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1 (Åben) Dagsorden til 4. møde i opgaveudvalg Fremtidens velfærdsløsninger for 
ældre den 27. oktober 2022 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2022-08442 

 

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 

• Fremtidens teknologier, oplæg v. Jesper Grønbæk, CEO, Health Tech Hub Copenhagen  

• Drøftelse af hvordan fremtidens teknologi påvirker et værdigt ældreliv, herunder kommunens rolle.  

• Drøftelse af pejlemærker, principper og retning for opgaveudvalgets anbefalinger i relation til den 

teknologiske udvikling. 

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

Rapporten ”Tolv scenarier for fremtidens ældre” er vedhæftet til inspiration. Det er ikke en forudsætning at 

have læst materialet for at kunne deltage i drøftelserne.  

 

 

Indstilling 
Forvaltningen indstiller: 

1. At opgaveudvalget drøfter, hvorledes fremtidens teknologi påvirker og understøtter et værdigt 

ældreliv, herunder kommunens rolle.  

2. At opgaveudvalget drøfter de første mulige bud på pejlemærker, principper og retning for 

opgaveudvalgets anbefalinger.  

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
 
Beslutninger: 
Ad 1) På baggrund af oplæg om Fremtidens teknologier v. Jesper Grønbæk, CEO, Health 
Tech Hub Copenhagen, drøftede opgaveudvalget, hvorledes fremtidens teknologi påvirker 
og understøtter et værdigt ældreliv, herunder kommunens rolle. Opgaveudvalget var 
optaget af:  

• Studier der har påvist de positive effekter, som digitale løsninger kan have for 
borgeren.  

• Kommunernes mulighed for indgå i udviklingen af digitale løsninger, herunder 
afprøvning og implementering i praksis.  

• At prioriteringen af hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der tilbydes til borgerne, 
skal bygges på en tydelig strategi.  

• At borgerne tilbydes velfærdsteknologiske løsninger ud fra en individuel vurdering.  

• En forventning om, at dem der kan selv, skal selv.  



 

Side 4 

• Datasikkerhed og betydningen af at afgive data.  
  
Ad 2) Opgaveudvalget formulerede de første mulige bud på pejlemærker, principper og 
retning for opgaveudvalgets anbefalinger. Indenfor temaet om teknologi var 
opgaveudvalget optaget af fleksibilitet og individuelle løsninger, medarbejdernes faglighed, 
borgernes behov og kommunens rolle. Opgaveudvalget arbejder videre med 
formuleringerne af pejlemærker og principper på de kommende møder. 
 
Bilag 

1. Tolv scenarier for fremtidens ældre (4837225 - EMN-2022-08442) 
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