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Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formanden for opgaveudvalget 
Indretning af ungdomsboliger i Gentofte Kommune efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formanden for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles 

Til Økonomiudvalget: 

At orienteringen fra opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger i Gentofte Kommune 
tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.
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Opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger 
i Gentofte Kommune 

Status oktober 2018
Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt 11. september 2018.
Udvalget har holdt 2 møder og 1 inspirationstur.
Udvalget forventer at aflevere til Økonomiudvalget december 2018.

Udvalgets opgave
Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til Kommunalbestyrelsen vedrørende:
 Hvad er en god indretning af en ungdomsbolig?
 Hvordan man kan indrette fælles arealer (ude og inde), der støtter op om fællesskaber 

mellem de unge?

Status
Opgaveudvalget har holdt to møder og en inspirationstur. Opgaveudvalget arbejder med 
inddragende aktiviteter henover oktober til det sidste møde den 14. november 2018.

De afholdte møder har ligget den 11. og 25. september og den 10. oktober. 

Opgaveudvalget arbejder med opgaven ved at tage udgangspunkt i en konkret case – byggeriet 
på Niels Steensens vej. Dette byggeri bruges til at trække hovedlinjer til nogle overordnede 
anbefalinger, som Kommunalbestyrelsen kan overveje, når der indrettes ungdomsboliger i 
Gentofte Kommune i fremtiden. 

Opgaveudvalget har på det første møde og på inspirationsturen været optaget af at lære 
hinanden at kende og skabe et tillidsfuldt rum at arbejde i og at indsamle en masse inspiration, 
viden, erfaringer og oplevelser af ungdomsboliger. Dette er gjort ved at opleve forskellige 
ungdomsboliger og fællesrum ude og inde. Opgaveudvalget har blandt andet set byggeriet 
Nordbro, som er nye ungdomsboliger under opførsel på Nørrebro, hvor man har meget fokus på 
differentierede fællesskaber og en gammel kirke, som er lavet om til ungdomsboliger og i dag 
hedder Samuels hus, for at se forskellige typer af ungdomsboliger. 

På baggrund af den indsamlede empiri begyndte opgaveudvalget på sit andet møde at tegne 
nogle hovedlinjer til, hvad der er vigtigt i en ungdomsbolig. Overordnet vægter opgaveudvalget at 
en ungdomsbolig har nogle rammer, som gør det muligt for de unge selv at sætte deres eget 
præg på. Boligen skal eksempelvis have plads til at man selv kan indrette lejligheden med de 
møbler, man synes kan gøre den til ens egen. De unge vægter, at der skal være et naturligt 
lysindfald, der kan være med til at skabe stemning og tryghed. I forhold til fællesrummene, både 
ude og inde, så skal de være synlige således, at man individuelt kan vurdere om der foregår 
aktiviteter man har lyst til at deltage i og eventuelt placeres ved indgangspartier, hvor man 
naturlig færdes meget. De er også optaget af at fællesrum skal give anledning til fællesskaber og 
der skal være mulighed for at indgå i fællesskaber, der samles omkring forskellige typer af 
aktivitet og forskellige funktioner, både de aktive som eksempelvis bordtennis i et vaskerum og de 
stille, der kunne være en læsesal. 

Næste skridt er at trykprøve hovedlinjerne bredt på andre unge og Domea, som er den almene 
boligforening bag byggeriet på Niels Steensens vej. 
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