borgerrepræsentationen forventes at blive forelagt en rapport herom i efteråret. 
 
Ad skybrudsikring i Kagsmosen 
Arne Bjørn Nielsen og Ulla Morin orienterede om skybrudssikring i Kagsmosen. 
 
Ad kvarterpanelet for Bispeengbuen 
 Ulla Morin fortalte om arbejdet i kvarterpanelet for Bispeengbuen.  
 
 

10. Henvendelse til Ældrerådet vedr. tilgængelighed i Indre By 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
En borger har sendt en henvendelse til Ældrerådet vedrørende tilgængelighed i Indre By. 
Sekretariatet har den 25. marts 2022 videresendt henvendelsen til Teknik- og Miljøudvalgets 
eventuelle videre foranstaltning, og borger er kvitteret for modtagelse af henvendelsen.  
 
Der gøres i den sammenhæng opmærksom på, at Ældrerådet ikke kan beskæftige sig med 
konkrete personsager, men kan behandle generelle spørgsmål under behørig hensyntagen til 
Ældrerådets kompetence. 
 
BILAG 

• Henvendelse vedrørende tilgængelighed i Indre By  
 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender henvendelsen.  
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Møde i Teknik- og Miljøudvalget 
Den 4. april 2022 
 

 

BESLUTNING 
Der var enighed om at rejse den generelle problemstilling på mødet med det politiske Teknik- og 
Miljøudvalg, jf. punkt 6.  
 

 

11. 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 
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 vendte punktet og fandt, at der er brug for, at rådet drøfter og beslutter eventuelle 

INDSTILLING 

1. at udvalget vend brug af Ældrerådets hjemmeside.   
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Møde i Teknik- og Miljøudvalget 
Den 4. april 2022 
 

 

retningslinjer for optagelse af indlæg på hjemmesiden.  
 
 

12. Næste udvalgsmøde den 2. maj 2022 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget vendte næste møde samt drøftede, at de fortsat ønsker oplæg om Flextrafik Kørsel, 
herunder retningslinjer for Flextrafik kørsel og klagebehandling. Derudover ønsker udvalget et 
oplæg om affaldssortering samt at blive klogere på regler for udeservering, toiletforhold i 
København og cykeltrafik i Indre By.  
 
 

13. Eventuelt 
Der var intet at bemærke. 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde. 


