
 

 GENTOFTE KOMMUNE 
  

 

 

 

 

 
Dagsorden til  

møde i 

Opgaveudvalg Fremtidens 
velfærdsløsninger for ældre  

 
Mødetidspunkt 04-05-2022 17:00 

Mødeafholdelse Udvalgsværelse G 
 

 

 
  



Side 2 

Indholdsfortegnelse 
 

Opgaveudvalg Fremtidens velfærdsløsninger for ældre 
 

04-05-2022 17:00 
 
 
1 [Åben] Dagsorden til 1. møde i opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre den 4. maj 

2022 ............................................................................................................................. 3 

 

  



Side 3 

1 [Åben] Dagsorden til 1. møde i opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre 
den 4. maj 2022  
  
Sags ID: EMN-2022-03959 

 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen nedsatte den 31. januar 2022 opgaveudvalget Fremtidens 
velfærdsløsninger for ældre. Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan Gentofte 
Kommune fortsat kan tilbyde den bedste ramme for ældres liv og udfoldelser - og dermed 
fastholde et værdigt, trygt og godt liv for ældre borgere i Gentofte Kommune.   
 
Dagsorden for mødet:  
 

• Velkomst v. formand Katja S. Johansen 
 

• Rammesætning af opgaveudvalgets opgave og arbejdsform v. facilitator Tine Faurby 
(kommissorium og deltagerlisten er vedlagt som bilag)  

 

• Mødeplan v. facilitatorer Vibeke Folmer 
Der lægges op til at opgaveudvalget afholder møder på følgende datoer:  

- Onsdag den 4. maj 2022 kl. 17.00 -19.00 
- Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 17.00-19.00 
- Torsdag den 29. september 2022 kl. 17.00-19.00 
- Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 17.00-19.00 
- Torsdag den 8. december 2022 kl. 17.00-19.00 

 

• Fundamentet for fremtidens velfærdsløsninger for ældre med præsentation af Fremtidens 
boligformer for seniorer v. medlem af opgaveudvalget Henrik Rafn (slides vedlagt som 
bilag) 

 

• Nuancering af temaerne i udvalgets kommissorium og drøftelse af det gode ældreliv i 
Gentofte Kommune v. facilitatorer Tine Faurby og Vibeke Folmer 

 

• Tak for i dag v. formand for opgaveudvalget Katja S. Johansen og næstformand for 
opgaveudvalget Jesper Marcus 

 
 

Indstilling 
Forvaltningen indstiller: 
 

1. At mødeplan for opgaveudvalgets møder godkendes. 
2. At opgaveudvalget giver de første pejlinger på en nuancering af temaer i opgaveudvalgets 

kommissorium. 
3. At opgaveudvalget giver de første pejlinger på, hvad det gode ældreliv er. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 



Side 4 

1. Kommissorium – Fremtidens velfærdsløsninger for ældre. GODKENDT (4543103 - EMN-
2022-03959) 
2. Deltagere i opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre (4543316 - EMN-2022-

03959) 
3. Fundamentet for Fremtidens velfærdsløsninger for ældre - strategier, politikker og 
pejlemærker (4541179 - EMN-2022-03959) 
 


	1 [Åben] Dagsorden til 1. møde i opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre den 4. maj 2022

