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Notat om kommunernes ældreudgifter pr. 80+ årig fra 2015-2016 

Fra 2015 til 2016 er der blevet 2,19 % flere ældre over 80 år, mens udgifterne til ældreområdet samlet 

set er vokset med 1,87 %, hvis man regner både den gamle ældremilliard og den ny ældremilliard 

(Værdighedsmilliarden) med. Det gør, at ældreområdet har 0,32 % færre midler pr. 80+ årig end 

sidste år. Man kan se, at ca. 221 mio.kr. af den gamle ældremilliard er blevet spist op af besparelser 

fra 2015 til 2016. Men den nye Værdighedsmilliard tilfører området ekstra penge, så der samlet set er 

779 mio.kr. ekstra til området i 2016. 

Der er store forskelle mellem kommunerne fra Skanderborg og Furesø, hvor midlerne pr. 80+ årig 

falder med 8 % fra 2015-2016, til Brønderslev, der har 20 % flere midler pr. 80+ årig. 

Kort over udviklingen i udgifter pr. 80+ årig 

 



 Notat om kommunernes ældreudgifter pr. 80+ årig fra 2015-2016 2 

FOA – Fag og Arbejde 25. januar 2016 

Note: Koret viser udviklingen i ældreudgifter i forhold til antal ældre over 80 år. Jo mørkere rød farve, 

desto større fald. Jo mørkere grøn farve, desto større stigning. Kortet viser nettoudgifter til både 

ældre- og handicapområdet pr. 80+ årig, da det i Danmarks Statistiks offentligt tilgængelige 

materialer, BUDK32, da andelen af udgifterne til hver funktion (5.32.32; 5.32.33; 5.32.34, 5.32.35 og 

5.32.37), der er til ældreområdet, varierer kommunerne imellem og det ikke er muligt at opdele på 

grupper. Beløber for 2015 er PL-reguleret til 2016-priser med 1,6 % jf. KL's pris- og lønskøn pr. 

03.07.15. Antal 80+ årige er det faktiske antal personer med bopæl i kommunen, der var 80 år eller 

ældre. pr. 1.1.2015, samt Danmarks Statistiks fremskrivning FRKM115 for 1.1.2016. 

Tabel 1: Udviklingen i antal ældre over 80 år, hele landet 

Antal 80+ årige 
2015 

Antal 80+ årige 
2016 

Udvikling i 80+ årige, 
antal 

Udvikling i 80+ årige, 
procent 

239.409 244.664 5.255 2,19% 

Note: antal 80+ årige er det faktiske antal personer med dansk bopæl, der var 80 år eller ældre. pr. 

1.1.2015, samt Danmarks Statistiks fremskrivning FRDK115 for 1.1.2016. 

Ser man på budgetterne fra 2015 til 2016 viser det sig, at budgetterne er vokset med 795 mio.kr. 

Den tidligere regering vedtog den gamle ældremilliard i Finansloven for 2014. Midlerne kom ud til 

kommunerne til særlige projeketer i 2014. Ældremilliarden er dog først indarbejdet i kommunernes 

budgetter for 2016, efter at den er lagt over i kommunernes bloktilskud. Når man indregner 

Ældremilliarden i budget 2015, viser det sig, at kommunerne har budgetteret med 221 mio. kr. 

mindre til ældreområdet i 2016. 

Hvis man tillægger Værdighedsmilliarden, der blev vedtaget i Finanslov 2016, efter de kommunale 

budgetter var vedtaget for 2016, så lukker den det hul, således at man samlet set kan sige, at der 779 

mio.kr. mere til ældreområdet i 2016. Der vil dog være 0,3 % færre midler pr. 80+ årig i 2016 end året 

før, fordi antallet af ældre vokser mere end budgetterne. 

Tabel 2: Kommunernes midler til ældreområdet i mio. kr. (2016 priser) 

 2015 2016 Samlet 
udvikling 

%-vis 
udvikling 

Udvikling i udgifter 
pr. 80+ årig 

Oprindelige budgetter 40.740 41.535 795 1,95% -0,24% 

Efter ældremilliarden 41.756 41.535 -221 -0,53% -2,67% 

Efter ældre- og 
værdighedsmia. 

41.756 42.535 779 1,87% -0,32% 

Note: Ældreudgifterne er af KL defineret som 83 pct. af udgifterne på funktionerne 5.32.32; 5.32.33; 

5.32.34 samt 48 pct. af udgifterne på funktionerne 5.32.35 og 5.32.37 (for funktion 5.32.35 medtager 

KL ikke alle grupperne, men grundet begrænsninger i Danmarks Statistiks offentligt tilgængelige 

materialer, BUDK32, er hele funktionen medtaget her), jf. telefon- og mailkorrespondance med Janne 

Roesen fra KL. Beløber for 2015 er PL-reguleret til 2016-priser med 1,6 % jf. KL's pris- og lønskøn pr. 

03.07.15. Udgifter pr. 80+ årig er de samlede ældreudgifter efter KL's definitioner delt med antallet af 

80+ årige. 


