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1 (Åben) Dagsorden til 7. møde i opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for 
ældre den 6. marts 2023 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2023-01605 

 

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 

• Præsentation af 2. udkast til opgaveudvalgets aflevering v. facilitator Tine Faurby 

• Drøftelse og kvalificering af 2. udkast til opgaveudvalgets aflevering. 

• Opsamling og den videre proces v. facilitator Tine Faurby 

• Tak for i dag v. formand Katja S. Johansen 
 

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller: 

1. At opgaveudvalget drøfter og kvalificerer 2.udkast til opgaveudvalgets aflevering. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
 
Beslutninger: 
Efter en kort præsentation fik opgaveudvalget mulighed for at komme med generelle 
bemærkninger og tekstnære kommentarer til 2. udkast til aflevering. Bemærkningerne 
drejede sig blandt andet om:  

• Opgaveudvalget havde forslag til sproglige formuleringer, så afleveringen har 
mindre forvaltningssprog og mere hverdagssprog.  

• Når der i afleveringen henvises til konkrete eksempler, skal de beskrives, så det er 
tydeligt, hvad der menes.  

• Afsnittet Det hele menneske skal sætte den overordnede ramme for afleveringen. 

• I afsnittet Vi lykkes sammen skal kommunens faciliterende rolle præciseres ved at 
tilføje ’rådgivende og formidlende’.  

• Opmærksomhed på at de ord, der beskriver borgeren, er retvisende, så som stærk 
og holde sig frisk.  

 
 
Bilag 

1. 2. Udkast til aflevering - Opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre  (5003806 

- EMN-2023-01605) 
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