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1 (Åben) Dagsorden til 4. møde i opgaveudvalg Fremtidens boligformer for seniorer den 4. 
oktober 2021   
  
Sags ID: EMN-2021-06228 
 
Resumé 
Opgaveudvalget ”Fremtidens boligformer for seniorer” mødes for fjerde gang. Formålet med mødet 
er at folde emnet ”mulige boligformer for seniorer” mere ud, da der ikke er én model, som kan 
passe til alle. Formålet er også at se på, hvad bæredygtige fællesskaber kan indeholde.     
 
Baggrund 
På fjerde møde skal udvalget samle op på input og inspiration fra opgaveudvalgets arrangement til 
Gentofte Mødes, som fandt sted den 10. september i Byens Hus. 
 
Udvalget har indtil videre beskæftiget sig med indtryk fra seniorbofællesskaber i forskellige 
variationer, som en del af paletten af muligheder for boformer for seniorer. På mødet vil udvalget 
arbejde med at undersøge og beskrive andre typer boformer, som er aldersvenlige med fx 
faciliteter, der understøtter gode naborelationer og bæredygtige fællesskaber.  
 
Dagsordenen til mødet vil derfor bestå af følgende punkter: 
 

 Velkomst og siden sidst 
 Formål med og program for mødet 
 Indtryk fra Gentofte Mødes 
 Kort oplæg om hvad vi ved indtil nu 
 Udforskning af andre typer af boformer 
 Præsentation af gruppedrøftelse 
 Plan for den videre proces 
 Opsamling og tak for i dag. 

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

1. At opgaveudvalget samler op på indtryk fra Gentofte Mødes d. 10. september 2021. 
 

2. At opgaveudvalget arbejder med at undersøge og beskrive hvilke andre typer af boformer 
end seniorbofællesskabet, som er aldersvenlige med fx faciliteter, der understøtter gode 
naborelationer og bæredygtige fællesskaber.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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