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1 [Åben] Anbefalinger fra opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer. Aflevering 
fra opgaveudvalg  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2022-02125 

 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. januar 2021, dagsordenens punkt 
9, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer. 
Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde. 
 
To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og 
næstformanden for opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere 
anbefalingerne på et fællesmøde den 28. marts 2022 med henblik på, at Ældre-, Social- 
og Sundhedsudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget indstiller disse til 
Kommunalbestyrelsen på dennes møde i april måned. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 25. januar 2021, 
dagsordenens punkt 9, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Fremtidens 
boligformer for seniorer. Kommissoriet er vedlagt som bilag. 
På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2021, dagsordenens pkt. 14, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget. 
 
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at 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. kan vægte fællesskab, tryghed, 
livskvalitet og bæredygtige boliger, og som samtidig fremmer trivsel og flere gode leveår. 
 
Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i ovenstående have fokus på følgende: 
 

• Ønsker til fremtidige boligformer 

• Barrierer for andre boligformer 

• Forskellige boligformer 

• Bygnings- og planmæssige muligheder 
 
 
Opgaveudvalget har udarbejdet ”Anbefalinger om fremtidens boligformer for seniorer”, 
som er vedlagt som bilag. 
 
Opgaveudvalget har mødtes 7 gange. Derudover har udvalget været på inspirationsture til 
tre seniorbofællesskaber: Kamelia Hus på det gamle Grønttorv, Sambo på Islands Brygge 
og Seniorbo Sankt Joseph på ydre Østerbro. Desuden bidrog opgaveudvalget med 
debatarrangementet ”Rum & fællesskab for seniorer – hvordan vil du bo?” til Gentofte 
Mødes 2021.   
 
Opgaveudvalgets anbefalinger har været sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet, 
og der har været oplæg og besvarelse af spørgsmål på møder i begge råd i februar 2022. 
Handicaprådet har efterfølgende sendt et skriftligt høringssvar pr. mail. Begge råd bakker 
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generelt op om anbefalingerne, men Handicaprådet har dog også forslag til 
yderligere/særlige fokusområder og tiltag. 
 
Uddrag af referatet fra mødet i Seniorrådet samt Handicaprådets skriftlige høringssvar er 
vedlagt som bilag.  
 
Anbefalingerne har ikke været i høring i Integrationsrådet, da rådet har været under 
konstituering i høringsperioden. 
 

 

Indstilling 
Social og Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Byplanudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At ”Anbefalinger om fremtidens boligformer for seniorer” vedtages. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Anbefalinger fra Opgaveudvalg Fremtidens boligformer for seniorer (4479358 - EMN-2022-

02125) 

2. Kommissorium - Fremtidens boligformer for seniorer (4440607 - EMN-2022-02125) 

3. Høringssvar fra Handicaprådet vedr. opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer 

(4453784 - EMN-2022-02125) 

4. Uddrag af referat af møde i Seniorrådet d. 9. februar 2022 (4471116 - EMN-2022-02125) 

 

2 [Åben] Underskrift  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2021-08176 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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