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Side 3 

1 (Åben) Dagsorden til 6. møde i Opgaveudvalg Fremtidens boligformer for seniorer 

den 24. januar 2022 
  
Sags ID: EMN-2021-08173 

 

Resumé 

Formålet med sjette møde i opgaveudvalget ”Fremtidens boligformer for seniorer” er at gennemgå 
og kvalificere udkast til udvalgets samlede anbefalinger til kommunalbestyrelsen. Derudover 
præsenteres udvalget for, hvad der skal ske i den videre proces.  

 
Baggrund 

På sjette møde bydes velkommen til Jesper Marcus, som er nyt medlem fra kommunalbestyrelsen.  
 
Opgaveudvalget skal drøfte et udkast til den samlede anbefaling fra opgaveudvalget til 
kommunalbestyrelsen. Udkastet er udarbejdet på baggrund af drøftelser, der har været på de 
foregående fem møder i udvalget herunder input fra to inspirationsture og oplæg og debat ved 
Gentofte Mødes. Det vil ske ved, at udvalget skal gennemgå og kvalificere udkast til anbefalinger i 
mindre grupper. Der tages udgangspunkt i kommissoriet og opgaven: Hvordan kan kommunen 
fremme seniorers muligheder for at etablere sig i de boligformer, de måtte ønske, som bl.a. vægter 
fællesskab, tryghed, livskvalitet og bæredygtige boliger og som samtidig fremmer trivsel og flere 
gode leveår? Det kan fx være i form af en guide med bl.a. retningslinjer og gode råd. Der vil være 
fokus på borgernes ønsker og oplistede anbefalinger til henholdsvis kommune og borgere.  
 
Herefter samles opgaveudvalget i plenum med henblik på i fællesskab at kvalificere og tilslutte sig 
gruppernes bidrag.  
 
Udkast til den samlede anbefaling er vedlagt som bilag. Anbefalingerne vil senere blive layoutet 
inden de præsenteres for kommunalbestyrelsen. 
 
Herefter orienteres om den videre proces med høring i råd frem til 7. og sidste møde i 
opgaveudvalget, hvor anbefalingernes endeligt skal godkendes af udvalget. 
 
Dagsordenen til mødet vil derfor bestå af følgende punkter:  
 

• Velkommen og siden sidst 

• Formål og program for mødet 

• Gruppearbejde om udkast til anbefalinger 

• Opsamling i plenum 

• Den videre proces 

• Tak for i dag. 

 
 

Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer: 
 

1. At opgaveudvalget drøfter og kvalificerer det samlede udkast til anbefaling til 
kommunalbestyrelsen. 

 
Tidligere beslutninger: 
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Beslutninger: 
Formanden for opgaveudvalget, Katja S. Johansen bød velkommen til mødet og til 
Jesper Marcus, som er nyt medlem af opgaveudvalget og udpeget af 

kommunalbestyrelsen. Herefter præsenterede medlemmerne sig. 

 

Ida Juhler præsenterede derefter formål og program for mødet, hvorefter 
opgaveudvalget fordelte sig i fire grupper med en politiker i hver og fik til opgave at 

gennemgå og kvalificere anbefalingerne. 

 
Efter gruppedrøftelserne fik udvalget lejlighed til først at komme med generelle 

kommentarer til det samlede produkt, som skal afleveres til kommunalbestyrelsen. De 

generelle bemærkninger drejede sig bl.a. om: 
• Hvem er produktet til? Er det til politikere eller borgere? Hvis det er til 

borgerne, så skal de hurtigt kunne finde sig selv, fx i skemaer og andet. 

• Guiden skal have tilføjet forklaringer og tegninger, og gøre det klart, at 

kommunen er en fuldt udbygget kommune. 
• Vigtigt at prioritere anbefalingerne, fx et antal, som er de vigtigste, som 

politikerne skal være opmærksomme på. 

 
Herefter fulgte mere detaljerede forslag og bemærkninger til selve anbefalingerne, 

som blev gennemgået og indføjet i produktet, så udvalget kunne følge med via en stor 

skærm. Produktet vil blive gennemskrevet og sendt ud til opgaveudvalget til en hurtig 
høring inden næste møde d. 1. marts 2022. 

 

Der blev afslutningsvis orienteret om den videre proces, som bl.a. indebærer, at 

anbefalingerne skal i høring i hhv. Seniorrådet og Handicaprådet for at få deres 
bemærkninger med. Integrationsrådet har ikke konstitueret sig endnu, og derfor vil 

der ikke komme bemærkninger fra rådet.  

 
Katja S. Johansen takkede for et godt og konstruktivt møde, og hun så frem til 

opgaveudvalgets sidste møde den 1. marts, hvor udvalget skal godkende 

anbefalingerne. På det sidste møde skal processen i udvalget også evalueres, og der 
skal udpeges to borgermedlemmer, som skal præsentere anbefalingerne til et 

Fællesmøde i kommunalbestyrelsen den 28.marts 2022.    
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Bilag 

1. Udkast til anbefalinger (4367491 - EMN-2021-08173) 
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