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1. Status på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens LGBTI+indsatser, der ikke kræver særskilt finansiering.
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2. Beskrivelse af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens
arbejde med de indsatser, der er gennemført siden den sidste
afrapportering for 2019.
Ad 1: Charter for demokratiske værdier
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte i 2016 Københavns
Kommunes ”Charter for demokratiske værdier”, som foreninger og
organisationer skal tilslutte sig, som grundlag for et samarbejde om
forebyggelse af ekstremisme. Af charteret fremgår bl.a. at ”Alle
mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder, uanset køn,
kønsidentitet, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering,
alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.”. 32
samarbejdspartnere har tilsluttet sig charteret i 2020. Ud af de 32
aktører er ca. 12 gentilslutninger og ca. 20 nye tilslutninger. Der er ikke
nogen organisationer, som forvaltningen har efterspurgt et samarbejde
med i 2020, som ikke har villet tilslutte sig.
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Ad 2: Tryg indkvartering til flygtninge med LGBTI+ baggrund
Alle flygtninge bliver som udgangspunkt indkvarteret i en midlertidig
bolig i den fælles midlertidige indkvartering. Hvis der er tilfælde, hvor
flygtninge med LGBTI+ baggrund finder det utrygt at være indkvarteret
her, bliver de i stedet indkvarteret i andre lejligheder i byen. Det
bemærkes, at dette er i overensstemmelse med SF’s ændringsforslag til
boligindstillingen om permanente boliger til flygtninge i København,
som blev godkendt af borgerrepræsentationen den 19. september
2019. Af ændringsforslaget fremgår det, at forvaltningerne skal være
opmærksomme på, at der ved anvisning af delebolig til LGBTI+flygtninge skal tages højde for tryghed, fx ved at give mulighed for at
delebolig med andre LGBTI+ flygtninge.

Ad 3: Undervisning af ydelsesmodtagere omfattet af integrationsloven
om mangfoldige familiestrukturer
Ydelsesmodtagere omfattet af integrationsloven bliver undervist i
mangfoldige familiestrukturer og ligebehandling. Dette sker som del af
undervisningen i danske samfundsforhold under
integrationsprogrammet for nyankomne udlændinge. Undervisningen
lægger vægt på, at ligestilling samt accept af forskelligheder for så vidt
angår køn, kønsidentitet og seksuel orientering er en naturlig,
accepteret og beskyttet del af det danske samfund.

3. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens videre arbejde med
de indsatser, som endnu ikke er igangsat
Alle beskrevne indsatser, der ikke kræver særskilt finansiering er
igangsat.
4. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens videre arbejde med
indsatser, som kræver særskilt finansiering
De to indsatser, som kræver særskilt finansiering gennemføres såfremt
finansiering bevilges af BR (”Skoleindsats til bekæmpelse af
diskrimination” og ”Coaching og workshops til virksomheder der ønsker
viden om inklusion af LGBTI+ personer på arbejdsmarkedet”).
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Notat

Børne- og Ungdomsforvaltningens status på arbejdet
med LGBTI+-indsatserne
1. Status på Børne- og Ungdomsforvaltningens LGBTI+-indsatser, der
ikke kræver særskilt finansiering.
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2. Børne- og Ungdomsforvaltningens videre arbejde med de
indsatser, som er igangsat
Uge Sex
Årlig kampagneuge som forvaltningen informerer skolerne om med
opfordring til at deltage. Kampagnen har hvert år et nyt tema. Uge Sex i
2021 sætter fokus på kønsidealer, kønsnormer og forventninger til køn.
Uge Sex-forløbene kan i år gennemføres virtuelt og alle øvelser kan
laves online. Materialet er gratis tilgængeligt for skolerne via Sex og
Samfunds hjemmeside.
Anti-mobbestrategi på skoler
På opfordring fra Københavns Kommunes Ungeråd (Ungerråd KBH)
har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet, at skolernes lovpligtige antimobbestrategi fremover også skal indeholde en beskrivelse af, hvordan
skolerne forebygger og håndterer tilfælde af diskrimination.
Forvaltningen har udarbejdet en vejledende skabelon, som skolerne kan
benytte til inspiration og bruge, indtil skolen har formuleret deres egen
opdaterede anti-mobbestrategi.
Normstormerne
I B 2020 blev der bevilget midler til en fortsættelse af indsatsen
”Normstormerne” i 2020 - 23. I den nye periode vil indsatsen gradvis
udvides til – ud over udskolingen – også at omfatte undervisningsforløb
for indskoling og mellemtrin samt kurser for lærere og andre
fagpersoner på skolerne og medarbejdere i dagtilbud. Desuden skal der
udvikles inspirations- og informationsmateriale på ledelsesniveau til
LGBT+-arbejdet i skoler og institutioner. Endelig er der i aftalen lagt op
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til at der gennemføres en undersøgelse blandt skoleelever i 2021, som
baseline for trivsel i skolen og at der i 2022 afholdes en konference om
normkritisk LGBTI+-skolearbejde.
Indsatsen bidrager således til at opfylde nogle af målsætningerne i
LGBTI+ politikken 2019-2023.
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Notat

Kultur- og Fritidsforvaltningens status på arbejdet med
LGBTI+-indsatserne
1. Status på Kultur- og Fritidsforvaltningens LGBTI+-indsatser, der
ikke kræver særskilt finansiering.
Indsats

Forslag om at
gøre LGBTI+
området
til en del af
personalepolitikk
er:
Centraladministr
ationen
i forvaltningen vil
foreslå HovedMED at medtage
LGBTI+
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forvaltningens
personalepolitikk
er.
Copenhagen
2021
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gennemført

Forvaltningen
har igangsat
arbejdet med
indsatsen

Forvaltningen
forventer at
påbegynde
arbejdet med den
konkrete indsats.

X
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løbende i takt
med
udarbejdelsen af
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X

2. Beskrivelse af Kultur- og Fritidsforvaltningens arbejde med de
indsatser, der er gennemført siden den sidste afrapportering for 2019.
Copenhagen 2021
København er vært for WorldPride og EuroGames i 2021. Eventen
afvikles som ét LGBTQ+-megaevent under titlen Copenhagen 2021.
Arrangørerne af Copenhagen 2021 er Happy Copenhagen, som er
stiftet af Copenhagen Pride og Pan Idræt. Copenhagen 2021 afvikles d.
12. - 22. august 2021.
Københavns Kommune har med budget 2020 afsat 12 mio. kr. til Happy
Copenhagens planlægning og afvikling af Copenhagen 2021. Dertil er
der afsat 0,7 mio. kr. til aktivering af eventen, 0,4 mio. kr. til afvikling af
EuroGames på Københavns Kommunes anlæg samt 4,1 mio. kr. til
ekstraudgifter i Teknik- og Miljøforvaltningen.
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KFF er Københavns Kommunes tovholder på Copenhagen 2021 og er
løbende i dialog med Happy Copenhagen om planlægning, aktivering
og finansiering af eventen.
Vedr. personalepolitikker
Forvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg (Hoved-MED) drøftede på
mødet den 28. august 2019 mangfoldighed og tog udgangspunkt i
LGBTI+ politikken. Drøftelsen blev indledt med et oplæg om bl.a.
diskrimination og det inkluderende arbejdsmarked fra LGBT Danmark.
Hoved-MED besluttede at gøre mangfoldighed, og herunder LGBTI+ til
en del af personalepolitikkerne. Det sker i takt med udarbejdelsen af nye
eller opdatering af eksisterende politikker. Derudover er intrasiden om
personalepolitikker opdateret med en tekst om mangfoldighed.
3. Kultur- og Fritidsforvaltningens videre arbejde med indsatser, som
kræver særskilt finansiering
Støtte til tilbud målrettet LGBTI+ seniorer
Indsatsen vil kræve særskilt finansiering.
Støtte tilbud til målrettet LGBTI+ børn og deres forældre
Indsatsen vil kræve særskilt finansiering.
LGBTI+ kulturhus
Indsatsen vil kræve særskilt finansiering.
MIX-festival (er finansieret):
Københavns Kommune støtter MIX Copenhagen LGBTQ Film Festival
2021 med 300.000 kr.
MIX festivalen har eksisteret siden 1986 og er en LGBTQ-festival
arrangeret af frivillige. Filmenes temaer udfordrer grænser for, hvad
køn er og har af betydning i kønsdebatten og reflekterer en divers
verden. Festivalen finder sted ultimo oktober til primo november med
filmvisninger i Cinemateket og i Empire. MIX indeholder også
særarrangementer som on location visninger i Ørstedsparken og
samarbejde med andre kulturaktører som Roskilde festival og Statens
Museum for. MIX Skolefilm viser film under selve festivalen i
Cinemateket og i løbet af året på skoler, gymnasier og seminarier, samt
visninger for ungdoms LGBTQ-organisationer.
WAREHOUSE9 (er finansieret):
Københavns Kommune støtter performancestedet WAREHOUSE9
løbende med 440.000 kr. årligt.
WAREHOUSE9 er et performanceteater i Kødbyen i København med en
international profil. Siden 2007 har Warehouse9 præsenteret nye
tendenser inden for film, performance art, burlesque, dans, litteratur,
billedkunst, aktivisme og musik. Warehouse9 har ofte fokus på queerog kønspolitiske tematikker. Derudover afholder Warehouse9 sociale,
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kulturelle og debatskabende events arrangeret af kunstnere og
aktivister fra queer- og transmiljøet.
Copenhagen Pride (er finansieret):
Københavns Kommune støtter Copenhagen Pride 2021 med 1.250.000
kr.
Copenhagen Pride Week er en årlig festival med fokus på rettigheder,
liv og udfordringer for LGBTI+ personer. Festivalen søger samtidigt at
nå ud til alle københavnere og skabe fokus på mangfoldighed, inklusion
og antidiskrimination. Festivalen består af et menneskerettigheds- og
kulturprogram med centrum på Rådhuspladsen i København, som
afholdes over seks dage i august måned. Festivalen afsluttes med en
parade.
Kvindehuset (er finansieret):
Kvindehuset er et brugerstyret kulturhus på Gothersgade i København,
som har eksisteret siden 1978. Siden 2019 har kommunen stillet
ejendommen vederlagsfrit til rådighed for foreningen bag Kvindehuset.
Kvindehuset har et feministisk fokus og har til formål at skabe et frirum
for blandt andet lesbiske og biseksuelle kvinder samt transpersoner.
Kvindehuset arrangerer begivenheder med et specifikt LGBT-fokus,
herunder basisgrupper, sociale arrangementer og kvindelejr og
afholder en årlig Pride fest i forbindelse med Copenhagen Pride.
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Notat

Socialforvaltningens status på arbejdet med LGBTI+indsatserne
1. Status på Socialforvaltningens LGBTI+-indsatser, der ikke kræver
særskilt finansiering.
Indsats

Seksualitet og
kønsidentitet
hos borgere
med nedsat
funktionsevne
mv.

Indsatsen er
gennemført

Forvaltningen
har igangsat
arbejdet med
indsatsen
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Sagsnummer
2021-0001659
Dokumentnummer
2021-0001659-1

Forvaltningen
forventer at
påbegynde
arbejdet med
den konkrete
indsats.

X

2. Beskrivelse af Socialforvaltningens arbejde med de indsatser, der
er gennemført siden den sidste afrapportering for 2019.
Ved seneste afrapportering var hovedparten af de tidligere indmeldte
indsatser alle i gang sat/påbegyndt, hvorfor der ikke er yderligere at
afrapportere.
3. Socialforvaltningens videre arbejde med de indsatser, som endnu
ikke er igangsat
De indmeldte initiativer/indsatser er for hovedpartens vedkommende
allerede igangsat.
Forvaltningen ønsker at opstarte indsatsen ”Udbredelse af kendskabet
til LGBTI+ området blandt medarbejdere i Den Sociale Hjemmepleje”
som har været sat i bero. Dette arbejde påbegyndes når de gældende
covid-19 restriktioner tillader det.
Ellers er LGBTI+ initiativerne ikke som sådan afgrænset i tid – da de
kobler sig tæt til den vedvarende og løbende socialfaglige indsat i
Socialforvaltningen i relation til den konkrete borgergruppe. Aktiviteter
opstår og finansieres derfor også ofte lokalt - ud fra en helt konkret
problemstilling, udfordring eller et behov medarbejderne oplever i
mødet med den pågældende borgergruppe.
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Notat

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens status på
arbejdet med LGBTI+-indsatserne
1. Status på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens LGBTI+-indsatser,
der ikke kræver særskilt finansiering.
Indsats

Supplerende
seksualundervisning i
folkeskolen
Seksualundervisning
til unge på
ungdomsuddannelser,
botilbud og klubber
Hjemmetest for
klamydia og gonorré
Sundhedstjek
Ung i forandring
Stress-, angst- og
depressionsforløb
TRANSIT
Checkpoint –
opsporing af
sexsygdomme
Forebyggende
rådgivning om
chemsex for TMSM*
Opkvalificering af de
københavnske
praktiserende læger i
LGBT+-viden
Plejehjemmet Slottet
Forebyggelse og
bekæmpelse af
ensomhed
København som Fast
Track City 2021
WorldPride og
EuroGames 2021 –
event i København
Uge Sex
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arbejdet med
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*TMSM er en forkortelse for transpersoner og mænd, der har sex med
mænd.
2. Beskrivelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejde med
de indsatser, der er gennemført siden den sidste afrapportering for
2019.
Københavns Kommunes sundheds-, ældre- og plejetilbud er for alle
københavnere, og ligesom alle andre skal LGBTI+ personer, der er i
berøring med forvaltningens tilbud, behandles fordomsfrit og
fyldestgørende. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil således
kontinuerligt arbejde for, at alle borgere kan fortælle åbent og ærligt om
deres livssituation, så der bliver givet den bedst mulige støtte, vejledning og behandling samt ydet den bedst mulige visitation til
forvaltningens tilbud. Forvaltningen prioriterer, at børn og unges
seksualitet og kønsidentitet skal være en naturlig del af deres daglige liv.
Derfor er der fokus på at øge viden og kendskab til emnet. Sundhedsog Omsorgsforvaltningen arbejder med følgende konkrete indsatser:
Supplerende seksualundervisning i folkeskolen
Det supplerende seksualundervisningstilbud i 4.-10. klasse er et
supplement til den obligatoriske seksualundervisning i folkeskolen.
Undervisningen varetages af Sex & Samfunds ”ung til yngre”
undervisere. Der er mulighed for at stille anonyme spørgsmål, som
skrives ned og indsamles forud for undervisningen. Det kan være
spørgsmål om seksuelle præferencer, pubertet, nøgenbilleder mm.
Undervisningen er dialogbaseret og normkritisk, og der sættes fokus på
mangfoldighed og inkluderende fællesskaber og på at alle har ret til at
mene og tænke, hvad de vil. Ligeledes er der fokus på at skabe et så
trygt rum som muligt, hvor eleverne ikke taler om sig selv eller
hinanden, men om cases og anonyme spørgsmål. I 2020 blev der i alt
gennemført 278 klasseundervisninger for 5.200 elever i grundskolen.
Seksualundervisning på ungdomsuddannelser, botilbud og klubber
Forvaltningen samarbejder med Sex & Samfund om at tilbyde
seksualundervisning til unge på ungdomsuddannelser og på botilbud
samt klubber, fordi mange unge har deres seksuelle debut på dette
tidspunkt, og det genererer nye spørgsmål og behov for yderligere
viden på området. Undervisningen er dialogbaseret og normkritisk og
tager udgangspunkt i såvel klassisk seksualoplysning omkring
præventionsformer og kroppens anatomi som i dialog om køn, krop og
seksualitet. Undervisningen sætter fokus på at øge de unges
mulighedsrum, når de skal forholde sig til valg af prævention, uønsket
graviditet, sexsygdomme, men også de etiske aspekter i forhold til at
passe på hinanden i seksuallivet og viden om egne rettigheder; fx retten
til egen krop, retten til at vælge sin partner og retten til privatliv. Der er i
alt gennemført 91 undervisninger for ca. 2000 unge på
ungdomsuddannelser i København i 2020 og afholdt 8 undervisninger
for unge på botilbud og klubber.
Hjemmetest for klamydia og gonorré

11/20

Sex & Samfund og forvaltningen tilbyder i samarbejde en hjemmetest
for klamydia og gonorré til unge i alderen 15-25 år. Hjemmetesten har
lige så høj sikkerhed, som de test, der foretages hos lægen. Drift og
udsending af hjemmetesten varetages af Sex & Samfund.
Hjemmetesten er en løsning for de unge, som ikke lader sig teste hos
egen læge eller på klinik, fx på grund af fravær af symptomer eller
barrierer forbundet med at blive undersøgt for sexsygdomme.
Undersøgelser har vist, at LGBT+-unge særligt oplever barrierer ved at
gå til egen læge, hvorfor hjemmetesten er et godt supplement til denne
ungegruppe. Hvert år udsendes ca.4.400 tests til unge københavnere,
og heriblandt er der hvert år transpersoner, som bruger den.
Sundhedstjek
Et Sundhedstjek er et samtaletilbud til unge i alderen 16-24 år.
Samtalen kan handle om både den unges fysiske, psykiske, sociale eller
seksuelle sundhed og trivsel, foregår oftest på den unges
uddannelsessted og varetages af en sygeplejerske og /eller en
psykolog. I 2020 er der gennemført 721 Sundhedstjek, hvoraf der i 70 af
samtalerne er blevet talt om seksuel sundhed. I nogle tilfælde er
samtalen tilstrækkelig til, at den unge kan komme videre på egen hånd,
og i andre tilfælde henvises den unge til andre relevante tilbud.
Ung i forandring
Ung i Forandring er et tilbud om støttende samtaler til unge mellem 1530 år, som er psykisk sårbare og som grundet psykiske og sociale
udfordringer risikerer frafald fra uddannelse, eller som befinder sig
uden for arbejdsmarkedet. Samtalerne varetages af psykologer og
foregår på udvalgte ungdomsuddannelser i København samt i Center
for Børn og Unges Sundhed.
Stress-, angst- og depressionsforløb
Borgere med LGBTI+ problematikker har flere
mistrivselsproblematikker end andre borgere, og de har på linje med
alle andre københavnere adgang til mentale sundhedsfremmetilbud
herunder stress, angst og depressionsforløb, som tilbydes i Center for
Mental Sundhed. I 2020 var der knap 2.700 henvisninger til tilbuddene.

TRANSIT
TRANSIT er et samtaleforløb for trans-, non-binære og kønsdiverse
personer, samt personer med overvejelser om deres kønsidentitet.
Forløbet, der faciliteres af to trans identificerede gruppeledere, varer i
otte uger, og der kan deltage op til otte personer pr. gruppeforløb. Den
igangværende indsats, der gives bevilling til i perioden 2019-2022,
foregår i regi af LGBT+ Danmark og har de seneste to år oplevet
stigende interesse, så kommende deltagere nu står på venteliste i op
mod halvandet år, for at få plads på et hold.
På trods af COVID-19, blev der afholdt ét ungehold (15-24-årige) og to
voksenhold (25 + år) i 2020. Deltagerne har udtrykt stor tilfredshed
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med forløbene, og der arbejdes på at skabe rum for, at
gruppedeltagerne kan mødes efterfølgende og fastholde de nye
kontakter. LGBT+ Danmark imødekommer deltagernes behov for at
fastholde kontakt til hinanden samt til det øvrige trans miljø og arbejder
på at modvirke de negative statistikker vedr. trans miljøets mentale
helbred. Helt konkret gøres dette ved, at LGBT+ Danmark arbejder på at
etablere nye aftaler med trans kompetente psykologer, frivilliggrupper
og organisationer, for at imødekomme tidligere, nuværende og
kommende deltageres behov for at mødes online (grundet COVID-19)
og fysisk. For at imødekomme den store efterspørgsel og ventelisterne
på forløbet, vedtog Sundheds- og Omsorgsudvalget i december 2020,
at der skulle tildeles midler til ét ekstra TRANSIT-forløb i 2021 og 2022.

Checkpoint - opsporing af sexsygdomme blandt mænd, der har sex
med mænd
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i en årrække samarbejdet
med AIDS-Fondets Checkpoint klinik om at teste transpersoner og
mænd, der har sex med mænd (TMSM) for hiv og syfilis. Som noget nyt
er tiltaget blevet udvidet med test for klamydia og gonorré.
De første erfaringer med at teste for gonorré og klamydia viser, at der
findes en høj andel af smittede i Checkpoint. Dette bekræftes også i
2020, hvor der i alt blevet testet 1.879 TMSM for klamydia og gonorré i
Checkpoint på trods af nedlukning og begrænsninger i åbningstid.
Blandt disse testede 386 personer positiv for klamydia og/eller gonorré,
hvilket svarer til over 20%. Det er ensbetydende med, at der er fundet
242 klamydiainfektioner og 288 gonorréinfektioner svarende til en
prævalens på henholdsvis 13 % og 15%, og en incidens på 129
klamydiainfektioner pr. 1.000 TMSM.
Det er stadig for tidligt at sige hvor stor effekt, udvidelsen af testpaletten
i Checkpoint har på forekomsten af hiv og syfilis blandt TMSM. De nye
tilfælde af hiv er stadig mere sjældne, hvilket især kan tilskrives
stigningen i brug af PrEP. Til gengæld har Checkpoint testet 34 TMSM
positiv for syfilis i 2020, hvilket er en stigning på 13 tilfælde i forhold til
2019. Mulighederne for at teste for flere forskellige sexsygdomme i
Checkpoint øger klinikkens brugergrundlag, og det betyder, at
Checkpoint ud over at teste flere også kan yde forebyggende
rådgivningssamtaler til flere, der udviser en risikabel seksuel adfærd.
Forebyggende rådgivning om chemsex for TMSM
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samarbejder med AIDS-Fondet
om forebyggende rådgivning vedrørende chemsex. De knap 2.400
brugere af AIDS-Fondets checkpoint klinik spørges systematisk ind til
erfaringer med chemsex, og brugerne tilbydes rådgivning omkring
chemsex, hvis de har behov for støtte til at komme ud af et chemsexmisbrug. I tilfælde hvor der er tale om udtalt stofafhængighed tilbydes
hjælp i misbrugsbehandlingen i Socialforvaltningen. Indsatsen rækker
også ud til personer, der overvejer chemsex eller på anden vis er i en
sårbar situation, som potentielt kan føre til et chemsex-forbrug. I
forhold til den gruppe, der allerede bruger chemsex, har indsatsen også
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et skadesreducerende fokus på mere sikre måder at praktisere sex på
stoffer.
Opkvalificering af de københavnske praktiserende læger i LGBT+-viden
Undersøgelser viser, at LGBT+-personer har særlige sundheds- og
trivselsudfordringer, og at de oplever barrierer i mødet med almen
praksis som følge af den sundhedsprofessionelles sprogbrug,
antagelser og manglende kendskab til området. For at gå forrest i
arbejdet med at øge LGBT+-personers sundhed og trivsel og herved
mindske uligheden i sundhed i København besluttede Sundhed- og
Omsorgsudvalget den 10. december 2020 at afsættes midler i 2021 til
at opkvalificere de københavnske praktiserende læger i LGBT+-viden.
Opkvalificeringen skal foregå i samarbejde med PLO-K med henblik
på at sikre lighed i sundhed for alle byens borgere uanset køn eller
seksualitet.
Plejehjemmet Slottet
Plejehjemmet Slottet blev i 2014 udvalgt til at være regnbueprofilplejehjem og dermed et plejehjem med særlig fokus på LGBT+
personer. På Slottet arbejdes der fortsat aktivt og målrettet med, at alle
beboere skal føle sig som en del af fællesskabet. Det betyder, at Slottet
sætter rummelighed og evnen til at møde den enkelte højt, så det
opleves trygt og godt at bo og leve på Slottet.
Slottet afholder løbende kurser for medarbejderne om LGBT-levevilkår
og -kompetencer, så medarbejderne er bevidste om at have en
normkritisk tilgang til beboerne. Medarbejdernes kompetencer søges
vedligeholdt gennem kontinuerlig undervisning af LGBT+DK samt ved
gennemførelse af sociale og kulturelle arrangementer. Interesserede
medarbejdere og beboere deltager fx hvert år ved Copenhagen Pride.
Slottet har desuden arrangeret ”salon sexus” til VinterPriden, en lokal
Pride Parade i 2020 da Copenhagen Pride blev aflyst pga. COVID-19.
Slottet har senest været inviteret til at bidrage med erfaringer til
Sundhedsstyrelsens Videns Center for Værdig Ældrepleje
mangfoldigheds konference, ligesom Slottet bidrog med erfaringer til
det virtuelle ”International Forum; Quality & Safety in Healthcare.
Københavns Kommune registrerer ikke beboernes seksualitet, men det
skønnes at op imod 10 % af en generation tilhører LGBT, hvilket må
forventes afspejlet i Slottets beboersammensætning på sigt.
Forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder vedvarende med at
udvikle forvaltningens indsats for forebyggelse og bekæmpelse af
ensomhed blandt ældre. Dette sker både igennem debatskabende
indsatser bl.a. i byrummet såvel som ved udvikling af aktiviteter og
fællesskaber, der forebygger ensomhed, herunder også indsatser for
særlige grupper af ældre i risikozonen for ensomhed. I forlængelse af
sidstnævnte har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen igangsat et
samarbejde med LGBT+ Danmark om at udvikle et tilbud om en
besøgstjeneste for ældre LGBT+ personer.
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København som Fast Track City
Med budgetaftale 2021 blev der bevilget 0,3 mio. kr. i 2021 til forankring
af Fast Track City initiativet, herunder aktiviteter i AIDS-Fondet samt
koordinering og opfølgning. Projektet løber fra 1. januar 2021 til 31.
december 2021.
Med bevillingen tilslutter København sig netværket af ’Fast Track Cities’,
og dermed bliver København en foregangsby i arbejdet med at
mindske smittespredning af HIV.
Ved at blive Fast Track City forpligter København sig til at underskrive
Paris Deklarationen, som skitserer, at man som Fast Track City skal
arbejde for at opfylde følgende målsætninger i 2030:

1.

95 % af byens borgere, der lever med hiv, kender til deres hivstatus
2. 95 % af byens borgere, som er diagnosticeret med en hivinfektion, skal være i behandling
3. 95 % af byens borgere, som er diagnosticeret med en hivinfektion, er i behandling og skal have en så lav virusmængde i
kroppen, at de ikke kan smitte andre.
Dertil skal København som Fast Track City arbejde på at sikre nul
diskrimination af hiv-smittede og være åben over for at vidensdele og
løbende indsamle data, der årligt skal fremsendes til det fælles
sekretariat. Som en del af Paris-Deklarationen fremgår også følgende
syv strategiske mål, som København forpligter sig til som Fast Track
City:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

At stoppe aids-epidemien i 2030
At have målgruppen som centrum for handlinger
At adressere årsagerne til risiko, sårbarhed og transmission
At bruge arbejdet til at skabe en positiv social transformation
At bygge og fremme løsninger, der afspejler lokale behov
At mobilisere ressourcer til en bæredygtig udvikling
At forene byernes ledere om initiativet.

Københavns Kommune har gennem flere år i samarbejde med AIDSFondet arbejdet for at gøre byen til en hovedstad uden nye tilfælde af
hiv. I kraft af det langvarige samarbejde med AIDS-Fondet er
Københavns Kommune godt på vej til at have opfyldt målsætning 2-3
(2. at være i behandling mod hiv og 3. at have så lav virusmængde i
kroppen, at de ikke kan smitte andre pga. behandlingen). Der er forsat
et arbejde i at udføre for at hiv-smittede kender deres status
(målsætning 1) samt arbejdet med at mindske diskrimination af hivsmittede og ligeså at sikre vidensdeling og løbende indsamling af data,
der årligt skal fremsendes til det fælles sekretariat.
Status som fast track city har betydning for hele Københavns
Kommune. Målsætningerne og de syv strategiske mål, som København
forpligter sig til som Fast Track City, rækker ud over Sundheds- og
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Omsorgsforvaltningens ressort, og det resulterer i, at byens
forvaltninger samlet som led i LGBTI+-politikken skal arbejde for at opnå
initiativets målsætninger og objektiver. Forankring af Fast Track Cityinitiativet påvirker og forpligter derfor også de øvrige forvaltningers
arbejde under LGBTI+-politikken i Københavns Kommune.
WorldPride og EuroGames 2021 – event i København
I forbindelse med at København er blevet en fast track city afholdes et
arrangement under Copenhagen 2021 – Worldpride.
Uge Sex
Årlig kampagneuge som skolerne opfordres til at deltage i. Kampagnen
har hvert år et nyt tema og Sex & Samfund udarbejder forslag til
undervisningsforløb med tilhørende materiale, som skolerne kan
anvende. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udbreder som oftest
kampagnens budskab via Københavns Kommunes abribus’er. Uge Sex
2021 sætter fokus på køn og ligestilling, fordi børn og unge stadig bliver
begrænset af forventninger til køn. Sundheds-og
Omsorgsforvaltningen breder budskabet via sociale medier i 2021, da
kommunens abribus’er bliver benyttet til COVID-19 budskaber.

4. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens videre arbejde med
indsatser, som kræver særskilt finansiering
Kampagne om rummelighed
En kampagne om rummelighed er ikke blevet prioriteret under den
nuværende udmøntning (gældende for perioden 2019-2022) af
bevillingen til seksuel sundhed.
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Notat

Teknik- og Miljøforvaltningens status på arbejdet med
LGBTI+-indsatserne
1. Status på Teknik- og Miljøforvaltningens LGBTI+-indsatser, der ikke
kræver særskilt finansiering.
Indsats

Indsatsen er
gennemført

Forvaltningen
har igangsat
arbejdet med
indsatsen

Forvaltningen
forventer at
påbegynde
arbejdet med
den konkrete
indsats.

Indføre LGBTI+ i
forvaltningens
personalepolitik.

X

Kompetenceudvikle
medarbejdere på de
bemandede
legepladser til at
møde alle
familiestrukturer og
alle køns- og
seksualitetsidentiteter

X

2021-22

Kønsneutralisere de
offentlige toiletter

X

Løbende

10. februar 2021
Sagsnummer
2021-0001659
Dokumentnummer
2021-0001659-1

2. Beskrivelse af Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med de
indsatser, der er gennemført siden den sidste afrapportering for 2019.
Forvaltningen har i 2020 afsluttet én af de tre indmeldte indsatser,
nemlig at inkorporere LGBTI+-politikken i forvaltningens
personalepolitik. Det er sket ifm. en revidering af samtlige af
forvaltningens personalepolitikker i november 2020 og fremlagt i
Hoved MED 16. december 2020.
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3. Teknik- og Miljøforvaltningens videre arbejde med indsatser, som
kræver særskilt finansiering
Kønsneutralisere de offentlige toiletter
Der ses løbende på mulighederne for at kønsneutralisere de offentlige
toiletter. Mulighederne kan være begrænset af arkitektur og
eksisterende bygningsanlæg.
Toiletterne ved Rådhuset er udstyret med kønsneutrale skilte.
Kompetenceudvikle medarbejdere på de bemandede legepladser til
at møde alle familiestrukturer og alle køns- og seksualitetsidentiteter
De bemandede legepladser har været i dialog med udbyder af
undervisning på området. Det er ikke planlagt hvornår
kompetenceudviklingen skal finde sted.
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Notat

Økonomiforvaltningens status på arbejdet med
LGBTI+-indsatserne
1. Status på Økonomiforvaltningens LGBTI+-indsatser, der ikke kræver
særskilt finansiering.
Indsats

Indsatsen er
gennemført

Oplæg om Det
Empatiske
arbejdsmarked
Kompetenceudvikling
via e-læring
Etablering af en
personaleklub for
ansatte i KK, der
interesserer sig for
LGBTI+-emner
Kønsneutrale toiletter
Mangfoldige
stillingsopslag
Kønsneutral
kommunikation
Copenhagen is for
everyone
Deltagelse i Rainbow
Cities Network

X

Forvaltningen
har igangsat
arbejdet med
indsatsen

10. februar 2021
Sagsnummer
2021-0001659
Dokumentnummer
2021-0001659-1

Forvaltningen
forventer at
påbegynde
arbejdet med
den konkrete
indsats.

X
X

X
X
2021
X
X

2. Beskrivelse af Økonomiforvaltningens arbejde med de indsatser,
der er gennemført siden den sidste afrapportering for 2019.
Af de otte indsatser, som Økonomiforvaltningen (ØKF) arbejder med
som led i implementering af politikken, er fire af indsatserne
gennemført, mens en femte indsats er delvist gennemført. Siden sidste
afrapportering er følgende indsatser gennemført.
Kompetenceudvikling via e-læring
På kommunens kursussystem (Plan2Learn) ligger der nu på forsiden af
sitet tre kortfilm (lavet af Empatisk Arbejdsmarked), der handler om en
række LGBTI+-problemstillinger, der kan forekomme på
arbejdspladsen. Hensigten med videoerne er at udbrede kendskabet til
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mulige LGBTI+-problemstillinger på arbejdspladsen. Videoerne er
tilgængelige for alle kommunens medarbejdere og ledere, der vil møde
videoerne, hver gang de skal tilmelde sig et kursus eller lign.
Copenhagen is for everyone
Københavns Kommune (KK) har de seneste år aktivt bakket op om
Copenhagen Pride-ugen. I syv år har KK deltaget i den afsluttende
parade gennem Frederiksberg og København med en vogn og inviteret
alle medarbejdere til at være med i optoget. I 2020 blev paraden, der
markerer pride-ugens afslutning, afviklet som et virtuelt tv-show pga.
corona. Deltagerne mødte ikke op i samlet flok for at gå ruten og køre på
vogne, men sendte i stedet hvert deres bidrag til paraden i form af en
videohilsen. KK’s videohilsen kan findes på Københavns Kommunes
Facebook-side, hvor den ligger under fanen video og blev uploadet i
august 2020. Den viser medarbejdere i kommunen på tværs
af forvaltninger og arbejdspladser, der står sammen for
at fejre mangfoldigheden i KK. KK skal i 2021 være vært for WorldPride
og EuroGames 2021.
Derudover har ØKF igangsat arbejdet med tre indsatser, hvoraf den ene
(nr. 2) er delvist gennemført:
1) Etablering af personaleklub for ansatte i KK, der interesserer sig for
LGBTI+-emner
ØKF har endnu ikke modtaget henvendelser fra nogle medarbejdere
eller ledere i KK som ønsker, at der skal oprettes en LGBTI+personaleklub. Såfremt ØKF modtager interessetilkendegivelser herom,
vil der blive igangsat tiltag for at imødekomme ønsket.
2) Kønsneutrale toiletter på Rådhuset og i administrationsbygningen
på Fuglebakken
I administrationsbygningen på Fuglebakken er der i 2020 opsat skilte til
toiletterne, der viser, hvilke toiletter, der er hhv. herre-, dame – og
unisex-toiletter.
På Rådhuset indføres de kønsneutrale toiletter ad to omgange i
forbindelse med renoveringsprojektet af alle toiletterne på Rådhuset.
Renoveringen af toiletterne ud mod Vestre Voldgade påbegyndes
primo 2021, mens toiletterne ud mod H.C Andersens Boulevard
forventes at blive renoveret i 2022/23. Det bemærkes, at indsatsen ikke
længere kræver særskilt finansiering.
3) Deltagelse i Rainbow Cities Network
NGO’en Rainbow Cities Network driver et netværk, hvor byer med en
aktiv LGBTI+-politik kan tilmelde sig, og sammen med de øvrige
deltagere drøfte og udveksle best-practices og tilgange til at påvirke
lokalpolitik- og lovgivning ift. LGBTI+-emner. Efter en periode, hvor det
ikke har været muligt at ansøge om medlemskab til netværket, er det nu
igen muligt at ansøge om medlemskab. ØKF har i februar 2021 været i
kontakt med NGO’en, der ønsker, at KK bliver en del af netværket. ØKF
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sender derfor en motiveret ansøgning med henblik på, at KK kan blive
optaget i netværket.
3. Økonomiforvaltningens videre arbejde med de indsatser, som
endnu ikke er igangsat
Kønsneutral kommunikation
I KK opfordres forvaltningerne til at skrive i et kønsneutralt sprog. Til
brug herfor vil ØKF’s kommunikationsenhed udarbejde en
kommunikationsvejledning, der kan udbredes til de øvrige forvaltninger
om, hvordan der skrives og formidles kønsneutralt. I forbindelse med
udarbejdelsen af vejledningen vil eksterne eksperter på området så vidt
muligt blive inddraget mhp. at kvalificere vejledningen. Indsatsen vil
blive igangsat i 2021. Det bemærkes, at indsatsen ikke længere kræver
særskilt finansiering.
4. Økonomiforvaltningens videre arbejde med indsatser, som kræver
særskilt finansiering
Af de otte indsatser, som ØKF har meldt ind til politikken, har
forvaltningen tidligere vurderet, at to af dem krævede særskilt
finansiering. Det drejer sig om:
- Etableringen af kønsneutrale toiletter på Rådhuset samt
Fuglebakken.
- Udarbejdelsen af en kommunikationsvejledning til, hvordan
medarbejdere og ledere kan skrive i et kønsneutralt sprog.
ØKF vurderede dog i 2019, at de to indsatser kan gennemføres inden
for forvaltningens nuværende budgetramme.

