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Side 3

1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens 
velfærdsløsninger for ældre  
  
Sags ID: EMN-2021-03264 
 
Resumé 
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre 
forelægges Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 
Kommissoriet behandles i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget på et fællesmøde den 21. 
juni 2021 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august 
2021. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. april 2021, dagsordenens punkt 23, 
at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet 
for et opgaveudvalg vedr. Ældreservice i Gentofte Kommune.  
Bente Frimodt-Møller og Per Bruun Andersen blev enstemmigt udpeget til at indgå i 
forberedelsen af kommissoriet. Bente Frimodt-Møller og Per Bruun Andersen har i 
samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.  
Der bliver flere og flere ældre. I de kommende år vil sundheds- og plejeudgifterne til 
borgere over 65 år stige voldsomt. Ældre er forskellige, holdningen til at blive gammel og 
til, hvornår man føler sig gammel, er under forandring. Samtidig er der færre, der søger 
jobs inden for social- og sundhedsfaget, og en større gruppe medarbejdere går snart på 
pension.  
Gentofte Kommune ønsker fortsat at tilbyde den bedste ramme for ældres liv og 
udfoldelser. Inddragelse og sparring med nuværende og kommende ældre er afgørende, 
så kommunen og borgerne sammen kan definere, hvad der er vigtigt i forhold til et godt 
ældreliv, og hvordan vi sammen kan bevare ældres sundhed, trivsel og funktionsevne 
længst muligt gennem forebyggelse og aktivering. 
Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 
borgere. 
Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere. 
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 4. kvartal 2021 og afsluttet 3. kvartal 2022. 
 
Indstilling 
Bente Frimodt-Møller, Per Bruun Andersen og Social og Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
At udkast til kommissorium vedtages. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Kommissorium - Fremtidens velfærdsløsninger for ældre (3990584 - EMN-2021-03264) 
2. Notat til identifikation af interesserede borgere (3983525 - EMN-2021-03264) 
 



Side 4

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer  
  
Sags ID: EMN-2021-03261 
 
Resumé 
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Fremtidens 
boligformer for seniorer efterfulgt af drøftelse. 
 
Baggrund 
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering. 
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget og Økonomiudvalget:  
 
At orienteringen fra opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer tages til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer Status Juni 2021 (3994621 - EMN-
2021-03261) 
 

3 (Åben) Underskrift   
  
Sags ID: EMN-2021-00493 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG  

Fremtidens velfærdsløsninger for ældre 

1. BAGGRUND 

Alle har krav på en værdig alderdom. Det har altid været omdrejningspunktet i Gentofte Kommunes ældrepolitik. 

Borgernes ønsker skal være udgangspunktet, så alle kan blive styrket i at kunne blive ved med at leve det liv, de ønsker. 

Alle skal sikres en tryg tilværelse og støtte til at forblive aktiv længst muligt.  

En af aftalerne i Gentofte Kommunes budgetaftale for 2021 er, at Gentofte Kommune fortsat skal tilbyde den bedste 

ramme for ældres liv og udfoldelser, med  fastholdelse af en værdig, tryg og god alderdom.  

Den demografiske prognose forudsiger, at der kommer flere og flere ældre. Ifølge Kommunernes Landsforenings 

beregning, vil sundheds- og plejeudgifterne til borgere over 65 år være øget med hele 42 procent i 2030. 

I Gentofte Kommune vil specielt antallet af borgere over 85 år stige markant fra 2023. Det stiller særlige krav og 

forventninger til kommunens tilbud og faciliteter, herunder behandling, genoptræning, rehabilitering, pleje og omsorg. 

Der forventes også en større efterspørgsel på ældre- og plejeboliger.  

Samtidig er der færre, der søger jobs inden for social- og sundhedsfaget, og en større gruppe medarbejdere går snart 

på pension. Det betyder, at Gentofte Kommune står over for store udfordringer i forhold til at kunne rekruttere 

medarbejdere til ældreområdet. 

Danskerne lever længere og er sundere end for nogle generationer siden. Holdningen til at blive gammel og til, hvornår 

man føler sig gammel, er også under forandring. Fremtidens ældre kan have andre tanker om og ønsker til 

velfærdsløsninger end de tanker og ønsker, som den nuværende generation af ældre har. 

Ældre er forskellige - ligesom alderdom kan opleves forskelligt. Mange kan se frem til en alderdom med høj aktivitet og 

oplevelser med familie, venner og et stort engagement i det lokale foreningsliv. Andre kan blive ramt af sygdom tidligt 

og har måske ikke et netværk at trække på.  

Opgaveudvalgets drøftelser og anbefalinger skal afspejle, at ældre er forskellige. 

Opgaveudvalget skal fokusere på, hvordan vi sammen kan fastholde ældres sundhed, trivsel og funktionsevne længst 

muligt gennem forebyggelse og aktivering. Hjemmet skal være udgangspunktet for det gode og værdige ældreliv, og 

den kommunale hjælp skal være der, når der er brug for den. 

Det er nødvendigt at nytænke kommunens rolle og kvalificere indsatser og opgaveløsning i forhold til et godt og værdigt 

ældreliv. Inddragelse af borgere er helt afgørende, idet der er brug for sparring med nuværende og kommende ældre, 

så vi sammen kan definere, hvad der er vigtigt i forhold til et godt ældreliv, og hvordan Gentofte Kommune fortsat kan 

tilbyde den bedste ramme for ældres liv og udfoldelser. 

Tidligere opgaveudvalg har afleveret anbefalinger om lignende udfordringer som fx værdighedspolitik, politik for 

borgerrettet behandling og borgerrettet forebyggelse samt seks principper for god samskabelse. Opgaveudvalgets 

drøftelser og anbefalinger skal afspejle denne baggrund.  

2. FORMÅL 
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Opgaveudvalget ’Fremtidens velfærdsløsninger for ældre’ skal bidrage til, at 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. 

3. UDVALGETS OPGAVER  

Ældreområdet har i de seneste år gennemgået en udvikling frem mod nu i højere grad at fokusere på rehabilitering, 

aktivering af egne ressourcer og netværk samt dialog med borgere og pårørende. Denne ændring ønskes afspejlet i 

opgaveudvalgets anbefalinger. 

Med afsæt i Gentofte Kommunes værdighedspolitik, politik for borgerrettet behandling og borgerrettet forebyggelse 

og de seks principper for samskabelse skal opgaveudvalget undersøge, hvordan vi sammen kan arbejde for at sikre en 

værdig, tryg og god alderdom for borgere i Gentofte Kommune ved at kaste lys over nedenstående temaer: 

BORGERPERSPEKTIV 

• Hvad er ældres oplevelse/opfattelse af et godt og værdigt ældreliv? 

• Hvilken rolle spiller den ældre og dennes familie og netværk i udfoldelsen af et godt ældreliv? 

HJEMMET SOM UDGANGSPUNKT FOR DET GODE OG VÆRDIGE ÆLDRELIV 

• Hvad skal der til for at understøtte ældre i at bo i eget hjem?  

• Hvilken rolle spiller aktiverende indsatser, hjælpemidler, digitale- og teknologiske løsninger i forhold til at 

understøtte et værdigt og selvstændigt liv i eget hjem?  

• Hvilke opgaver, ydelser og løsninger er vigtigst for den ældre borger? 

INDDRAGELSE AF CIVILSAMFUND OG TVÆRGÅENDE OPGAVELØSNING 

• Hvordan kan civilsamfund og andre aktører støtte det gode og værdige ældreliv?  

• Hvordan kan vi i højere grad tænke på tværs af traditionelle samarbejdsrelationer, for at fastholde og styrke det 

gode og værdige ældreliv?  

Resultatet af udvalgets arbejde kan være principper eller pejlemærker, som Gentofte Kommune kan arbejde med og  

navigere og prioritere kommende velfærdsløsninger for ældre ud fra. 

4. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Ældre- og Social- og Sundhedsudvalget i henhold til § 17, 

stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 
5  medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 
 
10 borgere fordelt således: 

• 2 borgere mellem  65-85 år, der bor i eget hjem 

• 2 borgere over 85 år, der bor i eget hjem 

• 1 borger, der er pårørende til en ældre borger på 65 år eller derover, der bor i eget hjem i Gentofte Kommune 

• 1 borger, der er pårørende til en ældre borger, der bor i pleje- eller ældrebolig i Gentofte Kommune 

• 3 borgere med interesse, viden om eller erfaring med ældres hverdagsliv (herunder fx ældres sundhed, trivsel  og 
sociale liv) 

• 1 borger med viden om eller erfaring med frivilligt organiserede aktiviteter for ældre 
 
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Social- og Sundhed. 
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5. UDVALGETS ARBEJDSFORM 

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige 

opgaveudvalg herunder særligt opgaveudvalget om Fremtidens boligformer for seniorer og de stående udvalgs 

arbejder. 

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget, 

i udvalgets opgave. 

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere 

de tiltag, som opgaveudvalget foreslår. 

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, samt 

hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.   

6. TIDSPLAN  

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i 4. kvartal 2021 og afsluttes i 3. kvartal 2022. 

7. ØKONOMI  

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde og til realisering af opgaveudvalgets anbefalinger afholdes indenfor 

eksisterende budget. 
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Notat om identifikation af interesserede borgere  

I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre vil der, 

såfremt kommissoriet godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget.  

På baggrund af de generelle behandlinger i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 

2016 vil der blive annonceret i Villabyerne således, at borgerne bliver opmærksomme på 

muligheden for at melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde, og der vil 

blive lavet opslag på gentofte.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. 

Der suppleres med brug af netværk, øvrige hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, 

pressemeddelelser og plakater alt efter, hvilke kompetencer som ønskes engageret i udvalgets 

arbejde. 

 

Fremtidens velfærdsløsninger for ældre 

Annonce i Villabyerne Annonce  

Pressemeddelelse til 
Villabyerne 

Pressemeddelelse 

Gentofte Lige Nu Annonce i Gentofte Lige Nu 

Hjemmesider Gentofte.dk 

Sociale medier 
Gentofte Kommunes Facebook side og Gentofte Kommunes LinkedIn 
side.  

Gentofte Platformen Gentofte Platformen forsidenyhed 

Plakater Plakater på biblioteker 

Netværk 
Diverse netværk inkl. omkring Byens Hus, foreninger, Ældresagen, 
Frivillighedscenteret, Charlottehaven  m.fl. 
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Opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer 
Status juni 2021 

Tidshorisont 
Udvalgets første møde blev afholdt i maj 2021. 
Udvalget har holdt 2 møder.  
Udvalget forventer at aflevere til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Bygnings- og 
Arkitekturudvalget og Økonomiudvalget i 1. kvartal 2022. 
 
Udvalgets opgave 
Opgaveudvalget skal: 

• Udvikle anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune kan fremme seniorers muligheder for at 
etablere sig i de boligformer, de måtte ønske sig. 

 
 Status 
På opgaveudvalgets første møde fik deltagerne mulighed for at lære hinanden at kende og fortælle, 
hvad de glædede sig til i udvalgsarbejdet, og hvorfor de havde valgt at deltage. På mødet tog 
deltagerne hul på opgaven ved, at de fik præsenteret, hvad et opgaveudvalg er, og hvordan det 
arbejder. Desuden så udvalget en skitse til den videre proces for udvalgets arbejde, som består af 6 
møder og et eventuelt større møde med en bredere inddragelse af borgere. 
 
Herefter holdt chef for Jura, Mette Mie Nielsen, et oplæg om kommunens muligheder for at 
understøtte udbredelsen af seniorboliger. Oplægget havde fokus på følgende, som udvalgets 
medlemmer skal bruge i det videre arbejde: 
 

• At kommunens mulighed for at have en understøttende rolle er forskellig alt efter hvilken 
boligtype, der er tale om, i form af almene lejeboliger, andelsboliger, ejerboliger eller private 
lejeboliger. 

• At kommunen kan have en understøttende rolle som bygnings- og planmyndighed og ved at 
informere og facilitere for borgerne. 

• At der er områder, som kommunen ikke har hjemmel til at hjælpe med. 
 
Efterfølgende blev udvalget præsenteret for nogle data om demografi i Gentofte Kommune, herunder 
bl.a.: 

• At der er 33.000 boliger i kommunen, hvoraf 62% er etageboliger, 31% er parcelhuse og 7% er 
rækkehuse 

• At 49% af borgerne i kommunen bor i etagebolig, 43% bor i parcelhus og 8% bor i rækkehus 

• At det forventes, at der de næste 12 år bliver ca. 200 flere 65+ årige Gentofteborgere hvert 
eneste år. 
 

Herefter blev der i grupper drøftet, hvordan det er at bo i kommunen som senior i dag, og hvordan 
det skal være i fremtiden. Her kom bl.a. følgende stikord frem: 
 

• I dag: Når børnene er flyttet, bliver det nemt ”to-somt”; masser af energi, som bruges 
egoistisk; mangler nogen at dele oplevelser med 

• I fremtiden: Nemt at opnå samvær; dialog; stå stærkt sammen; fællesskabsfølelse; der er 
stadig liv 

 
Opgaveudvalgets møde den 15. juni 2021 havde fokus på borgerne og deres ønsker til fremtidige 
boligformer. Der gives en mundtlig orientering fra dette møde på fællesmødet. Opgaveudvalgets 
næste møde er den 6. september 2021. 
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