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Side 3 

1 [Åben] Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer  
  
Sags ID: EMN-2021-07563 

 

Resumé 
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Fremtidens 
boligformer for seniorer efterfulgt af drøftelse. 

 
Baggrund 
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet 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 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget og Økonomiudvalget:  
 
At orienteringen fra opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer - Status december 2021 (4304330 - 
EMN-2021-07563) 

 

2 [Åben] Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-00615 
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Opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer 
Status december 2021 

Tidshorisont 
Udvalgets første møde blev afholdt i maj 2021. 
Udvalget har holdt 5 møder.  
Udvalget forventer at aflevere til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Bygnings- og 
Arkitekturudvalget og Økonomiudvalget i 1. kvartal 2022. 
 
Udvalgets opgave 
Opgaveudvalget skal: 

• Udvikle anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune kan fremme seniorers muligheder for at 
etablere sig i de boligformer, de måtte ønske sig. 

 
 Status 
Opgaveudvalget har på de første tre møder fået skabt et fælles grundlag for arbejdet med fælles 
viden, inspiration og erfaringer om borgernes ønsker til nye boligformer for seniorer og kommunens 
muligheder for at understøtte det. Det er bl.a. sket via oplæg, inspiration fra andre kommuner, et 
arrangement til Gentofte Mødes i september måned og inspirationsture til tre forskellige 
seniorbofællesskaber i Storkøbenhavn.  
 
På opgaveudvalgets fjerde møde i oktober blev emnet ”mulige boligformer for seniorer” foldet mere 
ud, da udvalget hidtil overvejende har beskæftiget sig med det klassiske seniorbofællesskab, hvor alle 
bor på samme matrikel. På mødet arbejdede deltagerne med at undersøge ønsker til andre boformer, 
som er alderssvarende, men som samtidigt har et mere uforpligtende fællesskab end 
seniorbofællesskabet. Det kan fx være boligformer for seniorer, hvor man tilpasser sin nuværende 
bolig til seniorlivet og samtidig indgår i interessefællesskaber med andre og/eller har nogle gode 
naborelationer. Det kan også være boliger, hvor man har et adgang til fx et fælles lokale, som kan 
bruges til aktiviteter, deltager i fællesspisning eller mødes ved en bålplads og dyrkere et mere 
uforpligtende fællesskab.  
 
På opgaveudvalgtes femte møde i december deltog kommunens chef for Plan og Byg og fortalte om 
de bygnings- og planmæssige rammer, som ligger til grund for udvalgets arbejde med at fremme nye 
boligformer for seniorer. 
 
Derefter drøftede opgaveudvalget en første skitse til de anbefalinger, som skal afleveres til 
Kommunabestyrelsen. Skitsen tog udgangspunkt i fire forskellige typer boligformer for seniorer, og 
medlemmerne kom med deres anbefalinger til, hvad både borgere og kommune kan gøre for at 
fremme mulighederne for at etablere sig i disse boligformer.  
 
For at give god tid til, at udvalget kan kvalificere anbefalingerne, besluttede udvalget, at lægge et 
ekstra møde ind i mødeplanen, så udvalgets afsluttede møde vil være i marts, afhængig af den øvrige 
mødeplanlægning for Kommunalbestyrelsen.  
 
Næste møde i opgaveudvalget ”Fremtidens boligformer for seniorer” finder sted d. 11. januar 2022.  
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