
   

 

 København, den 1. november 2018 
 
 
 
 
 
Referat fra møde i Københavns Stifts Socialetiske udvalg den 24. oktober 2018 kl. 14-16. 
 
Dagsorden var udsendt til udvalgsmedlemmerne den 14. sept. 2018. 
 
Til stede: Eva Skærbæk, Jan Nilsson, Ingeborg Ilkjær, Helle Christiansen, Anita Rohwer, Ole 
Meldgaard og Anders Gadegaard (formand og ref.). 
 
Fraværende med afbud: Simon Scott Palmer 
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse/supplering af dagsorden 
2. Præsentation af udvalgsmedlemmerne 
3. Behov for supplering af udvalget? 
4. Drøftelse af kommissoriet. Behov for ændringer/tilføjelser? 
5. Udvalgets arbejdsopgaver i den nærmeste fremtid. Prioritering, strategi, strukturering 
(herunder tovholder(e)). 
6. Udvalgets mødedatoer et år frem 
7. Eventuelt  
 
Ad 1. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt 6 om henvendelse fra Dansk 
Diakoniråd om medlemskab. Mødedatoer og evt. blev herefter punkt 7 og 8. 
 
Ad 2. Hvert udvalgsmedlem præsenterede sig og redegjorde for sin personlige og 
arbejdsmæssige indgang til det socialetiske og diakonale felt i København. 
 
Ad 3. ag oplyste, at stiftskontorchef Helle Ostenfeldt gerne deltager i udvalgsarbejdet og 
fremover tilbyder sig som sekretær/referent. Det tog udvalget med glæde imod. Endvidere 
oplyste ag, at biskoppen har foreslået endnu et medlem af udvalget, nemlig rektor for CBS Per 
Holten-Andersen. Udvalget var enig i, at der rettes henvendelse til Per Holten-Andersen 
desangående. Det blev yderligere nævnt, at det måske kunne være en idé at supplere udvalget 
med ekspertise indenfor det kommunale socialvæsen og de almene boligbyggeriforeninger. 
Udvalget besluttede foreløbig at se tiden an. 
 
Ad 4. Udvalgsmedlemmerne udtrykte generel stor tilfredshed med kommissoriet. Kort er 
præcist i forhold til det, som udvalget ser som sin opgave.   
 
Ad. 5. Der udspandt sig en længere drøftelse af mulige arbejdsopgaver og prioriteringer. Der 
var enighed om, at de to hovedspor bør være A. Motivering til en intensiveret indsats på det 
kirkelige diakonale område lokalt. B. Bidrag til offentligt fokus på de mest påtrængende 
socialetiske problemstillinger/udfordringer i København, herunder afholdelse af 
høringer/konferencer.       …2 



   

 

      2. 
 
 
 
 
 
Ad A. En forudsætning for at kunne motivere til en lokal diakonal indsats er, at der findes et 
overblik over hvilke opgaver, der ligger uløste eller utilstrækkeligt løste hen lokalt. Vi 
drøftede, hvordan vi bedst skaffer en sådan viden til veje, bl.a. ved at opsøge vidensbaser om 
sociale forhold i København. Ad B. Blandt påtrængende emner blev nævnt: 1. FN’s mål for en 
bæredygtig by kunne måske være et godt udgangspunkt. Man kunne se på Københavns 
kommunes egne målsætninger indenfor social- og sundhedsvæsenet set i forhold til FN-
målene. Link:  
https://www.kk.dk/indhold/okonomiudvalgets-modemateriale/03102017/edoc-
agenda/56ae2ee8-1b74-43b1-8115-35868e0c1456/03f0038c-f7c7-40ee-a329-
a4be4f079d59 
 2. Den økonomiske ulighed. Der bygges boliger som aldrig før – men kun velstående har råd 
til at bo i dem. Det store flertal af kommunens egne ansatte har på ingen måde råd til at bo i 
byens nye boliger. Hvordan hænger det sammen rent etisk? Det uforholdsmæssigt store antal 
kontanthjælpsmodtagere (22%), som sanktioneres med nedsatte ydelser bidrager til forøgede 
vanskeligheder for de i forvejen dårligst stillede. 3. Det store antal, som angiver om sig selv at 
lide af et ”dårligt mentalt helbred” (jf. hovedstadens Sundhedsprofil). Den psykiatriske 
behandling synes forringet i byen. En ressource til dette emne kunne være Anne Lindhardt, 
formand for Psykiatrifonden. 4. Det store antal ene-boende, som øger behovet for et fokus på 
nabo-opmærksomhed. 5. De ”usynlige” tabuiserede sygdomme. Den uudtalte rangorden 
blandt sygdomme og den hermed forbundne skæve fordeling af de økonomiske ressourcer.  
 
Vi aftalte, at nogle af os udvalgsmedlemmer ville – enten sammen eller alene – søge at skaffe 
yderligere viden om disse områder og rundsende information til udvalget via mail i god tid 
inden næste møde med henblik på at kunne beslutte en arbejdsprioritering af områderne og 
en strategi for nogle af dem på næste møde. 
 
Ad 6. Henvendelse fra Dansk Diakoniråd om medlemskab. Diakonirådet havde fremsendt brev 
samt nye vedtægter, hvoraf det fremgår, at diakonale stiftsudvalg kan være medlem. Det blev 
énstemmigt besluttet, at vi som stiftsudvalg gerne vil optages som medlem (pris: 5.000 kr. pr. 
år), og at jeg meddeler formand Jens Maibom Pedersen dette. 
 
Ad 7. Vi besluttede, at møderne gerne må gå på tur rundt blandt de steder, hvor 
udvalgsmedlemmerne og/eller vores bagland er aktive på det socialetiske område. Samt at 
der ikke må gå for længe inden det næste møde, så vi kan komme godt i gang med 
aktiviteterne i det nye år. Næste møde afholdes i Mariakirken (Anita Rohwer er vært) torsdag 
den 24. januar 2019 kl. 14-16. De følgende møder bliver onsdag den 24. april kl. 14-16 og 
onsdag den 28. august kl. 14-16. 
 

Ad 8. Intet.      
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