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Danske Ældreråd undersøger 

Har kommunerne en ældreboligstrategi? 

 

 

16. juni 2021 

 

Ældreråd: Hver fjerde kommune har ikke en ældreboligstrategi 

25 ældreråd oplyser i en ny rundspørge, at deres kommune inden for de seneste fem år ikke har 

udarbejdet en ældreboligsstrategi for at sikre et tilstrækkeligt udbud af forskellige boformer til ældre 

bosat i kommunen.  

I rundspørgen, der er foretaget maj 2021 af landsorganisationen Danske Ældreråd, har man spurgt landets 

ældreråd om deres kommune inden for de seneste 5 år har udarbejdet en ældreboligstrategi for at sikre et 

tilstrækkeligt udbud af forskellige boformer til ældre bosat i kommunen i de kommende år? 

I alt 84 ældreråd har besparet rundspørgen. Af dem oplyser 25 ældreråd, at deres kommune - inden for de 
seneste 5 år - har udarbejdet en ældreboligstrategi eller -politik for at sikre et tilstrækkeligt udbud af 
forskellige boformer til ældre bosat i kommunen i de kommende år. 26 har svaret, at den er under 
udarbejdelse. 25 har svaret nej, og 8 har svaret ved ikke.   
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Ved ikke Nej Nej, men er under udarbejdelse Ja

Har jeres kommune - inden for de seneste 5 år - udarbejdet en ældreboligstrategi* 

for at sikre et tilstrækkeligt udbud af forskellige boformer til ældre bosat i 

kommunen i de kommende år?

*Det vil sige en strategi eller politik, der beskriver, hvordan det nødvendige antal og typer af 

boliger til ældre skal tilvejebringes. Der tænkes på boliger i bred forstand - fx ældrevenlige 

boliger, seniorbofællesskaber, demensegnede boliger, plejeboliger m.v.



 

2 
 

 

De fleste kommuner baserer strategien på en grundig analyse 

Danske Ældreråd har også spurgt ind til om de kommuner, der har en ældreboligstrategi, har baseret den 

på en analyse af det fremtidige boligbehov for ældre i kommunen.  

Det vil sige en analyse, som bygger på en kortlægning af det nuværende boligudbud, den demografiske 

udvikling samt de ønsker og behov, som kommunens seniorer har i forhold til deres bolig i kommunen. 

Størstedelen af kommunerne (15) med en ældreboligstrategi har lavet en sådan grundig analyse, ifølge 

ældrerådene. Kun to svarer nej. Seks svarer ved ikke. Og to svarer, at analysen er under udarbejdelse.  

 

 

Om Danske Ældreråd 

Danske Ældreråd er landsorganisation for de lovbefalede, folkevalgte ældreråd i kommunerne og varetager 

deres interesser over for regering, Folketing og centrale samarbejdspartnere. Hertil arbejder Danske 

Ældreråd for at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke og for en ældrepolitik, der bidrager 

til, at alle ældre kan få et godt liv. Læs mere på https://danske-aeldreraad.dk/om-danske-aeldrerad/  

For yderligere information kontakt 

Morten Larsen, kommunikationskonsulent, Danske Ældreråd, mobil: 20 54 20 56, mol@danske-

aeldreraad.dk  

6

2 2

15

Ved ikke Nej Nej, men er under
udarbejdelse

Ja

Bygger boligstrategien på en analyse* af det fremtidige boligbehov for ældre i 

kommunen?

*Det vil sige en analyse af det fremtidige behov for boliger til ældre, som bygger på 

en kortlægning af det nuværende boligudbud, den demografiske udvikling samt de 

ønsker og behov, som kommunens seniorer har i forhold til deres bolig i kommunen. 

Det gælder fx ældrevenlige boliger, seniorbofællesskaber, demensegnede boliger, 

plejeboliger m.v.
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