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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 
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1. Kommissorium – Fremtidens velfærdsløsninger for ældre. GODKENDT (4543103 - EMN-
2022-03959) 
2. Deltagere i opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre (4543316 - EMN-2022-
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3. Fundamentet for Fremtidens velfærdsløsninger for ældre - strategier, politikker og 
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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, 

herunder hjemmehjælp. 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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Gentofte Kommune

Fundamentet

• Et værdigt ældreliv – hver dag

• Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling

• Sundhed i Gentofte – Borgerettet forebyggelse

• Vi skaber sammen

• Digitalisering og teknologi 

• Innovation i Gentofte Kommune

• Fremtidens boligformer for seniorer

• Byens rum

Side 2



Gentofte Kommune Side 3

Temaer: 

• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

• Livskvalitet

• Selvbestemmelse

• Mad og ernæring

• En værdig død

• Pårørende

• Ensomhed 

Overordnet er et værdigt liv: 

• At bevare retten til at være sig selv og få støtte til at kunne 

blive ved med at være sig selv. 

• At kunne leve sit liv efter de holdninger og præferencer 

man altid har haft.

• At blive mødt med respekt og anerkendelse, som det 

menneske man er, med de muligheder og begrænsninger, 

som det medfører.

• At blive mødt som et helt menneske, og ikke kun i forhold 

til de opgaver man skal have hjælp til. 



Gentofte Kommune Side 4

Vision

Sammen skaber vi livskvalitet og flere gode leveår for 

borgerne i Gentofte Kommune .

De seks strategiske målsætninger

1. Vi tager udgangspunkt i den enkelte

2. Vi understøtter borgernes ansvar, 

selvstændighed og handlemuligheder

3. Vi er sammen om sundhed

4. Vi har fokus på dem, der har størst behov

5. Vi prioriterer høj faglig kvalitet, der understøtter 

rehabilitering

6. Vi kordinerer og viser vej

• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

• Livskvalitet

• Selvbestemmelse

• Mad og ernæring

• En værdig død

• Pårørende

Overordnet er et værdigt liv: 



Gentofte Kommune

De 6 principper

• Sundhed for alle

• Ansvar for egen sundhed

• Sunde valg skal være lette

• Fokus på mental sundhed

• Lokalinddragelse og partnerskaber

• Udnyttelse af it og ny teknologi

Strategiske målsætninger

• Bevægelse hele livet

• Sund kost- og madkultur

• Bedre trivsel

• Sund ungekultur

• Borgere med særlige sundhedsudfordringer

• Nye veje til borgerrettet forebyggelse

Side 5



Gentofte Kommune

Vi skaber sammen

6 principper

1. Vi er åbne og nysgerrige over for hinandens ideer og initiativer. Vi lytter 
åbent og spørger ind, fordi nye muligheder ofte opstår i dialogen. 

2. Vi bygger på initiativtagerens engagement, så ejerskabet bevares, Det er 
relationer mellem mennesker o muligheden for at gøre en forskel, der 
fastholder virkelysten. 

3. Vi fortæller løbende hinanden, hvad vi arbejder med, og hvornår vi tager 
næste skridt. Vi prøver sammen ting af i det små, for hurtigt at finde ud af, 
hvilken vej vi kan og skal gå. 

4. Vi kobler os til hinanden, så vi får glæde af hinandens ressourcer og udvikler 
sammen. Vi skaber kontakt til alle, der kan bidrage. 

5. Vi gør det klart for hinanden, hvad vi gerne vil, og hvordan det gør en forskel 
for flere. VI inviterer hinanden tidligt i processen.

6. Vi møder hinanden der, hvor vi er. VI gør det nemt at engagere sig på flere 
måder og være aktiv, hvor man har lyst. 

Side 6



Gentofte Kommune

Digitalisering og teknologi

Pejlemærker for digitalisering

Side 7

Principper for den politiske forankring



Gentofte Kommune

Innovation i Gentofte Kommune

Side 8



Gentofte Kommune

Fremtidens boligformer for seniorer 
Ifølge lovgivningen må kommunen ikke selv opføre boliger til seniorer. Kommunen må 

heller ikke yde rådgivning om enkeltprojekter om fx byggeri eller finansiering. 

Gentofte er desuden en fuldt udbygget kommune og den fjerde tættest bebyggede 

kommune i landet. Dermed er det vanskeligt at finde ledige byggegrunde i kommunen. 

Selvom kommunen ikke må bygge boliger, kan den via en række tiltag understøtte, at der 

skabes bedre mulighed for nye boligformer til seniorer i kommunen. 

Det kan gøres gennem:

• Vejledning af borgere

• Lokalplanlægning

• Byggesagsbehandling

• Dialog med eksterne aktører som fx almene boligselskaber.

Opgaveudvalget er kommet med anbefalinger indenfor hvert af de fire områder.

Anbefalingerne tager højde for de forskellige ønsker, som borgerne har til nye boligformer, 

beskrevet som fire boligscenarier.

• Ny og seniorvenlig bolig

• Seniorfællesskab

• Nuværende bolig

• Interessefællesskab

Fremtidens boligformer for seniorer - Gentofte Kommune

Side 9



Gentofte Kommune

Byens rum – rammer om fællesskaber 
Der er formuleret 8 principper for indretning af nuværende og fremtidige byrum, som er 

væsentlige for byrummenes anvendelse og for opnåelse af gode oplevelser og livskvalitet.

Alle principperne skal ikke bruges alle steder, men anvendes der, hvor de giver mening – et 

eller flere af principperne i forhold til et givent byrum. 

• Aktivitet

Vi skaber byrum, der inviterer til aktivitet

• Ro og fordybelse

Vi skaber steder til ro og fordybelse i byens rum

• Multifunktionalitet

Vi indretter byrum til multifunktionel anvendelse

• Midlertidighed

Vi giver plads til midlertidige aktiviteter i byens rum

• Bæredygtighed og natur

Vi indretter byens rum bæredygtigt og med natur

• Tryghed

Vi gør det trygt at opholde sig i byens rum

• Tilgængelighed

Vi gør byens rum tilgængelige for alle

• Adfærd

Vi viser hensyn til hinanden i byens rum

Side 10
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