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MØDE I DIALOGFORUM 

 

 
Dato/tid: 12. marts 2021 kl. 8.00 - 9.00 

 
Sted: Digitalt møde via Teams 
  
Deltagere:  Fra Boligselskaberne: 

Repræsentanter fra bestyrelserne: 
Bente Lauridsen, Dorthe Hjort, Henrie Pørtner, Johnny Jensen, Maria Bund-
tofte, Oline G. Rasmussen, Thomas Hjort og Søren Mortensen. 
 
Fra Ishøj Kommune: 
Ole Bjørstorp, Borgmester 
Kåre Svarre Jakobsen, Kommunaldirektør 
Berit Mathiesen, Centerchef for Center for Byudvikling  
Rikke Hamberg Hesselø, Leder af Sundhed og Analyse 
S. Anbreen Safdar, Koordinator  
 

 

 

REFERAT 
 
 

Velkommen og præsentation af dialogforum v/Ole 
Ole bød velkommen og fortalte om corona situationen på skolerne, plejecentrene mv. 
Ole orienterede ligeledes om, at Ishøj Kommunen led under et hacker angreb på kommu-
nens mailservere. 
Der var spørgsmål omkring vedvarende test i Kulturium. Kåre svarede, at regionen bestem-
mer fordelingen og kommunen ønsker at bibeholde testningen der, men afventer en ende-
lig melding.  
 
Godkendelse af kommissorium for dialogforum  v/Ole 
Der var spørgsmål omkring arbejdet i dialogforum skulle lægge i medarbejder- eller besty-
relses niveau. Ole svarede, at det var op til det enkelte boligselskab og gerne med frivillige, 
som ønskede at tage en kampagne ind imellem. Kåre tilføjede, at der var stor forskel på de 
forskellige boligselskaber, som var både store og små og der ville være forskel på, hvem der 
var med i en corona korps. Han nævnte, at i kommuner som fx Kokkedal var det mest de 
frivillige, der blev trukket på. 
Ole bad boligselskaberne om at melde navne ind til kommunen. 
I VBG I ville bestyrelsen gerne træde ind og synes, det var en god ide med ambassadører og 
forespurgte om at få de etniske organisationer med ind over. 
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Baldershus roste initiativet med at få gang i boligforeninger og frivillige og støttede VBG I i, 
at der var brug for at få aktiveret dem med fremmed herkomst, da 65% af smittede var af 
fremmed herkomst.  
Ole nævnte, at kommissoriet ville blive brugt som ramme og at ejerforeningerne også ville 
blive inviteret men ikke var nået i denne omgang. 
 
Aktuel viden om udbredelsen af COVID-19 smitte i Ishøj samt kort status på aktuelle ind-
satser v/Leder af Sundhed og Analyse Rikke Hamberg Hesselø  
Rikke fortalte, at tallet fra dagen før, opgjort pr. 100.00 indbyggere, lå på 249. SSI var be-
gyndt at opgøre tallet på en anden måde. PCR og anden test blev nu lagt sammen. Så man 
kunne ikke helt sammenligne tallet med de foregående dage. Det så ikke ud til, at vi var 
steget, men lå på et stabilt niveau. Hele sidste uge var vi faldende. Der havde været en stig-
ning nu, men skyldes muligvis måden at opgøre det på. 
I uge 8 var der en høj rate på 20% test, så det lå højt i kommunen. 
Der var fortsat opfordring til, at alle lader sig teste en gang ugentligt. 
Det primære billede var, at far tager smitten med (og lidt mor), fx pakkerimedabejdere, 
chauffører, taxa chauffører, omsorgsfag mv. 
Et ex var GLS i Høje Tåstrup med en del Ishøj borgere, 7 blev smittet der med den engelske 
variant, så familien nåede at blive smittet, inden man kunne gøre noget, så samlet set var 
der 40 personer smittet i Ishøj pga. det. 
Ift. etnicitet var der en overvægt af ikke vestlig herkomst, men det svingede lidt uge for 
uge, hvor smitten var størst. 
I alders sammensætningen var der også et ændret billede. Der var flere voksne smittede 
tidligere, men nu var der kommet flere børn, fx 5 børn i skolealderen og 2 i dagtilbuds alde-
ren. 
Det var blevet tjekket, om der var områder, hvor en mindre grad lod sig teste, dog var det 
overordnet billede, at folk blev testet lige meget, om man boede i bymidte, landsby eller 
strandområde mv. 
 
Nye indsatser v/Leder af Sundhed og Analyse Rikke Hamberg Hesselø  

- Ny pulje til indsatser mod COVID-19 i boligorganisationer og Corona-ambassadø-
rer 

- Etablering af corona ambassadører  
Der var en fælles smitteopsporing og der sidder nogle fra styrelsens folk sammen med 
kommunens egne ansatte, som ringer ud til folk. 
Det ville fortsætte i næste uge også - dog var det ej endeligt. 
De unge mennesker, som kommunen havde haft fra regionen, de ville ikke komme i næste 
uge, så denne uge var sidste uge. 
Der var ikke kapacitet til, at test-bussen ville køre i næste uge, men der var mulihed for test 
i Kulturium. 
Der var fokus på virksomheder med besøg hos virksomheder i næste uge som i foregående 
uger. 
Balderhus spurgte om, man kunne undersøge omkring dem, der ikke blev testet, så der 
kunne laves en mere målrettet indsats mod de borgere og om man kunne sende en opfor-
dring på e-boks om at blive testet i de specifikke områder, hvor smitten var høj. 
Rikke svarede, at det blev for personfølsomt, så det ville staten ikke dele med os samt hvis 
der var færre end 20, så ville de ikke dele data med os. Så der var ikke mulighed for at 
komme længere ned. 
Mht. e-boks skulle styrelsen sende et brev ud på vegne af kommunen, men der var en fejl, 
så ikke alle havde fået brevet. Nu var fejlen løst, men nu var det ikke så aktuelt mere, men 
kommunen var igang med at lave et nyt brev klar, som bliver med nye anbefalinger, som 
det er planen at sende ud, så snart IT’en er oppe at køre igen efter hacker angreb. 
 
Gadekæret nævnte, at de ikke havde modtaget kommissorium. Anbreen ville tjekke op på 
det og få sendt ud. 



 
 
 

 

 
Ole og Kåre nævnte ifm. opbygning af Corona ambassadører/korps, at der var ønke om at 
kunne aktivere ambassadørerne i de forskellige områder ift. test men også ift. vaccine op-
fordring. Ishøjs aldersprofil var meget ung og smitten meget høj, dog ville borgerne blive 
vaccineret sidst pga. aldersprofilen. Alle dem, der kunne og stod på tur, der skulle det sik-
res, at alle havde viden om og hjælp til at blive vaccineret, så en del af det at være ambas-
sadør kunne være, at man lige banker på og hjælper ift. den del. 
VBG I nævnte, at mange følte sig generet af, at folk kom og bankede på døren. Det var lige 
så meget i samfundet og tale om det, at folk ikke åbner dørene.  
Kåre nævnte, at det var forskellige målgrupper, der skulle tages fat i og aftale nærmere om-
kring indsatser, så det ikke fik den modsatte effekt. 
VBG I spurgte til, om virksomhederne fik en belønning for at blive testet, ligesom ude hos 
dem med fx 1 time afspadsering, hvis man blev testet. 
Anbreen svare, at der ikke var kendskab til virksomhedernes belønnings systemer, men 
virksomheder testede minimum en gang om ugen og gerne 2 og corona bussen havde væ-
ret en stor succes i erhvervsområdet, da det var en lettere og hurtigere måde for medar-
bejderne at blive testet på. 
 
Rikke nævnte, at hvis nogen gerne ville være et ansigt udadtil, så kunne der laves flyers, 
plakater, videoklip mv., og kommunens kommunikations afdeling stod til rådighed for co-
rona ambassadørerne. 
Baldershus var enig i at have det så bredt som muligt, men havde brug for at beskrive 
hvilke type opgaver, folk ville stå med som ambassadører. Samt var der ønske om at blive 
bakket op om noget materiale, fx hvorfor er det vigtigt at blive vaccineret. 
 
Rikke nænte, at der kunne være forskellige roller, fx jeg vil gerne dele noget ud, andre jeg 
har travlt men vil gerne være et ansigt som opfordrer til noget på flyers, kommunen kunne 
komme med et bud på forskellige roller. 
Kåre foreslog, at kommunen laver et bud på en rollepapir, så kunne boligselskaberne tilføje 
mere. 
VBG I roste Gadeplan for deres indsats for, at de var kommet og havde talt meget med de 
unge og var lykkedes med at få mange unge til at blive testet. De havde gjort en fantastisk 
opgave. 
Rikke fortalte, at en Gadeplan medarbejder havde fået taget 35 tests, da han sagde, vi gør 
det først, så gør du det bagefter! 
 
Ishøj Boligselskab sagde, at det lød som om, at en del af ansvaret lå på boligorganisationer. 
Dog var det en kommunal opgave, så materiale måtte komme fra kommunen af. Dertil ville 
der være andre ting, der ikke blev løftet, hvis de skulle ud og løfte en kommunal opgave. 
Ole svarede, at det selvfølgelig var kommunen, der skal komme med nogle oplæg. 
Kåre tilføjede, at tingene skulle ske i et samarbejde og at tanken var at basere en hel del på 
frivillighed, som vil åbne den mulighed for at få aktiveret det, vi kan. Kommunen havde ud-
bredt budskabet, men har brug for noget andet og håndholdt og der har vi brug for at akti-
vere civil samfundet, som de lytter til mere end kommunen. 
Hvis nogen havde en særlig rolle eller anseelse så betød det noget, hvis deres ansigt var på 
de flyers, der blev uddelt. Kommunens kommunikations afdeling ville stå for det. Ole be-
kræftede, at det ikke var boligselskabernes ansvar, men kommunens ansvar, som skulle løf-
tes i fællesskab med boligselskaberne. 
 
VBG I ønskede, at hvis der kom flyers, at de så også var på andre sprog. 
 
Baldershus havde søgt aktindsigt og fandt ud af, at der havde været 3 smittet i området. 
Baldershus havde kendt til en enkelt men ville gerne have haft kendskab til de andre 2, så 
de fx kunne have gjort ekstra rent. Der var forspørgsel om at kunne  få videresendt data og 
kort til bestyrelsen. 



 
 
 

 

Ole svarede, at det var på et overordnet niveau og kunne godt sendes ud. 
Baldershus nævnte, at man fik data på gadenavne.  
Rikke svarede, at IK var blevet bedt om ikke at lægge tallene op og dele, da de nemt kunne 
misforstås. Når der fx var en prik, så var smitten ikke der, hvor prikken var og når ikke kor-
tet forstås korrekt, så skaber det panik. Data skal tolkes med varsomhed. 
VBG I ville gerne have data, da der kun var 3 stier i deres område, så der var ønske om tal 
på gaden, så en indsats kunne fokuseres på fx Landlyststien. 
Rikke svarede, at det var meningen, at kommunen til hver gang eller på ugentlig basis, ville 
vise tallene frem. 
 
Bordrunde med status på boligsskabernes indsatser v/formænd for Boligselskaberne 
 
Fælles drøftelse af eventuelle nye initiativer v/alle 
 

 
 
 


