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1 (Åben) 1. møde i Opgaveudvalg Fremtidens boligformer for seniorer den 11. maj 
2021 
  
Sags ID: EMN-2021-02648 
 
Resumé 
Opgaveudvalget ”Fremtidens boligformer for seniorer” mødes for første gang. På mødet skal 
udvalget præsenteres for hinanden og opnå en fælles forståelse for udvalgets opgave. Derudover 
skal udvalget aftale datoer for kommende møder.  
 
 
Baggrund 
På mødet i Gentofte Kommunalbestyrelse den 29. marts 2021 blev opgaveudvalget ”Fremtidens 
boligformer for seniorer” nedsat. Formålet med udvalget er at komme med anbefalinger til, hvordan 
Gentofte Kommune kan fremme seniorers muligheder for at etablere sig i de boligformer, de måtte 
ønske.  
 
Opgaveudvalget præsenteres på mødet for hinanden, for den opgave, udvalget skal løse, og for 
rammerne for udvalgets arbejde.  
 
Dagsordenen til mødet til derfor bestå af følgende punkter: 
  

 Velkomst ved formanden for opgaveudvalget 
 Navnerunde på alle medlemmer og administration 
 Formål med og program for mødet og den fremtidige proces 
 Oplæg om kommunens muligheder for at fremme seniorboliger 
 Oplæg om demografi i Gentofte Kommune 
 Gruppedrøftelse 
 Opsamling og tak for i dag 

 
 
Der lægges op til, at opgaveudvalget holder i alt 6 møder.  
 

 Tirsdag den 11. maj, kl. 17.00-19.30 
 Tirsdag den 15. juni, kl. 17.00-19.00 
 Mandag den 6. september, kl. 17.00-19.00 (evt. inspirationstur) 
 Mandag den 4. oktober, kl. 18.00-20.00 
 Onsdag den 1. december, kl. 17.00-19.00 
 Tirsdag den 11. januar 2022, kl. 17.00-19.00. 

 
Der lægges desuden op til et større møde med henblik på en bred inddragelse. Dato fastsættes 
senere.  
 
Kommissoriet for opgaveudvalget er vedlagt som bilag. 
 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer: 
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1. At opgaveudvalget har en indledende dialog om udvalgets opgave. 
2. At mødeplanen for udvalgets møder i 2021 godkendes. 

 
. 
 
Tidligere beslutninger: 
 
 
Beslutninger: 
Formand for opgaveudvalget Katja S. Johansen bød velkommen i rådssalen og fortalte om 
baggrunden for og formålet med opgaveudvalget ”Fremtidens boligformer for seniorer”, 
som skal komme med anbefalinger til, hvordan kommunen kan fremme seniorers 
muligheder for at etablere sig i de boligformer, de måtte ønske. Næstformand Karen Riis 
Kjølbye præsentrede sig selv og sine ønsker til det kommende arbejde, og herefter 
præsenterede hvert medlem sig selv kort og hvad de glædede sig til i udvalgsarbejdet.  
 
Ida Juhler, der sammen med Lea Drews, skal facilitere opgaveudvalget præsenterede 
formål og program for mødet og gennemgik samtidig indholdet i den mappe, som alle 
medlemmerne fik udleveret. De 6 principper for at skabe sammen blev præsenteret. 
 
Udvalget fik præsentereret en skitse til en procesplan for udvalgets arbejde med seks 
møder, og et eventuelt større møde med en bredere inddragelse af borgere, bl.a. borgere, 
der ikke har fået en plads i udvalget. Mødeplan med datoer var udsendt med 
dagsordenen. Opgaveudvalget godkendte enstemmigt mødeplanen. 
 
Medlemmerne fik herefter lejlighed til at præsentere sig for sidemanden og tale om deres 
begrundelse for at deltage i opgaveudvalget.  
 
Chef for Jura, Mette Mie Nielsen, holdt et oplæg om kommunens muligheder for at 
understøtte udbredelsen af seniorboliger. Oplægget blev fuldt op af spørgsmål fra 
udvalget.  
 
Lea Drews gav udvalget nogle væsentlige pointer om befolkningssammensætning, 
forventet befolkningsudvikling og boligtyper i kommunen. På næste møde vil hun 
præsentere udvalget for bl.a. flere relevante demografiske data.  
 
Herefter blev der i tre grupper drøftet, hvordan det er at bo som senior i dag og hvordan 
det skal være i fremtiden. Det foregik ved hjælp af billeder. 
Grupperne afslutttede med at drøfte, hvad der foreløbig havde overrasket dem og hvad de 
blev nysgerrige på skal undersøges nærmere. Hver gruppe skulle derefter udvælge to ting, 
som udvalget skal arbejde videre med. En repræsentant fra hver gruppe fremlagde 
gruppens resultater i plenum. 
 
Katja S. Johansen takkede udvalget for et stort engagnement og glædede sig til det videre 
arbejde i udvalget.  
 
Bilag 
1. Kommissorium - Fremtidens boligformer for seniorer (3936520 - EMN-2021-02648) 
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