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Fald i antal ansatte pr. ældre 2010-2011 

 

Antallet af ansatte i ældreplejen er faldet i 2010 og ind i 2011. Samtidig er antallet af ældre 

vokset. Det betyder, at antallet af ansatte i den kommunale ældrepleje pr. ældre er blevet 

mindre det seneste år. Der er altså færre ansatte i kommunerne til at tage sig af flere ældre. 

Fra januar 2010 til januar 2011 faldt antallet af social- og sundhedspersonale med 1.800 

stillinger i kommunerne. Samtidig steg antallet af ældre over 65 år i samme periode med 

31.000. 

I januar 2010 var der i kommunerne 0,088 ansatte sosu-personale pr. ældre. I januar 2011 

var der 0,083 pr. ældre. Det svarer til et fald på fem procent færre ansatte pr. ældre på 12 

måneder. 

Der er tale om social- og sundhedspersonale uden ekstraordinært ansatte i kommunerne, som 

arbejder i ældreplejen. Tallene tager ikke højde for, hvis nogle kommuner har overdraget 

opgaver til private firmaer. Men de samlede udgifter til ældreområdet er i samme periode 

faldet. Udgifterne pr. ældre er faldet fra 47.127 kr. i 2010 til 45.371 kr. i 2011. Det viser tal 

fra KL. Det svarer til et fald på 4 procent og svarer dermed stort set til udviklingen i antal 

ansatte pr. ældre.  

  

Antal ansatte sosu-personale i kommunerne 

Jan. 2010 Jan. 2011 Færre personale 

79.206 77.447 -1.759 
Kilde: Fldnet.dk, ekskl. ekstraordinært ansatte 

 

65 + årige 2010-2011 

Jan 2010 Jan. 2011 Flere ældre 

902.856 933.773 30.917 
Kilde: statistikbanken.dk 

 

Antal ansatte pr. 65 + årige 2010-2011 

Jan. 2010 Jan. 2011 2010-2011 procent fald i antal ansatte pr 65 + 

0,088 0,083 -5% 
Kilde: statistikbanken.dk og fldnet.dk. Egne beregninger. 

 

Faldende udgifter pr. ældre 2010-2011 

 Budget 2010 Budget 2011 Procent fald 

Udgift pr. ældre 47.127 kr. 45.371 kr.  -4 % 
Kilde: KL, Budgetoversigt 2011 

 

Budget 
2010 Budget 2011 

47127 45371 -4% 



 


