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Udviklingen i udgifter til ældrepleje pr. 80+ årig fra 2016-2017 

Der er nulvækst i de kommunale budgetter til pleje af ældre og handicappede. Når man medregner 

det stigende antal ældre, vil pengene pr. borger over 80 år falde. Hele 81 kommuner reducerer 

udgifterne pr. ældre over 80 år fra 2016-2017.  

Flere ældre over 80 år i 2017 

Samlet forventes der at være 2,4 procent flere ældre over 80 år i 2017 i forhold til 2016, mens den 

generelle befolkningsudvikling i Danmark er 0,7 procent i samme periode. Se tabel 1. 

Nulvækst i ældreplejen fra 2016-2017 

Tabel 2 (næste side) viser, at der er der nulvækst i ældreplejen med et lille fald på 29 millioner kroner 

fra 2016 til 2017 i faste priser, når man medregner værdighedsmilliarden og klippekortsordningerne fra 

de sidste tre års finanslove. Som følge af flere ældre, er udgifterne pr. ældre borger over 80 år faldet  

2,4 procent. 

I tabel 2 viser rækken ”Tillagt finanslov 2015 og 2016”, at kommunerne havde budgetteret med 

markant minusvækst i 2017 med 409 millioner kroner, inden den nye klippekortsordning på 380 

millioner kroner årligt blev vedtaget i Finansloven.  

Begge dele skal ses i sammenhæng med, at der i økonomiaftalen blev fjernet 500 millioner kroner fra 

kommunerne, som Folketinget kunne disponere ud fra. 

  

Tabel 1. Udvikling i antal ældre over 80 år, hele landet 

 
Antal 2016 Antal 2017 Udvikling, antal Udvikling, pct. 

80+ årige 243.758 249.721 5.963  2,4 % 

Alle 5.707.251 5.748.769 41.518  0,7 % 
 

Note: Antal 80+ årige er det faktiske antal personer med dansk bopæl, der var 80 år eller ældre. pr. 1.1.2016 og 1.1.2017 jf. 

Danmarks Statistiks tabel FOLK1A. 
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81 kommuner reducerer ældreudgifterne pr. borger over 80 år fra 2016-2017 

Figur 1 (næste side) viser et Danmarkskort over udviklingen i budgetterede udgifter til ældrepleje i 

hver enkelt kommune pr. 80+ årig. Du kan også gå til kortet i Google Maps, hvor du kan se mere om 

udviklingen for de enkelte kommuner og deres ranglisteplacering i forhold til alle landets kommuner. 

81 kommuner sænker udgifterne til ældrepleje pr. 80+ årig, mens 16 kommuner hæver dem i 2017 i 

forhold til 2016. Ni kommuner reducerer udgiften til ældrepleje per 80+ årig med mere end 8 procent 

(Høje-Taastrup, Solrød, Kerteminde, Fredericia, Greve, Vallensbæk, Tårnby, Norddjurs og Stevns). Det 

største fald ses i Høje-Taastrup Kommune (-14,6 %). 

Tre kommuner hæver de budgetterede udgifter til ældreplejen med 8 procent eller mere, Sønderborg 

Kommune (19 %), Gladsaxe Kommune (14 %) og Furesø Kommune (9 %). 

Tabel 2.  Udvikling i udgifter til ældrepleje, hele landet (mio. kr. faste priser 2017)  

 Udgifter 
2016 

Udgifter 
2017 

Udvikling, 
mio. kr 

Udvikling, pct. 
Udvikling i udgifter 

pr. 80+ årig, pct. 

Oprindelige budgetter 47.785 48.548 763 1,6 -0,8 

Tillagt finanslov 2015 og 2016 48.957 48.548 -409 -0,8 -3,2 

Tillagt finanslov 2015, 2016  
og 2017 

48.957 48.928 -29 -0,1 -2,4 
 

Kilder: Klippekortsordningen fra FL15 (149,5 mio. kr.) er jf. Økonomi og Indenrigsministeriets tabel "Styrket livskvalitet for de 

svageste hjemmehjælpsmodtagere 2016".  Værdighedsmilliarden fra FL16 (999 mio. kr.) er jf. de enkelte kommuners ”Redegørelse 

for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016”.  Klippekortsordningen fra FL17 (380 mio. kr.) er jf. 

Finansministeriets ”Aftale om finanslov 2017”. De budgetterede ældreudgifter er fra Danmarks Statistik, tabel BUDK32, summen af 

funktion 5.32.30-5.32.34. Det er samme afgrænsning, som i Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal ”Udg. til ældreomsorg pr. 

indb.”  

Anm.: Der tages forbehold for, at en del udgifterne på funktion 5.32.32-5.32.34 er til handicapområdet (omkring 17 procent på 

landsplan ifølge KL’s notat ”Definitioner på udgifter på sektorområder til Budgetoversigt” pr. 3.1.2014).  I forhold til tabel BUDK32 

er udgifterne hævet med 132 mio. kr. i 2017, da Skanderborg oprindeligt havde fejlkonteret dette beløb på funktion 5.38.50 i stedet 

for 5.32.33.  Der tages generelt forbehold for kommunernes kontering og indberetning til Danmarks Statitisk. 

 

Anm: Beløbene for 2016 er PL-reguleret til 2017-priser med 2,1 % jf. KL's pris- og lønskøn pr. juni 2016. Udgifter pr. 80+ årig er de 

samlede udgifter til ældrepleje (funktion 5.32.30-5.32.34) delt med antallet af 80+ årige pr. 1.1.2016 hhv. 1.1.2017 jf. Danmarks 

Statistiks tabel FOLK1A.  

Bemærk, at en mindre del af udgifterne går til handicapområdet, så den reelle udgift til ældreområdet er lidt lavere. 

https://fusiontables.google.com/embedviz?q=select+col2%3E%3E1+from+1ws2XW_Y4h9aXQqML7HjCg2OdHfiNamwdQIZrVRZ-&viz=MAP&h=false&lat=56.45983257897084&lng=12.495145750000006&t=1&z=7&l=col2%3E%3E1&y=2&tmplt=2&hml=KML
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Figur 1.  Procentvis udvikling i udgifter til ældrepleje pr. 80+ årig, 2016-2017 

Sådan læses kortet: 

Kortet viser udviklingen i budgetterede netto driftsudgifter til ældrepleje i forhold til antal ældre over 80 pr.  

Jo mørkere rød farve, desto større fald. Jo mørkere grøn farve, desto større stigning.  
Værdighedsmilliard og klippekortsordninger er medregnet. 

Klik på dette link for at se kortet i Google Maps, hvor du kan se mere om udviklingen i de enkelte kommuner. 

 

Kilder: De budgetterede udgifter til ældrepleje er fra Danmarks Statistik, tabel BUDK32, summen af funktion 5.32.30-5.32.34 

(ældreboliger, pleje og omsorg, forebyggende indsats samt plejehjem og beskyttede boliger). Det er samme afgrænsning, som i 

Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal ”Udg. til ældreomsorg pr. indb.” Der tages forbehold for, at en del udgifterne på 

funktion 5.32.32-5.32.34 er til handicapområdet (omkring 17 procent på landsplan ifølge KL’s notat ”Definitioner på udgifter på 

sektorområder til Budgetoversigt” pr. 3.1.2014). I forhold til tabel BUDK32 er udgifterne for Skanderborg hævet med 132 mio. kr. 

i 2017, da dette beløb oprindeligt var fejlkonteret på funktion 5.38.50 i stedet for 5.32.33.  Der tages generelt forbehold for 

kommunernes kontering og indberetning til Danmarks Statitisk. 

Klippekortsordningen fra FL15 (149,5 mio. kr.) er fordelt i 2016 jf. ØIM’s tabel "Styrket livskvalitet for de svageste 

hjemmehjælpsmodtagere 2016" og Værdighedsmilliarden fra FL16 (999 mio. kr.) er fordelt i 2016 jf. ”Redegørelse for 

anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016” for den enkelte kommune. Klippekortsordningen fra FL17 (380 

mio. kr.) er fordelt efter DUT-nøglen på baggrund af servicerammen for 2017 inkl. tekniske korrektioner og Lov- og 

Cirkulæreprogrammet jf. Kommunernes Budgetvejledning 2017.  Antallet af 80+ årige er pr. 1.1.2016 hhv. 1.1.2017 jf. 

Danmarks Statistik, tabel FOLK1A. 

 

Anm. Beløbene for 2016 er PL-reguleret til 2017-priser med 2,1 % jf. KL's pris- og lønskøn pr. juni 2016. 

Bemærk, at nogle af udgifterne anvendes på handicapområdet, så den reelle udgift til ældreområdet er lidt lavere. 

 

https://fusiontables.google.com/embedviz?q=select+col2%3E%3E1+from+1ws2XW_Y4h9aXQqML7HjCg2OdHfiNamwdQIZrVRZ-&viz=MAP&h=false&lat=56.45983257897084&lng=12.495145750000006&t=1&z=7&l=col2%3E%3E1&y=2&tmplt=2&hml=KML
https://fusiontables.google.com/embedviz?q=select+col2>>1+from+1ws2XW_Y4h9aXQqML7HjCg2OdHfiNamwdQIZrVRZ-&viz=MAP&h=false&lat=56.45983257897084&lng=12.495145750000006&t=1&z=7&l=col2>>1&y=2&tmplt=2&hml=KML

