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1 (Åben) Dagsorden til 2. møde i opgaveudvalg Fremtidens boligformer for seniorer 
den 15. juni 2021  
Offentlig titel   
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: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Opgaveudvalg Fremtidens boligformer for seniorer den 15. juni 2021 
 
Formanden for opgaveudvalget Katja S. Johansen bød velkommen til mødet og til Pia Nyring og 
Bente Frimodt-Møller, som var forhindrede i at deltage på første møde i opgaveudvalget. 
 
Ida Juhler præsenterede dagsordenen for mødet og fortalte, at udvalget på mødet skulle tage fat 
på temaet om borgernes ønsker til fremtidens seniorboliger.  
 
Udviklingskonsulent og sygeplejerske Birgitte Harild fra Allerød Kommune holdt oplæg om, hvad 
kommunen har gjort i kølvandet på rapporten ”Fremtidens boligformer for ældre”, som 
konsulenthuset Urban Goods har lavet for kommunen. Budskaberne var bl.a.:   
 

• At der er større politisk forståelse for udfordringer og muligheder på området i kommunen 
• At det tager lang tid at implementere i et planlægnings- og boligudbygningsperspektiv 
• At når man involverer borgerne, skaber det nogle begrundede forhåbninger og 

forventninger. 
 

Efterfølgende fortalte Urban Goods om deres undersøgelse i Allerød Kommune og uddybede 
hovedpointerne: 
 

• Mange borgere har et ønske om at blive boende i deres lokalområde eller flytte til en 
central placering i kommunen 

• Der er mangel på senioregnede boliger målrettet den tredje alder 
• Selve flytningen er typisk en udfordring for mange og kan forekomme uoverskuelig 
• Det kan være en særlig udfordring for seniorer, hvor den ene rammes af sygdom 
• Tre centrale udfordringer relateret til boligsituation for fremtidens seniorer er: ensomhed, 

demens og at kunne leve et selvstændigt liv længst muligt 
 

Opgaveudvalget drøftede derefter meget kort oplæggene i grupper med udgangspunkt i en række 
arbejdsspørgsmål, som der skal arbejdes videre med på møde 3. 
 
Udvalget blev efterfølgende præsenteret for en række demografiske data om Gentofte Kommune, 
som er relevante for udvalgets arbejde. Hovedpointerne var: 
 

• Der bliver flere seniorer og ældre i Gentofte Kommune fremover 
• Kvinder udgør den største andel af seniorerne 
• Klart flere kvinder end mænd er enlige efter, de er fyldt 60 år 
• Seniorer flytter ofte i nyere etageboliger 
• Boligstørrelsen falder med alderen 
• Seniorerne er ressourcestærke hvad angår helbred, økonomi og uddannelse.  

 
 
Til slut blev udvalget inviteret til at deltage i planlægningen af to inspirationsture med besøg til bl.a. 
et seniorbofællesskab sidst i august. Udvalget blev også inviteret til at deltage i planlægningen af 
en event til ”Gentofte Mødes” den 10. september. Det kan f.eks. være en workshop, oplæg eller 
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debat med borgerne. Alle borgere, som ikke fik en plads i udvalget samt kommunens råd, vil også 
få en invitation. 
 
Katja S. Johansen takkede udvalget for et stort engagement og ønskede god sommer.  
 
Bilag 
  
. 
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