
   

Side 1 af 3 
 

 

Undersøgelse af serviceniveauet på ældreområdet i 2020 

Danske Ældreråd har i forbindelse med kommunerens budgetaftaler for 2020, gennemført en 

undersøgelse blandt landets 98 ældreråd. 

Formålet har været at få et landsdækkende billede af udviklingen i serviceniveauet på ældreområdet, som 

det er afspejlet i kommunernes budgetter for 2020. Kommunebudgetterne blev vedtaget i slut oktober og 

start november.  

Undersøgelsen blev afsluttet den 13. november 2019. 

I alt 92 ældreråd ud af 98 har gennemgået deres kommunes budget og med afsæt heri besvaret 

undersøgelsens spørgsmål.  

Serviceforringelser i hver fjerde kommune 

Set over en bred kam er det ældrerådenes vurdering er, at ikke er udsigt til serviceforbedringer på 

ældreområdet næste år.  

Det forventes, at 23 kommuner sænker serviceniveauet, som følge af at der ikke er afsat tilstrækkelige 

midler til ældreområdet i de kommunale budgetter. 60 kommuner vil have et uændret serviceniveau og i 

blot syv kommuner vurderer ældrerådene, at serviceniveauet på ældreområdet vil stige. 

 

 

*Ældreområdet defineres bredt og omfatter hjemmepleje, plejecentre, sygepleje, aflastning, træning, 

rehabilitering og hjælpemidler m.v. Der er blevet spurgt til ældrerådets samlede vurdering. 

 

De ældreråd, der forventer serviceforringelser angiver i et fritekstfelt, at besparelserne blandt andet 

betyder mindre rengøring, færre aktiviteter på plejehjem og færre ansatte på ældreområdet.  
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Ældrerådets forventning til serviceniveauet på ældreområdet* 2020

Serviceniveauet vil stige Serviceniveauet vil falde

Serviceniveauet vil være uændret Ved ikke
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Klippekortsordningen spares væk 

Nogle af de ældre borgere, der ifølge undersøgelsen, rammes af serviceforringelser, er plejehjemsbeboere 

og de svageste hjemmehjælpsmodtagere. I flere år har de via klippekortsordningen haft mulighed for at få 

en halv times ekstra hjælp om ugen til aktiviteter efter eget valg. 

Klippekortsordningen blev i de første år udmøntet som puljer, som kommunerne søgte om, men er senere 

overgået til det generelle bloktilskud. Det betyder, at selvom kommunerne stadig får pengene, er de ikke 

længere forpligtigede til at bruge dem til netop klippekortsordningen. Hermed er ordningen kommet i spil, 

når kommunerne drøfter besparelser. 

Undersøgelsen viser, at flere kommuner ikke har afsat penge i næste års budget til klippekortsordningen.  

23 ældreråd oplyser, at deres kommune på næste års budget ikke har afsat penge til klippekortsordningen 

til plejehjemsbeboere, ligesom 34 kommuner ikke har afsat penge til klippekortsordningen til de svageste 

hjemmehjælpsmodtagere.  
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Er der i budget 2020 afsat midler til klippekort til 
plejehjemsbeboere?

Ja Nej Ved ikke
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Er der i budget 2020 afsat midler til klippekort til modtagere af 
hjemmehjælp?

Ja Nej Ved ikke
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Om Danmarks 98 ældreråd 

I hver kommune findes et ældreråd, der er valgt af borgere over 60 år. Ældrerådene rådgiver 

kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og 

kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.   

Ældrerådene rådgiver ikke kun om de initiativer, kommunerne tager. De fleste ældreråd arrangerer også 

borgermøder og kommer med forslag til nye initiativer på ældreområdet.  

Danske Ældreråd er landsorganisation for de lokale ældreråd.  Læs mere på https://danske-

aeldreraad.dk/om-danske-aeldrerad/ 

For yderligere information kontakt venligst:  

Morten Larsen, kommunikationskonsulent, Danske Ældreråd, mobil: 20 54 20 56, 

mol@danskeaeldreraad.dk    
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