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1 (Åben) Dagsorden til 3. møde i opgaveudvalg Fremtidens boligformere for seniorer den 6. 
september 2021   
  
Sags ID: EMN-2021-05480 
 
Resumé 
Opgaveudvalget ”Fremtidens boligformer for seniorer” mødes for tredje gang. Formålet med mødet 
er at samle op på og sammendrage den inspiration og de erfaringer, som udvalget indtil nu har 
fået. Derudover skal udvalget begynde at koble dette til den opgave, som udvalget skal løse. 
  
 
Baggrund 
På tredje møde skal udvalget samle op på den viden, inspiration og de erfaringer, de har fået på 
de to første møder i udvalget og på de inspirationsture, som de har været på til 
seniorbofællesskaberne Kamelia Hus, SeniorBo og Sambo.  
 
Dernæst skal udvalget begynde at reflektere over, hvordan deres viden, erfaringer og inspiration 
kan kobles til den opgave, som udvalget er blevet stillet. Formålet med opgaveudvalget er at 
afdække kommunens handlemuligheder for at kunne understøtte etablering af alternativer 
boformer for seniorer, herunder beskrive seniorers ønsker og behov for boligformer samt afdække 
barrierer for etablering af disse boligformer i kommunen. Udvalget skal 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. Det kan fx være i form 
af en guide med bl.a. retningslinjer og gode råd, som det også fremgår af kommissoriet.  
 
Dagsordenen til mødet vil derfor bestå af følgende punkter: 
 

 Velkomst og siden sidst 
 Formål med og program for mødet 
 Dialog om erfaringer, viden og inspiration indtil nu 
 Kobling til den opgave, udvalget skal løse 
 Plan for den videre proces 
 Opsamling og tak for i dag 

   
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer: 
 

1. At opgaveudvalget samler op på den viden, inspiration og de erfaringer, som udvalget indtil 
nu har fået. 
 

2. At udvalget begynder at reflektere over, hvordan deres erfaring og inspiration kan 
omsættes til anbefalinger til kommunalbestyrelsen.  

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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