
 GENTOFTE KOMMUNE 

 

  

 
 

 

 
Referat af  

møde i 
Opgaveudvalg Fremtidens 

velfærdsløsninger for ældre  
 

Mødetidspunkt 02-02-2023 17:00 
Mødeafholdelse Gentofte Rådhus, Kantinen højre side 

 
 
Protokollen blev læst 
og mødet hævet kl.: 

 
20:00 

Tilstede: Katja S. Johansen, Jesper Marcus, Christina Wex, Anne Hjorth, 
Helene Brochmann, Stine Nissen, Hanne Skovgaard Petersen, Kirsten 
Kierkegaard, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Dina Wildt, Lene Arlund, Mette Juhl 
Sørensen, Henrik Rafn.  

 
 
 
Fraværende: Inger Marie Sørensen, Nana Heftye. 

 
  
 
 

  



Side 2

Indholdsfortegnelse 
 

Opgaveudvalg Fremtidens velfærdsløsninger for ældre 
 

02-02-2023 17:00 
 
1 (Åben) Dagsorden til 6. møde i opgaveudvalg Fremtidens velfærdsløsninger for ældre den 2. 
februar 2023 ..................................................................................................................3 
 

 

 
  



Side 3

1 (Åben) Dagsorden til 6. møde i opgaveudvalg Fremtidens velfærdsløsninger for 
ældre den 2. februar 2023 
  
Sags ID: EMN-2022-10225 
 
 
 
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 
 Præsentation af udkast til opgaveudvalgets aflevering med kobling til grundlaget for 

udkastet og det forudgående opgaveudvalgsarbejde v. facilitator Tine Faurby 
 Drøftelse og kvalificering af første udkast til opgaveudvalgets aflevering i grupper 
 Præsentation og drøftelse i plenum  
 Procesplan v. facilitator Tine Faurby 
 Tak for i dag v. formand Katja S. Johansen 

 
Der er vedlagt et første udkast til opgaveudvalgets aflevering, en læsevejledning samt en 
opdateret procesplan.  
 
 
Indstilling 
Forvaltningen indstiller: 

1. At opgaveudvalget drøfter og kvalificerer første udkast til opgaveudvalgets anbefalinger.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
Ad 1) På baggrund af første bud på anbefalinger havde opgaveudvalget følgende kommentarer:  
 

 Materialet er en fyldestgørende og retvisende sammenskrivning af, hvad opgaveudvalget 
har drøftet og været optaget af i udvalgsarbejdet.  

 De fem temaer giver den ønskede retning for det fremtidige arbejde (temaerne er teknologi, 
differentierede ydelser, selvhjulpenhed, netværk og civilsamfund og kommunens rolle).  

 Der skal fokus på rollerne, inklusiv de pårørendes rolle, og på ansvar.  
 Der skal opmærksomhed på den sproglige form af udsagn og anbefalinger, så de er 

tydelige i forhold til, hvor det nye er, de skal i højere grad kunne stå alene, og de skal være 
tydeligt afgrænsede fra hinanden. Der kan også sættes fokus på forskellen på mål og 
midler.  

 På næste møde arbejdes der helt tekstnært.  
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Bilag 
1. Læsevejledning (4963685 - EMN-2022-10225) 
2. Opgaveudvalgets aflevering Version 1 (4963689 - EMN-2022-10225) 
3. Procesplan 27.01.2023 (4963692 - EMN-2022-10225) 
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