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Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2022-05151 

 

Resumé 

. 

 
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 

• Viden og inspiration fra eksperter via videoklip udarbejdet til opgaveudvalget  

• Gruppearbejde om fremtidens gode ældreliv i eget hjem i Gentofte Kommune. Der arbejdes 
med tre temaer:  
o Livsstil, helbred og forestillinger om aldring 
o Teknologi, funktionalitet og mennesker 
o Civilsamfund, familie og roller og finansiering af velfærd 

• Opsamling og præsentation af gruppearbejde v. facilitator Tine Faurby 

• Proces og aktiviteter for 2. halvår 2022 v. facilitator Tine Faurby 

• Tak for i dag v. formand for opgaveudvalget Katja S. Johansen og næstformand for 
opgaveudvalget Jesper Marcus. 

 

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller:  
 
At opgaveudvalget giver konkrete bud på, hvad vi kan forvente for fremtidens gode ældreliv for 
borgere i eget hjem i Gentofte Kommune.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Opgaveudvalget gav konkrete bud på, hvad vi kan forvente for fremtidens gode ældreliv for 
borgere i eget hjem i Gentofte Kommune. Indenfor følgende temaer var opgaveudvalget fx optaget 
af:  
Tema: Livsstil, helbred og forestillinger om aldring 

• Det er vigtigt ikke at være ensom 
• Det er vigtigt at være selvhjulpen 
• Det er vigtigt at have tilstrækkelig økonomi (være selvfinansierende)  

 
Tema: Teknologi og mennesker 

• Vi skal forebygge via sundhedsteknologi 
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• Hjælp til anvendelse af teknologi 
• Det er vigtigt at forberede at være ældre 

 
Tema: Civilsamfund, familie og roller og finansiering af velfærd 

• De nære relationer – netværks-tankegang 
• Lige adgang til et godt sundhedsvæsen – åbent, effektivt 
• Borgernes valg og fravalg – værgemål, selvstændighed, teknologi 
• Tryghed – få den hjælp, man har brug for  

 
Opgaveudvalget besluttede, at der arbejdes videre med de tre temaer i 2. halvår af 2022 i fx 
arbejdsgrupper, miniworkshops eller inspirationsbesøg. Her vil opgaveudvalget invitere borgere, 
medarbejdere og eksperter med ind i arbejdet. 
 
Bilag 

1. Oversigt over deltagere i OU Frem Velfærd Ældre - juni 2022 (4609598 - EMN-2022-05151) 

 
 


	1 (Åben) Dagsorden til 2. møde i opgaveudvalg Fremtidens velfærdsløsninger for ældre den 14. juni 2022

