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MØDE I DIALOGFORUM 

 

 
Dato/tid: 14. januar 2022 kl. 8.00 - 9.00 

 
Sted: Digitalt møde via Teams 
  
Deltagere:  Fra Boligselskaberne og Grundejerforeningerne: 

Repræsentanter fra bestyrelserne 
Fra Ishøj Kommune: 
Merete Amdisen, Borgmester 
Kåre Svarre Jakobsen, Kommunaldirektør 
Berit Mathiesen, Centerchef for Center for Byudvikling  
Derya Tas Sandermann, Udviklingskonsulent 
Elsebeth Ditlevsen, Specialkonsulent  
 

 

 

REFERAT 
 
Velkomst v/Merete 
Merete bød velkommen og alle deltagere præsenterede sig selv.  
 
Seneste status på smitte, test samt vaccinationer i Ishøj v/Derya 
Efter en lang periode hvor Ishøj Kommune har holdt sig ude af top ti, over de højeste incidenser i 
Danmark, er vi nu igen blandt de ti kommuner med mest smitte i forhold til befolkningens størrelse.  
Ishøj havde i går en incidens på 2.897 pr. 100.000 indbyggere, hvilket er den femte højeste incidens 
i Danmark. Det svarer til, at ca. 3 ud af 100 borgere i Ishøj i løbet af den sidste uge har modtaget et 
positivt svar på en pcr. Test. Den seneste uge har 670 borgere i Ishøj fået et positivt svar på deres 
pcr-test, og nogle dage har vi set daglige smittetal på over 100 ishøjborgere. 
  
Testraten i Ishøj er på 14,2%, hvilket er 1,2 procentpoint under den nationale testrate og 1,1 pro-
centpoint under gennemsnittet i vestegnen. Ligeledes kan vi se at Ishøj har en positivprocent på 19, 
hvilket er over gennemsnittet i vestegnen som ligger på 18,1% og det er også højere end den natio-
nale positiv % som ligger på 13,9. 
  
Aldersfordelingen over de smittede i den seneste uge, er at smitten har været højest blandt de 30-
39-årige og lavest blandt de 80+ årige. Der er generelt høje daglige smittetal blandt alle aldersgrup-
per op til 49 år, og et markant fald i antallet af smittede blandt de 50+ årige.  
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Børnene har været tilbage i skole i lidt over en uge nu, og fylder også væsentligt mere blandt denne 
uges smittede, hvis vi sammenligner med sidste uge. Fra den 29.12 – 5.1 var der 72 smittede blandt 
børn i skolealderen, mens der den seneste uge har været 141 smittede blandt børn i alderen 6 til 
15 år. Det er tæt på en fordobling.  
 
Ishøj Kommune har fortsat den laveste vaccinationstilslutning i Danmark. 69,4 % af Ishøjs befolk-
ning er påbegyndt deres vaccinationsforløb, mens 66,7 % er færdigvaccinerede. På landsplan er 
82,3% påbegyndt deres vaccinationsforløb og 79,8% er færdigvaccinerede. 
På landsplan er 55,1 % af danskerne blevet revaccineret, mens det gælder for 41,2 % af Ishøjs sam-
lede befolkning. Det er særligt den ældre del af Ishøjs befolkning, som har taget imod 3. stik. 
Blandt de 70-74-årige har 91,8% taget imod 3.stik hvor det nationale gennemsnit ligger på 92,6% 
Blandt de 75-79-årige har 93,3% modtaget 3. stik, som er 1 til 1 med det nationale gennemsnit.   
Det er især de yngre grupper, der ikke har taget imod tilbuddet om at blive revaccineret.  
Det skal dog bemærkes, at der skal gå minimum 4,5 måned, fra man er blevet færdigvaccineret, til 
man må lade sig revaccinere.  
 
Merethe orienterede om at der nu er åbnet et nyt PCR testcenter i centeret overfor Aveny smykke-
forretning. Det har givet nogle udfordringer med kø og derfor er der ansat kommunalt personale til 
at hjælpe med afvikling af køen, så den generer mindst muligt i centeret. 
 
Dorthe og Thomas kunne fortælle at selve lokalet ikke er specielt egnet til at folk står tæt, dårlig ud-
luftning, manglende afmærkning, varmt, ingen afstand, børn og voksne uden mundbind.  
 
Thomas havde ønske om at dialogforum bliver inddraget I sådanne beslutninger. Merete tilkende-
gav at inddragelse skal vi være bedre til, men situationen omkring Corona gør ofte at der skal hand-
les hurtigt. Derya supplerede med, at der er dialog med regionen om bedre afmærkning. 
 
Dorthe kunne supplere, at der desværre ikke er meget respekt omkring afstand, mundbind m.m. og 
spurgte til om der havde været overvejelser om at benytte det nye lokale til vacciner og bibeholde 
test ved Kulturium. Merete kunne fortælle at Kulturium igen åbner op med arrangementer, og der-
for er dette ikke muligt. 
 
Henrik ønsker at der igen fremsendes overblik over hvor smitten er i Ishøj Kommune, således at der 
kan arbejdes mere målrettet i forhold til forskellige tiltag.  
 
Derya kunne fortælle at dette overblik er udarbejdet og fremsendes til jer alle.  
 
Henrik fortæller at der stadig er problemer med at borgerne ikke benytter mundbind i centrene.  
 
Merete orienterede om at kommunen i tæt samarbejde med politiet forsøger at finde løsninger, ju-
ridisk står vi ikke så stærkt, tidligere har politiet udstedt bøder hvilket havde en præventiv effekt, 
der afholdes møde med politidirektøren i den nærmeste fremtid hvor mundbindsproblematikken 
blandt andet vil blive drøftet.  
 
Maria, der har været store problemer med covid19-linjen, som er dem der visiterer borgerne til iso-
lationsboligerne, især i weekender har det ikke været muligt at komme igennem. Der har været 
større tekniske udfordringer som der er taget hånd om. Merete anerkender at kommunen har haft 
en stor udfordring og nu skal vi se fremad og finde løsninger hvis en lignende situation opstår. Der-
for udarbejdes der et skriv om hvem der kan kontaktes, hvis lignende opstår i fremtiden.  
 
Igangværende initiativer i forhold til forebyggelse af smitte og udrulning af vaccinationer v/Derya 
Der kan nu tilbydes 76 værelser hos Zleep Hotels til de borgere som måtte have behov for en isola-
tionsbolig. Aftalen gælder frem til udgangen af februar 2022. Er 76 værelser ikke nok er der indgået 
aftale om flere pladser på Cab Inn i Ørestaden.  
 



 
 
 

 

Alle mandage i januar vaccineres der uden tidsbestilling i Kulturium mellem kl.15-20. 
Derudover vaccinere begge apoteker i centeret og det er uden tidsbestilling.  
Derudover planlægges forskellige vaccinationsevents for bestemte målgrupper. Fx en vaccinations-
pop-up i NEXT, som vil være målrettet de unge. 

 
Trine ønsker at få materiale tilsendt om disse tiltag så de kan lægges op på diverse sociale medier. 
Materiale bliver snarest muligt fremsendt til jer alle. 
 
 
Opsamling fra Merete 
 

• Oversigt over hvor smitten er i Ishøj Kommune fremsendes til alle 
 

• Beskrivelse af hvem der kan kontaktes ved problemer med blandt andet telefoner frem-
sendes til alle 

 

• Der arbejdes videre på at få testcenteret til at fungere mere optimalt, både hvad angår 
temperatur, ventilation, afmærkning m.m. 

 

• Tæt samarbejde med politiet om blandt andet håndhævelse af brugen af mundbind  
 

 
Eventuelt herunder gode ideer fra alle 
 
Ingen bemærkninger 
 
Næste møde 
Næste møde afholdes 2. februar 2022. Mødet er indkaldt via Teams.  
  
 


