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Side 3

1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer  
  
Sags ID: EMN-2021-05491 
 
Resumé 
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Fremtidens 
boligformer for seniorer efterfulgt af drøftelse. 
 
Baggrund 
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering. 
 
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen. 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Ældre, Social- og Sundhedsudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget og Økonomiudvalget:  
 
At orienteringen fra opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer - Status September 2021 (4137846 - 
EMN-2021-05491) 
 

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig

  
  
Sags ID: EMN-2021-05859 
 
Resumé 
Der gives på mødet en mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Unges trivsel – 
sammen og hver for sig, efterfulgt af drøftelse. 
 
 
Baggrund 
Da første møde i opgaveudvalget afholdes den 22. september 2021 - samme dag som udsendelse 
af dagsorden til fællesmødet - er der ikke udarbejdet bilag med skriftlig status. Formandskabet for 
opgaveudvalget vil på fællesmødet give en mundtlig orientering. 
 
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen. 
 
 



Side 4

Indstilling 
Det indstilles 
  
Til Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur-, Unge-og Fritidsudvalget samt Ældre-, Social- og 
Sundhedsudvalget: 
 
At orienteringen fra opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig, tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
 

3 (Åben) Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-00493 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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Opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer 
Status september 2021 

Tidshorisont 
Udvalgets første møde blev afholdt i maj 2021. Udvalget har holdt 3 møder.  
Udvalget forventer at aflevere til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Bygnings- og 
Arkitekturudvalget og Økonomiudvalget i marts 2022 samt Kommunalbestyrelsen måneden efter. 
 

Udvalgets opgave 
Opgaveudvalget skal: 

• Udvikle anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune kan fremme seniorers muligheder for at 
etablere sig i de boligformer, de måtte ønske sig. 

 
 Status 
Opgaveudvalget har på de første tre møder fået skabt et fælles grundlag med viden, inspiration og 
erfaringer om borgernes ønsker til og muligheder for typer af boligformer for seniorer. Det er bl.a. 
sket ved oplæg om kommunens muligheder for at understøtte udbredelsen af seniorboliger og oplæg 
med relevante data om den demografiske udvikling blandt kommunens seniorer. Udvalget har også 
haft besøg af Allerød Kommune, som fortalte om, hvad kommunen har gjort i kølvandet på en rapport 
om fremtidens boligformer for ældre, som et konsulenthus har gennemført for dem. 
 
I august  var udvalget  på inspirationstur til tre forskellige seniorbofællesskaber. Det første besøg gik 
til Kamelia Hus, som er et bofællesskab opført af PKA, som stod klar til indflytning 2019. Dernæst 
besøgte udvalget Seniorbo Sankt Joseph på Strandvejen, som også stod klar til indflytning i 2019, og 
er et ombygget kloster, der udlejes af den almene boligorganisation BO-VEST (det tidligere Lejerbo 
København). Til sidst gik turen til SamBo på Islands Brygge, som har eksisteret siden 2005 og udlejes 
via den almene boligorganisation AKB.  
 
Opsamlingen fra inspirationsturene viste, at udvalget bl.a. har fået følgende indsigter: 
 

• Lækre fysiske rammer er underordnede, hvis man vil skabe et velfungerende 
seniorbofællesskab. At fællesskabet fungerer, er det vigtigste.  

• Seniorbofællesskaber er meget forskellige, hvad angår graden af fællesskabsfølelse og 
forpligtigelse. 

• Seniorbofællesskaberne bebos næsten udelukkende af singler og kvinder. Det er 
tilsyneladende svært at få mænd og par med på vognen. 

• De fysiske ramme er forskellige i bofællesskaberne. Nogle bofællesskaber åbner sig meget 
mod lokalområdet, mens andre lukker sig mere om sig selv. 

• Man skal være påpasselig med at skabe for store fællesskaber, for så opstår der små 
fællesskaber i det store fællesskab. 25-30 personer er den ideelle størrelse. 

 
Opgaveudvalget deltog også i Gentofte Mødes den 10. september med en debat mellem to politikere 
og et oplæg fra Realdania, hvor oplægsholderen fortalte om udviklingen i andelen af ensomme 
seniorer og fordelene ved, at seniorer etablerer sig i fælles boformer. Oplægget inddrog publikum via 
en række løbende spørgsmål om, hvordan de forestiller sig deres eget seniorliv. Borgerne i 
opgaveudvalget var også mødt op og deltog desuden i den efterfølgende debat i en pavillon, hvor de 
talte med borgere og politikere om deres ideer og forslag til udvalget.  
 
Opgaveudvalgets næste møde er den 4. oktober 2021. 
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