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1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens 
boligformer for seniorer 
 
Sags ID: EMN-2020-06122

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer forelægges 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget og Økonomiudvalget.

Kommissoriet behandles i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget 
og Økonomiudvalget på et fællesmøde den 14. december 2020 og derefter på 
Kommunalbestyrelsens møde i januar 2021.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. oktober 2020, dagsordenens punkt 12, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer.
 
Katja S. Johansen og Karen Riis Kjølbye blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Katja S. Johansen og Karen Riis Kjølbye har i samarbejde med forvaltningen 
udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium. 

Opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer skal indhente viden om seniorers ønsker og 
behov i forhold til fremtidige boligformer. Opgaveudvalget skal også få kendskab til, hvorledes 
kommunen evt. kan fremme, at der i Gentofte Kommune etableres boligformer, der modvirker 
ensomhed og styrker livskvaliteten, og hvor der nytænkes i samspillet mellem den private bolig og 
fælles faciliteter. 

Opgaveudvalgets formål er at afdække kommunens handlemuligheder for at kunne understøtte 
etableringen af alternative boformer for seniorer, herunder at beskrive seniorers ønsker og behov 
for boligformer samt afdække barrierer for etablering af disse boformer i kommunen. 

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 2. kvartal 2021 og afsluttet 1. kvartal 2022.

Indstilling
Katja S. Johansen, Karen Riis Kjølbye og Social & Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 14-12-2020
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Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 14. november 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag
1. Kommissorium - Fremtidens boligformer for seniorer (3703080 - EMN-2020-06122)
2. Notat om identifikation af interesserede borgere (3700148 - EMN-2020-06122)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget En Times Motion Dagligt
 
Sags ID: EMN-2020-06107

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget En Times 
Motion Dagligt 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 Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, og Ældre-, Social- og 
Sundhedsudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget En Times Motion Dagligt tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 14. november 2020

Taget til efterretning.

Bilag
1. Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt - Status december 2020 (3702600 - EMN-2020-
06107)
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