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MØDE I DIALOGFORUM 

 

 
Dato/tid: 7. maj 2021 kl. 8.00 - 9.00 

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

Repræsentanter fra bestyrelserne 
 
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 
Søren Aakjær, Byplanlægger  
 

 

 

REFERAT 
 
 

Velkomst v/Ole 
Ole bød velkommen og orienterede om at spildevandsmodellen nu kopieres i Københavns 
kommune.  
 
Seneste status på corona-smitte i Ishøj, herunder genåbning v/Rikke 
Smitten er faldet meget men nu er vi deværre steget lidt igen. I går var vi nede på en 14. 
plads. Vi har lavet notat om geografisk spredning af smitte. Smitten pt. jævnt spredt over 
årgange. Pt er der et smitte udbrud på Ådalens skole. Ishøj kommune fortsætter med spil-
devands prøver og har bevilliget penge hertil. 
  
Der peges på at det oplevees som svært at finde informationer om smitte på kommunens 
hjemmeside. Kan det gøres mere tydeligt evt. deles på de sociale medier. Det kigges på om 
den eksterne kommunikationen om smittespredning kan forbedres.  
 
Det oplyses i øvrigt at smittetal samt kortmateriale og infor fra spildevandsprøver kan fin-
des her: https://ishoj.dk/smittetal 
 
Test og vaccination i Ishøj v/Rikke 
Når det gælder vaccination i Ishøj kommune har 22,6% påbegyndt vaccinationer hvoraf 
12,3 % har fået det fået første stik. Ishøj ligger på en 8. laveste plads ift antal vaccinerede. 
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Der blev spurgt ind til om der følges op på dem der ikke lader sig vaccinere. Der har været 
dialog med samtlige praktisereden læger i kommunen som melder at de ikke oplever mod-
stand mod at lade sig vaccinere.  
 
Der blev spurtgt ind til om Ishøj bliver en del af den fleksible model for øerne hvor man vac-
cinerer i en anden rækkefølge. Ishøj kommune kæmper for dette men pt er det ikke en mu-
lighed. Det understreges at det er vigtigt at få fokus på vaccinationsindsatsen. 
 
Testraten i Ishøj er faldt noget, men vi ligger dog stadig over landsgennemsnittet. Status på 
testmuligheder er, at der fortsat er mulighed for PCR test i Kulturium uden tidsbestilling 
hver eftermiddag.  Der er lavet en ensretning af tider, så det er mere gennemskueligt hvor-
når man kan blive testet. Testbusseen kører fortsat. Det meldes at der også kommer 
mange gennem de pop-up teststeder der er i boligområderne.  
 
Status på fælles initiativ med lokale corona-ambassadører v/Berit 
Status er, at der fortsat er 15-20 der er tilmeldte ambassadør-korpset. Der er begrænset 
aktivitet på facebookesiden som er den primære kommunikationskanal. Der arbejdes pt. 
på at lave et set-up omkring at kunne trække på læger med etnisk baggrund, når der er en 
anledning til at informere om vaccinantion mv. ude i boligområderne. Pt. er vi udfordret af 
at de to medarbejdere der sidder med arbejdet pt. selv er smittet. 
 
Det nævnes at den brændende platform måske forsvinder lidt når smittetallet er lavt. Der-
udover er det fortsat Ramadan hvilket også betyder noget for aktiviteten. Der peges på at 
det vigtigt at ambassadørerne bliver støttet i hvad deres rolle er og hvordan den udfyldes.  
 
Der gøres en ny indsats for at række ud til ambassadørerne.  
 
 
 
 
 

 
 


