
1 

Møde i Boligudvalget 
Den 13. juni 2022 
 

 

REFERAT   
 
Møde i Boligudvalget 
Dato: mandag 13. juni 2022 kl. 13-15 
Sted: Telehuset, Borups Allé 41, lokale H 802 (tårnværelset på 8. etage) 
 
Medlemmer: 
Arvin Storgaard (formand) Elin Johansson (næstformand), Annette Thernøe, Arne Bjørn Nielsen, 
Eleonora Lewandowski, Hanne Simonsen, Jesper Balle, Kirsten Nissen, Lise Helweg, Lone Skov 
Valentin Al Awssi, Merete Råschou, Peder Blom. 
 
Arvin Storgaard, Eleonora Lewandowski, Elin Johansson, Hanne Simonsen, Jesper Balle, Lise 
Helweg og Merete Råschou havde afbud til mødet.   
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte dagsordenen.  
 
 

2. Valg af dirigent 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING  
Udvalget valgte Annette Thernøe som dirigent.  
 
 

3.  Orientering om status på Sølund (besøg kl. 13.00-13.45) 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
I lyset af udviklingen med byggeriet af ’Det nye Sølund’ deltager leder af Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens Boligsekretariat Per Christensen på mødet kl. 13.00-13.45 med henblik på 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsordenen. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent. 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  
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nærmere orientering.  
 
BESLUTNING 
Per Christensen orienterede om status for plejehjemsbyggeriet på Sølund, som bliver forsinket 
efter at bygherren har opsagt kontrakten med entreprenøren grundet stor uoverensstemmelse. 
Videre orienterede Per Christensen om Peder Lykke Centret, Herlevmodellen og kommende 
plejehjemsbyggeri på Artillerivej, i Godsbaneterrænet, Fælledby og Sundparken.  
 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
 

4. Godkendelse af referat 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING  
Udvalget godkendte referatet, idet Lone Skov Valentin Al Awssi gjorde opmærksom på, at 
udvalget på sidste møde havde besluttet at vende at sende en ny henvendelse til BL 1. kreds.  
 
 

5. Orientering fra det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg samt Teknik- og 
Miljøudvalg 

v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget drøfter eventuelle relevante sager vedrørende plejehjems- og boligområdet fra de 
seneste møder i de politiske udvalg.  
 
Link til mødemateriale fra det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg  
  
Link til mødemateriale fra det politiske Teknik- og Miljøudvalg 
 
BESLUTNING  
Annette Thernøe orienterede udvalget om, at det politiske Teknik- og Miljøudvalg på møde den 
30. maj 2022 havde haft en drøftelse om et medlemsforslag om bygge- og bofællesskaber, hvor 
der er lagt op til, at der som en del af budgetforhandlingerne skal forhandles om midler til et 
bygge- og bofællesskabssekretariat, som kan understøtte, at der kommer flere bofællesskaber.  
 
Lone Skov Valentin Al Awssi nævnte, at det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg på møde den 
2. juni 2022 havde haft en indstilling vedrørende implementering af medlemsforslaget om 
regelforenkling og afbureaukratisering.  
 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender referat af sidste udvalgsmøde.  

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget
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6.  Input til tværgående høring fra Økonomiforvaltningen vedrørende budget 
2023 og budgetønsker  

v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Der er tradition for at Ældrerådet sammenfatter budgetønsker i et høringssvar til 
Økonomiforvaltningen i tilknytningen til den årlige høring om budgettet. Der plejer at være 
tilrettelagt en proces med én høringsrunde, men i år har Økonomiforvaltningen tilrettelagt 
processen sådan, at der er en runde i juni og én i september. 
 
Forretningsudvalget har foreslået, at fagudvalgene på juni møderne sammenfatter eventuelle 
budgetønsker og bemærkninger og sender disse til Forretningsudvalget sådan, at 
Forretningsudvalget kan samle og koordinere disse i et samlet høringssvar, som Ældrerådet kan 
godkende på møde den 22. juni 2022. Den første høringsfrist til Økonomiforvaltningen er den 24. 
juni 2022. 
 
Forretningsudvalget foreslår, at såfremt det måtte vise sig nødvendigt med et supplerende 
høringssvar i september, så vil der kunne træffes beslutning herom i Ældrerådet på mødet i 
august. 
 
BILAG  

• Økonomiforvaltningens e-mail af 11. februar 2022 vedr. processen for budgethøringen 
2023  

 
BESLUTNING  
Udvalget havde ikke bemærkninger til høringen.  
 
 

7. Input til høring vedr. hovedelementer i Sikker By strategien 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Økonomiforvaltningen har den 2. juni 2022 sendt hovedelementerne i den ny Sikker By strategi i 
høring i Ældrerådet. Høringen går emnemæssigt på tværs af Ældrerådets fagudvalg, hvorfor der 
også lægges op til, at høringen behandles i flere udvalg med henblik på udarbejdelse af et 
høringsudkast, som kan behandles endeligt på møde i Ældrerådet den 22. juni 2022. Sekretariatet 
sammenfatter på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger udkastet.  
 
Som det fremgår af høringsbrevet, udgør Sikker By strategien den overordnede ramme for 
samarbejdet mellem forvaltningerne, SSP og politiet og den strategiske udvikling af det 
kriminalpræventive og tryghedsskabende arbejde i kommunen. Strategien indeholder 
overordnede mål og principper som forvaltningerne, SSP og politiet ser som vigtige i Sikker By 

INDSTILLING 

1. at udvalget kommer med input til høring vedr. budget 2023 og budgetønsker. 

INDSTILLING 

1. at udvalget kommer med input til høringen vedr. hovedelementer i Sikker By strategien.  
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samarbejdet. Sikker By samarbejdet mellem alle kommunens forvaltninger, SSP og Københavns 
Politi har eksisteret siden 2010. I den periode har der været tre politisk vedtagne, fireårige 
programmer/strategier, der har udgjort den overordnede ramme for kommunens indsats for 
mere tryghed og mindre kriminalitet i København.  
 
Videre oplyser Økonomiforvaltningen, at den nuværende Sikker By strategi 2018-2021 er udløbet, 
og strategien derfor skal fornys. Ældrerådet bedes i høringen forholde sig til, om de fire principper 
rummer de kriminalitets- og tryghedsudfordringer, som de oplever i København.  
 
For nærmere henvises til høringsbrevet samt bilag. Derudover er Sikker By strategien for 2018-
2021 også sendt ud med høringen.  
 
BILAG  

• Høring af Sikker By strategi  

• Bilag 1 Udkast til fire fagprincipper til den nye Sikker By strategi 

• Sikker By strategi 2018-2021 
 
BESLUTNING  
Udvalget behandlede høringen. For nærmere henvises til bilaget. 
 
BILAG 

• Høringssvar vedr. hovedelementer i ny Sikker By strategi 
 
 

8. Opfølgning på oplæg om tryghedsboliger og projekt Slip hjemmeplejen fri 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget besluttede på sidste udvalgsmøde at de ville vende Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen oplæg på 3-bymødet den 18. maj 2022 om tryghedsboliger og projekt Slip 
hjemmeplejen fri på nærværende møde.  
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens oplæg er vedlagt som bilag.  
 
BILAG  

• Oplæg om tryghedsboliger og projekt Slip hjemmeplejen fri v. SUF den 18. maj 2022 

• Link til Københavns Kommunes hjemmeside om tryghedsboliger  
 

BESLUTNING  
Udvalget vendte Sundheds- og Omsorgsforvaltningens oplæg om tryghedsboliger og projekt Slip 
hjemmeplejen fri på 3-bymødet den 18. maj 2022.  
 
 

9. Næste udvalgsmøde den 8. august 2022 
v/ formanden 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender Sundheds- og Omsorgsforvaltningens oplæg på 3-bymødet den 18. maj 
2022.  

https://boligertilaeldre.kk.dk/tryghedsboliger
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BESLUTNING  
Udvalget besluttede at de på næste udvalgsmøde vender at sende en ny henvendelse til BL 1. 
kreds.  
 
 

10. Eventuelt 
Der var intet at bemærke.     

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde. 


