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Udviklingen i kommunale udgifter til ældrepleje fra 2018 til 2019 

Fra 2018 til 2019 er der sket en stigning i de kommunale serviceudgifter til ældrepleje. Når der tages 

højde for det stigende antal borgere på 80+ år, er serviceudgifterne pr. ældre dog faldet. Mere 

specifikt er serviceudgifterne til ældre faldet i 57 kommuner, mens den er steget i 41 kommuner. 

Flere ældre på 80+ år 

Tabel 1 viser befolkningsfremskrivningen for henholdvis borgere på 80+ år og borgere i alle aldre. Det 

fremgår af tabellen, at aldersgruppe 80+ forventes at stige med 3,1 %. Dette er en markant stigning 

sammenlignet med den generelle befolkningsvækst på 0,6 %. 

Tabel 1 – Befolkningsudvikling, hele landet 

  Antal 2018 Antal 2019 Udvikling Udvikling (%) 

80+ år          256.692             264.677                  7.985      3,1% 

Alle      5.781.107      5.814.219          33.112      0,6% 

Kilde: Statstikbanken.dk (FRKM118, opdateres d. 8. maj. 2019). Note: Antal 80+ årige er en fremskrivning af antal personer med 

dansk bopæl, der er 80 år eller ældre i 2018 og 2019. Befolkningsfremskrivningen bygger på tidligere års udvikling er et bud på 

befolkningsudviklingen. 

Nulvækst i ældreplejen 

Når de ekstre penge fra finanslovsaftalen for 2019 medregnes, ses en stigning i serviceudgifter til 

ældreområdet på ca. 0,7 mia. kr. fra 2018 til 2019. Tages der højde for det stigende antal ældre 

borgere i aldersgruppen 80+ år, ses til gengæld, at servieudgifterne pr. ældre falder med 1,4 %. 

Tabel 2 – udvikling i serviceudgifter til ældrepleje, hele landet (mia. kr. faste priser 2019) 

 

Serviceudgifter 
2018 mia. kr. 

Serviceudgifter 
2019 mia. kr. 

2018-2019 
mia. kr. 2018-2019 (%) 

Udvikling i 
udgift pr. 

80+-årig (%) 

Oprindelige 
budgetter 43,46 44,016842 0,56 1,3% -1,8% 

Tillagt FL19 43,46 44,179342 0,72 1,7% -1,4% 

Kilder: Statistikbanken.dk (BUDK32, opdateres d. 16. januar 2020, FRKM118, opdateres d. 8. maj 2019) og fm.dk (Aftale om 

finansloven for 2019). Note: De budgetterede ældreudgifter fra Danmarks Statistik, tabel BUDK32, er summen af funktion 
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5.30.26-5.30.36. Dette er samme afgrænsning af ældrepleje, som i Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal (noegletal.dk). 

Beløbet for FL19 er på 162,5 mio. og er beregnet ved at dividere det samlede beløb på 650 mio. med 4. Det antages altså, at 

budgettet for finanslovsaftalen for 2019 fordeles lige over budgetår og de tre overslagsår. Der tages ikke højde for tidligere 

finanslovsaftaler. 

Ældreudgifterne skulle ifølge FOAs beregninger have vokset med 2,4 procent, hvis man skulle have 

fulgt med ændringerne i befolkningen og samtidig holde udgifterne per ældre uændret i 2019. Men 

udgifterne vokser med 1,7 procent når man tillægger finanslovsmidlerne. 

57 kommuner reducerer ældreudgifterne pr. ældre på 80+ år. 

Figur 1 viser et Danmarkskort over udvikling i serviceudgifter til ældrepleje pr. 80+årig, fordelt på 

kommuner. Du kan også gå til kortet online, hvor du kan se mere om udviklingen i de enkelte 

kommuner. Af kortet ses, at 57 kommuner sænker udgifterne til ældrepleje på 80+årig fra 2018 til 

2019. Omvendt hæver 41 kommuner udgifterne til ældrepleje pr. 80+årig i perioden. 

Tre kommuner sænker serviceudgifterne til ældrepleje med 9 % eller mere. Det drejer sig om 

kommunerne Ishøj, Svendborg og Vordingborg. Disse kommuner sænker serviceudgifterne til 

ældrepleje med hhv. 11,3 %, 12,2 % og 10,8 % pr. 80+årig fra 2018 til 2019. 

Samsø kommune er den eneste kommune, der hæver serviceudgifterne til ældrepleje med 9 % eller 

mere. Det drejer sig om en stigning i serviceudgifter til ældrepleje på 9,5 % pr. 80+årig borger i 

perioden 2018 til 2019. 

Figur 1 – Danmarkskort over udvikling i serviceudgifter til ældrepleje pr. 80+årig 
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https://www.foa.dk/forbund/presse/seneste-pressemeddelelser/global/news/pressemeddelelser/2019/januar/kommunerne-sparer-paa-aeldres-velfaerd

