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Side 3 

1 (Åben) Dagsorden til 7. møde i Opgaveudvalg Fremtidens boligformer for seniorer 

den 1. marts 2022 
  
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: 
. 

 

 
Beslutninger: 



 

Side 4 

Formanden for opgaveudvalget, Katja S. Johansen bød velkommen og facilitator Ida 
Juhler præsenterede programmet for mødet. 
 
Indledningsvist orienterede Katja om at anbefalingerne havde været til høring i 
henholdsvis Seniorrådet og Handicaprådet, som begge bakkede op om anbefalingerne 
med nogle få kommentarer, som vedlægges som bilag ved præsentationen af 
anbefalingerne til kommunalbestyrelsen.  
 
Derefter gennemgik opgaveudvalget det produkt, som skal afleveres til 
kommunalbestyrelsen, med henblik på endeligt at godkende anbefalingerne. 
Anbefalingerne havde været udsendt til opgaveudvalget til skriftlig kommentering efter 
sidste møde i udvalget. Produktet blev gennemgået side for side og udvalget havde 
bemærkninger enkelte steder. Forslag til ændringer blev implementeret direkte i teksten på 
selve mødet. Derefter godkendte opgaveudvalget produktet. 
 
Ida Juhler præsenterede en smagsprøve på det endelige layout af anbefalingerne, som 
også var udsendt til udvalget.  
 
Efterfølgende blev Annali Rytter Christensen og Henrik Rafn udpeget til at præsentere 
anbefalingerne på Fællesmøde med kommunalbestyrelsen d. 28. marts. De øvrige 
borgermedlemmer af udvalget vil også få en invitation til at overvære fremlæggelsen. 
 
Mødet blev afsluttet med et samlet billedshow, som viste billeder fra hele den ”rejse”, som 
opgaveudvalget har været med på fra starten i maj, til inspirationsture, deltagelse i 
Gentofte Mødes og til sidste møde. 
 
Borgermedlemmerne blev orienteret om, at de snarest får tilsendt et evalueringsskema 
med spørgsmål om deltagelsen i opgaveudvalget. Her vil de også blive spurgt om de 
ønsker at få tilsendt en status på det videre arbejde med anbefalingerne, ønsker invitation 
til at blive inddraget i udarbejdelsen af en guide til borgerne og til et årligt møde med andre 
opgaveudvalg. I så fald, så skal de give samtykke til, at kommunen opbevarer deres 
oplysninger.  
 
Til sidst takkede formanden Katja S. Johansen for samarbejdet og for det endelige 
produkt, som hun synes, var blevet rigtig godt og gav udtryk for, at opgaveudvalget kan 
være stolte af det. 
 
Bilag 

1. Udkast til anbefalinger fra OU Fremtidens boligformer for seniorer 01032022 (4435302 - 
EMN-2021-08174) 
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