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Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2022-09202 

 

Resumé 

. 

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 31. januar 2022 opgaveudvalget Fremtidens 
velfærdsløsninger for ældre. Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan Gentofte 
Kommune fortsat kan tilbyde den bedste ramme for ældres liv og udfoldelser - og dermed 
fastholde et værdigt, trygt og godt liv for ældre borgere i Gentofte Kommune.  
 

Dagsorden for mødet 
 

• Velkomst v. formand Katja S. Johansen 

• Overblik over det samlede materiale fra opgaveudvalgets møder og aktiviteter frem til nu v. 
facilitator Tine Faurby 

• Drøftelse af det samlede materiale i grupper 

• Præsentation i plenum: Hvad synes vi er vigtige temaer, hvilke retninger kan vi se fremad. 

• Tak for i dag v. formand Katja S. Johansen 
 
Der er vedlagt en opsamling af det materiale som opgaveudvalget indtil nu har produceret selv 
og de input, der er kommet ind fra borgerinddragelsen.  
 

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller: 
1. At opgaveudvalget orienterer sig i og drøfter det samlede arbejde og input fra 

borgerinddragelsen.  
2. At opgaveudvalget drøfter temaer og retning for fremtidens velfærdsløsninger til ældre.  

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
 
Beslutninger: 
Ad 1) Opgaveudvalget blev præsenteret for det samlede materiale samt input fra 
borgerinddragelsen. Der blev peget på følgende 17 temaer, der har gjort sig gældende for arbejdet 
i opgaveudvalget: 
  
1) Livsfaser og syn på aldring, 2) Civilsamfundet, 3) Det gode liv i eget hjem, 4) Selvhjulpenhed, 5) 
Værdighed, 6) Blive ved med at være mig selv, 7) Helbred, 8) Robusthedsfaktorer, 9) 
Rehabilitering, 10) Forebyggelse, 11) Socialt liv, 12) Individualitet, 13) Kommunens rolle: 
guide/facilitator, 14) Fremtidens medarbejdere, 15) Teknologi, 16) Økonomi, 17) Arbejdsmarkedet 
er "bredere". 
 



 

Side 4 

Det blev foreslået at tilføje ”Meningsfuldhed” til listen af temaer, der har gjort sig gældende for 
opgaveudvalgets arbejde. 
 
Opgaveudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte, at ”Meningsfuldhed” blev tilføjet 
som tema. 
 
Ad 2) Opgaveudvalget drøftede temaer og retning for fremtidens velfærdsløsninger for ældre. 
Opgaveudvalget var optaget af at arbejde videre med temaerne og den retning, der tegnede sig for 
principper og pejlemærker. I den fælles drøftelse indgik blandt andet at sætte fokus på den rolle 
henholdsvis samfundsniveau, kommuneniveau og individniveau spiller i det enkelte tema. 
 
Opgaveudvalget besluttede at udvide mødet den 24. januar 2022 med 1 time.  

 
 
Bilag 

1. Koncentrater fra møder og arrangementer samlet (4893522 - EMN-2022-09202) 

2. Procesplan opdateret 1. december 2022 (4894662 - EMN-2022-09202) 
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