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Demografi ældre 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Ældre 4.000 4.000 4.000 4.000

I alt 4.000 4.000 4.000 4.000
 
 
Resume: 
I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020 blev det besluttet - med afsæt i 
budgettet for 2019 og Finansloven for 2020 - at kompensere alle velfærdsområderne for 
det demografiske udgiftspres. Regeringen har tilkendegivet, at man også i de kommende 
år vil kompensere kommunerne for vækst i demografi.  
 
I forbindelse med beslutning om rammestyring af alle kommunens udgiftsområder blev 
der til budget 2020 redegjort for en række indsatser, der forventedes at kunne afdæmpe 
den demografisk betingede udgiftsvækst, jf. nedenfor.  
 
Erfaringen fra første kvartal 2020 tyder ikke på, at disse tiltag i sig selv kan løse det 
demografiske pres. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre ændringer i 
serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede 
kvalitetsstandarder.  
 
Da befolkningsudviklingen vil være en udfordring for alle landets kommuner, og da 
presset øges gradvis over de kommende år, må der tillige forventes landspolitiske 
initiativer i forhold til at løfte opgaven jf. regeringens tilkendegivelser. 
 
 
Sagsfremstilling: 
Den demografiske udvikling på ældreområdet medfører et forventet udgiftspres henover 
de kommende år.  
 
Rammestyringen indebærer, at øgede udgifter som følge af den demografiske udvikling 
skal håndteres inden for uændret økonomisk ramme. Håndtering og konsekvenser bør 
indgå i budgetlægningen for 2021 og frem. 
 
På ældreområdet betyder vækst i antallet af ældre, at der i de kommende år vil være et 
stigende behov hos især ældre 85+årige for personlig pleje og praktisk bistand i eget 
hjem, ligesom behovet for sygepleje øges.  
 
På ældreområdet betyder beslutningen om rammestyring konkret, at der ikke tilføres 
midler til det øgede antal ældre, der har brug for hjemmehjælp og hjælpemidler. 
Ældreområdet kompenseres heller ikke længere for de handicappede børn der bliver 18 
år og vælger at få hjælpen fra ældreområdet. 
 
Befolkningsudviklingen indebærer, at Svendborg Kommune de kommende år vil opleve et 
betydelig stigning i antallet af ældre borgere (2020-tallet er faktisk tal pr. 1. januar 
2020): 
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Efter den budgetmodel, der blev anvendt frem til 2019, blev budgettet for området 
(fritvalgspuljen) reguleret op eller ned alt efter udviklingen i antallet af ældre – med 
anvendelse af enhedsbeløb for de anførte alderskategorier ovenfor. Desuden blev 
budgettet til hjælpemidler tilsvarende reguleret. På baggrund heraf blev det estimeret, at 
Ældreområdet havde behov for 4 mio. kr. i 2020 svarende til udmøntningen af 
budgetforliget. 
 
Enhedsbeløbene til regulering af fritvalgspuljen er beregnet på baggrund af faktiske 
udgifter til hjemmehjælp til borgere over 65 år, men de anvendte beløb er ikke opdateret 
de seneste år. 
 
Den demografiske udvikling ovenfor viser, at der kan forventes yderligere 306 flere ældre 
i 2021 end i 2020, heraf 262 i aldersgruppen 75-84 år og 45 i aldersgruppen 85+. En 
tilpasning ifølge den oprindelige budgetmodel vil betyde, at der skal tilføres yderligere 4 
mio. kr. i 2021, nemlig 3,5 mio. kr. til fritvalgspuljen og 0,5 mio.kr. til 
hjælpemiddelområdet.  
 
I forhold til at imødegå udfordringerne arbejder Ældreområdet med en række indsatser, 
jf. nedenfor. Indsatserne skal understøtte, at borgerne i videst muligt omfang forbliver 
sunde og selvhjulpne. Indsatserne har forebyggende og understøttende karakter, og det 
er ikke muligt at angive en præcis effekt af de enkelte tiltag.  
 

 Forebyggelse/mestring 
 Rehabilitering 
 Velfærdsteknologi 
 Aktivt ældreliv 
 Akuttilbud 
 Boligstruktur 

 
Erfaringen fra 2020 tyder ikke på, at disse initiativer i sig selv kan løse det demografiske 
pres. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre ændringer i serviceniveau og 
ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede kvalitetsstandarder.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Indsatserne understøtter arbejdet i ældreområdet. 
 
Økonomi:  
I beregningerne er der udelukkende taget højde for det demografiske pres i 2021 men 
ikke i efterfølgende år.  
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