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1 (Åben) Dagsorden til 2. møde i opgaveudvalg Fremtidens boligformer for seniorer den 15. 
juni 2021   
  
Sags ID: EMN-2021-03647 
 
Resumé 
Formålet med opgaveudvalget ”Fremtidens boligformer for seniorer” er at komme med 
anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune kan fremme seniorers muligheder for at etablere sig i 
de boligformer, de måtte ønske. 
 
På opgaveudvalgets første møde den 11. maj 2021 havde udvalget en indledende dialog om 
opgaven. Endvidere fik udvalget viden om Gentofte Kommunes muligheder for at fremme 
seniorboliger og om demografien i kommunen. 
 
Opgaveudvalget mødes nu for anden gang. Formålet med mødet er at sætte fokus på borgerne og 
deres ønsker til fremtidige boligformer for seniorer. 
 
 
Baggrund 
På andet møde får udvalget viden om, hvilke ønsker seniorer har til fremtidige boligformer i en 
sammenlignelig kommune, der allerede har gennemført en omfattende analyse af fremtidens 
boligformer for ældre og inddraget borgerne i arbejdet. 
  
Desuden får udvalget et billede af, hvem seniorerne er i Gentofte Kommune og om en række 
demografiske fakta så som boligtyper, flyttemønstre og udvikling i aldersgrupper. Endvidere 
inviteres udvalget med i planlægningen af to inspirationsture i sidste halvdel af august måned og et 
arrangement i Byens Hus til d. 10. september med frivillig deltagelse.   
 
 
Dagsordenen til mødet til derfor bestå af følgende punkter: 
  

 Velkomst 
 Formål med mødet 
 Præsentation af borgernes ønsker til fremtidens seniorboliger ved eksterne oplægsholdere 
 Gruppedrøftelse 
 Præsentation af demografiske data i Gentofte Kommune 
 Planlægning af inspirationsture og arrangement i Byens Hus 
 Afrunding og tak for i dag 

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

1. At opgaveudvalget fortsætter dialogen om kommunens muligheder for at fremme 
seniorboliger med afsæt i den inspiration, der gives på mødet. 
 

2. At opgaveudvalget inviteres til at deltage i planlægningen af to inspirationsture hen over 
sommeren og et arrangement i Byens Hus den 10. september 2021. 
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Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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