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1 (Åben) Dagsorden til 4. møde i opgaveudvalg Fremtidens boligformer for seniorer 
den 4. oktober 2021 

Sags ID: EMN-2021-06228

Resumé
Opgaveudvalget ”Fremtidens boligformer for seniorer” mødes for fjerde gang. Formålet med mødet 
er at folde emnet ”mulige boligformer for seniorer” mere ud, da der ikke er én model, som kan 
passe til alle. Formålet er også at se på, hvad bæredygtige fællesskaber kan indeholde.    

Baggrund
På fjerde møde skal udvalget samle op på input og inspiration fra opgaveudvalgets arrangement til 
Gentofte Mødes, som fandt sted den 10. september i Byens Hus.

Udvalget har indtil videre beskæftiget sig med indtryk fra seniorbofællesskaber i forskellige 
variationer, som en del af paletten af muligheder for boformer for seniorer. På mødet vil udvalget 
arbejde med at undersøge og beskrive andre typer boformer, som er aldersvenlige med fx 
faciliteter, der understøtter gode naborelationer og bæredygtige fællesskaber. 

Dagsordenen til mødet vil derfor bestå af følgende punkter:

 Velkomst og siden sidst
 Formål med og program for mødet
 Indtryk fra Gentofte Mødes
 Kort oplæg om hvad vi ved indtil nu
 Udforskning af andre typer af boformer
 Præsentation af gruppedrøftelse
 Plan for den videre proces

 Opsamling og tak for i dag.

Indstilling
Social og Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer:

1. At opgaveudvalget samler op på indtryk fra Gentofte Mødes d. 10. september 2021.

2. At opgaveudvalget arbejder med at undersøge og beskrive hvilke andre typer af boformer
end seniorbofællesskabet, som er aldersvenlige med fx faciliteter, der understøtter gode 
naborelationer og bæredygtige fællesskaber. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Opgaveudvalg Fremtidens boligformer for seniorer den 4. oktober 2021

Katja S. Johansen, formand for opgaveudvalget, bød velkommen til det fjerde møde, og takkede 
bl.a. for deltagelsen i Gentofte Mødes den 10. september. Herefter tog ida Juhler over og 
præsenterede formål og program for mødet.
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Mødets første del var en tilbagemelding fra de medlemmer, som havde deltaget i Gentofte Mødes 
den 10. september. Der var et stort fremmøde til oplæg og debat, og en god dialog undervejs 
mellem tilhørerne til arrangementet. I pavillonen, som var åben efter oplæg og debat, kom flere 
tilhørerer forbi for at tale med medlemmer af opgaveudvalget og aflevere kommentarer og stille 
spørgsmål. Det kom bl.a. frem, at borgere i Gentofte måske ønsker sig lidt større seniorboliger end 
oplægsholderen fra Realdania talte om og at man tidligere i sit liv skal tage stilling til, hvordan man 
gerne vil bo, når senioralderen melder sig. Der var også en del spørgsmål til, hvad man i det hele 
taget selv kan gøre og hvad  kommunen kan for at fremme boliger for seniorer. Det stemmer 
meget fint med udvalgets egne reflektioner og spørgsmål. 

Aftenens tema var variation i boformer og bæredygtige fællesskaber, som blev indledt med et 
oplæg om, hvad vi allerede ved om senorers ønsker til og behov for en fremtidig boform:

 Få opfatter sig selv som senior – og ingen er gamle
 Der bliver 200 flere ældre over 65 år hvert år i Gentofte Kommune
 Borgerne føler stolthed over og tilknytning til, hvor de bor: ”mit kvarter” og ”min kommune”.
 Livskvaliteten forøges, hvis man tidligere i livet skifter til en aldersvenlig bolig, der 

understøtter naborealtioner og fællesskab. 
 Boligmassen i Gentofte består af omtrent lige mange etageboliger og enfamiliehuse, og der 

er få almene lejeboliger.
 Det er vigtigt at kunne trække sig tilbage og være privat, for at kunne bidrage til 

fællesskabet på andre tidspunkter. 
 Fællesskab styrker sundheden.
 Vi samler os om interesser og værdier – og ikke nødvendigvis om alder.
 Vi har arbejdet med, hvad der kendetegner seniorbofællesskaber.
 Som senior har man brug for færre kvadratmeter, minde vedligehold både inde og ude og 

gerne nivaeufri adgange – og meget gerne i kommunen.
 Øge mulighedsrummet for nye boligformer, dvs. når familieboligen bliver for stor og dermed 

kan man udsætte behovet for en ældre- eller plejebolig.
 Kommunen kan ikke bygge seniorboliger.
 Gøre indretning og design lækkert og seniorvenligt.
 Samarbejde om og udveksle ideer med andre kommuner.

Herefter arbejdede udvalget individuelt med arbejdsspørgsmålene: ”Tænk dig 10 år frem til 2031 
og tænk på hvordan du bor”. Og ”Tænk på hvilke fællesskaber, som du deltager i, som led i det 
gode seniorliv”. Besvarelserne blev efterfølgende delt med gruppen. Herefter fik udvalget til 
opgave at blive mere konkrete ved at omsætte gruppens samtale og pointer til en prototype ved 
hjælp af en række forskellige materialer ud fra spørgsmålet: Byg sammen fremtidens seniorbolig –
og husk bæredygtige fællesskaber. 

Udforskningsøvelsen afsluttede med, at grupperne på skift præsenterede udvalget for deres 
prototype ledsaget af uddybende spørgsmål fra de øvrige medlemmer. 

Katja S. Johansen afluttede mødet med at takke for stor kreativitet og iderigdom, og mindede 
udvalget om, at 5. møde først er den 1. december 2021, da der er Kommunalvalg i november.   

Bilag


