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Præsentation af Boligplan 2017 

 

Der udarbejdes en Boligplan med 2-3 års mellemrum. Seneste Boligplan er 

Boligplan 2016, der blev byrådsgodkendt d. 22. juni 2016. Boligplan 2016 

beskriver en række konkrete tiltag, som vedrører igangsætning af ombygnin-

ger og nybyggerier i perioden 2016-2017. Derudover peger boligplanen på 

forventede justeringer i bygningsmassen i perioden 2018-2024.  

 

Det blev på daværende tidspunkt i samråd med Borgmesterens afdeling be-

sluttet, at få KLK til at foretage en analyse af plejeboligbehovet med en ny 

metode. I nærværende præsenteres resultatet af denne metode, der skal 

danne grundlag for udarbejdelse af Boligplan 2017. 

 

Målet med Boligplan 2017 er at sikre, at Aarhus Kommune har det nødven-

dige antal ældre- og plejeboliger, så kapaciteten og kvaliteten af boligerne 

matcher behovet. Hensigten er at kunne forudse behovet, således det er 

muligt at bygge/omlægge i tide, så kommunen kan overholde ældre- og ple-

jeboliggarantien og samtidig ikke have overkapacitet. 

 

Den tidsmæssige periode for boligplanen er 2017-2027. 

 

Resume af KLK’s plejeboligprognoser til Boligplan 2017 

I det følgende er der udarbejdet et resume af KLK’s plejeboligprognose. I re-

sumeet er der indarbejdet Sundhed og Omsorgs bemærkninger til KLK’s ple-

jeboligprognose. 

 

Der er pt. 2.254 permanente plejeboliger fordelt på 7 geografiske områder. I 

gennemsnit anvendes 2.011 af kommunens egne borgere, mens 146 plad-

ser anvendes af andre kommuner. 27 pladser anvendes af borgere fra MSB. 

Derudover er der 85 midlertidige plejeboliger.  

 

Sammenligning med 6-byerne 

Aarhus Kommune sammenlignes med 6-byerne på en række parametre i 

forhold til kapaciteten. Som en indikator for serviceadgangen og dermed 

kommunens anvendelse af plejeboliger sammenlignes dækningsgraden. 

Den gennemsnitlige dækningsgrad i Aarhus Kommune er knap 22 pct., hvor 

den for de øvrige 6-byer er 23 pct. Landsgennemsnittet ligger på omkring 19 

pct. At dækningsgraden ligger over landsgennemsnittet kan indikere, at be-

folkningen er mere plejekrævende, at kommunen har valgt at yde en mindre 

del af ældreplejen i borgernes eget hjem eller at der sker en lettere visitation.  

 

I rapporten gør KLK opmærksom på, at Aarhus Kommune har et lavt antal af 

midlertidige boliger. Andelen af midlertidige boliger i Aarhus er knap 3 pct., 

hvor de øvrige 6-byer ligger på omkring 6 pct. og landsgennemsnittet er om-

kring 7 pct. Det lave antal midlertidige boliger kan give mindre fleksibilitet fx i 
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forbindelse med aflastning af kortere varighed. Ligeledes giver de midlerti-

dige boliger mulighed for et bredt udvalg af fx rehabiliterende eller afkla-

rende tilbud til borgere, som derefter kan vende tilbage til egen bolig. En 

bedre aflastning kan udskyde behovet for plejeboliger. Øges antallet af mid-

lertidige boliger vil behovet for plejeboliger ligeledes ændres. KLK anbefaler, 

at der ved en eventuelt udvidelse af den aktuelle kapacitet drøftes mulighed 

for flere midlertidige boliger.  

 

KLK skriver i analysen, at der i Aarhus Kommune er en væsentligt lavere 

ventetid på plejeboliger end i de øvrige 6 byer. I Aarhus Kommune lå den 

gennemsnitlige ventetiden i 2015 på 6 dage og 5 dage i 2016. For de øvrige 

6-byer lå den gennemsnitlige ventetid i samme periode på 22,2 dage. Vente-

tiden indikerer ifølge KLK, at kommunen har et relativt højt antal plejeboliger 

i forhold til behovet. Det er dog ikke denne tendens, som der opleves i Aar-

hus Kommune. I øjeblikket har Aarhus Kommune svært ved at overholde ga-

rantiventelisterne. Der er flere, som venter på en plejebolig, hvilket skaber 

en flaskehals. Det øgede pres på plejeboligerne undersøges i øjeblikket.    

 

Analysen viser, at de borgere, der er i en plejebolig, modtager næsten gen-

nemsnitligt antal timer i hjemmeplejen forud for visitation til plejebolig sam-

menlignet med de øvrige kommuner. KLK konkluderer ud fra dette, at ser-

viceadgangen til plejeboliger er relativ let, og at dette ikke modsvares af et 

lavt serviceniveau i hjemmet. Denne konklusion stiller Sundhed og Omsorg 

sig dog tvivlende over for. Dataene der ligger til grund for konklusionen er 

trukket for en enkelt dato, der så forventes at være repræsentativ for hele 

året, hvilket kan give en skævvridning i vurdering af omkostningerne. Desu-

den er det tvivlsomt, hvordan serviceniveauet i Aarhus sammenlignes med 

andre kommuner. 

 

Plejeboligbehovet fordelt på de geografiske områder 

Det fremtidige plejeboligbehov er fordelt på de 7 geografiske områder, såle-

des kapaciteten kan korrigeres i forhold til det fremtidige plejeboligbehov.  

Der er en vis variation mellem områderne i forhold til den gennemsnitlige 

husleje, størrelse på boliger samt antal visiterede timer før plejebolig. I KLK’s 

analyse viser der sig et klart billede af, at der er en sammenhæng imellem, 

hvor borgeren boede inden de kom i plejebolig, og hvilket område borgeren 

vælger i forbindelse med flytning i plejebolig. Ud fra dette ser det ud til, at 

huslejeniveauet er af mindre betydning ved valg af plejebolig. Ud fra vores 

nuværende ønskeventeliste ses den største efterspørgsel efter plejeboliger i 

område Nord og Midtbyen. 

 

KLK’s model for fremskrivning af plejeboligbehov 

KLK har udarbejdet en model for fremskrivningen af plejeboligbehovet. I mo-

dellen inddrages lokale forhold – herunder lokalbefolkningens demografiske, 

sociale og sundhedsmæssige forhold. Modellen indeholder en beskrivelse af 
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faktorer bag ældres plejebehov og en fremskrivning på baggrund af internati-

onal forskning. Der henvises til to studier, som benævnes ”Lancet” og ”US 

Studie”. Førstnævnte er det samme studie, som blev anvendt i analysen 

”Gennemgang af Sundhed og Omsorgs budgetmodeller1” og som ligger til 

grund for den byrådsvedtagne ændring af Sundhed og Omsorgs store pleje-

personale model (budgetmodel). I den videnskabelige metode som er an-

vendt i Lancet undersøgelsen, er der et fokus på forekomst af sygdomme og 

deres betydning for YLD (Years Lived with Disability) og YLL (Years of Life 

Lost due to premature mortality). Der anvendes et bredt sundhedsbegreb 

med fokus på både fysiske såvel som psykiske sundhedsudfordringer.  

 

US Studiet benytter spørgeskemabaserede oplysninger om ADL (Activities 

of Daily Living) og IADL (Instrumental Activities of Daily Living). Der er såle-

des fokus på evnen til at klare almindelige daglige aktiviteter i hjemmet, på 

arbejdet og i fritiden samt et fokus på mere sammensatte udadvendte aktivi-

teter, som er grundlæggende for at leve et uafhængigt liv i samfundet, som 

fx indkøb, tøjvask og husarbejde. Der anvendes således et mere snævert 

sundhedsbegreb, hvor der overvejende er fokus på fysisk sundhed. 

 

I analysen af Sundhed og Omsorgs budgetmodeller fremgår det, at fysisk 

mobilitet (et snævert sundhedsbegreb) blev brugt i forbindelse reduktionen 

af enhedsbeløbene tilbage i 2007. Hvorimod indregningen af sund aldring i 

forbindelse med budgetforliget for 2017 er baseret på det brede sundheds-

begreb. Det må således konkluderes, at der internt i Aarhus Kommune er 

enighed om at tage afsæt i det brede sundhedsbegreb. Dertil kommer, at der 

efter Sundhed og Omsorgs vurdering kan tillægges størst videnskabelig 

værdi til Lancet studiet grundet det faktum, at studiet har været gennem en 

forskerbedømmelse, som en sikring af den videnskabelige kvalitet. 

 

KLK’s model indebærer, at forbedret sundhedstilstand kan udskyde behovet 

for plejeboliger og dermed betyde, at dækningsprocenten kan sættes ned 

uden at servicen forringes. I den udarbejdede prognose er der således reg-

net med en uændret serviceniveau men ikke en uændret dækningsgrad.   

 

KLK’s konklusion 

Med udgangspunkt i modellen konkluderer KLK, at kommunen om fem år 

med uændret visitationspraksis vil mangle mellem 30 og 130 boliger ud over 

den igangsatte udvidelse.  

 

Det er KLK’s skøn, at der om ti år efter aktuelt visitationspraksis vil være be-

hov for mellem 170 og 380 yderligere plejeboliger i kommunen alt efter hvil-

                                                      
1 http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Borgmesterens-Afdeling/Budget-og-Regn-

skab/Budget-2017/Budgetforslag-2017/Baggrundsmateriale-til-MagB-2017/Baggrund-til-bilag-9-
--Gennemgang-af-Sundhed-og-Omsorgs-budgetmodeller.pdf 
 

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Borgmesterens-Afdeling/Budget-og-Regnskab/Budget-2017/Budgetforslag-2017/Baggrundsmateriale-til-MagB-2017/Baggrund-til-bilag-9---Gennemgang-af-Sundhed-og-Omsorgs-budgetmodeller.pdf
http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Borgmesterens-Afdeling/Budget-og-Regnskab/Budget-2017/Budgetforslag-2017/Baggrundsmateriale-til-MagB-2017/Baggrund-til-bilag-9---Gennemgang-af-Sundhed-og-Omsorgs-budgetmodeller.pdf
http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Borgmesterens-Afdeling/Budget-og-Regnskab/Budget-2017/Budgetforslag-2017/Baggrundsmateriale-til-MagB-2017/Baggrund-til-bilag-9---Gennemgang-af-Sundhed-og-Omsorgs-budgetmodeller.pdf
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ken fremskrivning, der anvendes. Fremskrivningen baseret på US-studie gi-

ver de laveste tal og Lancet-undersøgelsen de højeste tal. Vi vurderer, at det 

mest realistiske scenarie er Lancet-undersøgelsen, som også ligger til grund 

for vores reviderede budgetmodel. Lancet-undersøgelsen viser et behov for 

yderligere 130 plejeboliger i løbet af en fem årig periode og 380 plejeboliger 

om ti år, udover den igangsatte udvidelse. 

 

Ældreboligprognose til Boligplan 2017 

I forbindelse med udarbejdelsen af Boligplan 2017 er der udarbejdet en ana-

lyse af det fremtidige ældreboligbehov. I samarbejde og på anbefaling fra 

Borgmesterens afdeling bad Sundhed og Omsorg Exometric om at udar-

bejde en analyse af det fremtidige behov for ældreboliger. Exometric konklu-

derede i analysen, at det forventes, at behovet for ældreboliger vil stige med 

op til 500 ældreboliger frem mod 2027. Exometrics fremskrivning tager dog 

ikke højde for sund aldring samt udviklingen i alternative ældreegnede boli-

ger. Da der i samfundet samtidig er en tendens til faldende efterspørgsel ef-

ter ældreboliger, har Sundhed og Omsorg stillet spørgsmål ved denne kon-

klusion, og derfor valgt, at anvende modellen fra KLK til selv at fremskrive 

behovet for ældreboliger.   

 

Ældreboliger i Aarhus Kommune 

Aarhus Kommune har anvisningsret til ca. 1.623 ældreboliger og en planlagt 

udvidelse på 100 ældreboliger. Der er pt. 1.235 visiterede borgere til ældre-

boligerne. Derudover udlejes 67 boliger til MSB. 240 ældreboliger anvendes 

af ikke visiterede borgere.  

 

Der er en andel af ældreboligerne, som ikke er tidssvarende og ikke veleg-

net til ældreboliger, idet indretning og tilgængeligheden ikke lever op til de 

krav, der er til en ældrebolig. Ydermere spiller beliggenheden en central rolle 

i borgernes valg af bolig. Det er væsentligt for borgerne, at ældreboligerne 

ligger tæt på et lokalcenter, offentlig transport og nær indkøbsmuligheder.  

 

Der ses generelt en bedre økonomi hos de ældre borgere, sammenholdt 

med et øget udbud af ældreegnede boliger (såvel ejerboliger som almene 

boliger), forventes dette at ville påvirke valget af bolig i fremtiden og dermed 

efterspørgslen efter de kommunale ældreboliger. 

   

Fremskrivning efter KLK’s model 

Sundhed og Omsorg har forsøgt at estimere det fremtidige behov for ældre-

boliger ud fra KLK’s model.  
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En fremskrivning af ældreboligbehovet ser således ud: 

 

  2021 2026 2031 2036 

Demografisk fremskrivning 1.454 1.841 2.152 2.340 

Sund aldring jf Lancet-undersøgelse 1.355 1.494 1.653 1.775 

Sund aldring jf US-goverm.-undersøgelse 1.303 1.383 1.473 1.520 

Lokalt korrigeret middellevealder 1.330 1.440 1.564 1.647 

 

Anvendes der en demografisk fremskrivning vil der være et behov for yderli-

gere 118 boliger om ti år. Anvendes fremskrivningsmetoden fra KLK vil der 

ikke være behov for yderligere ældreboliger. Dog skal der tages højde for, at 

der pt. er ældreboliger, som ikke er tidssvarende og lever op til de krav, som 

er til ældreboliger. Det er derfor centralt, at der tages stilling til, hvad der skal 

ske med de ældreboliger, som ikke er tidssvarende, og hvor beliggenheden 

ikke gør boligerne attraktive.   

 


