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Sags ID: EMN-2021-08174 

 

Resumé 
Formålet med syvende møde er at gennemgå og godkende udkast til opgaveudvalgets samlede 
anbefaling til kommunalbestyrelsen. Formålet er også at udpege to borgere til at fremlægge 
anbefalingerne på for kommunalbestyrelsen. Endelig er formålet at gennemføre en mundtlig 
evaluering af processen og arbejdet i udvalget. 

 
Baggrund 
Dagsorden for opgaveudvalgets 7. møde er: 
 

• Velkomst, program og formål med mødet 

• Gennemgå og godkende opgaveudvalgets udkast til anbefaling til kommunalbestyrelsen, 
herunder høring i bl.a. Seniorråd og Handicapråd 

• Det videre forløb, herunder udpegning af borgermedlemmer 

• Mundtlig evaluering af arbejdet i opgaveudvalget 

• Tak for samarbejdet. 
 
På mødet skal opgaveudvalget gennemgå og godkende udkast til anbefalinger til 
kommunalbestyrelsen. Udkastet er vedlagt som bilag. Opgaveudvalget vil også få præsenteret 
tilbagemeldingerne fra høring af anbefalingerne i bl.a. Seniorrådet og Handicaprådet.  
 
Ifølge kommissoriet skal opgaveudvalget komme med anbefalinger til kommunalbestyrelsen om, 
hvordan kommunen kan fremme seniorers mulighed for at etablere sig i de boligformer, de måtte 
ønske, som bl.a. vægter fællesskab, tryghed, livskvalitet og bæredygtige boliger og som samtidig 
fremmer trivsel og flere gode leveår. Det kan fx være i form af en guide med bl.a. retningslinjer og 
gode råd.  
 
På mødet skal der desuden udpeges to borgermedlemmer, som vil præsentere anbefalingerne for 
kommunalbestyrelsen d. 28. marts 2022. 
 
Mødet bliver afsluttet med en evaluering af arbejdet i opgaveudvalget samt en tak for samarbejdet. 
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer: 
 

• At opgaveudvalgets drøfter og godkender udkast til anbefalinger til kommunalbestyrelsen 

• At opgaveudvalget udpeger to borgermedlemmer til at fremlægge på Fællesmødet 

• At opgaveudvalget evaluerer arbejdet i udvalget. 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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https://www.bolius.dk/hjem-til-din-tredje-alder
https://www.vive.dk/da/udgivelser/aeldres-boligsituation-og-fremtidige-boligoensker-13818/
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Gode-aeldreliv-med-trivsel-og-sundhed.ashx?la=da&hash=5728D2CA974A408EF093984D33A1815F1E2435DD
https://www.bolius.dk/hjem-til-din-tredje-alder
https://bofaellesskab.dk/15-nyheder/101-seniorbofaellesskaberne-pa-fremmarch
https://pfa.dk/campaigns/100aar/taenketankens-anbefalinger/
https://almenr.dk/
https://www.rumsans.dk/

	1 [Åben] Dagsorden til 7. møde i Opgaveudvalg Fremtidens boligformer for seniorer den 1. marts 2022
	Bilag 1: Udkast til anbefalinger fra OU Fremtidens boligformer for seniorer 01032022


