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15. december 2021

 
 
MØDE I DIALOGFORUM 

 

 
Dato/tid: 10. december 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  
Susanne Munch Nielsen, Analysekonsulent 
Elsebeth Ditlevsen, Specialkonsulent  
 

 

 

REFERAT 
 
Velkomst v/Ole 
Ole bød velkommen 
 
Status på smitte i Ishøj v/Susanne Munch Nielsen  
Ishøj Kommune har et incidens tal på 839, med 194 smittede. Kommunens andel af positive Covid-
19 test er 6 %, som er en del højere end andelen på landsplan. Det er stadig børnene der driver epi-
demien.  
 
Antallet af vaccinerede borgere til første stik stiger i kommunen. Der er vaccineret 550 borgere 
med første stik i denne måned og der er sket en tredobling af borgere der har fået det 3. stik.  
 
Søren kunne fortælle at der nu kun anbefales at bestille tid til en PCR-test hvis man har symptomer 
på Corona. Thomas forespurgte om der var tilfælde af Omikron varianten i kommunen. Susanne 
kunne fortælle at denne viden har vi ikke på nuværende tidspunkt.  
 
Martin oplever at der findes forskellige regler på, om der må afholdes arrangementer, alt afhængig 
af hvilken arrangør der står for dette. Det kunne være ønskeligt at der var ens retningslinjer / anbe-
falinger, det er svært at forstå specielt for vores børn at det ene arrangement kan afholdes, mens 
det andet bliver aflyst.  
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Der findes ikke ensrettet anbefalinger. Afholdelsen af forskellige arrangementer bliver løbende vur-
deret ud fra gældende retningslinjer. Ved bekymringer og spørgsmål, opfordres borgerne til at 
rette henvendelse til arrangøren.  
 
Henrik ser rigtig mange der ikke benytter mundbind i centeret. Det er ikke et krav, at man skal 
bære mundbind i centeret. Da der tidligere var krav om mundbind fik kommunen politiet ud og de 
kan udstede bøder.  Kommunen følger op på hvilke muligheder der er, for at få flere til at bære 
mundbind i centeret.  
  
Igangværende initiativer, herunder corona-ambassadørerne v/Berit  
Der er stadig mulighed for at søge midler fra aktivitetspuljen fra sundhedsstyrelsen. Kommunen 
hjælper, både med at søge midler fra aktivitetspuljen og til at få dialogen mellem boligselskaberne / 
grundejerforeningerne og sundhedsdialogkorpset etableret.  
 
Derya Tas Sandermann står for denne kontakt og kan kontaktes på e-mail detas@ishoj.dk eller I 
kan kontakte Elsebeth Ditlevsen editl@ishoj.dk, som vil videreformidle kontakten.  
 
Der er nu indført obligatorisk fremvisning af Coronapas for alle ansatte i Ishøj Kommune. Det er 
besluttet at medarbejdere har mulighed for at blive testet i arbejdstiden og der kan være logisti-
ske udfordringer med at tjekke Coronapas, da medarbejdere i kommunen møder ind på forskel-
lige tidspunkter og på forskellige lokationer. Der har været fin opbakning for hele medarbejder-
staben, alle er interesseret i, at Ishøj Kommune er et trygt sted at arbejde.    
 
Maria havde et ønske om krav om Coronapas til alle voksne der har kontakt med Kommunens 
medarbejdere. Martin ville være ked af at dette krav blev indført.  
 
Kommunen har ingen planer om at indføre Coronapas for alle voksne.      
 
Drøftelse af initiativer der kan fremme opbakningen til vaccinationsindsatsen i Ishøj  
Kommunen arbejder stadig på at få flere vaccinationstider til Ishøj Kommune. Det er dog regio-
nen der suverænt bestemmer hvor og hvor mange steder de tilbyder.   
 
Susanne kunne oplyse at der nu er kommet lys ved vaccinationsstedet.  
 
 
Fremtidig mødestruktur  
Næste møde afholdes tidligt i det nye år. Der indkaldes som tidligere til Teamsmøde. 
  
Eventuelt  
 
Ingen yderligere emner til drøftelse 
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